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Mensagem à família 

 

Na educação de nossos filhos 

Todo exagero é negativo. 

Responda-lhe, não o instrua. 

Proteja-o, não o cubra. 

Ajude-o, não o substitua. 

Abrigue-o, não o esconda. 

Ame-o, não o idolatre. 

Acompanhe-o, não o leve. 

Mostre-lhe o perigo,  

não o atemorize. 

Inclua-o, não o isole. 

Alimente suas esperanças,  

não as descarte. 

Não exija que seja o melhor,  

peça-lhe para ser bom  

e dê exemplo. 

Não o mime em demasia, 

 rodeie-o de amor. 

Não o mande estudar, 

 prepare-lhe um clima de estudo. 

Não fabrique um castelo para ele, 

 vivam todos com naturalidade. 

Não lhe ensine a ser, seja você  

como quer que ele seja. 

Não lhe dedique a vida, vivam todos. 
Lembre-se de que seu filho  

não o escuta, ele o olha. 

E, finalmente, quando a gaiola do canário 

 se quebrar, não compre outra... 

Ensina-lhe a viver sem portas. (Eugênia Puebla) 
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RESUMO 

 

A formação da Família é um acontecimento cíclico que tende a se modificar conforme 

a cultura social brasileira evolui. Contudo, é pouco visto os avanços jurídicos e políticas 

públicas que tendem a beneficiar as mudanças direcionadas às novas estruturações familiares, 

causando mal-estar àqueles não são reconhecidos como Família. Dentre os membros familiares 

que sofrem da falta de inclusão social pela exclusão cultural ou atipicidade do “modelo padrão”, 

as crianças são vistas como os sujeitos do núcleo familiar que mais tendem a sofrer as 

consequências causadas pelo não reconhecimento, pela falta de afeto entre ela e os outros 

membros e outros fatores intrínsecos. Ocorrendo deficiências em seu desenvolvimento psíquico 

e comportamental, como é concluído pelos psicanalistas. É de grande necessidade compreender 

como a Família é a instituição mais importante que existe na sociedade humana, sendo ela o 

núcleo onde desenvolverá o caráter social e cultura da criança, que é quem passará seus 

conhecimentos obtidos pela sua Família à diante quando for constituir a sua própria. O Estado 

deve condicionar de forma sistemática uma proteção legal, que abarque todas as famílias 

excluídas por causa do preconceito cultural e social, visando instituir um devido Estatuto às 

Famílias, tendo em vista sua importância perante à sociedade. 

 

Palavras-chave: Faces da Família; Âmbito Social e Jurídico; Resultados Psicológicos na 

Criança; Entidades Familiares. 
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ABSTRACT 

The formation of the Family is a cyclical event that tends to change as the Brazilian 

social culture evolves. However, it is little seen the legal advances and public policies that tend 

to benefit the changes directed to the new family structures, causing discomfort to those are not 

recognized as Family. Among the family members who suffer from lack of social inclusion due 

to cultural exclusion or atypicality of the "standard model", children are seen as the subjects of 

the family nucleus who are most likely to suffer the consequences of non-recognition, lack of 

affection among them and other members and other intrinsic factors. Occurring deficiencies in 

their psychic and behavioral development, as the psychoanalysts conclude. It is of great need 

to understand how the Family is the most important institution that exists in human society, 

being the nucleus where it will develop the social character and culture of the child, who will 

pass his knowledge obtained by his original Family to his future one. The State must condition 

in a systematically way a legal protection, covering all the families excluded because of cultural 

and social prejudice, aiming a Statute for Families, in view of its importance to society. 

 

Keywords: Family’s Facets; Social and Legal’s Scope; Psychological Outcomes on 

Children; Family Entities. 
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INTRODUÇÃO 

Neste Trabalho aborda-se a afetividade como elemento fundamental do processo de 

formação de grupos familiares, seus aspectos e consequências. Além disso, tratar-se-á da 

família homoafetiva, seus desafios sociais e jurídicos, com destaques das atuais conquistas. 

Recorre-se, também, aos conceitos e elementos da psicanálise para navegar e buscar 

entendimento acerca dos diversos grupos e núcleos formadores de sujeitos dotados de 

afetividade. 

Aponta-se nessa pesquisa, a necessidade da existência de laços familiares para a boa 

construção do caráter psíquico no componente familiar. De tal modo, procura-se apontar a 

utilização da psicologia no âmbito jurídico como instrumento de compreensão e auxílio para a 

instituição familiar brasileira, com destaque ao papel atual dos profissionais da psicanálise no 

desenvolvimento e colaboração dos conflitos judiciais envolvendo demandas de Direito de 

Família.  

Por último, tem-se o debate acerca da relação atual do ordenamento jurídico brasileiro 

com a instituição Família, questionando-se o formato da Lei Brasileira para verificar se 

comporta ou não todos os moldes dos grupos familiares que se apresentam na sociedade, de 

modo a resguardar condignamente seus interesses e valores, e visita-se ainda a teoria 

tridimensional de Miguel Reale, a fim de constatar a importância da proteção do bem da vida 

que, embora não seja objeto de tutela legal, receba o adequado reconhecimento social e também 

jurídico para suplantar qualquer tentativa de violação, seja por discurso de ódio ou mero 

preconceito. 

Para tentar solucionar as questões que ainda subsistem no âmbito do Direito da Família, 

em face às evidentes lacunas quanto aos instrumentos jurídicos de proteção, sugere-se, 

inicialmente, que seja instituído um Estatuto das Famílias para que possa abarcar no documento, 

todos os direitos, deveres e proteções relacionados à esta instituição. 

Além disso, que haja uma alteração no método educacional como solução para a 

problemática jurídica, acerca da composição familiar diversificada, com uso de elaboração das 

novas práticas, direcionadas a trabalhar mais com as crianças e adolescentes a: autonomia, 

confiança, diversidade e, principalmente, aproximar os pais e/ou responsáveis do ambiente 

escolar e dos problemas atinentes aos seus filhos e filhas, tomando como exemplo o método 

(exitoso) finlandês, visto que, a realidade educacional brasileira, notoriamente, revela a 

ineficiência e dificuldades enfrentadas pelo sistema vigente, pois, embora esteja sedimentado 
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nos pilares do pluralismo de ideias, respeito, apreço à tolerância, diversidade étnico-racial e 

garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, na prática, há uma indisfarçável 

preocupação em capacitar as crianças e adolescentes para o trabalho, privilegia-se essa questão 

e negligencia o conhecimento relativo ao desenvolvimento do ser humano para ser tolerante às 

diferenças.  
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1. FAMÍLIA: AS MULTIFACES DE UM CONCEITO 

 

No dizer de Giselda Hironaka, não importa a posição que o indivíduo ocupa 

na família, ou qual a espécie de grupamento familiar a que ele pertence - o que 

importa é pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado lugar onde é 

possível integrar sentimentos, esperanças, valores e se sentir, por isso, a 

caminho da realização de seu projeto de felicidade. 

                                                                                         Maria Berenice Dias1 

 

 

 O que é família? Tal questão não vem sendo debatida como deveria ser, pois, de 

certo modo, a sociedade brasileira se estagnou em uma resposta que foi sendo construída ao 

longo das décadas, espelhando-se numa ideologia que, atualmente, não existe mais. 

 A família, por ser uma instituição composta por seres humanos, que têm 

tendência a evoluir e modificar suas características e ideais, está – consequentemente – ligada 

a tais mudanças, devendo refletir, assim, um avanço estrutural do mesmo modo que seus 

membros. 

 O significado, então, não seria uma resposta concreta ou certeira, mas sim, uma 

simples ideia, sem qualquer requisito para validar sua existência, dando abertura para que tal 

instituição possa ter reformas em sua ideologia, conforme a sociedade evoluísse.  

 Diante do breve desenvolvimento acima sobre a família e seu significado, é 

favorável que sejam aqui expostos os conceitos de família sob algumas óticas, a fim de que se 

possa aprofundar melhor o debate acerca do afirmado anteriormente. 

 

1.1. CONCEITO JURÍDICO DA FAMÍLIA 

Neste trabalho enfocar-se-á tal conceito jurídico, tão somente, nos textos constitucionais 

brasileiros.  

Diante disso, pode-se comentar que o conceito de família existe, no âmbito jurídico 

brasileiro, de certa forma desde a Constituição de 1891, pois, esta tratava do casamento civil, 

                                                             
1 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017, p. 37. 



13 
 

vínculo entre duas pessoas que, hoje, entende ser um meio para constituir uma família, 

conforme o art. 72, §4º da Constituição Federal de 1891: 

 

Art.72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 

no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á 

segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: 

§ 4º A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração será 

gratuita.2  

 

Após a Constituição de 1891, o termo família aparece, de fato, na Constituição de 1934, 

no qual seu art.144 afirma que a família é objeto de proteção estatal, sendo esta constituída pelo 

casamento: “Art. 144. A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção 

especial do Estado” 3 

Mas, é possível questionar esse artigo, quando, ao definir o que é família, especificá-la 

como sendo formada pelo casamento indissolúvel, e sendo esta a conceituação de “família”, 

seriam apenas os casamentos indissolúveis sob a proteção especial do Estado? Se sim, o Estado 

de forma expressa excluiu qualquer outra formação familiar – que se definia assim, socialmente 

–, algo que vai contra os direitos fundamentais do ser humano. Contudo, se não houve tal 

pretensão de excluir as outras formas de família, por que o Estado não pôde abranger tal 

conceito para que mais formas pudessem se assimilar e terem como se encaixar nos termos 

dessa proteção especial? 

Tal questionamento repetiu-se na Constituição de 1937, pela presença integral do art. 

144, agora, no art. 124, e na Constituição de 1946 houve apenas uma simples alteração, na qual 

o art. 163 estabelece que “A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá 

direito à proteção especial do Estado”4. 

Ou seja, anteriormente, havia uma mera presunção de que as famílias, constituídas pelo 

casamento indissolúvel apenas teriam uma proteção especial do Estado, porém, com a 

                                                             
2 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, RJ: 

Congresso Nacional Constituinte, 1891. 
3 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, RJ: 

Assembleia Nacional Constituinte, 1934. 
4 BRASIL. Constituição (1946). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, RJ: 

Assembleia Constituinte, 1946. 
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Constituição de 1946, foi positivado tal entendimento, tornando em uma obrigação do Estado 

e em um direito para com esse tipo de família. 

Em relação ao tema em debate sobre o quê, de fato, o texto constitucional busca 

resguardar, Marco Túlio de Carvalho Rocha, em sua obra intitulada “O conceito de família e 

suas implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família”, relembra a visão de 

Pontes de Miranda acerca do caso: 

Cumpre, contudo, notar-se que não é a algo de concreto que se refere o texto 

constitucional, e sim à instituição social da família, o que vale por uma diretriz 

programática da Constituição de 1946, além de pequenos preceitos mais 

preciosos que valem como regras de direito cogente, como o que se refere à 

indissolubilidade do vínculo conjugal.5 

 

Após a leitura do excerto acima, entende-se que Pontes de Miranda via que os 

dispositivos constitucionais eram diretrizes, que não deviam ser executadas de forma literal, já 

que se via a possibilidade de atingir resultados diferentes a depender da interpretação realizada. 

De certo modo, isso trazia possibilidades de que a interpretação jurídica do texto legal pudesse 

abranger mais do que sua literalidade demonstrava. 

Contudo, é necessário apontar que tal posição doutrinária de Pontes de Miranda – 

apontada por Rocha – traz certa insegurança jurídica ao dizer que é possível haver uma resposta 

legal diversa da escrita literalmente, pois, se tal pensamento for correto, haveria a incerteza de 

qual corrente seria optada pelo julgador da ação em questão, podendo lesar todo o processo, 

pois, a defesa optou pela corrente diversa, por exemplo. Não seria a melhor forma de demonstrar 

que o texto legal abrangia sim as diferentes formas de família, porque, tal pensamento mais 

resultaria em danos à justiça efetiva para aqueles que a buscarem. 

Continuando a análise do que seria o termo “família” para o texto constitucional, na 

Constituição de 1967 em seu art. 167, e tendo permanecido integralmente na Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969 em seu art. 175, entendia-se que “Art. 167. A família é 

constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos”6. 

Assim sendo, a família, até a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, possuía um vínculo 

essencial com o casamento e seria objeto de uma obrigação estatal, de tal forma que sua 

                                                             
5 MIRANDA, 1947, p. 53. apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas implicações 

jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 23-24  
6 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Congresso 

Nacional, 1967. 
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compreensão permanecera o mesmo desde o início de sua base constituinte, sem margem para 

qualquer nova interpretação.  

Foi apenas com o texto da Constituição de 1988 que houve mudanças em como se 

entendia tal termo, sendo: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado”7. 

Isto é, somente em 1988, o texto constitucional evolui o que significa o termo “família” 

ao focar tal objeto unicamente em sua formação, independentemente da existência do 

casamento, além de afirmar com clareza que a família é base da sociedade, algo de extrema 

importância e nunca, até então, positivado nos textos legais. 

Seria, assim, a família – independentemente de sua formação – o objeto da proteção 

estatal, sem qualquer ligação à necessidade do casamento para validar tal direito. 

Ainda em relação ao art. 226, os seus parágrafos 3º e 4º merecem destaque ao dispor em 

relação à entidade familiar 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.     

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.8 

 

Entidade familiar consiste, para a maioria dos doutrinadores do Direito de Família, em 

um sinônimo para a palavra Família. Contudo, há autores, como Carlos A. Bittar, que 

distinguem os dois termos, tendo Marco Túlio de Carvalho Rocha, em sua obra, exposto tal 

entendimento 

Sob o regime diverso do da família, encontra-se, como anotamos, a entidade 

ou unidade familiar, resultante de união ou de filiação livres, ou seja, 

originadas sem ou fora do casamento e com alcance ditado por suas próprias 

limitações (Constituição, art. 226, §3º). 

Derivada, de início, do concubinato – ou união estável entre homem e mulher 

sem casamento – a assim denominada entidade familiar, pela Constituição 

vigente, se forma e se funda sob premissas diversas, produzindo, ademais, 

efeito outros, que com a natureza e com os fins de Direito de Família se não 

compadecem. De fato, não interessa ao Estado a proliferação de uniões livres, 

mesmo estáveis ou “more uxore”, pois fundada no personalismo dos 

companheiros e de dissolubilidade absoluta, uma vez que dependente de uma 

                                                             
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 

1988. 
8 (idem). 
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única vontade, e que se não predispõe, nem se direciona, para atingir os 

objetivos que inspiraram a ordenação do Direito de Família.9 

 

Conforme o trecho exposto anteriormente, havia o pensamento de que entidade familiar 

seria uma espécie, da qual família é o gênero, que consiste nos casos de uniões ou filiações 

livres entre homem e mulher, algo que foge totalmente do previsto em lei, pois, tais 

interpretações defendidas pelo autor entram em choque com o que o Direito da Família 

disciplina. Uniões ou filiações livres têm tanto valor de família quanto aqueles regularizados 

através da lei (casamento civil/religioso com efeitos civis), não tendo qualquer “defeito” ou 

“não preenchimento” de características taxativas para serem vistas como família, de fato. 

Outro autor que Rocha comenta defender tal distinção entre família e entidade familiar 

é Carlos Cavalcanti de A. Filho, contudo, ele vê por uma perspectiva objetiva e subjetiva dos 

termos e não em diferenciar determinadas formações familiares. Isto é, para o autor, família 

consistiria em grupo de parentes ligados por um vínculo consanguíneo e entidade familiar 

consistiria no núcleo familiar, em si, sem impor qualquer limitação em sua forma.10 

Entretanto, o que tem sido predominante na doutrina é da equivalência de conceitos 

entre os termos “entidade familiar” e “família’, sustentado tal pensamento por autores como 

Carlos Roberto Gonçalves, Sílvio Rodrigues, Maria Helena Diniz e outros.  

Assim sendo, na concepção jurídica, no geral, o termo família – equivalente ao que, 

também, entende como entidade familiar – significa uma comunidade entre pessoas que estão 

unidas por laços sanguíneos ou não, matrimoniais ou não, com a finalidade de ter um convívio 

social afetivo e determinante para com a sociedade. 

Fora da ótica compreendida no texto constitucional, ao fazer uma comparação com o 

Código Civil Brasileiro de 2002, o termo “família” possui alguns traços semelhantes em como 

é tratado tanto pela Constituição Federal de 1988 quanto pelo Código Civil, mas, neste último, 

há um aprofundamento mais detalhado na parte do Direito de Família, na qual merece destacar 

alguns artigos, sendo estes 

“Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 

condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 

família”; 

 

                                                             
9 BITTAR, 2006, p. 60 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas implicações 

jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 30. 
10 ALBUQUERQUE FILHO, 2001, p. 64 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas 

implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 31. 
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Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar 

aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 

exclusividade. 

Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, 

é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo; 

 

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 

conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 

filhos.” 

 

Isto posto, houve destaque apenas de artigos que fossem essenciais para o debate acerca 

do tema do qual este Trabalho retrata. Logo, em relação ao Código Civil, é importante falar 

sobre o poder familiar, já que se trata de um elemento essencial para que a constituição familiar 

se firme de modo harmônico, permanente e legal diante da sociedade.  

Em outras palavras, para o Código Civil, quando se fala em poder familiar, há indicação 

dos sujeitos responsáveis pela sua eficácia, sendo eles os cônjuges, companheiros e pais, no 

caso de existir criança no meio familiar. O Código ainda prevê que um “outro” poderá tomar 

conta dessa responsabilidade, somente na ausência dos pais, demonstrando uma flexibilidade – 

talvez – para o que pode estar compreendido no núcleo familiar – sua composição, mais 

especificamente. 

Entretanto, é necessário mencionar que houve uma omissão do Código em determinar 

de modo claro no que consiste o poder familiar, o que pode trazer certa dúvida em como explica-

la, o que acabou ficando a encargo da doutrina em elucidar a matéria. 

Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro, vol. 6 – Direito de 

Família11, dá o conceito e também menciona a visão de Silvio Rodrigues acerca do que 

significaria o termo.  

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante 

à pessoa e aos bens dos filhos menores. Segundo Sílvio Rodrigues, “é o 

conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos 

bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes”. [...] 

Modernamente, graças à influência do Cristianismo, o poder familiar constitui 

um conjunto de deveres, transformando-se em instituto de caráter 

eminentemente protetivo, que transcende a órbita do direito privado para 

ingressar no âmbito do direito público. Interessa ao Estado, com efeito, 

assegurar a proteção das gerações novas, que representam o futuro da 

sociedade e da nação.  

Desse modo, o poder familiar nada mais é do que um “munus” público, 

imposto pelo Estado aos pais, a fim de que zelem pelo futuro de seus filhos. 

                                                             
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil, vol. 6: direito de família. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547213060/cfi/4!/4/4@37.0:0.00>. 

Acesso em: 20 de out. de 2018. 
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Em outras palavras, o poder familiar é instituído no interesse dos filhos e da 

família, não em proveito dos genitores, em atenção ao princípio da paternidade 

responsável insculpido no art. 226, §7º, da Constituição Federal.12  

 

É possível perceber que o poder familiar, então, é um conjunto de obrigações que tem 

como finalidade proteger, principalmente, os descendentes, tendo como responsáveis para 

colocá-lo em prática, os pais – ou na falta deles, outro sujeito. Gonçalves vai além ao afirmar 

que tal dever sai da esfera do direito privado e finca no direito público, já que faz parte dos 

interesses estatais o bem-estar dos membros familiares, que compõem sua sociedade. 

Assim sendo, pela leitura sobre o que seria o poder familiar, previsto no Código Civil, 

entende-se que o texto legal se preocupa em resguardar os direitos de que os filhos inseridos 

em seus núcleos familiares tenham a devida proteção a um ambiente familiar estável para um 

bom convívio e consequentemente, para a boa formação pessoal de cada um. 

Por fim, se faz necessário uma última comparação do termo família, agora com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para assimilar melhor em como este termo é visto 

na perspectiva do texto que legisla e resguarda os direitos dos membros mais vulneráveis do 

núcleo familiar, crianças e adolescentes. 

Destaca-se, dentre os dispositivos, os artigos a seguir: 

 

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai 

e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer 

deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 

competente para a solução da divergência; 

 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. 

Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada 

por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

 

 

Além de mencionar, também sobre o poder familiar, e de forma específica para o quão 

importante ele é na perspectiva dos direitos da criança e do adolescente, no art. 25 há menção 

                                                             
12 RODRIGUES, Sílvio, 2004, p.356 apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil, vol. 6: direito de família. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547213060/cfi/4!/4/4@37.0:0.00>. 

Acesso em: 20 de out. de 2018, 2017, p. 410-411. 
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do que é entendido por “família natural” e “família extensa ou ampliada”, o que seria o formato 

de família visto pelo Estatuto e pelo o qual a criança/adolescente está inserida. 

Após toda a análise sobre o termo família e sua construção perante as fontes legais 

brasileiras (Constituição Federal, Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente), é 

possível compreender que ainda há muita estabilidade das antigas definições vistas, com pouca 

atualização que vislumbre o perfil atual que a sociedade brasileira possui.  

Com todo o exposto, veremos mais algumas perspectivas sobre a conceituação da 

família nos itens a seguir. 

 

1.2. CONCEITO SOCIOLÓGICO DA FAMÍLIA 

A família sempre foi relevante no campo da conceituação jurídica por causa do 

casamento (empregado formalmente, junto às regras estatais e religiosas). Contudo, a partir do 

que o texto constitucional brasileiro atual dispõe sobre tal matéria, vê-se necessidade de 

compreender o sentido sociológico da família. 

Na doutrina estrangeira houve certos problemas em sistematizar o Direito de Família 

embasando-se em seus fatores sociológicos, os quais – de fato – comprovaram que não tinha 

como existir uma sistematização da família como base na Sociologia. Um dos principais críticos 

em relação a tal tentativa, Roberto Cippitani, diz que 

A ideia de que a família pode identificar-se com a simples referência à 

realidade social, se pode ser admitida em abstrato, é refutada nos fatos 

da doutrina dominante, que se põe a considerar diversos tipos de 

‘família’ (família nuclear, extended family, e assim vai) possíveis no 

plano sociológico13 

 

A partir do trecho acima exposto demonstra-se a incerteza, em relação à família e sua 

constituição como grupo social, sendo maior ainda se considerar as variedades de grupos 

parentais – de outros países, por exemplo. Cippitani alega que o fato de Savigny utilizar do 

Direito Romano como base da conceituação de Família, sem entender sua necessidade e 

constância (historicamente falando), foi o que deu causa às dificuldades entre a Família e a 

Sociologia. 

                                                             
13 CIPPITANI, Roberto, 1998, p. 10 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas 

implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 41. 
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A existência de uma pluralidade de conceitos de família na Sociologia tem sua origem 

na qualidade de um fenômeno econômico-social, que é condicionada, pelo direcionamento do 

interesse cognoscitivo (resulta-se de um determinado significado cultural que se atribui no caso 

singular – da família).  

Ainda sobre Cippitani, ele entende que há uma contradição na doutrina familiarista 

tradicional – a qual admite ser “família”, um sentido resultante do ordenamento jurídico de 

noções de família que surgem no plano sociológico – e sobre isso entende que: “Primeiro se 

busca encontrar o fundamento das normas na realidade social e depois se afirma que tal 

‘realidade’ é relevante enquanto contida na norma”.14 

Neste ponto, presume-se a limitação que existe no termo Família com relação à 

Constituição, já que não há um real e abrangente esforço para abarcar todas as realidades sociais 

referentes ao Direito de Família. Assim sendo, há uma “urgência” jurídica imposta pelo texto 

constitucional em pesquisar o termo Família no sentido sociológico. 

Não deve haver, portanto, omissão da Ciência de Direito com relação à proteção estatal 

– instituída pelo art. 226 da Constituição –, mesmo existindo diversas dificuldades na 

caracterização da “família” como realidade social. 

Encerrando-se esta inicial crítica por Cippitani, é evidente mencionar pontos 

importantes: 

i. Entre os inúmeros conceitos sociológicos de família, há que se ‘escolher’ 

algum que mais adequadamente sirva à sistematização do ordenamento 

jurídico na parte voltada a ela; 

ii. Ao proceder a tal escolha deve haver a renúncia à pretensão de uma assepsia 

ideológica; 

iii. Deve-se verificar os valores ideológicos que estejam presentes na proposição 

são valores positivados ou aceitos no ordenamento jurídico vigente15. 

 

Desse modo, é primordial que se adote um modelo sociológico de família que se mostre 

satisfatório para a sistematização do Direito de Família brasileiro. 

Após este entendimento inicial, é compreensível comentar as modificações que 

existiram após a valorização de conceituar sociologicamente o termo Família. 

                                                             
14 CIPPITANI, Roberto, 1998, p. 13 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho O conceito de Família e suas 

implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 41. 
15 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas implicações jurídicas: teoria sociojurídica 

do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 42. 
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Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, a família era reconhecida apenas 

se fosse fundada pelo casamento, com essa restrição, entendia ser membro familiar: os 

cônjuges, parentes e afins; aqueles cujos têm vínculo por meio do parentesco ou da afinidade 

(vínculo originado do casamento). 

Com tal perspectiva, os direitos subjetivos da Família foram atribuídos sempre baseados 

nestes vínculos familiares, sendo assim, como supostos fáticos da incidência normativa. Foi 

raro a família, em si, sido objeto do fator social para a delimitação de direitos. 

Ainda há bastante dificuldade em existir interesse, por parte da doutrina jurídica, de 

conceituar a família por sua ótica sociológica, já que há uma insuficiência singela por tal fator 

relacionando-o com a realidade social. 

A família é distinguida em sentido amplo (formação de pessoas que têm ascendentes 

em comum, desse modo, sendo pessoas consanguíneas) e sentido restrito (formação de casal e 

respectivos filhos), Clóvis Beviláqua acolhia essa distinção, conceituando que 

No Direito moderno, família é o conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da 

consanguinidade, cuja eficácia se estende ora mais larga, ora mais 

restritamente, segundo as várias legislações. Outras vezes, porém, designam-

se por família somente os cônjuges e a respectiva progênie.16 

 

 

Na constituição da família, o autor menciona – também – os fatores biológicos e 

psíquicos, apontando a religião, os costumes e o Direito, propriamente dito. Assim, Beviláqua 

já trazia um leque maior dos fatores que existiam no instituto da Família, em comparação ao 

que o Direito previa, sem contar que ele entendia que o conceito de família não deveria se 

restringir ao fundamento do casamento, devendo existir uma visão ampliada e que traga maiores 

semelhanças à atualidade. 

Pela ótica de outro autor, sobre a conceituação da família pelo fator social, Pontes de 

Miranda ressaltava a existência de múltiplos significados do termo Família no Direito Romano 

e no Direito Moderno, quando defendia que  

Ora significa o conjunto das pessoas que descendem de tronco ancestral 

comum, tanto quanto essa ascendência se conserva na memória dos 

descendentes, ou nos arquivos, ou na memória dos estranhos; ora o conjunto 

                                                             
16 BEVILÁQUA, Clóvis, 1959, p. 16 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas 

implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 44. 
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de pessoas ligadas a alguém, ou a um casal, pelos laços de consanguinidade 

ou de parentesco civil; ora o conjunto das mesmas pessoas, mais os afins 

apontados por lei; ora o marido e a mulher, descendentes e adotados; ora, 

finalmente, marido, mulher e parentes sucessíveis de um e de outra.17 

 

 

Pontes de Miranda, com relação à Constituição Federal de 1946, apontou 

(indiretamente) que existia uma proteção sob as famílias não-matrimoniais ao afirmar que “seria 

desconhecer-se o intuito ético-político do legislador constituinte, que não pretendeu defender 

só a instituição jurídica, mas a família como instituição social”18.  

Mesmo com esse entendimento, Pontes de Miranda não soube ser claro acerca de qual 

tipificação familiar que fosse diferente do modelo instituído juridicamente e que fosse 

assegurada por garantia constitucional. Ou seja, o autor mesmo tendo analisado diversas 

formações familiares, as distinguindo como instituições ou jurídicas ou sociais, esqueceu, 

durante tais associações, de apontar diretamente quais seriam os tipos de instituição social que 

teria uma regularização como se instituições jurídicas fossem. 

Dito isso, percebe-se que o termo Família sofre diversas interpretações com relação a 

quem busca conceitua-la, e por isso, foi (historicamente) difícil ter precisão quanto a uma 

definição que abordasse decentemente a pluralidade existente na instituição familiar. Houve 

estudiosos que procuraram por fatores universais, da família, para se aproximar melhor de um 

conceito eficiente. 

Entretanto, logicamente, ao se estar falando da perspectiva sociológica de um instituto 

tão único como a Família, é de se perceber que por mais precisa fosse esta definição, aos poucos 

se tornara ultrapassada. Isto é, a sociedade foi desenvolvendo-se ao passar dos anos, e algumas 

tradições basilares foram sendo vistas não mais como obrigatórias, e sim, facultativas, o que 

deu oportunidade às pessoas a modificarem seu núcleo familiar com uma maior liberdade, 

apesar da falta da lei em acompanha-las na mesma regularidade. 

                                                             
17 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, 1947, p. 52 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O 

conceito de Família e suas implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 45. 
18 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, 1947, p. 54 apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O 

conceito de Família e suas implicações jurídicas: teoria sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 45. 
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Desse jeito, com relação ao Brasil, para expor melhor sobre esse tema, falar-se-á da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2006, contando com uma população de 187 milhões de 

pessoas, correspondendo a 55 milhões de domicílios (sendo 85% deles situados em área 

urbana), a qual foi demonstrado que: 

a)49,4% dos domicílios serviam a famílias compostas por um casal com filhos 

(o que representou um decréscimo de 8% em relação à pesquisa anterior, de 

1996); 

 

b)18,1% dos domicílios referiam-se a famílias monoparentais, formadas por 

uma mulher e seus filhos  

(crescimento de 2,3%); 

 

c)15,6% dos domicílios referiam-se a casais sem filhos  

(crescimento de 2,5%); 

 

d)10,7% dos domicílios referiam-se a pessoas que moravam sós (crescimento 

de 2,7%); 

 

e) 6,0% dos domicílios referiam-se a pessoas com outros tipos de parentesco 

(crescimento de 0,6%); 

 

f)0,3% dos domicílios referiam-se a pessoas sem vínculo de parentesco 

(mesmo índice da pesquisa anterior).19 

 

 

A demonstração acima reforça o entendimento da existência de múltiplas formações 

de famílias, sendo estas, p. ex., “unipessoais” – pessoas que moram sós – ou, então, as “sem 

parentesco” – grupos de até cinco pessoas que vivam sobre o mesmo teto ainda que não tenham 

vínculos de parentesco –, dentre as várias observações que podem ser realizadas com estes 

resultados, há um fator relevante que deve ser mencionado, por ao longo dos anos ter tido 

bastante influência nos núcleos familiares e sua constituição, que foi a dependência econômica, 

que foi vista por alguns, como base na Família. 

Independentemente da perspectiva escolhida, seja da esposa, do marido ou do filho, é 

razoável reconhecer que há uma relação entre os membros no sentido em que um necessita do 

outro para que exista, no ambiente familiar, uma divisão eficaz – e com resultados eficientes – 

das tarefas, de forma que corroborem pela harmonização da família – cada um dos sujeitos 

membros depende economicamente do outro de modos diversos, contribuindo para que cada 

                                                             
19 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas implicações jurídicas: teoria sociojurídica 

do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 50. 
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um tenha seu papel valorizado e na formação do instituto da Família. Essa visão aqui referida, 

foi muito defendida quando ainda não existia o debate ou a preocupação de se relevar o quesito 

afeto como fator determinante na constituição e valoração da família, e por isso, até que tal 

tema surja mais adiante, tal observação pela ótica da dependência econômica será vista como 

ponto referencial pela formação da família. 

Assim, família é um termo que se transforma de uma sociedade para outra, de tempos 

em tempos, não havendo uma formação única e estável que a defina, mas, apenas provando que 

há um leque diversificado dos moldes deste instituto que convivem no mesmo espaço e tempo. 

Foi a partir de conclusões como essa, que, houve uma preocupação maior em conhecer as 

variáveis do termo Família, e por isso, como meio exemplificativo, menciona-se aqui o estudo 

elaborado pela Associação Municipal de Assistência Social (Amas) de Belo Horizonte e 

publicado em 1995, focado nos modelos familiares que continham crianças e adolescentes: 

 

I. Nuclear simples: família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio; 

todas as crianças e adolescentes são filhos desse mesmo pai e dessa mesma 

mãe. Não há mais qualquer adulto ou criança (que não sejam os filhos) 

morando no domicílio. 

 

II. Monoparental feminina simples: família em que apenas a mãe está presente 

no domicílio, vivendo com seus filhos mas também, eventualmente, com 

outros menores sob sua responsabilidade. Não há mais nenhuma pessoa maior 

de dezoito anos, que não seja filho, morando no domicílio. 

 

III. Monoparental masculina (simples ou extensa): família em que apenas o 

pai está presente no domicílio, vivendo com seus filhos e, possivelmente, com 

outros menores sob sua responsabilidade e/ou outros adultos sem filhos 

menores de dezoito anos. 

 

IV. Nuclear extensa: família em que o pai e a mãe estão presentes no 

domicílio, vivendo com seus filhos e outros menores sob sua responsabilidade 

e também com outros adultos, parentes ou não do pai e/ou da mãe. 

 

V. Monoparental feminina extensa: família em que apenas a mãe está presente 

no domicílio, vivendo com seus filhos e outros menores sob sua 

responsabilidade e também com outros adultos, parentes ou não. 

 

VI. Família convivente: famílias em que moram juntas no mesmo domicílio, 

sendo ou não parentes entre si. Cada família pode ser constituída por ‘pai-

mãe-filhos’, por ‘pai-filhos’ ou por ‘mãe-filhos’. Outros adultos sem filhos, 

parentes ou não, podem também viver no domicílio. Nessa categoria foram 

também agrupadas as famílias compostas de duas ou mais gerações. Desde 

que em cada geração houvesse pelo menos uma mãe ou um pais com filhos 

até dezoito anos. 
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VII. Família nuclear reconstituída: família em que o pai e/ou a mãe estão 

vivendo em nova união, legal ou consensualmente, podendo também a 

companheira ou o companheiro ter filhos com idade até dezoito anos, vivendo 

ou não no domicílio. Outros adultos podem viver no domicílio. 

 

VIII. Família de genitores ausentes: família em que nem o pai nem a mãe estão 

presentes, mas em que existem outros adultos (tais como avós, tios) que são 

responsáveis pelos menores de dezoito anos. 

 

IX. Família nuclear com crianças agregadas: família em que o pai e a mãe 

estão presentes no domicílio com seus filhos também com outros menores sob 

sua responsabilidade. Não há outro adulto morando no domicílio.20 

 

É por essa demonstração que entende que ao se falar em conceito sociológico da 

família, admite-se a existência da variabilidade incontestável, e é a partir dessa característica 

que o Direito deve se basear para condicionar o instituto da Família na sua normatização. 

Além do todo aqui exposto sobre a conceituação sociológica, é cabível acrescentar a 

importância da função social contida nesse instituto. 

No Direito de Família, é função social: a promoção da dignidade da pessoa humana; 

igualdade dos cônjuges; paternidade responsável; solidariedade entre os membros; tutela 

especial à família; convivência harmônica e afetuosa; guarda, manutenção e educação da prole; 

dentre outros! 

Tais exemplificações permitem constatar que, na Família, a sua função está – 

intrinsecamente – relacionada a princípios (pelos quais o Direito se materializa e fundamenta), 

em razão de que, por mais que seja comum ser na Constituição Federal de 1988 a sede desses 

princípios, ao se falar de Família, sua origem seria – na verdade – mista, pelo acréscimo (à 

origem constitucional) da cultural, determinada pela sociedade como um todo. 

Como antes foi apreciado, em relação à importância da dependência econômica para 

o meio da formação familiar, e observado que esse era o antecessor do que hoje se é considerado 

essencial para a constituição do instituto – mesmo ainda existindo certos núcleos que, 

realmente, a dependência econômica faz parte da realidade de algumas relações familiares –, e 

o fator sucessor a tal quesito é o afeto. 

Foi a partir da afetividade que a família se repersonalizou, do modelo que antes era 

conhecida, de tal forma que seus membros começaram a auxiliar uns aos outros de modo afetivo 

                                                             
20 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas implicações jurídicas: teoria sociojurídica 

do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 54-55. 
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e moral, e não mais exclusivamente pela intenção material (econômica). Até é razoável concluir 

que houve uma maior “humanização” no que se era visto como fator determinante para que a 

relação familiar fosse duradoura perante a sociedade.  

Por sua pluralidade e importância que sua função social obtém, a família vem tendo 

uma maior atenção do Estado, de modo que ele procura valorizar e resguardar os diversos 

modelos familiares, como meio preventivo de possíveis litígios perante o Judiciário. 

De acordo com Dimas Messias de Carvalho, em sua obra Direito das Famílias, ele 

menciona o pensamento que resume o que aqui foi desenvolvido, nas palavras de Ricardo Alves 

Limas, o qual assevera que  

 

Na expressão função social da família é possível sintetizar uma transformação 

fundamental, resultado de processos sociais, econômicos, jurídicos etc., qual 

seja, não se vê mais a família como a célula primeira da sociedade, protegida 

pelo ordenamento em detrimento dos seus membros, como um ente maior a 

diluir toda e qualquer individualidade que queira existir em sua porção interna; 

vê-se a família como a primeira célula social, vocacionada, funcionalizada 

pelo ordenamento jurídico para ser espaço de realização das pessoas que a 

compõem.21 

 

 

Consiste que, deste modo, a família desempenhou um papel fundamental perante à 

sociedade, em razão da evolução perceptível de seu valor para com seus membros e as funções 

desempenhadas por esses, de tal modo que influenciaram no desenvolvimento (público e 

pessoal) deles como cidadãos. A visão sociológica da família cria um viés mais humano e 

compreensível para aqueles que estejam afastados do meio jurídico; isto é, a Família (instituto) 

se torna em seu objeto propriamente dito, pois, é foco de estudo para que todos possam entender 

melhor a sociedade em si. 

A Família e a Sociologia, juntas, comprovam ao Direito, quais são os aspectos do 

ordenamento jurídico que demandam de modificação, quando este não mais se assemelha a um 

instituto tão diverso e transitório, em seus regramento e forma. 

 

 

 

                                                             
21 LIMA, Ricardo Alves, 2013, p.118 apud CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 6 ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 50-51. 
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1.3. CONCEITO PSICANALÍTICO DA FAMÍLIA 

Para um melhor aprofundamento do entendimento do que é Família, é necessário se 

valer de como a Psicanálise desenvolve tal tema, a fim de se perceber um outro lado não 

abordado totalmente pelo Poder Judiciário. Dessa forma, embasando-se no artigo de autoria da 

docente, da Universidade Federal Fluminense, Cléa Alves F. Fernandes intitulado “Aspectos 

Emocionais da Criança”22 junto aos debates existentes até hoje sobre a origem da família e sua 

influência na criação de seus membros, será comentado o entendimento da Família pela 

perspectiva psicanalítica. 

À luz da Psicanálise, uma primeira abordagem ao tema Família, é necessário mencionar 

a doutrina fundada por Sigmund Freud, Melanie Klein e Jacques Lacan acerca desta matéria, 

estando suas pesquisas relacionadas umas às outras. 

A contemplação a respeito do que é família inicia-se com o fato de ter-se sido 

contemplado o conceito sociológico do termo, e a partir dele, realizado uma remodelagem com 

base na Psicanálise. Dos autores mencionados, dividem-se pela ótica: Simbólica para Freud, 

Imaginária para Klein e Real para Lacan.  

Freud concebe, inicialmente, a visão da “família primerva”, a partir de suas análises do 

Totem (algo que se remetia à uma forma de religião “primitiva”, a qual se adoravam os 

antepassados representados no totem) e do Tabu (uma proibição de origem religiosa ou 

sociocultural), sendo tais termos correlacionados, pois, haveria tabu nos sujeitos que 

pertencessem ao mesmo núcleo – familiar – adorador daquele determinado totem, ou seja, neste 

primeiro entendimento de família, havia a presença de um grupo primitivo, no qual estava 

inserido em determinada “sociedade” (em sua estrutura rudimentar, ainda) e embasado 

fortemente na religião. Era essa “família primerva” que desprovia de lei – da qual pudesse 

protege-la – e estava sob o controle central do patriarca.  

Sob a ótica antropológica dessa visão, a “família primerva” se associa ao termo “clã 

totêmico”, tendo como significado a ligação de pessoas (consanguíneas entre si; com ancestral 

em comum) que representavam uma uniformidade “sociológica”. Nesta mesma acepção inicial, 

ainda, Freud relatava como a existência dos tabus definiam os clãs (na formação de uma ordem 

social, prematura), como exemplo, a proibição de relações sexuais com membros do mesmo 

grupo – a ideia de incesto –, e como a formação de proibições (para amedrontar aqueles que 

                                                             
22 FERNANDES, Cléa Alves F. Rev. Brasileira de Enfermagem. Brasília, v. 32 n. 3, 1979, p. 251-254. 
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tivessem vontade de cometê-lo) constituía – intimamente nos sujeitos – o desejo proibido (logo 

o que procurava-se evitar), algo que contribuiu para o molde do que se estudaria como sendo o 

Complexo de Édipo na psicanálise. 

Antes de explicar o complexo edipiano, é cabível se ater que Freud – em suas obras – 

procurou correlacionar a psique daqueles que eram primitivos dos neuróticos (representação do 

sujeito que se defende de algo que lhe é insuportável, derivado de uma angústia/sexualidade 

infantil, desloca seu desejo por um objeto de satisfação que é tido como proibido, pelo 

mecanismo do recalque, contribuindo para que o neurótico enderece sua vontade a outros 

objetos e descubra, assim, uma interação com outros, ampliando os laços sociais e os 

concretizando em relações satisfatórias), havendo uma demonstração do impacto que o tabu 

tinha na vivência daquela realidade, pois, era delineando este como sagrado e, também, 

proibido, que formalizava-se uma proteção ao totem, diretamente representando o clã, e 

consequentemente criando um perfil a ser considerado perigoso à existência daquela unidade 

social. 

Focando nessas proibições, que se divergia de clã para clã em razão dos costumes e 

religiões variados, isto é, a feição do Tabu propriamente dito que norteou à próxima concepção 

da Família freudiana. Por intermédio do conceito simbólico, Freud introduziu o Complexo de 

Édipo, no seu livro “A Interpretação dos Sonhos” em 1899 – ainda que só tenha começado a 

utilizar o termo em 1910 –, baseando-se na tragédia grega escrita por Sófocles, na qual teorizou 

sobre a relação de desejo que há do filho pela mãe, que ocorre na fase fálica do desenvolvimento 

psicossexual (por volta de seus 3 a 5 anos de idade), e de raiva/ciúme dele por seu pai.  

Em suma, o filho se via em concorrência com seu pai, pela posse da própria mãe, além 

de o ver como rival pela atenção e afeto da mãe, basicamente, o Complexo de Édipo retrata o 

desejo amoroso do menino pelo pai do sexo oposto (exercida pela mãe). Freud defendia que tal 

tese tinha uma real importância na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, envolvendo – 

após sua conclusão – na identificação com o pai do mesmo sexo, o que resulta na formação de 

uma identidade sexual madura. 

A versão em que teoriza o mesmo só que relacionando as filhas, deu o nome de 

Complexo de Electra, situação em que as filhas sentem desejo por seus pais e ciúmes/raiva da 

própria mãe.  

A autora complementa que:  
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Quando a crise edipiana é ultrapassada com a tomada de consciência pela 

criança das limitações que sua vida pulsiva deve ter, forma-se estrutura de 

superego. Este elemento que vem de impressões de fora pela censura, tabus, 

pela moral vigente, completa o sistema da personalidade do ser humano ainda 

em desenvolvimento, e sempre sujeito às modificações. Nesta fase a 

integração social da criança terá um aumento decisivo — desde que haja 

identificação satisfatória com um dos pais. No caso do menino, com o pai; e 

no caso da menina, com a mãe. Este desenvolvimento em contínuo é sempre 

marcado pela emocionalidade.23 

 

Após essa síntese básica do que compreende ser o Complexo de Édipo introduzido – 

antropologicamente – a algo que é natural e inconsciente, na visão de Freud, nos núcleos que 

formam a família, deve-se ressaltar melhor o estudo do qual ele embasou tais afirmações.  

Além de se utilizar do mito de Sófocles, Freud reúne nessa imagem edipiana 

características de outras obras literárias, sendo estas, a culpa do desejo presente em Hamlet 

(William Shakespeare) e a morte do pai real nos irmãos Karamazov (Fiódor Dostoiévski) 

adicionadas ao inconsciente presente em Édipo, isto sendo, forma-se numa única personagem 

a junção daquilo que é proibido ao desejo e deles, associa-se o inconsciente, como forma de 

manifestação involuntária – forte – do que o sujeito deve, na “família primerva” conter. 

Freud afirmou que a herança arcaica, que se relaciona com tudo o que defendia sobre o 

conceito de família, era sobre um acontecimento filogenético que continha fatores arcaicos que 

estavam correlacionados a experiências passadas. Conforme João Gualberto T. C. Filho e 

Wilson C. Chaves comentam, acerca da presença dessa herança no Complexo de Édipo 

 

Esses traços de memória, esses precipitados psíquicos, são despertados por 

uma repetição real, pois, no romance familiar, a família da realidade psíquica 

se apresenta como um suporte para a família imaginária. Tal reativação, 

levada a termo pelo complexo de Édipo, constitui-se em passo decisivo que 

indica a passagem da natureza (sensório) para a cultura (intelectual).24 

 

Com o desenvolvimento das “famílias primervas” para um organismo social fraterno, é 

neste ponto em que se constata a presença do mecanismo do Recalque – aquele pelo o qual o 

neurótico se utiliza de forma voluntária, a fim de substituir o objeto de satisfação que lhe é 

impedido, por razões sociais/culturais que entendam ser proibido tal desejo –, em razão de, 

                                                             
23 FERNANDES, Cléa Alves F. Rev. Brasileira de Enfermagem. Brasília, v. 32 n. 3, 1979, p. 253-254. 
24 CARVALHO FILHO, João Gualberto Teixeira de; CHAVES, Wilson Camilo. A Acepção de Família na Teoria 

Psicanalítica: Sigmund Freud, Melaine Klein e Jacques Lacan. Barbarói, Revista do Departamento de Ciências 

Humanas e do Departamento de Psicologia/UniSC. Santa Catarina do Sul, nº41, 2014, p.103. 
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mesmo se distanciando de um período mais arcaico/rudimentar da sociedade, vê que ainda há 

a presença – na criança – de atitudes edipianas, simultânea e ambiguamente, numa relação de 

essencialidade com seu pai e, também, de hostilidade/competição. Não importa o tempo e a 

evolução presentes na sociedade, pois, independentemente, Freud afirma que a “família 

primerva” configura-se como sendo a origem da família edípica, sendo – então – uma 

continuação do que já existia e não um conceito diferente. 

Algo que permaneceu predominante foi o que é visto como Tabu, fator que indicava o 

que era sagrado e, concomitantemente, o que era proibido, sendo tudo isso prestado com a vinda 

da lei. Freud relacionou dois tabus fundamentais, o do incesto e o do totemismo. Os dois 

mencionados relacionam-se ao ponto que, a partir do laço forte que o sistema totêmico incidia 

sob os clãs (e seus membros) e da proibição de relações incestuosas como regramento em 

conformidade ao que se acredita ser vedado pela natureza – limitando os desejos de todos –, 

juntos, formavam – por exemplo – o que se entendia a Freud por fobia de criança (o pai, 

desempenhando o papel de totem, age como inimigo aos interesses sexuais do filho, impondo 

regramentos pela força: de não matar o totem e não manter relações sexuais na mesma casa 

totêmica, isto é, relações incestuosas com membros do mesmo clã). 

Essa fobia de criança está relacionada, além do Complexo de Édipo – que seria a 

afirmação de tudo aquilo que é proibido, mas, acontece na história: assassinou o próprio pai e, 

casou com sua mãe –, com o que se entende por Complexo de Castração, este sendo teorizado 

que o filho sabendo que o pai é muito mais forte (apesar de seu id ter o desejo de mata-lo) sente 

a angústia da castração (literal e figurativamente); isto é, no instante em que a criança tem 

consciência da superioridade física do próprio pai em relação à mãe, assume que esta foi 

castrada por ele e que há risco do pai fazer o mesmo com o próprio filho, por sentir desejo de 

sua mãe. Como forma de solucionar tal angústia, o filho identifica-se com seu pai, e é neste 

momento em que se forma o seu superego (uma autoridade paternal, interna e moral), o qual 

busca reprimir os desejos do id e fazer com que o ego atue em conformidade com as normas 

morais.  

Freud acreditou que era o superego que, dependendo da intensidade do Complexo de 

Édipo, mantinha o caráter do pai (do filho), e quanto mais rápido o complexo desaparecia em 

razão de repressão (influenciado por educação, religião, autoridade etc.), mais restritiva seria a 

dominação do superego sob o ego (na forma de consciência ou talvez de um sentimento 

inconsciente de culpa). 
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Era, em razão disso, que se estabeleceu um pacto, no qual o pai protegia e cuidava da 

prole e os filhos se comprometiam em respeitar a vida dele. Foi através disso e da sistematização 

do impedimento das relações incestuosas que houve uma “obrigatoriedade” das famílias se 

interseccionarem, formalizando o “nascimento” de uma sociedade, onde se instigou a 

pluralidade de núcleos mesclados de membros com ancestrais diversos, demonstrando o quão 

crucial esse tabu foi para a formação do que se entende por modelo de família e seu impacto 

como base à sociedade. 

Freud, portanto, em seu trabalho, pelo enfoque simbólico da família – embasando-se em 

Édipo – a considerou como sendo a maior coletividade da humanidade sem impedir que cada 

uma obtivesse pais e mães da realidade (encarnados da vivência edípica). Ele acreditou que era 

na fase mais prematura da pessoa que se formava um desejo involuntário – originado das 

percepções passadas, da imaginação, que ainda não tinha as necessárias proibições – pelo pai 

do sexo oposto, colocando assim, sempre em posição de concorrência com o outro pai. É por 

essa teoria que Freud viu a preferência que todos têm, desde crianças, por um pai 

especificamente, o que seria algo próprio a acontecer em razão de se estar em fase de 

desenvolvimento sexual e consciente perante à família da qual se está inserido. 

Já com relação à Melanie Klein e sua ótica do Imaginário e Phantasias, tendo em vista 

o conceito de família pela a psicanálise, vê-se que esta – diferentemente do que Freud afirmava 

– fundamentou suas teorias acerca do Complexo de Édipo com o conceito Imaginário à base da 

inconsciência, já que a criança vivenciava tão cedo a realidade edípica, a formação do super-eu 

e o sentimento – inevitável, por causa do desejo – da culpa. 

Klein definia phantasia, como sendo uma expressão psíquica às pulsões, mesmo que 

inconsciente, era cabível a tudo que pertencesse à vida dos impulsos – desejos –, possuindo 

uma objetividade própria e realidade incontestável. Seria, então, uma experiência efetiva, mas, 

de realidade interna, a qual constitui uma linguagem indispensável aos impulsos instintivos, 

sujeitando-se ao prazer (e tudo que se originar do inconsciente). 

Era assim que, ao contrário de Freud, defendia ser possível analisar a criança, 

removendo o empecilho do vocabulário a partir do uso do brinquedo, acessando sua vida 

“imaginária” – o que depreendia da phantasia – e suas imagos maternas. Seu trabalho focou 

nas vivências edípicas que existiam no início da vida, principalmente, as relacionadas da criança 

com a sua mãe (sendo esta, objeto parcial), e era a partir delas que identificava, projetava e 

introjetava – com base nas relações de amor e ódio – a formação do eu. 
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A função realizada pela figura paterna existia internamente nas relações de mãe com 

filho, complementando e “ativo” o ‘Édipo’ da criança. É na comparação ao que se vê mais 

prematuramente do que já era defendido por Freud, que pela teoria kleiniana, o que se 

presenciava nos primeiros anos de vida da criança (e seu relacionamento com a mãe) poderia 

desenvolver-se à vivência edípica teorizada por Freud. 

O que difere, principalmente, seu conceito da acepção anterior é que Klein utiliza-se 

apenas das relações maternas, sendo – assim – a mãe como objeto de qualquer projeção odiosa 

e funcional, e não tendo apoio a nenhum estudo antropológico para reafirmar seu entendimento. 

A autora afirma que há, na família moderna, desejos nocivos que gerarão diversas patologias, 

o que, portanto, se requer com a presença de norma na relação de mãe-filho, sendo tal regrada 

com o apoio da autoridade paterna (a fim de fortificar mais o controle da mãe sob a criança). 

Por fim, a conceituação de família, pela psicanálise, através da acepção realista de 

Jacques Lacan, era que a família devia ser entendida como um complexo – algo que reproduz 

uma certa “realidade no ambiente” – que desempenha um papel de organizador na formação 

psíquica, da qual o sujeito tem ciência de sua representação. Um complexo define-se como 

sendo o elemento da inconsciência que tem como representação, a imago. 

Termo, inicialmente, utilizado por Sigmund Freud, para designar a 

representação mental de uma pessoa em relação a outra. É o modelo 

inconsciente de pessoas – em especial dos pais (mãe e pai) – que orienta e 

organiza a forma como um indivíduo apreende os outros. É elaborado ao longo 

da infância e tem origem nas primeiras relações do bebê. Uma Imago é uma 

imagem subjetiva e fantasmática do pai, da mãe, do meio familiar, e dos 

irmãos que possibilita a organização mental do indivíduo em consonância com 

aquilo que pode ter sido real ou não, apenas sentido. É o juízo que se tem do 

outro A imago parental foi descrita como uma espécie de sobrevivência 

imaginária do pai com quem se cresceu. É partir das imagos que um indivíduo 

vê todos os outros e de determinada maneira. Há uma influência ao nível da 

personalidade uma vez que também faz parte da sua constituição. Uma imago 

objetiva-se através de pensamentos, imagens ou sentimentos.25 

 

Lacan entende que toda formação do sujeito desejante – aquele que busca por seu objeto 

de satisfação – necessita ter a presença do Pai, como sendo o agente da castração – aquele que 

representa a lei/proibição sobre o desejo. É na imagem desse pai que vê a sua função estando 

relacionada à formação e limitação do filho. 

                                                             
25 DIAS, Paula. Imago. Old Knoow. Disponível em: 

<http://www.old.knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/imago.htm>. Acesso em: 24 de out. de 2018. 
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Afirma-se que a criança – durante seu desenvolvimento pelo Complexo de Édipo – tende 

a assimilar a ausência materna pela presença paterna, visto assim, como sendo um objeto rival 

e aquele que detém o falo – representação de seu desejo e identidade sexuais. O Pai tem a 

oportunidade de interferir na relação mãe-filho, de forma que se associa à Lei, o Nome-do-Pai 

(reconhece-se, assim, uma função simbólica, restrito à onde exerce-se a lei). É o pai que tem, 

metaforicamente, de exercer a função estruturante à psique do sujeito, do simbólico e do 

inconsciente (enquanto substitui o desejo deste por sua mãe). 

Em sua tese, Lacan constitui a família, para a psicanálise, como sendo composta por 

Nome-do-Pai, Desejo da Mãe e os objetos, não sendo originada – então – pelo casamento ou 

pela consanguinidade, mas sim, pelo “romance familiar” estruturado pela tríade edipiana. 

Conforme diz que 

[...] Lacan introduz a ideia de que o homem é social, não porque quer, mas por 

necessidade. Assim, o sujeito é capturado primeiramente pela imago da mãe, 

em seguida pela presença do intruso irmão e, finalmente, pela sua própria 

imagem refletida no espelho, que o alienará, para sempre, nesse outro que é 

ele mesmo. Neste Estádio do Espelho, segundo Lacan, há uma tentativa, por 

parte do sujeito, de resgatar e refazer o vínculo perdido, apartado pelo 

nascimento e presentificado no desmame26 

 

Assim, é possível ver que o pai é aquele que representa e institui os efeitos da Lei, o que 

faz com que haja duas vertentes à sua imagem: simbólica e real. O pai simbólico é o 

desnecessário (desde que a mãe faça operar a lei), mas, observa-se que há a procura por uma 

figura paterna (que represente a lei), não sendo suficiente tal ato realizado pela mãe – precisa 

haver um pai naquele núcleo. Existem limites ao alcance do pai simbólico sobre o real, já que 

a função do real não se é imaginária, e por isso, o pai como representante de atribuições 

simbólicas não as representa integralmente. Sobre a figura do pai imaginário  

[...] A posição do pai real tal como Freud a articula, ou seja, como um 

impossível privador [...] isso vem da própria posição. De modo algum é 

surpreendente que encontremos sem cessar o pai imaginário. É uma 

dependência necessária, estrutural de algo que justamente nos escapa o pai 

real. É o pai real. Está estritamente fora de cogitação defini-lo de uma maneira 

segura, que não seja como agente da castração.27 

 

                                                             
26 CARVALHO FILHO, João Gualberto Teixeira de; CHAVES, Wilson Camilo. A Acepção de Família na Teoria 

Psicanalítica: Sigmund Freud, Melaine Klein e Jacques Lacan. Barbarói, Revista do Departamento de Ciências 

Humanas e do Departamento de Psicologia/UniSC. Santa Catarina do Sul, nº41, 2014, p.108. 
27 CARVALHO FILHO, João Gualberto Teixeira de; CHAVES, Wilson Camilo. A Acepção de Família na Teoria 

Psicanalítica: Sigmund Freud, Melaine Klein e Jacques Lacan. Barbarói, Revista do Departamento de Ciências 

Humanas e do Departamento de Psicologia/UniSC. Santa Catarina do Sul, nº41, 2014, p.110. 
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Demonstra-se a diferenciação do pai que representa a lei daquele que é agente da 

castração. A função do pai está vinculada à efetuação de sua palavra, e é por intermédio dela 

que ele pode operar como agente. Por isso, diz que o pai real é mero efeito de linguagem, porém, 

consideram que pai simbólico, real e imaginários estão interligados, dando abertura ao exercício 

da sua função. 

Em conclusão deste último ponto sobre conceituação da família, é possível assimilar 

que, pela a Psicanálise e condensando as três visões brevemente mencionadas, a família tende 

a ser um organismo composto pelas funções paterna, materna e fálica, além da posição do filho; 

isto é, nossas relações prematuras para com um dos pais define a uma percepção psicológica de 

atratividade inicial e disso desenvolve-se para uma relação consciente de quem é “superior” a 

quem naquele ‘clã’, mesmo que tenha havido uma predominância na figuração paterna como 

aquele que controla/representa a Lei no meio familiar, existe a visão de que todos os membros 

possuem sua atribuição para o bom funcionamento da família e, consequentemente, seus efeitos 

que agirão no desenvolvimento da psique e do eu – regulados pelo superego, ego e id. 

Com relação aos termos supramencionados, que são utilizados pela Psicologia, é 

essencial explicar o significado de cada um, sendo assim, o id28 seria um elemento nato de cada 

pessoa (se origina no nascimento), equivalendo às vontades e impulsos primitivos que se 

determinam através dos instintos pelo prazer – é a partir do id que o ego e o superego se 

desenvolvem –, é a representação da impulsividade do eu. O ego29 existiria no momento em 

que há um contato do humano com a sua própria realidade, adequando suas vontades ao 

ambiente vivenciado, ele é um regulador que busca satisfazer (de forma realista) alguns desejos 

da pessoa – do id – ao mesmo tempo que os controla; o ego é a representação da racionalidade 

do eu, que se evidencia nos primeiros anos de vida do ser humano. O superego30 é o resultado 

do desenvolvimento do ego, se constituindo de ideais/valores morais e culturais da pessoa, 

tendendo a guiar o ego, para que este atue conforme o que é moralmente correto – que é de 

conhecimento pessoal, advindo das experiências da vida do indivíduo –, Freud afirmava que o 

superego surgia a partir do quinto ano de vida, tendo em vista um aumento do contato com a 

sociedade, seria então, o superego a representação da moralidade do eu. 

                                                             
28 Disponível em: Qual a diferença entre ego, superego e id? Diferença. <https://www.diferenca.com/ego-

superego-e-id/>. Acesso em: 24 de out. de 2018. 
29 Disponível em: Qual a diferença entre ego, superego e id? Diferença. <https://www.diferenca.com/ego-

superego-e-id/>. Acesso em: 24 de out. de 2018. 
30 Disponível em: Qual a diferença entre ego, superego e id? Diferença. <https://www.diferenca.com/ego-

superego-e-id/>. Acesso em: 24 de out. de 2018. 
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O estudo inicial de Freud acerca do termo, pela análise das sociedades com enfoque no 

totem e no tabu, contribui mais ainda para a confirmação da importância que as formações 

primitivas – iniciais – familiares tinham para a constituição da organização social que se tem 

na atualidade, de modo a buscar uma interação social (que impactará em seu comportamento 

privado, originado em família, com o que deverá formar na relação com terceiros estranhos à 

sua realidade) que satisfaça seus possíveis desejos, desde que não ultrapasse nenhum limite 

interposto socialmente. 

Aprofundando mais sobre a atribuição dada a cada um dos membros da família (lugar 

de pai, de mãe e de filho) e estes, juntos definindo o núcleo que formam, (pela interpretação 

freudiana complementada por Lacan) pode-se ver que tais ideais sobre a visão de Édipo e da 

simbologia do Tabu são elementos viáveis de discussão acerca de serem importantes para a 

formação da personalidade da criança.  

É por meio de limites criados pelos pais e mediante o afeto – defendido aqui como 

desejo/satisfação – presente naquela família, que a criança se desenvolve de maneira que evolui 

a própria consciência, e consequentemente, quem ela é. O medo pela castração, como Freud vê, 

no caso concreto, parece mais a situação de se buscar uma forma de preservar a identidade 

própria formalizada; ou seja, a criança tem medo de perder quem ela é – perante à realidade em 

que se encontra – e por meio disso, busca identificar-se com as figuras de autoridade que estão 

presentes no seu cotidiano (os pais), dando assim, início à percepção da sua consciência e 

desenvoltura da personalidade que ainda está sendo moldada. 

Tudo isso só fortifica a ideia de que o meio que mais influencia a criança a ser quem ela 

será perante a sociedade, na fase adulta (e como a sociedade se identificará, a partir dos sujeitos 

que a compõem), é no âmbito familiar. A família molda o ser social, quando é ativa e presente, 

devendo assim, ter mais valorização perante seus deveres (que, dependendo do perfil que forma 

os cidadãos do futuro, poderá prejudicar ou beneficiar o processo de evolução social daquele 

determinado lugar), de modo que seja visto pelo Judiciário como sendo um fator essencial, e 

assim, tenha mais inquisição de cumprir com suas obrigações e – ao mesmo tempo – defender 

arduamente seus direitos.  

Além de tudo isso, não há – na visão da psicanálise – um molde determinado para o 

funcionamento correto da família e de suas relações, o que implica na defesa de que qualquer 

formação entre pessoas, que se identifiquem como família, graças ao afeto e outros fatores 

quaisquer, tenha a possibilidade de viver tal experiência que é o convívio em família. 
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1.4 A SOCIOAFETIVIDADE NO ÂMBITO FAMILIAR: SEUS ASPECTOS E 

CONSEQUÊNCIAS 

No direito da família, atualmente, as relações dela existentes são fundamentadas pelo 

princípio da afetividade. 

A afetividade é uma forma que vincula duas pessoas, e delas, constitui-se a Família. 

Afeto insere uma contextualização mais humana nas relações, não sendo apenas um fator 

envolvente entre membros da mesma família.  

Conforme as palavras de Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, ela afirma sobre 

a afetividade: 

No campo da psicologia, o termo afetividade é utilizado para designar a 

suscetibilidade que o ser humano experimenta perante determinadas 

alterações que acontecem no mundo exterior ou em si próprio. Tem por 

constituinte fundamental um processo cambiante no âmbito das vivências do 

sujeito, em sua qualidade de experiências agradáveis ou desagradáveis. A 

afeição ligada à vinda de afeto é representada por um apego a alguém ou 

alguma coisa, gerando carinho, saudade, confiança ou intimidade. Representa 

o termo perfeito para representar a ligação especial que existe entre duas 

pessoas. É, por conseguinte, um dos sentimentos que mais gera autoestima 

entre pessoas, principalmente as jovens e as idosas, pois induz à produção de 

oxitocina, hormônio que garante no organismo a sensação perene de bem-

estar. Pode, ainda, ser definido como um conjunto de fenômenos psíquicos 

que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões 

acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou 

insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. Do ponto de vista 

a existência de diversas teorias e os enfoques na compreensão da natureza 

psíquica do ser humano. De um modo geral, o afeto pode ser compreendido 

como um aspecto subjetivo e intrínseco do ser humano que atribui significado 

e sentido à sua existência, que constrói o seu psiquismo a partir das relações 

com outros indivíduos.31 

 

Pela ótica jurídica, há valoração do afeto quando procura defender – para os membros 

familiares – o direito à felicidade, este sendo fundamental para que todos tenham uma vida 

digna. Além disso, a união estável é um exemplo da existência da afetividade – no meio jurídico 

– de forma indireta, já que seu reconhecimento se dá – exclusivamente – pela relação de afeto, 

possuindo tutela jurídica, mesmo não sendo um casamento; isto é, demonstra-se que a 

afetividade, que conecta uns aos outros na sociedade, está presente no sistema jurídico e dela 

                                                             
31 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, 2012, p. 19 apud CASSETARI, Christiano. 
Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3 ed. rev. São Paulo: Atlas, 2017, p. 10-11. 
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se formou um novo modelo de família, no qual o afeto se dá como seu principal objetivo e 

característica. 

Foi, também, com tal princípio que se desenvolveu o fator igualitário nas relações de, 

p. ex., irmãos/filhos biológicos e adotivos e seus direitos fundamentais. A afetividade se 

mostrou valorizada na Constituição em seus dispositivos seguintes: arts. 226, §4º e 227, caput 

e §§5º e 6º. Já com relação ao Código Civil, mesmo não prevendo expressamente, se vê 

configurar o afeto como sendo um valor jurídico; ou seja, a convivência familiar não está 

associada à consanguinidade, mas sim, aos laços de solidariedade e afeto, tanto que, conforme 

art. 1.584, §5º do Código Civil, a guarda a favor de terceira pessoa define-se graças a relação 

de afinidade com a afetividade, um reconhecimento jurídico que procura assegurar a felicidade 

como direito a ser atingido.  

A família, a partir do afeto, tornou-se num núcleo do qual procura concretizar interesses 

afetivos de seus membros, como meio – também – de explicar as relações familiares 

contemporâneas, sendo elas mais igualitárias, flexíveis com seus integrantes e mais sujeitas à 

realização de seus desejos do que obediência às regras. 

Desta forma, o princípio da afetividade foi o fator inicial para a fundação da Família 

Socioafetiva, a qual será melhor conceituada a seguir. 

As relações afetivas estão sendo vistas, cada vez mais, como centrais na importância 

familiar, ou seja, se procura assumir o Afeto como responsável pela constituição da Família. 

Alguns afirmam que há uma ligação da afetividade com o que se entende ser parentesco, este 

último compreendido como sendo, conforme a visão de De Plácido e Silva: 

Derivado do latim popular parentatus, de parens, no sentido jurídico quer 

exprimir a relação ou ligação jurídica existente entre pessoas, unidas pela 

evidência de fato natural (nascimento) ou de fato jurídico (casamento, 

adoção). Nesta razão, embora ordinariamente parentesco, a relação entre os 

parentes, traga um sentido de ligação por consanguinidade, ou aquela que se 

manifesta entre as pessoas que descendem do mesmo tronco, no sentido 

jurídico, o parentesco abrange todas as relações ou nexos entre as pessoas, 

provenha do sangue ou não.32 
 

Contudo, esta conceituação não procura relacionar tal termo à socioafetividade, 

comprovando que – historicamente – demorou para que a doutrina abrangesse tal noção jurídica 

ao afeto, valorizando – naquela época, p.ex., quando ainda estava em vigor o Código Civil de 

                                                             
32 SILVA, De Plácido, 2004, p. 1.005 apud CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade 

socioafetiva: efeitos jurídicos. 3 ed. rev. São Paulo: Atlas, 2017, p.13. 
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1916 e/ou Constituições Federais anteriores à de 1988 – somente os vínculos originados da 

consanguinidade ou de fato jurídico (adoção, p. ex.), tal qual veio, posteriormente, novas 

percepções acerca da sociedade e da família e comprova-se isto com o que está disposto no art. 

1.593 do Código Civil de 2002: 

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem. 
 

Carlos Roberto Gonçalves entendia que, a partir desse artigo, a segunda parte “resulte 

de outra origem” trazia elementos dos quais a jurisprudência poderia se utilizar para apreciar 

de forma ampla – tais modelos de famílias que se reconhecessem assim, em razão do afeto 

existente –, a fim de ser capaz de reconhecer as relações socioafetivas. Esse entendimento, 

posteriormente, foi inserido ao ordenamento jurídico por meio do Enunciado nº 256 do 

Conselho da Justiça Federal: 

Enunciado nº 256/CJF. A posse do estado de filho (parentalidade 

socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. 
 

Além do que se entendeu como a “posse do estado de filho”, houve a complementação 

com o Enunciado nº 103 do CJF relacionando-se ao art. 1.593 do Código Civil, no qual 

menciona sobre a Família: 

Enunciado nº 103/CJF. O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras 

espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, 

assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 

proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga 

relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material 

fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de 

filho. 

Dentre o que foi se construindo na relação da afetividade e a família, formou-se o 

parentesco socioafetivo, sendo explicado nas palavras de Luiz Edson Fachin:  

A verdade socioafetiva pode até nascer de indícios, mas toma expressão na 

prova; nem sempre se apresenta desde o nascimento. Revela o pai que ao filho 

empresta o nome, e que mais do que isso o trata publicamente nessa qualidade, 

sendo reconhecido como tal no ambiente social; o pai que ao dar de comer 

expõe o foro íntimo da paternidade, proclamada visceralmente em todos os 

momentos, inclusive naqueles em que toma conta do boletim e da lição de 

casa. É o pai de emoções e sentimentos, e é o filho do olhar embevecido que 

reflete aqueles sentimentos. Outro pai, nova família.33 

 

                                                             
33 FACHIN, Luiz Edson, 1996, p.59 apud CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade 

socioafetiva: efeitos jurídicos. 3 ed. rev. São Paulo: Atlas, 2017, p.15. 
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É a relação afetiva que destaca a espécie de comportamento que cada membro familiar 

possui, isto é, não importa o vínculo biológico, utilizando-se do afeto como instrumento de 

análise, é possível ver se um pai/mãe está agindo como tal, realmente. 

Christiano Cassetari menciona a psicanalista Gloria Annoni, a qual defende que o afeto, 

na filiação – subjetiva –, está totalmente relacionado com o desenvolvimento da constituição 

pessoal afetiva de cada um. Ou seja, a depender da existência e frequência da afetividade na 

relação familiar – que é gênero da qual a relação socioafetiva é espécie –, será (o resultado) 

determinante para a formação pessoal dos membros da mesma família, cada um reagindo à sua 

própria maneira, o que dá margem às variedades de comportamento e pensamento íntimo de 

um para outro. 

Nas palavras do autor mencionado, sobre o estudo de desenvolvimento infantil da 

Unicef (Documento de Trabajo nº 04 sobre Infancia – Chile, 2004), ele comenta que  

Maria Gomez De la Torre Vargas cita trecho [...] em que se verifica que um 

pai emocionalmente próximo e disponível é um fator protetor e promotor da 

autoestima e autoconfiança para as crianças, e com isso favorece o seu 

desenvolvimento psicomotor. Sua inserção em mundos extrafamiliares 

representa uma figura de apego e modelo de comportamento.34 
 

É com este pensamento que o ordenamento jurídico colocou como sendo sujeito de 

direitos, a criança, priorizando que esta tivesse – como direito fundamental – a convivência 

familiar, dignidade da pessoa humana, excluindo quaisquer discriminações acerca da filiação, 

para que este “novo” sujeito tivesse paridade igualitária de um nascido (ou não) da relação 

familiar. Isto é, até pouco tempo, o Direito fazia diferenciação e atribuía direitos diversos entre 

um filho que fosse biológico para o adotado, até que com as novas constatações estruturais da 

sociedade e da formação mais liberal da família (como já foi apontado anteriormente), tais 

preconceitos – perante esses sujeitos de direito – foram esquecidos. 

O direito à vida em família é qualificado, e não absoluto, conforme o entendimento de 

Kate Slandley (CASSETARI, 2017, p. 16)35, mostrando – então – que o ordenamento jurídico 

deve se adequar aos litígios e suas devidas soluções para com as pessoas que possuem tais 

vínculos afetivos, a fim de que haja garantia de seus direitos. 

                                                             
34 CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2017, p.16. 
35 CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2017, p.16. 
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Direito da Família, pela visão moderna, tem como sua base o núcleo fundado pelas 

relações afetivas e solidárias, almejando garantir (e por em prática) a eficiência da dignidade 

da pessoa humana com relação a outros formatos de famílias, que têm direito à proteção estatal. 

Essa compreensão aparece no que está disposto no art. 1.596 do Código Civil de 2002: 

 

Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

 

Assim, entende-se que a parentalidade socioafetiva é um vínculo entre pessoas que não 

possuem entre si um vínculo biológico, mas, por causa da afetividade que possuem entre si ser 

tão significante, vivem como se parentes fossem. 

Contudo, por mais que tal socioafetividade seja compreendida assim, é questionável 

ainda sobre ela – no âmbito da Família – ser direito de quem. A parentalidade socioafetiva é 

um direito do filho (tratado como tal) ou do parente (tratou a pessoa como se filho fosse)? 

Dúvida, como essa, existe em casos em que se busca entender se há um lado que tem 

mais direitos que o outros, como por exemplo, nas ações de negativas de paternidade ou 

maternidade, quando ficam comprovadas uma filiação biológica com terceiro (pessoas que 

buscam conhecer pais biológicos, quando já inseridas em famílias), o que não pode se sobressair 

se houver comprovação da presença de vínculo afetivo entre filho e pai (da família a qual já 

estão inseridos).  

A questão que importa é que tanto o filho quanto o parente, que o tratou como tal, têm 

a mesma proporção de direitos e deveres como integrantes de uma Família, seja essa totalmente 

reunida por um vínculo biológico ou não. O afeto deve ser respeitado como se biológico fosse, 

não devendo ser desvalorizado se o filho (também) acabar conhecendo e desejando reconhecer 

um vínculo biológico – antes não conhecido, porque o parentesco socioafetivo tem os mesmos 

direitos e garantias constitucionais, embasadas em princípios constados na Constituição 

Federal. 

Sobre essa observação, constata-se no art. 226 da Constituição Federal de 1988 sobre 

ser a família a que baseia sociedade, e possuir uma proteção estatal especial – devido à sua 

importância –, o que corrobora à defesa de que não se pode regrar quais são os tipos de família 

(perante à sua imensa variação) e estabelecer uma hierarquia entre elas.  
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É razoável perceber que, como a sociedade brasileira iniciou-se baseando em um 

modelo patriarcalista, em seu núcleo familiar, desde a época em que era colônia de Portugal, 

somente com a chegada do século XX essa realidade mudou. E com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que houve a substituição da visão patriarca na família pela a 

afetividade, dando a esta última, a valorização que a denominaria como sendo a base da 

sociedade (e de um novo conceito do que é família). 

Por tudo isso, que é razoável sustentar que há amparo estatal para a família, sendo um 

direito subjetivo público oponível erga omnes, devido à sua importância perante à sociedade. 

E a família estando embasada na afetividade, demonstra-se ser o instituto que tem como função 

social, a valorização do ser humano em suas relações – aproximando-se ao princípio da 

solidariedade, contido no art. 3, inciso I da Constituição Federal de 1988 –, além de determinar 

a repersonalização das relações civis, estas que não estariam mais focadas no interesse 

patrimonial e, sim, centradas no interesse do ser humano. 

Os vínculos afetivos – além da convivência familiar, em si –, desta forma, constatam 

serem mais significativos que as relações de consanguinidade propriamente ditas, visto que 

serão a base para a constituição do estado de filiação (posse do estado de filho). Por assim, 

vincula-se a imagem da família moderna à socioafetividade, em razão deste grupo estar unido 

pela convivência afetiva e, ter dado ao Afeto um status de fato gerador de efeitos jurídicos. 

Além desse debate, é de suma importância abarcar ao tema os fatores que necessitam 

estar presentes para que tal parentalidade exista. 

Inicialmente, deve-se haver, indispensavelmente, o laço de afetividade, este originado 

da convivência, e Cassetari – acerca do tema – menciona que  

Afirma Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio Souza que é inegável a importância 

de uma convivência harmoniosa e voluntária do ser humano para a sua 

formação e desenvolvimento, sendo a afeição entre as pessoas do grupo 

considerado como família o elemento mais importante, na medida em que não 

basta a manutenção meramente biológica do conjunto pai-mãe-filho.36 

 

Correlacionado ao primeiro fator, é importante – também – o fator tempo de 

convivência, já que é com esta que surge o afeto, carinho e a cumplicidade nas relações entre 

                                                             
36 CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2017, p. 31. 
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as pessoas, sendo o período de tempo – não há mediação mínima para que se comprove a 

existência da relação afetiva – a prova da concretização desses elementos, e consequentemente, 

a parentalidade.  

Em uma cadeia de conexão deste elemento com os outros, há também o fator da 

solidificação do vínculo afetivo. E com relação a este fator, é necessário ter certeza de que esse 

vínculo, sendo afetivo e de longa duração, demonstre ser tão forte e real como se uma filiação 

fática fosse, em razão deste ter a presença da guarda (que é exercida pelo genitor). 

Com isso, tendo em mente a necessidade de estar presente esses três fatores: laço de 

afetividade, tempo de convivência e solidificação do vínculo afetivo, fica a questão de que 

precisa existir – entre pai e filho – uma reciprocidade na afetividade, devendo ela ser presente 

ou, então, pretérita? 

Por tudo aqui, até então defendido, é impossível dizer que há tal possibilidade de 

desconstituir-se da parentalidade – tanto pelo pai quanto pelo filho –, considerando-se que no 

momento em que há uma socioafetividade eficaz e realmente concreta, não importando o 

motivo, seria como consentir às pessoas (com relação à parentalidade) um direito disponível. 

Se fosse viabilizar para que, nos casos da socioafetividade, houvesse uma “escolha” de quando 

poderia ou não mais existir, estaria tornando – equiparadamente – viável para as relações 

familiares uma desconstituição de sua formação, como se um negócio jurídico fosse, algo 

totalmente fora da realidade, em decorrência da magnitude e impacto que o instituto da Família 

tem na sociedade. 

Assim, se entende que no momento em que a parentalidade socioafetiva é formada, 

torna-se irretratável, conforme é possível ver no Enunciado nº 339 do Conselho da Justiça 

Federal: 

Enunciado nº 339/CJF. A paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, 

não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho. 

 

 

Em razão disso, é perceptível que a socioafetividade, atualmente, é a base da família, 

tendo em vista sua importância em tornar as relações mais humanas, auxiliando-as na sua 

formação pessoal, além de garantir a eficácia de seus direitos para com a sociedade, de forma 

que não se pode mais associar fatores que restringem ou discriminam às famílias, pois, não 

importa-se mais de qual origem ela é fundada e sim a intensidade/presença de uma convivência 

afetiva e eficaz para com a vida dos integrantes familiares. 
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1.5 A FAMÍLIA HOMOAFETIVA E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE 

Antes de falar sobre as famílias homoafetivas, de fato, é necessário mencionar sobre a 

dificuldade que estas vivem na atual sociedade. 

Desde os primórdios da vida em sociedade e da presença da Igreja no auxílio da ordem 

e do respeito à moral, o significado da família sempre se entrelaçou à união de homem e mulher 

que eram reconhecidos como casal pelo matrimônio – religioso. De encontro a esse 

contraponto, a homossexualidade sempre esteve presente na sociedade, divergindo opiniões 

acerca de ser ou não uma anormalidade, em razão do padrão estipulado cultural e religiosamente 

ser o da relação heterossexual.  

No momento em que tal situação se entrelaça ao entendimento da família, muitos 

afirmam – veemente – que para ser uma, de fato, precisa cumprir um dever – de vários, mas, 

para os críticos, irrelevantes – que é o da “multiplicação” social – a fertilidade –, algo 

biologicamente impossível entre os casais homoafetivos. Das diversas críticas e preconceitos 

que essa minoria recebe, é imprescindível lembrar que a homossexualidade é um modo de ser, 

e não um delito ou mazela, não havendo razão para se utilizar de argumento de que é 

“contagioso”, sendo apenas – na realidade – uma forma de viver diferentemente do padrão 

imposto pela sociedade durante séculos. 

E por ser uma simples forma diversa da “majoritária” de viver, não se pode aceitar que 

seja discriminada nem excluída socialmente. Foi através dessas atitudes que, sendo alvo de 

repúdio social por causa deles confrontarem (indiretamente) os moldes e ideais estipulados pela 

religião, sofreram uma rotulação que os levaram à marginalização. 

É crucial relembrar que, graças a esta forte emoção de defender o que se entende ser por 

moral e certo, o Legislador teme causar aborrecimento àqueles que discriminam a 

homossexualidade (porque acham ser o correto), e assim, se vê a ausência de aprovação de leis 

que concedam direitos a essa minoria, tornando-o marginalizado tanto na seara social quanto 

na jurídica. Contudo, não é porque a lei é inexistente que o direito esteja ausente também. 

Diante disso, deve-se evocar que a Constituição Federal de 1988, ao dispor em seu art. 

226 o reconhecimento de famílias que fossem diversas das originadas pelo casamento, 

emprestando uma proteção especial para este, as uniões estáveis (entre homem e mulher) e as 

famílias monoparentais (um dos pais e seus filhos), não concedeu – de fato – um rol taxativo à 

esta tutela. É uma cláusula geral (inclusiva), que não discrimina aquele que preenche os 
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requisitos de afetividade, estabilidade e ostensividade (elementos que determinam e 

reconhecem uma união fática); isto é, não se pode excluir àqueles que possuem tais requisitos, 

mas, não são de sexos diferentes. A razão disso é a existência de um vínculo afetivo, que graças 

a isso identifica a relação como sendo entidade familiar, logo detentora da tutela jurisdicional. 

Diferentemente das outras Constituições Federais, somente a de 1988 não determinou 

qual o formato a família tinha para ser considerada como tal, e assim, a proteção à família que 

está prevista deve ser dada a todo e qualquer formato. Sobre isso, Maria Berenice Dias diz que 

Conforme Paulo Lôbo [...] conclui de modo enfático: a interpretação de uma 

norma ampla não pode suprimir de seus efeitos situações e tipos comuns, 

restringindo direitos subjetivos. A referência constitucional é norma de 

inclusão, que não permite deixar ao desabrigo do conceito de família - que 

dispõe de um conceito plural - a entidade familiar homoafetiva. E, na 

inexistência de regra restritiva, é de ser reconhecida a união estável 

homoafetiva como entidade familiar.37 

É diante desse entendimento, que fica claro o dever estatal em cumprir os princípios e 

garantias para com todos os cidadãos (independendo de suas orientações sexuais e quaisquer 

outros elementos), principalmente, o respeito à dignidade humana, a igualdade e a liberdade, 

assegurando que não exista vedação ilegal em relação ao exercício pleno dos direitos sociais e 

individuais (conforme explícito no art. 5º, caput da Constituição Federal, o qual “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”). 

No momento em que há ligação afetiva entre duas pessoas, numa relação consolidada, 

pública e contínua – como casados fossem –, existe a constituição do núcleo familiar. Isto é, 

para aqueles que defendem a impossibilidade de reconhecimento da união homoafetiva pelo 

simples fato de não existir previsão legal, é um vão argumento, pois, não há como impedir a 

formação/consideração de uma família (quando estão presentes todos os elementos 

mencionados anteriormente) apenas em razão do sexo a qual pertencem. Da união estável 

(heterossexual) para a homoafetiva apenas se diferenciam na questão de reprodução, da qual o 

segundo inexiste capacidade de gerar filhos, algo que – mesmo assim – não é suficiente para 

torna-se como argumento válido na não consideração pelas famílias homoafetivas como 

entidade familiar semelhantes às compostas por casais heterossexuais. 

É considerável reafirmar que, com relação à união estável sendo imposta entre homem 

e mulher, disposto pelo legislador constitucional, não faz jus à conclusão “óbvia” de que – 

                                                             
37 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017, p. 286-287. 
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sendo assim – a união homoafetiva deve ser ignorada/discriminada pelo Estado. Além do mais, 

os casais homossexuais podem constituir família com filhos, por meio da adoção ou da 

reprodução assistida (conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina 2.121/15), as 

quais independem de orientação sexual. 

É notório que as adversidades que as pessoas homossexuais vivem no próprio 

reconhecimento de sua entidade familiar, na aceitação social, entre outros fatores, é de causarem 

rejeição pela forma como a sociedade trata pessoas que tem as mesmas capacidades (físicas e 

mentais) apesar de terem modos diferentes de viver. Na esfera jurídica, acerca da ausência de 

providências que os auxilie pelo combate de atitudes que violem a garantia de seus direitos, 

Dias também comenta que 

O repúdio social a segmentos marginalizados acaba intimidando o legislador, 

que tem enorme resistência em chancelar lei que vise a proteger quem a 

sociedade rejeita. Omitem-se na vã tentativa de excluir da tutela jurídica as 

minorias alvo da discriminação. Nada mais do que uma perversa condenação 

à invisibilidade. Diante da omissão legal, muitos juízes resistiam em 

emprestar-lhes juridicidade. Interpretavam a falta de lei como correspondendo 

à vontade do Estado em não querer lhes conceder direitos, quando a motivação 

é bem outra: o preconceito.38 

Era com a inexistência de normas jurídicas que concedessem direitos a esses casais, que 

haviam juízes tendenciosos a rejeição da tutela jurídica, somente porque a lei era omissa. 

Entretanto, há previsão no Código de Processo Civil em seu art. 140, sobre a presença de lacuna 

no sistema jurídico não eximir o juiz a ser omisso, juntamente do que a LINDB em seus arts. 

4º e 5º preveem sobre o tema.  

Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou 

obscuridade do ordenamento jurídico; 

Art. 4º.  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito; 

Art. 5º.  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige 

e às exigências do bem comum. 

 

Sendo assim, um dever do juiz em interpretar de forma axiológica e inovadora, 

procurando proteger e dar eficiência às garantias e aos princípios, para que se possa existir uma 

real justiça e defesa para aqueles que ainda são (se sentem) marginalizados social e 

juridicamente.  

                                                             
38 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017, p. 288. 
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Neste sentido, caminha a jurisprudência, consoante precedente a seguir destacado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO OFERTADA 

PELO AUTOR. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA 

PATERNIDADE HÁ MAIS DE SEIS ANOS. PRETENSÃO LASTREADA 

NA EXISTÊNCIA DE DÚVIDA E INDUÇÃO A ERRO PELA GENITORA 

DO MENOR. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO 

DEMANDANTE. EXEGESE DO ART. 333, INC. I, DO CPC. 

CONCEPÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. 

NASCIMENTO DO FILHO RECONHECIDO CERCA DE TRÊS MESES 

APÓS A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO. PRESUNÇÃO DE 

PATERNIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.597, INC. II, DO CÓDIGO 

CIVIL. SIMPLES ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA 

FÍSICA QUE NÃO FAZ PROVA DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO 

BIOLÓGICO. PROVA TESTEMUNHAL, ADEMAIS, QUE CONFIRMA A 

SIMILITUDE DE APARÊNCIAS. AUTOR QUE É PORTADOR DO 

VÍRUS HIV. FILHO QUE NÃO CONTRAIU A DOENÇA. AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO ENTRE A PATOLOGIA DO DEMANDANTE E A 

PATERNIDADE QUESTIONADA. EVENTUAL TRANSMISSÃO 

VERTICAL DO VÍRUS, DURANTE A GESTÃO OU PARTO, QUE 

OCORRE DA MÃE PARA O NASCITURO. INSURGÊNCIA DA 

GENITORA EM REALIZAR EXAME DE DNA. FATO QUE, 

ISOLADAMENTE, NÃO GERA PRESSUPOSIÇÃO DE NEGATIVA DE 

PATERNIDADE, GERANDO INDÍCIO MERAMENTE RELATIVO. 

NECESSIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A AMPAREM. "A 

Súmula 301/STJ induz presunção relativa, de modo que a mera recusa à 

submissão ao exame não implica automaticamente reconhecimento da 

paternidade ou seu afastamento, pois deve ser apreciada em conjunto com os 

demais elementos probatórios. 6. A interpretação do enunciado sumular a 

contrário sensu, na hipótese dos autos, afronta o princípio do melhor interesse 

do menor e seu direito à identidade e desenvolvimento da personalidade [...]" 

(REsp 1272691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 08/11/2013).    

CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE 

HABILITAÇÃO PARA O CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS DO 

MESMO SEXO. ART. 1.723 DO CC/02. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA IGUALDADE, DA LIBERDADE, DA INTIMIDADE, 

DA AUTODETERMINAÇÃO E DO LIVRE PLANEJAMENTO 

FAMILIAR AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADOURA DE PESSOAS DO MESMO 

SEXO COMO ENTIDADE FAMILIAR. PRECEDENTES DO STJ E DO 

STF. PRECEDENTE DO STF COM EFEITO VINCULANTE QUE 

APLICA ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS O MESMO REGIME 

JURÍDICO APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DE 

GÊNERO DISTINTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ REsp 

1428849/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEXTA TURMA, julgado 

em 19/05/2015, DJe 27/03/2015). 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 

HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE 

DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS 

ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. 
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IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES 

DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL 

FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS 

ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA. 

1. A questão diz respeito à possibilidade de adoção de crianças por parte de 

requerente que vive em união homoafetiva com companheira que antes já 

adotara os mesmos filhos, circunstância a particularizar o caso em julgamento. 

2. Em um mundo pós-moderno de velocidade instantânea da informação, sem 

fronteiras ou barreiras, sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde 

a sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em 

conta, sempre que possível, os postulados maiores do direito universal. 

3. O artigo 1º da Lei 12.010/09 prevê a "garantia do direito à convivência 

familiar a todas e crianças e adolescentes". Por sua vez, o artigo 43 do ECA 

estabelece que "a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para 

o adotando e fundar-se em motivos legítimos". 

4. Mister observar a imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos 

menores sobre quaisquer outros, até porque está em jogo o próprio direito de 

filiação, do qual decorrem as mais diversas consequências que refletem por 

toda a vida de qualquer indivíduo. 

5. A matéria relativa à possibilidade de adoção de menores por casais 

homossexuais vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a 

melhor solução a ser dada para a proteção dos direitos das crianças, pois são 

questões indissociáveis entre si. 

6. Os diversos e respeitados estudos especializados sobre o tema, fundados em 

fortes bases científicas (realizados na Universidade de Virgínia, na 

Universidade de Valência, na Academia Americana de Pediatria), "não 

indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 

homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia 

o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores". 

7. Existência de consistente relatório social elaborado por assistente social 

favorável ao pedido da requerente, ante a constatação da estabilidade da 

família. Acórdão que se posiciona a favor do pedido, bem como parecer do 

Ministério Público Federal pelo acolhimento da tese autoral. 

8. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os 

menores – sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa 

situação como a que ora se coloca em julgamento. 

9. Se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer 

natureza para as crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao 

Estado, ao mesmo tempo, assegurar seus direitos, o deferimento da adoção é 

medida que se impõe. 

10. O Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade fenomênica. Vale 

dizer, no plano da “realidade”, são ambas, a requerente e sua companheira, 

responsáveis pela criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, 

solidariamente, compete a responsabilidade. 

11. Não se pode olvidar que se trata de situação fática consolidada, pois as 

crianças já chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como 

filhos. Existe dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve 

qualquer prejuízo em suas criações. 

12. Com o deferimento da adoção, fica preservado o direito de convívio dos 

filhos com a requerente no caso de separação ou falecimento de sua 

companheira. Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e sucessão, 

viabilizando-se, ainda, a inclusão dos adotandos em convênios de saúde da 

requerente e no ensino básico e superior, por ela ser professora universitária. 
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13. A adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor, desprendimento. 

Quando efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um 

gesto de humanidade. Hipótese em que ainda se foi além, pretendendo-se a 

adoção de dois menores, irmãos biológicos, quando, segundo dados do 

Conselho Nacional de Justiça, que criou, em 29 de abril de 2008, o Cadastro 

Nacional de Adoção, 86% das pessoas que desejavam adotar limitavam sua 

intenção a apenas uma criança. 

14. Por qualquer ângulo que se analise a questão, seja em relação à situação 

fática consolidada, seja no tocante à expressa previsão legal de primazia à 

proteção integral das crianças, chega-se à conclusão de que, no caso dos autos, 

há mais do que reais vantagens para os adotandos, conforme preceitua o artigo 

43 do ECA. Na verdade, ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não 

deferida a medida. 

15. Recurso especial improvido. (STJ REsp 889852/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 

10/08/2010). 

 

TESE DE AUSÊNCIA DE LAÇOS AFETIVOS ENTRE AS PARTES. 

INSUBSISTÊNCIA. ANEMIA PROBATÓRIA. ÔNUS QUE 

COMPETIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR. CRIANÇA QUE JÁ 

CONTA COM SEIS ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

AFASTAMENTO DA PATERNIDADE COM FULCRO EM MERAS 

ALEGAÇÕES. "[...] Em conformidade com os princípios do Código Civil de 

2002 e da Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de 

paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de 

origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de 

filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na 

convivência familiar. Vale dizer que a pretensão voltada à impugnação da 

paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, 

mas em aberto conflito com a paternidade socioafetiva. [...]" (REsp 

1352529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 24/02/2015, DJe 13/04/2015).    

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA PROPOSTA POR AVÓ 

MATERNA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DA FILHA, 

COM RELAÇÃO AOS DOIS NETOS, POR NEGLIGÊNCIA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AVÓ. 

MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS NA FAMÍLIA NATURAL OU 

EXTENSA. PREFERÊNCIA LEGAL NÃO ABSOLUTA. CASO 

CONCRETO EM QUE NÃO HÁ VÍNCULOS SUFICIENTES ENTRE OS 

MENORES E A PRETENSA GUARDIÃ. COLOCAÇÃO DAS CRIANÇAS 

EM FAMÍLIA SUBSTITUTA E POSTERIOR ADOÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA REALIDADE CONSOLIDADA QUE SE AFIGURA MEDIDA 

CONSENTÂNEA À PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DOS 

INFANTES. SENTENÇA MANTIDA.   APELO DESPROVIDO.   Embora 

o Estatuto da Criança e do Adolescente dê preferência para que a criança (ou 

adolescente) seja criado e educado no seio da sua família natural ou extensa, 

sendo exceção a sua colocação em família substituta, não se pode olvidar que 

a guarda deve ser deferida à pessoa que revele compatibilidade com a natureza 

da medida, considerados, além do grau de parentesco, as relações de afinidade 

e afetividade. (TJSC, Apelação Cível n. 0307712-68.2016.8.24.0064, de São 

José, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 24-05-

2018). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E 



49 
 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR. INSURGÊNCIA 

DA DETENTORA DA GUARDA DE FATO. GUARDA PROVISÓRIA. 

INDEFERIMENTO. SUSPEITA DE BURLA ÀS NORMAS DE 

ADOÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. "Por força do art. 227 da Constituição da República, nas 

causas versando a respeito de guarda e adoção de menores, direito de visita, 

destituição do poder familiar e similares, 'há de prevalecer o princípio do 

melhor interesse do menor, norteador do sistema protecionista da criança' (HC 

n. 279.059, Min. Luis Felipe Salomão), pois 'os interesses e direitos do menor 

devem sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado' 

(REsp n. 900.262, Min. Nancy Andrighi). Havendo suspeitas fundadas de 

burla aos trâmites legais de adoção, acertada a decisão liminar que suspende 

o poder familiar e decreta o acolhimento institucional da infante até que seja 

esclarecida a situação, sobretudo quando se trata de criança de tenra idade. A 

caracterização da chamada "paternidade socioafetiva", para efeitos de 

caracterização da unidade familiar, pressupõe, sobretudo, a relação de 

vínculos por parte da criança. O conceito é inaplicável ao período de guarda 

que, além de breve, ocorreu quando a infante, pela tenra idade (menos de 1 

ano) ainda não tinha meios de expressar claramente o reconhecimento de 

figura paterna ou materna e, ademais, guardará pouco ou nenhum registro em 

sua memória dos eventos sucedidos. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 

4028323-90.2018.8.24.0900, de Trombudo Central, rel. Des. Sebastião César 

Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 07-02-2019). 

CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA - DEFERIMENTO 

PROVISÓRIO EM FAVOR DA AVÓ MATERNA - SITUAÇÃO 

FÁTICA QUE INDICA O CABIMENTO DA MEDIDA - PRINCÍPIO 

DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. Nos termos do art. 33, § 

2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com exceção de quando é 

requerida como medida preparatória nas hipóteses de tutela e adoção, a guarda 

a terceiros apenas será concedida com o propósito de atender casos singulares 

ou suprir a ausência transitória dos genitores. 2. Demonstrado, no caso 

concreto, que a avó materna possui a guarda de fato, mostra-se acertada a 

decisão de manter os menores onde demonstram estar bem amparados e com 

suas necessidades asseguradas, até que a situação fática esteja devidamente 

delineada em instrução probatória a ser realizada no primeiro grau de 

jurisdição. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4027811-91.2018.8.24.0000, de 

Lages, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 05-

02-2019). 

Quando houve o reconhecimento das uniões homoafetivas como sendo entidade 

familiar, assegurou-se aos homossexuais a possibilidade de se casar, além de contraírem os 

mesmos direitos e deveres aos quais noivos submetem-se às restrições legais, por exemplo. 

Antes desse reconhecimento, a Justiça já vinha tentando “regularizar” essas uniões, 

concedendo direitos, mas, sem considera-los como família. Um dos casos era sobre o 

deferimento de indenização por prestação de serviços a um dos companheiros da união 

homoafetiva, o equivalendo a uma sociedade de fato (e não como vínculo afetivo), prevista no 

art. 981 do Código Civil 
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Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 

Inferia-se ao casal uma vinculação negocial, não afetiva – que as caracterizaria como 

família –, e com essa ocorrência inseria as pessoas destas uniões homoafetivas no direito 

obrigacional, excluindo-as da proteção especial que é prevista no Direito de Família, além de 

afastar de direitos sucessórios e previdenciários.  

Foi em 1999, graças à Justiça do Rio Grande do Sul, que definiu competência às Varas 

de Família para que fossem apreciadas as ações de temas referentes às uniões homoafetivas. E 

em 2001, também no Rio Grande do Sul, que ocorreu o primeiro reconhecimento à união 

homoafetiva como entidade familiar, deferindo herança ao parceiro sobrevivente, abrindo 

caminho para a aparição de decisões semelhantes por todo o Brasil, exceto sobre o acesso dos 

casais homossexuais ao casamento.  

 Confira-se os notáveis julgados da egrégia Corte de Justiça Estadual do Rio Grande do 

Sul:  

RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA 

JULGAMENTO DE SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO DOS 

CASAIS FORMADOS POR PESSOAS DO MESMO SEXO. Em se 

tratando de situações que envolvam relações de afeto, mostra-se competente 

para o julgamento da causa uma das varas de família, a semelhança das 

separações ocorridas entre casais heterossexuais. Agravo Provido. (TJRS, 

Agravo de Instrumento nº 599075498, 8ª Câmara Cível, Relator: Breno 

Moreira Mussi, julgado em: 17/06/1999) 

HOMOSSEXUAIS. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. É possível o processamento e o reconhecimento da união 

estável entre homossexuais, ante princípios fundamentais insculpidos na 

Constituição Federal que vedam qualquer forma de discriminação, inclusive 

quanto ao sexo, sendo descabida discriminação quanto à união homossexual. 

E é justamente agora, quando uma onda renovadora se estende pelo mundo, 

com reflexos acentuados em nosso país, destruindo preceitos arcaicos, 

modificando conceitos e impondo a serenidade científica da modernidade no 

trato das relações humanas, que as posições precisam ser marcadas e 

amadurecidas, para que os avanços não sofram retrocessos e para que as 

individualidades e coletividades possam andar seguras na tão almejada busca 

da felicidade, direito fundamental de todos. Sentença desconstituída para que 

seja instruído o feito. Apelação provida. (Apelação Cível nº 598362655, VIII 

Câmara Cível do TJRS, julgada em 01-03-2000). 

 

Alguns anos depois, com a Lei Maria da Penha (lei nº 11.340/06), foi incorporado um 

“novo conceito” de família no sistema jurídico, com relação às uniões homoafetivas compostas 

por duas mulheres. Em seus arts. 2º e 5º, dispõe que: 
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Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social; 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial: [...] 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 

de orientação sexual. 

 

Ao reiterar que independe a orientação sexual para que a situação configure em 

violência doméstica e familiar, demonstra-se um enorme feito, pois, é a partir dessa visão que 

dá licença para reconhecer as uniões homoafetivas como entidade familiar, tendo em vista que 

a violência doméstica é o tipo de violência que está inserido na família. 

Maria Berenice Dias comenta sobre a Lei Maria da Penha, no sentido em que  

Pela primeira vez foi consagrada, no âmbito infraconstitucional, a ideia de que 

a família não é constituída por imposição da lei, mas sim por vontade dos seus 

próprios membros. Assim, se família é a união entre duas mulheres, 

igualmente é família a união entre dois homens. Ainda que eles não se 

encontrem expressamente ao abrigo da Lei Maria da Penha, vem a 

jurisprudência concedendo-lhes medidas protetivas, quando existe uma 

relação assimétrica entre eles. Basta invocar o princípio da igualdade. A 

entidade familiar ultrapassa os limites da previsão jurídica para abarcar todo 

e qualquer agrupamento de pessoas onde permeie o elemento afeto. Ao 

conceder a lei mecanismos de proteção à mulher, sem distinguir sua orientação 

sexual, encontra-se assegurada proteção tanto às lésbicas como às travestis e 

às transexuais que mantêm relação íntima de afeto em ambiente familiar ou 

de convívio. Em todos esses relacionamentos as situações de violência contra 

o gênero feminino justificam a especial proteção.39 

 

Não cabia mais questionar a natureza do vínculo presente nas relações homoafetivas, se 

deveria reconhece-las como entidade familiar, a Lei Maria da Penha havia disposto 

expressamente que sim, eram entidade familiar e havia vínculo afetivo entre os casais 

homossexuais. 

O fato em questão é, não se podia mais se utilizar da letra da lei para argumentar acerca 

do preconceito e repressão que existia, tanto na Lei quanto na Sociedade, para com as relações 

entre pessoas do mesmo sexo. A realidade demonstrava exatamente o que era estipulado para 

                                                             
39 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017, p. 291. 
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que se fossem reconhecidas como famílias, não existindo essa “verdade” sobre a entidade 

familiar ser somente composta por casais heterossexuais. A legislação tem o dever de 

acompanhar a evolução social e pessoal de todos, para garantir direitos e deveres, além de que, 

em sua ausência, o Estado tenha possibilidade de intervir a fim de resguardar (eficazmente) as 

garantias de todos os membros da entidade familiar, que independem de orientação sexual, raça, 

cor, gênero, entre outros. 

Outro avanço do sistema jurídico foi a Resolução nº 175 do Conselho Nacional de 

Justiça, publicada em 15 de maio de 2013, a qual determinou 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de 

suas atribuições constitucionais e regimentais, 

RESOLVE: 

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, 

celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento 

entre pessoas de mesmo sexo. 

Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao 

respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Por mais satisfatório que seja ver a Justiça buscar – cada vez mais – a integração de 

grupos minoritários na esfera da tutela jurisdicional, sendo neste caso, o disposto sobre a 

habilitação, celebração de casamento civil ou na conversão de união estável para casamento, 

entre pessoas do mesmo sexo, é lastimável presenciar que tal concessão desse direito somente 

veio em 2013, o que causa certo incômodo se for refletir sobre todas as uniões homoafetivas 

que já existiram até esta data e os casais nunca tiveram a oportunidade de exercer um direito 

tão básico quanto ao de se casar com a pessoa que tem-se um vínculo afetivo.  

É importante entender o grande impacto que decisões simples como esta tendem a 

causar na sociedade brasileira, assim sendo, segue-se comentários da pesquisa realizada pelo 

IBGE, em relação ao Censo 2010 sobre as uniões entre pessoas do mesmo sexo e o casamento 

homoafetivo 

O Censo 2010 investigou ainda algumas características das uniões entre 

cônjuges do mesmo sexo. Em relação ao nível educacional, 25,8% das pessoas 

envolvidas em uniões com cônjuges do mesmo sexo declararam possuir 

superior completo. Em termos de opção religiosa, houve predominância de 

pessoas católicas (47,4%), seguida por pessoas sem religião (20,4%). O estado 

civil preponderante foi o de solteiros (81,6%), e 99,6% viviam em união 
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consensual. Mais da metade dessas uniões se encontrava na região Sudeste 

(52,6%).40  

Em 2014, foram registrados 1.106.440 casamentos, o que representou um 

aumento de 5,1%, em relação a 2013, que em números absolutos representa 

53.993 casamentos a mais. Entre cônjuges de mesmo sexo, em 2014, houve 

4.854 registros de casamentos (0,4% do total de casamentos), dentre os quais 

50,3% (2.440) eram entre cônjuges femininos, e 49,7% (2.414) entre cônjuges 

masculinos. A partir de 14 de maio, quando se iniciou os registros dos 

casamentos homoafetivos, até o final do ano de 2013, foram registrados 3.701 

casamentos. Observou-se que o Sudeste (60,7%) concentrou o maior 

percentual de uniões homoafetivas, seguido, em proporções bem menores, 

pelas regiões Sul (15,4%); Nordeste (13,6%); Centro-Oeste (6,9%) e Norte 

(3,4%). Na região Sudeste, as maiores concentrações percentuais de uniões 

homoafetivas foram evidenciadas no estado de São Paulo com 66,9 % para o 

conjunto masculino e 71,9% para o feminino.41 

 

É possível deduzir que somente pelo simples posicionamento que a Justiça concedeu às 

pessoas que estavam em relações homoafetivas, fez com que essas tivessem maior liberdade de 

se expressar (direito de liberdade de expressão), de demonstrarem perante à sociedade que são 

semelhantes independentemente de suas opções sexuais serem diferentes.  

Além dessas pesquisas, segue-se na íntegra as reportagens realizadas em 15 de 

novembro de 2017 e 22 de fevereiro de 2018, pelo Jornal O Globo e pelo site Gênero e Número, 

respectivamente, sobre o índice de casamentos homoafetivos no Brasil.  

O levantamento do IBGE também mostra que, no geral, os brasileiros casaram 

menos no ano passado. No total, de acordo com os números apurados pelo 

instituto, foram registradas 1.095.535 uniões em 2016, 3,7% a menos que em 

2015. No mesmo período, o número de divórcios aumentou 4,7%, atingindo 

o patamar de 344.526 registros. 

Em 14 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça proibiu que qualquer 

autoridade judicial se recusasse a efetivar o casamento civil homoafetivo. Nos 

quatro anos seguintes, o número de casamentos entre duas mulheres ou dois 

homens cresceu 45% em todo o Brasil. Elas se casaram mais do que eles: 

10.295 casais de mulheres e 9.227 casais de homens oficializaram a relação 

entre 2013 e 2016, segundo as Estatísticas do Registro Civil do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística). [...] o IBGE disse à Gênero e 

Número não ter dados sobre os divórcios de casais homoafetivos. [...] 

Desde que a resolução n. 175/2013 do CNJ entrou em vigor, lésbicas, gays e 

bissexuais passaram a ter a garantia do direito ao casamento civil com um 

cônjuge do mesmo gênero, que já havia sido reconhecido pelo Supremo 

                                                             
40Mais da metade dos casais do mesmo sexo (52,6%) estão no Sudeste. Disponível em: 

<https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=3&idnoticia=2240&t=censo-2010-unioes-

consensuais-ja-representam-mais-13-casamentos-sao-frequentes-classes&view=noticia>. Acesso em: 26 de out. 

de 2018. 
41 Em 2014, registros de casamento aumentam 5,1% atingindo mais de 1,1 milhão. Disponível em 

<https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3044&busca=1&t=registro-

civil-2014-brasil-teve-4-854-casamentos-homoafetivos>. Acesso em: 26 de out. de 2018. 
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Tribunal Federal em 2011, e o acesso a uma série de outros direitos antes 

exclusivos a casais heteroafetivos, como definição do regime de bens e direito 

à herança, por exemplo. Em 2013, primeiro ano de aplicação da resolução, 

foram celebrados 3.700 casamentos civis entre pessoas do mesmo gênero em 

todo o Brasil. Em 2016, ano das mais recentes Estatísticas do Registro Civil 

do IBGE, foram realizados 5.354 casamentos homoafetivos. 

O Sudeste, que concentra 42% da população brasileira – 87 dos 207 milhões 

de habitantes estimados pelo IBGE em 2017 -, sediou 59% dos 19.522 

casamentos homoafetivos realizados no Brasil entre 2013 e 2016. Só no 

Estado de São Paulo foram celebrados 8.097, ou 41% do total nacional, 

enquanto o Rio de Janeiro ficou em um distante segundo lugar com 1.902 

registros, 9,7% do total. 

 

É a partir da leitura do material disponível acima que se vê a importância que foi a 

possibilidade de casais homoafetivos se casarem e terem a oportunidade de exercer mais 

amplamente direitos, anteriormente, negados apenas em razão da opção sexual deles. A 

sociedade atual está cada vez mais evoluída ao ponto de perceber que deve respeitar a pessoa 

por quem ela é, independentemente de questões mínimas como gênero, raça, cor, orientação 

sexual, e quando usadas como subterfúgios para à marginalização de grupos sociais e famílias, 

se demonstra a grave violação de princípios fundamentais, instituídos e resguardados por nossa 

Constituição Federal. 

A seguir, está a tabela demonstrando o índice de casamentos homoafetivos no Brasil, 

segundo o IBGE42: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Gráfico - Casamentos Homoafetivos. Disponível <http://www.generonumero.media/casamentos-homoafetivos-

crescem-45-em-quatro-anos-sp-registra-41-do-total-nacional/>. Acesso em: 26 de out. de 2018. 
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Por tudo isso exposto, é possível – então – compreender o quão importante é, tanto o 

reconhecimento quanto a valorização pessoal e pública da Família como entidade. É no núcleo 

familiar que a formação íntima se inicia, desenvolvendo-se até completar a personalidade do 

indivíduo como um todo. A família deve ser um direito geral e não exclusivo, por se tratar de 

pessoas e sendo estas, diferenciadas entre si, o que impossibilita idealizar e determinar um único 

modelo padronizado que se identifique a ela.  

A família homoafetiva ainda sofre com os diversos retrocessos que a Justiça e a 

Sociedade brasileira relevam injustificadamente, porém, é de se perceber que, com o aumento 

das causas LGBTQI, dos diversos amparos realizados por ONGs e pessoas no geral, há uma 

visão de mudança no futuro próximo, da qual espera-se não haver tamanho preconceito pela 

adoção de criança por casais homossexuais ou pela constituição de uma família homoafetiva, 

tendo em vista que essas pessoas são detentoras dos mesmos deveres e direitos daquelas que 

tanto marginalizam todos que são diferentes à sua forma de viver.  

A família é um conjunto de seres humanos, que voluntariamente têm vínculos afetivos 

para com aqueles que se identificam, buscando ali sua forma de expressar-se, de dar sentido à 

sua existência, e exercendo seus direitos e garantias que fundamentam à uma vida digna, assim, 

não se deve utilizar de preconceitos arcaicos para diferenciar dois seres humanos, que são – e 

realmente devem ser – iguais perante à Lei, independendo de suas desigualdades. 
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2. A PSICANÁLISE NA CONSTRUÇÃO E ENTENDIMENTO DA 

FAMÍLIA 

 

Uma coisa é certa: o Direito, a partir da influência da Psicanálise, não pode 

mais deixar de considerar a família como uma estruturação psíquica, para 

apreender mais profundamente às relações que pretende legislar e ordenar. 

Caso contrário, o Direito de Família continuará sem encontrar a melhor 

adequação à realidade. É exatamente por compreender-se a família como 

estruturação psíquica e, portanto, como núcleo formador do sujeito, locus do 

amor e da afetividade, irradiador de direitos e deveres, norteados pelo 

princípio da responsabilidade e solidariedade, que as novas estruturas 

parentais e conjugais passaram a ter um lugar em nosso ordenamento jurídico. 

                                                                                         Rodrigo da Cunha Pereira43 

 

A Família além de suas concepções já descritas previamente, se aproxima dos Direitos 

Humanos pela ótica de que forma cidadãos em seus variados núcleos, valorizando os sujeitos 

de direitos, procurando criar laços sociais tanto entre pessoas de dentro ou fora da mesma 

família, tanto que se vê constatado – também – pelo texto contido na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: 

Preâmbulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo.  

[...] 

Artigo 16 

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 

nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. 

Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.  

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.  

3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado.44 

 

A criança, sendo um dos sujeitos originários desse instituto, está mais vulnerável a se 

moldar a partir do ambiente de convivência, deixando absorver as informações que adquire a 

partir dos outros membros familiares do que se for comparar a um membro adulto ou já inserido 

em uma Família ou que inicia uma a partir dele mesmo. Dessa forma, a psicanálise jurídica 

                                                             
43 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012, p. 151. 
44 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 

10 dez. 1948. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 10 

de fev. de 2019 
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tenta demonstrar, além das funções da parentalidade para o infante, a valorização da presença 

da figura paterna/materna para o desenvolvimento individual de cada um. 

 

2.1. A NECESSIDADE DOS LAÇOS FAMILIARES PARA A BOA 

CONSTRUÇÃO DO CARÁTER PSÍQUICO NO COMPONENTE 

FAMILIAR 

Existem diversas formações familiares que compõem e dão continuidade à sociedade, e 

enquanto moldes familiares, acabam por revelar a verdadeira importância na interação social 

entre os membros do mesmo núcleo para a constituição pessoal da criança. Dentre delas, há o 

artigo de autoria da Dra. Edyleine Bellini P. Benczik45, do qual usaremos para embasar a tese 

aqui defendida. 

Salienta-se, então, o papel do pai, visto que este foi o que mais sofreu modificações ao 

longo dos séculos dentro do instituo da Família. Iniciou-se com a figura do pai sendo o 

proprietário dos bens, escravos e filhos – quando a mulher não tinha posição social valorizada, 

além de servir –, sendo ele o centro do núcleo familiar. Com essa realidade, a interação filho-

pai era extremamente complicada, havia um natural distanciamento entre eles, já que o pai tinha 

seus deveres sociais que demandavam sua plena atenção e os cuidados com os filhos eram vistos 

como um dever exclusivo de suas esposas. A figura do pai, assim, era autoritária, distante, não-

contribuinte para o bom convívio familiar, pois, seus objetivos resumiam-se no “bem-estar 

financeiro”.  

A família, até antes da Segunda Guerra Mundial, se baseava plenamente no 

Patriarcalismo, na qual o pai teria funções centrais – e mais importantes – que não estavam 

relacionadas com o ambiente familiar de fato, sua presença perante a sociedade – renome, 

condição financeira – era o dever que demandava total dedicação daquele que estivesse inserido 

na posição de marido/pai. A mensagem que a sociedade transmitia às novas famílias formadas 

era de que a função deste instituto se baseava, simplesmente, em dar continuidade à humanidade 

(fator biológico) e às tradições culturais (fator social), não se buscava a felicidade ou a 

constituição de um núcleo familiar que formasse bons cidadãos na base da afetividade.  

                                                             
45 BENCZIK, Edyleine Bellini Peroni. A importância da figura paterna para o desenvolvimento infantil. Revista 

Psicopedagogia. São Paulo, v. n. 28 (85), 2011, p. 67-75. 
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Foi por causa dessa formação familiar da época, que a criança se via sem espaço físico 

ou sentimental para explorar seu próprio desenvolvimento, tendo em vista que com a 

centralização do pai e o distanciamento afetivo entre esse e os outros membros do núcleo 

familiar – principalmente o filho – ocasionou num vínculo extremamente vulnerável. E com 

esta dinâmica entre pai e filho, a interação entre eles era limitada – tanto quanto os cuidados 

diários do primeiro para com o outro – nos primeiros anos de vida da criança. Estabelece-se, 

então, um ciclo inevitável, do qual as crianças – do sexo masculino – irão repetir o reflexo da 

figura paterna, visando aos ensinamentos que obtiveram em suas próprias infâncias sendo que 

é o pai, o centro de todos daquele ambiente familiar – distante e autoritário, devido a seus 

deveres sociais –, e a mãe é quem se responsabiliza pela parte doméstica da casa e da criação 

dos filhos, não havendo qualquer possibilidade – por causa do hábito social empregado – de 

mudança e interseção entre tais papéis.  

É a partir das alterações causadas na sociedade mundial, por causa da Segunda Guerra 

Mundial, que o núcleo familiar foi se modificando. As mulheres começaram a ser inseridas no 

mercado de trabalho e a obter uma plena autonomia financeira, que antes não conseguiam 

devido aos seus deveres domésticos.  

Com tal transformação, as mulheres saindo da posição de cuidadoras domésticas, os 

homens tiveram que melhorar sua participação na família. Criou-se uma maior interação do pai 

com os filhos e, consequentemente, uma reformulação no que consistia como o padrão do 

formato familiar, em razão de que houve uma redistribuição igualitárias nos papéis do homem 

e da mulher para com os filhos – e outros membros familiares. 

No artigo de Benczik, defende-se que: 

É reconhecido como importante o papel do pai no desenvolvimento da criança e a 

interação entre pai e filho é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento 

cognitivo e social, facilitando a capacidade de aprendizagem e a integração da criança 

na comunidade. A experiência clínica tem mostrado que, na vida adulta, as 

representações dessa vivência insurgem nas várias possibilidades de construção 

psicoafetiva, com repercussão nas relações sociais.46 

Fundamentou-se que, a partir das teorias psicológicas e pesquisas científicas, há uma 

grande importância da figura paterna na formação/psiquismo infantil, iniciando com o 

Complexo de Édipo47. Entende-se que é necessária a presença do pai no processo do 

desenvolvimento da criança dentro dos seis a doze meses de idade, tendo em vista que ela está 

                                                             
46 BENCZIK, Edyleine Bellini Peroni. A importância da figura paterna para o desenvolvimento infantil. Revista 

Psicopedagogia. São Paulo, v. n. 28 (85), 2011, p. 68-69. 
47 Tema debatido no item 1.3. deste Trabalho. 
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inserida na realidade do “triângulo edípico”, e depois na adolescência, quando esta define qual 

é seu papel no “processo da procriação” e desenvolve melhor sua autonomia. A figura do pai 

se torna mais significativa a partir do segundo ano de vida do infante, em razão da vinculação 

entre mãe e filho fortalecida pós o nascimento, com o objetivo de dar apoio ao filho no seu 

progresso social e auxiliá-lo em dificuldades durante tal processo. 

Pela Teoria Junguiana, o modelo de pai simboliza que, é quem se comporta como figura 

paterna que promove a formação psíquica da criança – dando a ela a liberdade de conhecer 

novas perspectivas –, é com a interação habitual entre eles que traz para a criança, por causa de 

tal experiência, sua identificação com o “universo”. 

Benczik afirma também que “A presença do pai é que poderá facilitar à criança a 

passagem do mundo da família para o da sociedade. Será permitido o acesso à agressividade, à 

afirmação de si, à capacidade de se defender e de explorar o ambiente”. 48 

Após diversos estudos clínicos e revisões literárias da área, há profissionais do ramo que 

acreditam que a ausência da figura paterna pode gerar conflitos na formação tanto psicológica 

quanto cognitiva da criança, além de influenciar o desenvolvimento de distúrbios de 

comportamento nela. Estudos feitos por Shinn49, Montgomery50 e Muza51 dizem, 

respectivamente, que famílias que não tinham a presença paterna ou as quais o pai interagia 

pouco com os filhos verificavam-se ter maior correlação aos baixos desempenhos nos testes 

cognitivos das crianças; crianças que viviam sem o pai biológico possuíam duas vezes mais a 

chance de repetir na escola – tendo grandes dificuldades nas provas e com baixo índice na 

leitura –, além disso, as crianças com comportamento violento tinham onze vezes mais 

probabilidade de não terem convívio paterno em comparação com as crianças não violentas; 

por fim, foi estudado que crianças que não têm convivência paterna sofrem de problemas de 

identificação sexual, dificuldades para reconhecer limites e aprender como se portar 

socialmente.  

É a partir desses relatos que se entende defender que a presença paterna é essencial para 

o equilíbrio psicológico e cognitivo da criança ao longo de seu crescimento, não somente para 

                                                             
48 BENCZIK, Edyleine Bellini Peroni. A importância da figura paterna para o desenvolvimento infantil. Revista 

Psicopedagogia. São Paulo, v. n. 28 (85), 2011, p. 69. 
49 SHINN, Marybeth. Father absence and children’s cognitive development. Psychological Bulletin, v. n. 85(2), 

1978, p. 295-324. 
50 MONTGOMERRY, M. Breves comentários. In: SILVEIRA, Paulo (Org.). Exercício da paternidade. Porto 

Alegre: Artes Médicas. 1998, p.113-120. 
51 MUZA, G. M. Da proteção generosa à vítima do vazio. In: SILVEIRA, Paulo (Org.). Exercício da paternidade. 

Porto Alegre: Artes Médicas.1998, p.143-50. 



60 
 

com o próprio convívio familiar (âmbito particular), mas também, para o convívio social 

(âmbito público). Assim, é possível dizer que: 

O pai é um pilar muito importante no desenvolvimento de qualquer criança. Quanto 

maior é a participação e o envolvimento do pai no crescimento e na educação da 

criança, melhor é a qualidade da relação que se estabelece entre ambos.52 

 

 

 É a partir da visão da Dra. Benczik, defendida em seu artigo, a qual expõe fático 

entendimento de que há uma vinculação entre a formação da criança e com quem está 

interagindo com a mesma. Quando a figura do pai se ausenta ou pouco interage, a criança 

constitui um comportamento psicológico e cognitivo diferente do padrão – normalizado pela 

sociedade –, não somente sendo agressivo, mas, prejudicial ao seu próprio “eu”. Sendo tanto 

defendido pela Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente e tantos outros 

Documentos Internacionais dos quais o Brasil é signatário, que a criança/adolescente é o sujeito 

a ser protegido de todos e quaisquer fatores que prejudiquem sua formação – física e psicológica 

–, é preciso perceber o déficit na procura de modificar a realidade atual de diversas famílias das 

quais, por mais que haja uma liberdade na forma em que se constituem, necessitam ter a 

participação ativa de todos os membros essenciais, para que facilite o desenvolvimento eficaz 

da criança desde o momento em que nasce até o atingimento da sua vida adulta. É preciso buscar 

por mais políticas públicas que analisem núcleos familiares precários no quesito da constituição 

de identidade – psíquica e cognitiva – da criança/adolescente e solucionem de forma que os 

membros ausentes (ou pouco ativos) interajam e compareçam na vida do infante, a fim de trazer 

uma maior oportunidade para esta ter um desenvolvimento saudável e uma vida digna e feliz. 

Conforme o que foi debatido anteriormente sobre a relação de pai e filho, e, toda as 

variáveis que esse laço – sua existência, intensidade e eficácia – pode causar no 

desenvolvimento da criança, é necessário – então – comentar a visão da Psicologia sobre os 

laços familiares e como a afetividade, parentalidade e o bem-estar (psíquico) de cada membro 

familiar se relacionam. 

Dentre vários pesquisadores acerca do tema, a Dra. Maria Consuêlo Passos53 em seu 

trabalho “Família, laços e sofrimento psíquico” e a Dra. Rosa Maria Macedo54 com seu artigo 

                                                             
52 BENCZIK, Edyleine Bellini Peroni. A importância da figura paterna para o desenvolvimento infantil. Revista 

Psicopedagogia. São Paulo, v. n. 28 (85), 2011, p. 71. 
53 PASSOS, Maria Consuêlo. Família, laços e sofrimento psíquico. Rev. Mal Estar e Subjetividade. Fortaleza, 

v.11 n. 3, 2011, p. 1001-1017. 
54 MACEDO, Rosa Maria. A família do ponto de vista psicológico: lugar seguro para crescer? Cadernos de 

Pesquisa – Fundação Carlos Chagas. São Paulo, n. 91, 1994, p. 62-68. 
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“A família do ponto de vista psicológico: lugar seguro para crescer? ” têm uma narrativa que 

debate a preocupação aqui mencionada, sobre como os laços familiares trazem um grande 

impacto ao desenvolvimento dos membros que ali se reúnem. Deste modo, discorreremos pelo 

viés psicológico, a importância de tais relações familiares. 

É de se notar que, fora com a “falência” do patriarcado como modelo sociocultural 

hegemônico que a família se reinventou, constituindo novos e diferentes grupos familiares. 

Juntamente com as novas configurações de grupos familiares, surge a necessidade de 

flexibilização e renovação dos referenciais simbólicos, com ampliação de parâmetros para 

conceder proteção também aos novos modelos de relação familiar. 

Ao se falar de tal “falência” é de suma importância destacar sua causa, implicada pela 

inserção da mulher no mercado de trabalho, tomando a posição que (antes) era só consagrada 

pelo homem, e após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, não conseguiu retornar 

plenamente à cultura social existente antes do período. Em razão dos diversos impactos que 

abalaram as estruturas sociais, da época, que deram oportunidade à mulher em conseguir cargos 

próprios, que não estavam relacionados a trabalho doméstico ou à formação de família. 

Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, cada vez mais progrediu seu 

desempenho em atividades externas e com o tempo, até os dias atuais, houve uma modificação 

na estrutura tradicional da família, a qual a mulher era a responsável exclusiva pelas prendas 

domésticas (casa e filhos), enquanto apenas o homem tinha a responsabilidade de estudar e 

trabalhar. Aos poucos, com esse destaque, as mulheres conseguiram direito ao voto (no Brasil, 

em 1934), passaram a ser consideradas iguais aos homens perante a lei (Constituição de 1988) 

e sua inserção continuada em escolas e faculdades deram ensejo para que dessem prioridade à 

sua vida profissional que pessoal, modificando os costumes de casamentos e gravidez precoces 

(auxílio da pílula anticoncepcional) para períodos cada vez mais posteriores de suas vidas. 

No artigo “A Evolução da Mulher no Trabalho: Uma Abordagem sob a Ótica da 

Liderança” de Eugência Schlickmann e Daniella Pizarro, como complementação ao tema, 

afirma-se que: 

A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também tiveram uma importante 

contribuição nessa caminhada, pois os homens iam para as Guerras, sendo que 

muitos não voltavam, e os poucos que voltavam, estavam mutilados e não 

podiam voltar às suas atividades. Assim, a mulher começou a ser vista (pelos 

homens) como alguém capaz, iniciando com mais força e determinação sua 

vida fora do lar, realizando o trabalho que antes era de seus maridos e filhos. 

O tempo foi passando e as mulheres conseguiram vencer as barreiras do papel 

incumbido a elas, ou seja, de serem apenas esposas, mães e donas do lar. Isso 
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tudo foi ficando para trás e foi possível perceber isso, com maior intensidade, 

a partir da década de 70, quando o público feminino foi conquistando 

melhores lugares, ou seja, profissões mais conceituadas e com maior 

responsabilidade como, por exemplo, a entrada das mulheres na política.55 

 

Desta forma, os núcleos familiares centralizados na figura paterna, sendo ele “chefe da 

família”, foram com o tempo modificando-se ao tempo em que a figura materna foi ganhando 

espaço na sociedade para exercer outras atividades que não estivessem atreladas ao cuidado 

doméstico e familiar, o que afetou gravemente o que era socialmente defendido como “padrão 

familiar” e definiu as (atuais) diversidades familiares, as quais o pai é quem cuida das questões 

domésticas e a mãe trabalha, dentre outros. O fim da família embasada no patriarcado foi apenas 

um marco evolucionário, natural, que em algum momento a sociedade iria compreender não 

haver motivos para excluir a mulher, como sujeito de direitos e de oportunidades igualitárias, 

do homem. 

 

2.2. A UTILIZAÇÃO DA PSICOLOGIA NO ÂMBITO JURÍDICO COMO 

INSTRUMENTO DE COMPREENSÃO E AUXÍLIO PARA A 

INSTITUIÇÃO FAMILIAR BRASILEIRA 

Na tese da Dra. Maria Cristina Meirelles Ortiz, intitulada “A Constituição do Perito 

Psicólogo em Varas de Família à Luz da Análise Institucional de Discurso”56, discorre-se acerca 

da ligação entre o conflito familiar, a Psicologia e o processo judicial, constituída por duas 

partes litigantes e o juiz, aquele que decidirá sobre a discussão. 

Sendo a autora uma profissional da Psicologia, Ortiz relata a relação que se constrói 

entre o psicólogo na função de perito no âmbito jurídico, mais especificamente, nas Varas de 

Família e Sucessão. A constituição desse encargo acontece por causa de uma junção de três 

fatores: a) desacordo familiar que dá causa ao processo; b) elo turbulento entre a Psicologia e o 

Direito; c) exercício complexo do Psicólogo em seu local de atuação. Através da interligação 

de tais fatores, que o perito se apresenta para auxiliar no contexto processual.  

Há a triangulação originada pelo processo judicial, composta de duas partes litigantes – 

p. ex., pais discutindo com quem ficaria a guarda da criança menor – e do juiz, que é o terceiro 
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componente que tem o dever de decidir como solucionar o litígio apresentado. A função social 

desse “triângulo” processual é a mitigação do conflito, propiciando ao caso a sua devida justiça, 

embasada no entendimento legal e jurisprudencial. Quando “processualizam” o drama familiar, 

coloca-se a Família na esfera pública – mesmo sendo esta entidade de direito privado –, 

impondo a seus membros novas facetas em um ambiente diferenciado do habitual – do núcleo 

familiar privado para o poder judiciário, de ordem pública. 

O psicólogo como perito na área do Direito de Família é tema de debates e 

regularizações das práticas psicológicas, aplicadas pelos profissionais no ambiente judiciário, 

tanto que resultou, dentre vários documentos, a Resolução nº 08/2010 publicada pelo Conselho 

Federal de Psicologia, a qual comenta sobre a necessidade do psicólogo: 

 

[...] levar em conta as relações de poder nos contextos em que atua e os 

impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se 

de forma crítica e em consonância com os demais princípios do Código de 

Ética Profissional, conforme disposto no princípio fundamental VII, do 

Código de Ética Profissional.57 

 

Ortiz afirma que o formato tomado no processo jurídico para se originar é o que dá causa 

à necessidade da presença do perito no litígio, tendo em vista que tudo inicia-se com uma 

intervenção judicial para favorecer determinado interesse, e para se ter convicção de qual é a 

verdade fática, o juiz se utiliza do auxílio da ciência, âmbito de atuação dos peritos – psicólogos 

– para ter maior certeza sobre sua sentença. A autora defende que: 

A Psicologia, dessa forma, encontra-se implicada em um jogo triangular de 

produção de verdade e de razão, no qual pessoas em litígio se colocam à 

disposição da decisão de uma terceira instância, o Poder Judiciário, 

materializado na figura do juiz. E, em um lance desse jogo, não raro se recorre 

ao perito que, com a neutralidade que o discurso científico confere ao seu 

saber, deverá esclarecer os fatos a serem julgados pelo juiz. O perito ocupa, 

assim, um lugar estratégico no jogo de sedução do poder e da Justiça, pois é 

supostamente capaz de produzir a verdade que irá, finalmente, dissipar todas 

as dúvidas e justificar a medida judicial.58 

O psicólogo insere-se no Poder Judiciário graças ao disposto no art. 149 do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/15), sendo visto como auxiliar da justiça na posição de perito, 

tendo seu regulamento inserido nos arts. 156 a 158 do mesmo Código:  
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Art. 149.  São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 

determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de 

secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o 

intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o 

distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. 

 

Art. 156.  O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de 

conhecimento técnico ou científico. 

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados 

e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido 

pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. 

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, 

por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de 

grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de 

classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados 

do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. 

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização 

do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. 

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos 

termos dos arts. 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para 

realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação 

dos profissionais que participarão da atividade. 

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo 

tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre 

profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do 

conhecimento necessário à realização da perícia. 

 

Art. 157.  O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar 

o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo 

alegando motivo legítimo. 

§ 1o A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de 

renúncia ao direito a alegá-la. 

§ 2o Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com 

disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de 

interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, 

observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. 

Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas 

responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar 

em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente 

das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao 

respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. 

 

 

Como resultado à tal função, tem-se no processo judicial a prova pericial, do qual o 

Código de Processo Civil dispõe sobre os arts. 464 a 480, mas, a autora enfoca principalmente 

o que está previsto nos arts. 464 e 473 

Art. 464.  A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando: 

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; 

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 



65 
 

III - a verificação for impraticável. 

§ 2o De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à 

perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto 

controvertido for de menor complexidade. 

§ 3o A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de 

especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande 

especial conhecimento científico ou técnico. 

§ 4o Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica 

específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer 

recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer 

os pontos controvertidos da causa. 

 

Art. 473.  O laudo pericial deverá conter: 

I - a exposição do objeto da perícia; 

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; 

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; 

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. 

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem 

simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. 

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto 

da perícia. 

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de 

terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, 

mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. 

 

 

Isto posto, é compreensível analisar que se utiliza, o Poder Judiciário, da perícia 

psicológica para litígios que estejam relacionados à guarda e visitação de filhos – menores de 

idade –, em razão das outras espécies de provas, existentes no Direito, não convencerem 

totalmente o juiz de que determinada decisão será a menos prejudicial para a 

criança/adolescente que está no meio conflituoso. O psicólogo se utiliza de entrevista individual 

ou grupal e testes psicológicos como seus instrumentos na perícia, sendo a primeira a mais 

utilizada para avaliar os casos relacionados ao Direito de Família, como é comentado pela 

autora: 

O entrevistado não é aqui um paciente, mas alguém que demanda ou contesta 

uma possível demanda judicial; e a história de vida, que se desenvolve com 

relação a nós e diante de nós, é determinada pelas condições de produção da 

entrevista. A entrevista coloca-nos em relação com uma parte do processo, 

seja qual for o estabelecimento ou espaço físico no qual aconteça: consultório 

– no caso do perito extrajudicial – ou o próprio fórum. Não é de admirar, 

portanto, que a pessoa se apresente a nós como a uma audiência. Ao invés da 

demanda que seria própria a um sujeito em busca de um atendimento 
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psicológico, há uma demanda judicial na qual todos, inclusive o perito, estão 

enredados.59 

 

Ortiz relata a conflituosa relação no âmbito do direito da família com a perícia 

psicológica, tendo em vista que traz à superfície – do processo e de sua análise – diversas 

discussões acerca de direitos que podem estar sendo afetados por outrem, dificultando o 

procedimento da avaliação como sendo psicólogo, pois  

 

No emaranhado de discursos que compõem a nossa demanda, empurrando-

nos ora a inquirir, ora a examinar e, no fim de tudo, a produzir a prova pericial, 

ainda temos que nos haver com aquilo que compete à nossa própria disciplina, 

a Psicologia, constituinte da nossa experiência de sujeito.60 

 

Há, ainda, a forma em como as entrevistas são realizadas com as partes, inclusive com 

a criança, de modo a não ferir quaisquer de seus direitos ou mesmo dificultar ou prejudicar a 

análise obtida através do método utilizado pelo perito. O psicólogo que se torna responsável 

pela perícia deve tomar diversas medidas técnicas – de sua área de atuação – quanto éticas – 

resguardadas pelo âmbito jurídico – para que não surjam efeitos indesejáveis, prejudicando o 

andamento processual e a veracidade da prova/laudo pericial. Assim sendo, foi comentando 

que: 

Não podemos desconhecer o fato de que, não obstante toda a entrevista 

psicológica exigir certos cuidados técnicos e éticos em relação ao modo pelo 

qual o entrevistador conduz a si mesmo na relação que estabelece com o 

entrevistado, não se trata aqui de uma relação terapeuta-paciente. O enquadre 

ganha limites bem diferentes daqueles do consultório e, mesmo que o falar na 

primeira pessoa do singular, diante de um outro que escuta, provoque 

potenciais efeitos subjetivos – terapêuticos ou iatrogênicos – aos quais 

devemos estar atentos, a entrevista será sempre, no contexto da perícia, 

destinada a produzir o laudo ou a prova, atravessada pelo conflito judicial.61 

 

Entretanto, apesar de soar que o papel do psicólogo, como perito nos casos do direito de 

família, se “resume” à produção de laudo pericial embasado em entrevistas realizadas pelas 
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partes, escutando-as e relatando, não é verídico tal presunção. O psicólogo tem que atuar de 

forma crítica, sempre respeitando os limites institucionais, intrínsecos à atividade desse 

independentemente de qual contexto/âmbito esteja inserido. Isso tudo não impede que esse 

perito exerça suas funções de forma que busque minimizar as problemáticas que as partes 

litigantes estejam passando, possibilitando um provável progresso na demanda judicial. 

 

Um bom exemplo do que acabamos de dizer é quando, ao longo do processo 

de perícia, uma acirrada disputa de guarda se transforma a ponto de o juiz ser 

deslocado de seu lugar de árbitro para se transformar em instância 

legitimadora de um acordo voluntário entre os antigos litigantes.62 

 

Dessa forma, entende-se a importância da prova pericial, e nestes casos: a entrevista 

psicológica, tendo em vista o seu resultado, que é o laudo psicológico. É com isto que o juiz 

instrumentalizará a sentença, analisando – finalmente – qual é a verdade fática que trará a 

medida judicial cabível para o caso.  

O laudo pericial, produzido pelo psicólogo, tendo sua tonalidade neutra acerca do 

conflito e das partes, obtém a função interventiva. Sobre ele, a autora discorre: 

 

O laudo se torna analítico quando o psicólogo se apropria da palavra, que seu 

lugar de perito lhe confere, para mostrar a complexidade dos vínculos 

familiares que levaram à transformação de um conflito particular em uma 

demanda judicial e o modo como isso interfere no andamento atual do 

processo. Os seus efeitos analíticos se fazem sentir quando ele se torna, por 

sua forma e conteúdo, uma intervenção que incide nos rumos a serem tomados 

pelos operadores do Direito – juízes, advogados e promotores – mostrando as 

possibilidades e os limites do processo e da medida judicial em cada situação 

específica.63 

 

A autora vai além quando afirma que o laudo pericial tem capacidade de fazer com que 

as partes litigantes repensem sobre o conflito que constituíram e os agentes do Direito tenham 

maior percepção das possíveis implicâncias de seus atos na demanda processual. Contudo, há 

– também – a possibilidade de uma interpretação inadequada do laudo, intencionalmente por 

parte dos representantes que estejam menos preocupados com a preservação dos laços 

familiares e não buscam uma solução menos prejudicial às partes envolvidas no processo. Com 
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tal atitude, o resultado é – dentre outros – um obstáculo surgindo na relação entre o perito 

psicólogo e o Poder Judiciário, deteriorando a prioridade que cada um dos sujeitos dessa relação 

possui.  

Se tal situação ocorrer, na qual os sujeitos possuem formas similares para buscar uma 

verdade, almejando dos mesmos princípios e vontades, mas, a alcançam com métodos 

diferentes, anulando o valor que o outro preserva, cria-se o debate de o quão importante – 

realmente – é a existência do laudo psicológico para a convicção e formulação da sentença para 

o juiz. 

É então que podemos nos questionar quanto ao valor interventivo que 

tentamos imprimir ao laudo. Não seria ele, nesse contexto, apenas mais um 

documento judiciário? Estando de tal forma sujeito às intempéries 

processuais, não cumpriria ele apenas finalidades alheias à nossa profissão e 

em relação às quais não temos a menor possibilidade de intervir? Esse 

conflito, do qual não podemos escapar, é, a nosso ver, inerente ao próprio 

trabalho do psicólogo no contexto da instituição judiciária, e aponta para a 

necessidade de uma reflexão permanente quanto à busca de novos caminhos, 

tanto para a Psicologia como para o Direito.64 

 

É analisado, assim, que existem inúmeras diferenças nas maneiras em que a Psicologia 

e o Direito manejam as situações interpessoais, valorizando determinados segmentos, de tal 

modo que possa fazer com que o outro instituto se sinta “estranho” ao seu método de solucionar 

o conflito. Por mais que o psicólogo busque através da ciência auxiliar o processo judicial, 

sucede o impacto no meio diverso em que lidam com as pessoas – o Direito se guiando pela 

leitura processual, além das conformidades obtidas pela Lei; a Psicologia procurando 

interpretar e compreender a um nível mais subjetivo e único para cada pessoa, de forma a tratar 

seu comportamento social e pessoal – os colocando em divergência e por conseguinte, 

distanciando a eficácia e efetividade desse auxílio que a Psicologia e o Direito têm entre si para 

melhorar as relações familiares que estão em conflito. 

A autora finaliza afirmando que 

Se refletir sobre o nosso trabalho muitas vezes nos coloca face a face com os 

limites – e entraves – que a instituição judiciária impõe ao exercício pacífico 

de nossa profissão, não podemos nos esquecer de que é exatamente a 

consciência desses limites que pode induzir-nos a criar estratégias de 

subversão dos destinos do processo judicial. Ao tornarmos visível e audível 

aos olhos e ouvidos dos agentes judiciários, bem como das partes envolvidas, 

o jogo transferencial implícito no processo, à medida que iluminamos suas 
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amarras discursivas, propomos um caminho que pode ir além dos desejos de 

retaliação e da aplicação fria da lei.65 

 

Isto posto, coloca-se em destaque a necessidade de uma maior interação entre os dois, 

com o intuito de aproximar suas semelhanças – fortalecendo-as – em prol das pessoas que 

utilizam tanto do Judiciário quanto do ramo atuante da Psicologia, sabendo que apesar de terem 

como bases alguns princípios distintos se comparados, deve-se tratar de harmonizá-lo de forma 

a convencionar uma conduta padrão entre tais instituições para que, nos casos exemplificados 

– guarda ou visitação de filhos menores de idade – não exista uma possibilidade de arriscar o 

bem-estar – físico, psicológico, ético e moral – daqueles que os utilizam.  
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3. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E A FAMÍLIA 

 

A valorização excessiva da norma jurídica ainda é uma realidade que impede 

colocar sob proteção a família e seus conflitos, em razão da impossibilidade 

de o direito positivo regulamentar as singularidades de cada arranjo familiar. 

E, quando inexiste lei, tal não significa ausência de direito. O silêncio do 

legislador não pode calar o juiz, que precisa julgar com o compromisso de 

fazer justiça.  

                                                Maria Berenice Dias66 

 

 

Neste capítulo haverá um debate sobre a relação atual do ordenamento jurídico 

brasileiro com a instituição da Família em si, em qual formato a Lei Brasileira interage com à 

modernização dos formatos de família e suas medidas para protege-la, conforme demanda a 

Constituição Federal. 

É de conhecimento geral que apesar das constantes tentativas da lei em se atualizar 

juntamente com a cultura e a sociedade na qual se está inserida, há diversos obstáculos ainda 

existentes que dificultam o diálogo e a eficácia de um bom convívio social entre as famílias 

“tradicionais” e as “diferentes”, e é sob esta noção que discorreremos a seguir. 

 

3.1. A TEORIA TRIDIMENCIONALISTA DE MIGUEL REALE CONSOANTE 

À NECESSIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA EM RECONHECER AS 

MÚLTIPLAS FACES DA FAMÍLIA 

Sob a ótica de que há – ainda – dificuldade em tornar-se hábito a inserção de famílias 

estruturadas por novos modelos, que fogem ao que é de costume para a sociedade, é necessário 

demonstrar como o Direito brasileiro, a partir da Teoria Tridimencionalista de Reale, está sim 

preparado para comportar novas normas, desassociando-se do modelo arcaico que ainda produz 

efeitos na sociedade moderna. 

 Em sua obra “Filosofia do Direito”67, Reale descreve como o Direito se tornou a Ciência 

que é vista atualmente, sendo fruto de um sistema advindo da evolução do homem em 

sociedade. O Direito é compreendido como “conjunto sistemático de regras obrigatórias, de 
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normas, leis, de comandos, que determinam a prática de certos atos e a abstenção de outros”68, 

mas, como a sociedade chegara a tal definição?  

O autor defende – historicamente – que o homem vivenciou o Direito – como sua 

experiência –, realizando-o como fato social, já que nos primórdios da história da humanidade 

utilizava-se do fato para originar hábitos/cultura sociais. O Direito era um conjunto de 

elementos sociológicos que influenciavam a vida das pessoas, mas, não tinha um caráter 

objetivo e sistemático realmente, o que dificultava a harmonização da ordem e da justiça social 

nas questões vivenciadas cotidianamente.  

O homem, nos tempos primitivos, é governado, como se sabe, por um 

complexo de regras ao mesmo tempo religiosas, morais, jurídicas, 

indiferençadas no bojo dos costumes, elaboradas no anonimato do viver 

coletivo, exigidas por chefes e sacerdotes. Durou milênios o processo de 

diferenciação das regras que hoje governam órbitas distintas da conduta, 

sendo possível que a consciência do justo tenha sido precedida pela da força 

e da astúcia.69 

Quando o homem se normatizou em uma sociedade fundada pela ordem e civilidade, 

foi quando veio a noção do que poderia ser entendido por justo e como isso seria aplicado na 

sua vida em coletividade. Por mais que tenha havido uma interligação com a Justiça e a 

mitologia, afirmando a primeira ser uma “dádiva da divindade”, que traria uma estruturação 

para o caos existente entre a sociedade e a natureza (vistas de modo diversos, influenciando 

objetiva e subjetivamente), no fim, o que era compreendido como ordem humana – do qual o 

Direito estava compreendido – se dava pelo fato desta ser deduzida como um dever ser.  

A Justiça era um objetivo pelo qual buscavam atingir, desde sua contemplação, sendo 

ela o motivo de entenderem o Direito como um “guia” para o caminho que pudesse realizá-la. 

A relação desses dois fatores para alcançar determinado resultado – procurando solucionar 

conflitos sociais – é tão importante para a coletividade que, fundindo-se elas, expôs o valor – 

ideal – de uma forma que implicava a sensação de obrigatoriedade para com às decisões 

resultantes dessa fusão – Direito como Justiça.  

Antigamente, atribuía-se a conduta de respeitar a Justiça como forma de servir a Deus, 

tanto é que os compromissos ligados a ela tornaram-se – socialmente – como hoje se entende 

ser as leis. Isto é, novamente, atribuiu-se um habito cultural – e religioso – no ordenamento da 

sociedade, inserindo tal prática como se regra fosse. 
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A lei, no seu sentido primordial, é bem um laço, um enlace. O homem que 

cumpre a lei não faz outra coisa senão respeitar um enlace que é de natureza 

divina. É por esta razão que o Direito primitivo obedece a um ritual ou a um 

formalismo religioso, e o desrespeito ao rito equivale à violação do justo.70 

Reale menciona o quanto demorou para que o progresso social da humanidade 

conseguisse dimensionar a importância, que hoje é costumeira, da validação da obrigação 

jurídica. O autor demonstra com o caso de uma declaração de vontade entre dois sujeitos que 

compactuam direitos e deveres recíprocos – algo de prática comum na vida cotidiana da 

modernidade – sendo essa exemplificação, um elo resultante da lei positiva que resguarda e 

protege tal situação comentada; tal resultado mencionado foi gerido graças a uma “experiência” 

de décadas, vivida pela humanidade, na qual iniciou – anteriormente – como sendo o dever 

jurídico – o elo advindo da lei – de natureza unicamente religiosa. Ou seja, até que houvesse 

um desprendimento do Direito com a Religião – da imagem mítica, no caso do Direito Romano 

e Grego –, relacionava a obrigação jurídica, o dever a ser cumprido, com procedimentos 

religiosos que vinculavam o sujeito aos seus deveres com seu Deus. 

O Direito consegue adquirir um caráter humanista, tornando sua base à figura do homem 

e não mais de Deus, somente com o tempo e com a evolução da sociedade, que descentraliza 

os fatores religiosos de todas as ciências praticadas e estudadas pelo homem.  

[...] o homem sentiu que, no fundo, a Justiça estava nele mesmo, ao colocar e 

compreender a Justiça também como uma virtus. Quando os romanos se 

referiam ao Direito, eles o apresentavam como voluntas. Há uma correlação 

necessária e essencial entre a intencionalidade do homem para o justo e o justo 

como aquilo a que o homem tende.71 

O tema desenvolve-se ainda mais ao ser afirmado que o embasamento originário da lei 

reside em forças extrínsecas que superam ela mesma, direcionando-a conforme a tutela 

resultante. Há uma coligação com a figura do legislador com a lei, em razão de que o primeiro 

direciona e faz com que o segundo possa ser cumprido de forma determinante. 

Após, historicamente falando, a sociedade absorver o fato – social e histórico – e o valor 

que advêm do Direito, como elementos essenciais para a constituição e aplicação do sistema 

jurídico, foi percebido que o Direito possuía um terceiro elemento na sua estruturação, a norma. 

De forma histórica, o Direito Romano foi quem deu início a assimilação na Ciência do Direito 

como sendo uma ordenação embasada em regramentos normativos, a esse entendimento – hoje 

– é dado o nome de Jurisprudência.  
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A jurisprudência não só abarcava os valores advindos da Justiça, mas também, suas 

realizações acumuladas com o tempo. Isto é, a jurisprudência tomava observações dos padrões 

que a Justiça vinha direcionando à sociedade, seus padrões tanto ao que se remetia aos valores 

quanto às obrigações jurídicas, como Reale concluiu “os romanos tiveram consciência de que 

a Justiça se revelava no factum da conduta, como experiência humana”72.  

Nesse sentido é assente a jurisprudência: 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELA 

GENITORA EM FACE DOS AVÓS. PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 01. "O 

tempo domina o homem, na vida biológica, na vida privada, na vida social e 

nas relações civis. Atua nos seus direitos. Particularmente quanto a estes, pode 

exercer relevante papel. Umas vezes é requisito do seu nascimento; outras 

vezes é condição de seu exercício, seja em decorrência da declaração de 

vontade, quando essa circunstância assenta na convenção entre partes ou na 

imposição do agente, seja em decorrência de determinação legal, quando é a 

lei que institui o momento inaugural da relação jurídica; outras vezes, ainda é 

causa da sua extinção" (Caio Mário da Silva Pereira). São exemplos 

eloquentes dos efeitos do tempo nas relações jurídicas a usucapião e a 

prescrição. O exercício da posse pode gerar direito à aquisição da propriedade 

(CC, art. 1.238); o não exercício da pretensão, a extinção de direitos (CC, art. 

189). Há situações fáticas consolidadas pelo tempo que não foram ignoradas 

pelo legislador e outras que não podem ser desprezadas pelo juiz, sob pena de 

faltar com o dever institucional de solucionar os conflitos com JUSTIÇA. 02. 

Por força do art. 227 da Constituição da República, nas causas versando a 

respeito de guarda e adoção de menores, direito de visita, destituição do poder 

familiar e similares, "há de prevalecer o princípio do melhor interesse do 

menor, norteador do sistema protecionista da criança" (HC n. 279.059, Min. 

Luis Felipe Salomão), pois "os interesses e direitos do menor devem sobrepor-

se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado" (REsp n. 

900.262, Min. Nancy Andrighi). 03. Se o menor encontra-se sob a guarda de 

fato dos avós paternos há mais de seis anos, essa situação deve ser preservada 

até que o estudo social e as provas que vierem a ser produzidas indiquem a 

possibilidade de ser ela deferida à genitora (demandada). Conforme 

consolidada jurisprudência, "as alterações de guarda devem ser evitadas tanto 

quanto possível, pois implicam mudança na rotina de vida e nos referenciais 

dos menores, podendo gerar transtornos de ordem emocional, notadamente na 

inconstante fase da adolescência" (AI n. 2014.036227-1, Des. Jorge Luis 

Costa Beber; AI n. 4016808-13.2016.8.24.0000, Des. Monteiro Rocha; AI n. 

4003831-86.2016.8.24.0000, Des. Saul Steil). Não havendo provas ou fortes 

indícios da veracidade da versão da demandante (genitora), "mister se 

aguardar a realização de um estudo social mais detalhado, bem como o 

amadurecimento processual, a fim de resguardar a menor das constantes 

mudanças de rotina e de lar, mudanças essas que prejudicam sobremaneira o 

seu desenvolvimento" (AI n. 2013.029730-4, Des. Trindade dos Santos). 

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4028823-77.2017.8.24.0000, de Jaraguá do 

Sul, rel. Des. Newton Trisotto, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 21-06-2018). 
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Em arremate, cabe destacar os registros pontuados no artigo intitulado “Inovando o 

Direito, Construindo uma Nova História: As Decisões de Vanguarda do Judiciário Gaúcho”73 

de Michelli Linhares de Bastos, que enfatiza a importância do julgador em se atentar à realidade 

dos fatos para melhor aplicabilidade da norma, relativa ao caso concreto, ensejando tutela 

judicial eficaz. 

[...] Ambas as mulheres, inclusive, acabaram consentindo com a situação, a 

qual acabou sendo sedimentada ao longo de todos esses anos. Logo, trata-se 

de uma escolha feita pelas partes envolvidas, sobre o rumo de suas próprias 

vidas, sendo descabida, portanto, a marginalização de tais relacionamentos, 

sob o fundamento de impedimento legal. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal 

de Justiça. Apelação Cível Nº 70015133069. 7ª Câmara Cível. Relatora Maria 

Berenice Dias, julgado em 13/09/2006.) 

 

Uma visão vanguardista abre caminhos para novas discussões, novos olhares 

diante das situações apresentadas para apreciação judiciária. O voto da 

Desembargadora Maria Berenice Dias possibilita uma ampla discussão sobre 

o modo como o Judiciário deve analisar as relações baseadas no afeto, mesmo 

que muitos setores da sociedade considerem esse tipo de união indigna da 

tutela judicial. Como é uma demanda social, casos envolvendo uniões 

paralelas continuaram sendo levados para apreciação do Poder Judiciário. No 

final do ano de 2007, a oitava Câmara Cível da Comarca de Sapucaia do Sul, 

julgou a Apelação Cível n. 70021319421. Nesse caso concreto, a apelante 

alega ter mantido uma união estável por mais de trinta anos com o de cujos, 

da qual nasceram dois filhos. O Relator Desembargador Rui Portanova 

analisou provas que o levaram a concluir que esse relacionamento preencheu 

os requisitos estipulados no art. 1.723 do Código Civil, para a caracterização 

de uma união estável. Sendo assim, o Relator afirma que a decisão mais 

sensata é o reconhecimento da relação concomitante, afinal: 

 

O contrário disso, é fechar os olhos a uma realidade que cada vez mais tem 

batido à porta do judiciário, não sendo possível o Estado deixar de dar a devida 

tutela a toda uma história de vida das pessoas envolvidas no litígio, sob pena 

de causar uma grave injustiça. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 

Apelação Cível n. 70021319421. 8ª Câmara Cível. Relator Rui Portanova, 

julgado em 13/12/2007.)74 

 

Foi com o desenvolvimento da concepção de jurisprudência, que se tornara mais 

evidente o envolvimento do Direito com a Justiça, e a formação tríplice do Direito a partir: do 

fato, valor e da norma. 

[...] através de um estudo sumário da experiência das estimativas históricas, 

como os significados da palavra Direito se delinearam segundo três elementos 

fundamentais: - o elemento valor, como intuição primordial; o elemento 

norma, como medida de concreção do valioso no plano da conduta social; e, 

finalmente, o elemento fato, como condição da conduta, base empírica da 
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ligação intersubjetiva, coincidindo a análise histórica com a da realidade 

jurídica fenomenologicamente observada.75 

 

Sendo tridimensional, então, submetem-se os comportamentos individuais e coletivos à 

norma, embasados a um caso fático – experiências humanas já vividas – sempre referente a 

determinado valor – que remete à ideia do justo. 

Logo após o desenvolvimento da Teoria Tridimencionalista defendida por Miguel 

Reale, é possível afirmar que há pontos em conformidade com a situação atual do ordenamento 

jurídico brasileiro e os obstáculos enfrentados no Direito da Família.  

Sendo o Direito, propriamente dito, um sistema composto por fato, valor e norma, que 

foi se estruturando desde o início da sociedade cívica humana, entende-se que a experiência 

vivida pelo homem traz características ao regramento que ele irá valorizar. Dessa forma, se é 

fato – notório e incontestável – que as famílias sociais da modernidade não obtêm mais uma 

única caracterização, divergindo-se em seus moldes, deveres e obrigações dentro do próprio 

núcleo familiar, resultando numa valorização diversa – da costumeira pela sociedade –, é 

inegável que a norma – que direciona a conduta – deve estar em consonância com esta atual 

realidade.  

Ou seja, se o Direito é tridimensional, e seus elementos essenciais estão correlacionadas 

à sociedade e essa às suas obrigações e deveres, então atualmente, a norma – e 

consequentemente a Justiça – está em desconformidade com o fato, que é a experiência vivida 

pelo homem.  

Como já foi debatido nos capítulos anteriores deste Trabalho, existem diversas lacunas 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro que deixam à margem diversas – e novas – 

formações familiares sem qualquer respaldo normativo, prejudicando-as nos casos que 

precisem do respaldo jurídico e não o obtém, precisando depender de decisões embasadas na 

analogia, costumes e até mesmo no direito comparado, fato prejudicial à sociedade brasileira 

que tem como “defesa” o disposto no inciso I do art. 5º da Constituição Federal, a qual consagra 

igualdade de direito perante a lei a todos, sem qualquer distinção.  

Se a própria Constituição Federal não consegue atribuir, eficazmente, tal disposição, 

como é possível dar a certeza de que o Direito – que funciona a partir da sua formação tríplice: 

fato, valor e norma – está em conformidade com sua estrutura, sendo que é visível o vício 
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presente em sua norma? É de máxima importância fazer com que haja uma remodelação no que 

se trata do Direito de Família, a fim de que se elimine os vícios existentes no ordenamento – 

atualmente – e regularize a situação daqueles que estão em situação prejudicial em relação à 

norma. 

 

3.2. AS LACUNAS EXISTENTES NO DIREITO DE FAMÍLIA À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 

Em termos de humanidade, o Direito da Família, de fato, é um dos mais humanos dentre 

todos os ramos do Direito. Contudo, em relação a determinados temas, ainda se registra um 

histórico de exclusões, tornando-se imperativo que o Direito da Família se comunique com os 

Direitos Humanos, efetivamente, visto que são a base à uma nação de cidadania. 

É imperioso afirmar que enquanto perdurar tal exclusão, a cidadania plena não existirá, 

sendo assim, omitindo as diversas representações sociais da família, prejudicando a valorização 

do ser humano – e da sua família – como sujeito de Direito. 

Indisfarçável é, também, a exclusão que ainda persiste contra alguns grupos familiares 

que fogem, dos moldes desenhados pelo ordenamento jurídico brasileiro, mitigando, 

diuturnamente, inclusive, os arts. 16 e 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, 

mais ainda, o próprio art. 5º, inciso I da Constituição Federal. 

Como bem abordou o tema, o i. Magistrado Roger Rios em seu artigo “As uniões 

homoafetivas e a ‘família homoafetiva’: o direito de família como instrumento de adaptação e 

conservadorismo ou a possibilidade de sua transformação e inovação”76 afirma, juntamente 

com o art. 226, §8º da Constituição Federal de 1988, que: 

Nesta linha, a atualização do direito de família aponta, para além do paradigma 

da família institucional, o   reconhecimento   dos   novos   valores   e das   

novas   formas   de   convívio constituintes das concretas formações familiar 

e contemporâneas, que alcançam não só a citada “família fusional” mas 

também a “família pós-moderna”. Neste sentido, aliás, poder-se-ia melhor 

explorar e refletir a respeito do § 8° do artigo 226 da Constituição de 1988, 

onde fica clara a relevância e a autonomia de cada indivíduo participante da 
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comunidade familiar, sem se adotar uma visão “institucional” ou “fusional” 

da família.77 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 

a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. 

É necessário, assim, que seja reconhecido o grau de incompletude do ordenamento 

jurídico brasileiro atual, para que passe a oferecer efetivas garantias legais aos membros das 

novas entidades familiares, tal como, p. ex., à família homoafetiva, a qual se baseia no afeto e 

na sexualidade, de forma livre e autônoma, como forma de respeito à dignidade da pessoa 

humana. 

Nesse mesmo sentido está o parecer da Procuradora-Geral da República, Dra. Deborah 

Macedo Duprat de Britto Pereira, consignado na decisão do Supremo Tribunal Federal na 

ADPF n. 132-RJ, acerca do deferimento da união estável entre casais homoafetivos de forma a 

excluir a interpretação advinda do art. 1.723 do Código Civil que impedia seu reconhecimento, 

abaixo destacado: 

a) o não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar pela ordem infraconstitucional brasileira priva os parceiros destas 

entidades de uma série de direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, e revela 

também a falta de reconhecimento estatal do igual valor e respeito devidos à 

identidade da pessoa homossexual; 

b) este não reconhecimento importa em lesão a preceitos fundamentais da 

Constituição, notadamente aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, inciso III), da vedação à discriminação odiosa (art. 3º, inciso IV), e da 

igualdade (art. 5º, caput), da liberdade (art. 5º, caput) e da proteção à segurança 

jurídica; 

c) é cabível in casu a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

uma vez que a apontada lesão decorre de atos omissivos e comissivos dos 

Poderes Públicos que não reconhecem esta união, dentre os quais se destaca o 

posicionamento dominante do Judiciário brasileiro, e inexiste qualquer outro 

meio processual idôneo para sanar a lesividade; 

d) a redação do art. 226, §3º, da Constituição, não é óbice intransponível para 

o reconhecimento destas entidades familiares, já que não contém qualquer 

vedação a isto; 

e) a interpretação deste artigo deve ser realizada à luz dos princípios 

fundamentais da República, o que exclui qualquer exegese que aprofunde o 

preconceito e a exclusão sexual do homossexual; 

f) este dispositivo, ao conferir tutela constitucional a formações familiares 

informais antes desprotegidas, surgiu como instrumento de inclusão social. 

Seria um contra-senso injustificável interpretá-lo como cláusula de exclusão, 

na contramão da sua teleologia. 
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g) é cabível uma interpretação analógica do art. 226, §3º, pautada pelos 

princípios constitucionais acima referidos, para tutelar como entidade familiar 

a união entre pessoas do mesmo sexo; 

h) diante da falta de norma regulamentadora, esta união deve ser regida pelas 

regras que disciplinam a união estável entre homem e mulher, aplicadas por 

analogia.78 

 

É inconcebível que o Estado permaneça inerte quanto a proteção aos direitos das 

famílias homoafetivas, trazendo insegurança jurídica, violando os princípios fundamentais, tais 

como: o da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do 

pluralismo, da intimidade, da não-discriminação e da busca pela felicidade.  

Com efeito, seguindo a sugestão constante da tese apresentada pela dra. Adriana Caldas 

do Rego Freitas Dabus Maluf, caberia ao Congresso Nacional promulgar com base no art. 60 

da Constituição Federal, Emenda ao texto constitucional nos seguintes termos: 

Art. 1º - É conferida nova redação ao inciso IV do art. 3º da Constituição: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

orientação sexual ou identidade de gênero, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação”. 

Art. 2º - É conferida nova redação ao inciso XXX do art. 7º da Constituição: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério 

de admissão por motivos de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, 

idade, cor ou estado civil.”79 

 

De igual modo, a autora sugere também alteração ao art. 226 da Constituição Federal, 

nos seguintes termos:  

Art. 226º - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado 

§1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre duas 

pessoas independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, quando convolado entre 

o homem e a mulher. 

§4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelos cônjuges ou companheiros. 
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[...] §8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas 

relações.80 

 

Desse modo, faz-se urgente instar o Congresso Nacional a promover as alterações 

legislativas necessárias e tão aguardadas pela sociedade, cessando as lacunas existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, e extirpando – finalmente – as violações de direitos que ainda 

hoje perduram. Além de sugerir, por fim, que haja uma iniciativa pela formação do Estatuto das 

Famílias, como um meio novo e alternativo para que se possa compor normas referentes às 

famílias diversas – mencionadas anteriormente –, contendo neste, proteções, direitos e deveres 

a elas, de modo que possam se basear nesta Lei para futuras reivindicações debatidas no 

Judiciário. 

 

3.3. O MÉTODO EDUCACIONAL COMO SOLUÇÃO PARA A 

PROBLEMÁTICA JURÍDICA ACERCA DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

DIVERSIFICADA 

Com efeito, considerando a situação aqui em destaque, é necessário reacender o debate 

sobre como combater os efeitos pelos quais as crianças e adolescentes sofrem, conforme a 

realidade em que vivem em seu núcleo familiar e como a sociedade corresponde a tais fatos. 

Isto é, há uma urgência em discutir novas pautas acerca da Educação e sua sistemática.  

Para embasar as propostas que têm como objetivo modificar a sistemática em que – 

atualmente – as crianças e adolescentes vivenciam socialmente, aprimorando (desde o início) o 

conhecimento acerca de temas sobre a família, diversidade e psicologia, constata-se que a 

sociedade brasileira precisa compreender melhor que é por meio da Educação que diversas 

patologias podem ser solucionadas, dependendo exclusivamente do método como são 

abordadas.  

Há diversos rankings e estudos que determinam o índice da qualidade da educação dos 

países, no qual o Brasil está localizado na posição 36º de acordo com a OCDE (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 201781, e em contrapartida, a Finlândia 
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ocupa a 1ª posição – dos 38 países estudados – e é relatando sobre o método que esta aborda na 

área da Educação, que discutiremos uma solução ao problema em tela. 

A origem do sucesso do sistema educacional finlandês teve início no pós-Segunda 

Guerra Mundial, tendo em vista a participação do país na Guerra e na culminação em 

instabilidade em sua estrutura política, social e econômica, e a partir desse cenário, houve o 

surgimento de novas políticas sociais, dentre elas, o ideal da educação igualitária. A Finlândia 

começou a melhorar seu sistema educacional como meio de progredir social e economicamente. 

De acordo com o artigo “Por Dentro do Sistema Educacional Finlandês: Elementos para se 

Repensar o Ensino Médio Integrado no Brasil” por Iza Manuella Aires Cotrim-Guimarães e 

Jamylle Rebouças Ouverney King, é afirmado que  

[...] não há uma única razão para o sucesso ou insucesso de um sistema 

educacional; pelo contrário, trata-se de uma rede interligada de diversos 

fatores – educacionais, políticos e culturais, que funcionam de forma diferente 

em diferentes situações [...] o sistema educacional finlandês importou muitas 

ideias, inspirações e inovações pedagógicas de outros países, mas o 

compromisso com o “Sonho Finlandês” (Finnish Dream) – uma excelente 

escola pública para toda a criança – levou o país a construir o seu próprio 

sistema educacional, conhecido como Finnish Way.82 

 

O mencionado “Finnish Way” seria um conjunto de ideais, que são defendidos na 

tradição finlandesa, como por exemplo: a confiança, autonomia e a tolerância à diversidade, e 

implementados nas estruturas do país, sendo uma delas, a Educação.  

A Finlândia, ao longo dos anos, descontruiu o entendimento “mundialmente” conhecido 

com relação ao significado de quem ensina (“professor”), modificando a figura deste – como 

alguém que impõe algo – para uma imagem de facilitador/conselheiro, procurando incitar a 

autonomia dos alunos, além de trazer um ambiente mais descontraído – horários de intervalos 

mais prolongados, autonomia para a escolha das matérias ao qual o aluno deseja aprender, início 

das aulas mais à tarde e prolongado na escola – que auxilie as crianças e adolescentes a 

melhorarem suas confianças. Dentre os resultados dessas implementações, houve o fim das 

escolas particulares, pela excelência obtida nas escolas públicas, adquirindo – a Finlândia – em 

transformar a Educação em um direito totalmente igualitário, público e de qualidade. Outro 

detalhe interessante sobre o sistema educacional finlandês é a presença de profissionais da 

Psicologia compondo o corpo docente nas escolas, a defendendo em razão de sua relevância 

                                                             
82 COTRIM-GUIMARÃES, Iza Manuella Aires; KING, Jamylle Rebouças Ouverney. Por Dentro do Sistema 

Educacional Finlandês: Elementos para se Repensar o Ensino Médio Integrado no Brasil. Disponível em: 

<https://even3.blob.core.windows.net/anais/55101.pdf>. Acesso em: 13 de mar. de 2019. 



81 
 

para com o desenvolvimento dos alunos – os auxiliando em todas as etapas escolares, visando 

garantir um progresso saudável do aluno com a escola e com suas metas pessoais. 

Em seu artigo “Educação para que(m)? Lições do modelo finlandês para a escola pública 

brasileira”, o Dr. Ricardo Correia Miguez complementa  

Os responsáveis pelos estudantes podem se engajar por meio de reuniões 

regulares com os professores e auxiliando a escola a lidar com eventuais casos 

de mau comportamento, de absenteísmo, de desrespeito às normas da 

instituição e de baixa participação em sala de aula. As famílias são orientadas, 

desde o primeiro contato com as escolas, que a responsabilidade de educar é 

compartilhada por ambos e que determinadas questões são mais afetas ao 

âmbito doméstico dos jovens e, portanto, devem ser resolvidas pelos 

responsáveis legais pelos estudantes. Há uma forte cultura de confiança na 

instituição escolar na Finlândia, e a sociedade acredita na capacidade de seus 

docentes para orientar os estudantes.83 

É com esse apontamento feito por Miguez que se pode correlacionar o sistema 

educacional finlandês com as necessidades que o sistema educacional brasileiro tem e o 

potencial que ele pode atingir. É inegável, claro, as diferenças entre os dois países em questão, 

tanto cultural quanto social, porém, as políticas aplicadas não são impossíveis de serem 

atingidas se estruturadas no Brasil corretamente.  

Inicialmente, deverá existir um estudo preliminar para a elaboração das novas práticas, 

incrementando alguns dos ideais defendidos pela Finlândia – autonomia, confiança – e outros 

que se associem à cultura brasileira na pauta diária escolar e, que seja coerente com a realidade 

fática encontrada em cada região do país – em razão da grande diversidade encontrada de um 

Estado para o outro –, após a fase da elaboração (com novo formato da grade curricular, 

atividades extras, além da presença de outros profissionais que não sejam professores, para 

auxiliar o desenvolvimento da criança/adolescente) será preciso uma fase de implementação, 

porém, de forma gradual, para que não haja um impacto prejudicial na performance dos alunos 

que já estavam estudando pelo método antigo.  

Com a fase de implementação, e estabelecimento da mesma com o tempo, será crucial 

a criação de um segmento que documente o progresso desse sistema, coletando os dados das 

performances dos alunos durante e após a sua estadia escolar, a fim de estudar os efeitos das 

práticas aplicadas, tentando ver se houve um progresso positivo ou negativo – sendo no caso 

do segundo, a busca por alternativas que modifiquem tal resultado. Atualmente, o Brasil carece 
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de uma estrutura que se responsabilize por tal angariação de dados, para que identifique a 

verdadeira eficiência do método de ensino brasileiro e de como afetou a vida dos alunos, 

principalmente daqueles que já terminaram a escola.  

Diante desses apontamentos, a primeira mudança deve ocorrer com uma reforma na 

LDB – Lei nº 9.394/96 –, em razão da falta de valorização no ensino pelo trabalho presente em 

alguns de seus dispositivos, ensejando as dificuldades que a Educação sofre constantemente no 

país. Entre os dispositivos, está o art. 2, caput da LDB, a qual menciona que – dentre outros 

fatores – a educação tem por finalidade a sua qualificação para o trabalho. Entretanto, o 

elemento trabalho não deveria estar correlacionado à Educação desde sua base, um não depende 

do outro, principalmente quando o assunto está relacionado a sujeitos dependentes de apoio 

para se desenvolver, como crianças e adolescentes. O ensino deve estar destinado a formar 

pessoas com um alto grau de cultura, bom desenvolvimento pessoal e social, e não só para 

destiná-las a um determinado cargo de emprego – algo tão superficial e breve, diferentemente 

da formação própria do aluno, que é para a vida toda.  

Em continuação, no art. 3, incisos III, IV, XII e XIII é a base pela qual compreende 

fomentar um ensino de qualidade: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

 

A Educação que incita o pluralismo de ideias, respeito e do apreço à tolerância é a 

solução para toda a problemática debatida neste Trabalho, a qual demonstra que quando uma 

criança vivencia uma realidade incompatível com a padronizada pela sociedade, ela sofre com 

essa exclusão em diversos níveis – psicológico, físico, pessoal – em razão disso ela não 

consegue se adequar normalmente, e o Brasil não tem qualquer medida protetiva para combater 

esse mal, tendo em vista que nem ao menos se procura identificar essas situações, mediá-las e 

solucioná-las. O sistema educacional brasileiro, apesar de defender os princípios adequados 

para se ter um ensino de qualidade no ordenamento jurídico, dá grande enfoque em formar 

trabalhadores, apenas, e não em pessoas capacitadas em conhecimento, tolerantes às diferenças 

e preparadas para iniciar a vida autonomamente. 

No art. 22 repete-se o entendimento de que a educação, básica – no caso –, trará 

instrumentos para o progresso no trabalho, além da formação e do desenvolvimento, algo que 
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se agrava ao imaginar que ao invés de pautar exclusivamente ao ensino e ao desenvolvimento, 

ainda há uma “necessidade” em formar trabalhadores para o mercado, sendo que isso deveria 

ocorrer como uma consequência de um preparo educacional de qualidade, que busca 

desenvolver o aluno ao seu potencial máximo, e não como um dos enfoques – defendidos por 

lei. É necessário remodelar o pensamento nacional que valoriza desde o início da formação 

pessoal, a progressão no trabalho, e almejar que as escolas priorizem a progressão educacional, 

social e cultural especialmente.  

Por mais que a comparação entre o Brasil e a Finlândia obtenha diversas lacunas, pelas 

divergências discrepantes, é possível afirmar que se houver uma política pautada na reforma do 

sistema de ensino brasileiro, utilizando-se de algumas condutas utilizadas pelo ensino finlandês, 

por mais que demore – provavelmente – entre uma a duas décadas para constatar um relevante 

impacto e, consequentemente, um progresso (positivo) dinâmico no convívio escolar das 

crianças e adolescentes que vivem em famílias diferenciadas das que são socialmente aceitas. 

Ao trazer um método de ensino que incentive o tratamento igualitário para todos, resultará em 

mudanças positivas no comportamento futuro dessas crianças e adolescentes, que desde cedo 

compreenderão o quão importante é o respeito às diferenças e ao próximo, beneficiando a 

formação pessoal e a qualidade de ensino que os jovens terão e repassarão para seus 

descendentes.  

Deve ser lembrado que, infelizmente, não é apenas modificando a LDB que a eficácia 

das novas medidas estará garantida, tanto é que o art. 27, I, da referida lei se demonstra 

ineficiente, em razão de ser de conhecimento público que tal diretriz não é praticada 

eficazmente, pois, se fosse, o Brasil não estaria ocupando um dos últimos lugares no ranking 

de qualidade da Educação: 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 

seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática 

 

O Brasil ainda precisa saber como aplicar de modo fático, tudo aquilo que está disposto 

e garantido em lei, tendo em vista algumas disposições da LDB serem autossuficientes para se 

garantir um bom nível de qualidade educacional, mas, lhe falta eficácia e paciência por parte 

do Governo em fazer implementações de longo prazo, pois as medidas de curto prazo estão 

sendo cada vez mais ineficazes com relação à qualidade de ensino que prometem alcançar.  
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Por isto, deve ser proposta uma reforma no método de ensino brasileiro, que modifique 

a formação da grade curricular, insira-se profissionais de outras áreas para acompanhamento do 

desenvolvimento dos alunos, busque-se maior participação dos parentes 

legais/tutores/responsáveis dos alunos, de forma que a família seja um sujeito elementar na 

escola em benefício aos alunos e seu progresso psicológico, físico e pessoal, projete-se eventos 

entre os alunos que promovam as diversidades, a cultura brasileira, autoconfiança dentre outros 

elementos cruciais ao crescimento das crianças e adolescentes. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

Tudo se iniciou com o questionamento: o que é família? E após um exame minucioso 

pelas óticas jurídica, sociológica e psicanalítica, pode-se resumir como sendo um conjunto de 

pessoas – ou não – reunidas por um motivo relevante – consanguinidade, matrimônio, afeto, 

dentre outros – que têm intenção de se constituir como família perante a sociedade, e a partir 

deste elemento fático, tornar este núcleo como base para fundamentação de direitos e deveres 

sociais, sem contar que é necessário tomar medidas para que a formação da família seja 

resguardada de possíveis conflitos relacionados à sua identidade – desconformidade com o 

padrão tradicional da sociedade, por exemplo –, tendo em vista que há a possibilidade de efeitos 

psicológicos negativos prejudicarem o desenvolvimento natural dos membros que a compõem.  

Em relação a tais efeitos, há sim estudos que comprovam o dano ocasionado, pelos 

diversos traumas que membros de um núcleo familiar sofrem, quando se deparam com a 

inexistência de acolhimento, proteção e tolerância social em razão de sua divergência à tradição 

familiar. Neste Trabalho, o sujeito estudado é a criança e em como ela é afetada pelo meio 

social em que vive correlacionado ao seu núcleo familiar. E diante dela, foi compreendido que 

poderá haver um mau desenvolvimento físico e/ou psicológico senão houver medidas que se 

contraponham aos hábitos sociais – que dividem as crianças entre aquelas que têm tal perfil 

social daquelas “não privilegiadas”.  

O pouco caso que se faz em se preocupar com todos os tipos de realidade que as crianças 

– como um grupo – convivem, padronizando-as, se tratando de seres humanos ainda em 

crescimento (sem qualquer noção realmente amadurecida), resulta em um severo risco em 

desenvolver pessoas frágeis, com problemas em se relacionar com os outros, em decorrência às 

prévias experiências obtidas no meio escolar – que é considerado, por muitos, como “segunda 

casa” – e que se busca evitá-las.  

Diante de tantas visões, fica claro que a criança é o sujeito de maior importância e 

proteção no mundo jurídico e social, sempre buscando se ater ao que é de melhor interesse para 

ela, sem que prejudique sua saúde física e mental, entretanto, ainda há muitos pontos dos quais 

precisam ser revisados e aprimorados. Por mais que haja o ECA e diversos outros instrumentos 

legais de evidente importância, que visam reger e resguardar os interesses das crianças e 

adolescentes – também –, é crucial que se institua um Estatuto direcionado à Família (aprovado 

pelo Congresso Nacional), delimitando e assegurando direitos e deveres da Família, de forma 
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a diminuir as lacunas presentes até hoje no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente 

acerca da diversidade familiar – quanto à sua formação e seus membros – para que todos tenham 

segurança e respaldo legal, principalmente para enfrentar possíveis situações discriminatórias 

em razão da formação familiar, com consequências judiciais para os infratores.  

Além de um Estatuto da Família, é de suma importância que haja uma reforma no 

sistema educacional brasileiro, em razão de o modelo atual revelar-se ineficaz e prejudicial na 

formação das crianças e adolescentes. Enquanto a LDB estiver propensa a valorizar a finalidade 

de fomentar perfis de futuros trabalhadores nos alunos, além de os prejudicar 

(psicologicamente, afinal, estarão obrigados a manter determinadas atividades das quais nem 

sempre são de sua preferência ou capacidade) pela falta de escolha em se expressarem nas 

áreas/matérias que mais têm aptidão, estarão obtendo uma educação limitada, tendo em vista 

que essa (por buscar formar trabalhadores) estará focada em se utilizar dos métodos que atinjam 

tal objetivo e não procurará incentivar um ensino de qualidade, que fomente por um cidadão 

mais qualificado – mais “avançado”, pois procura fazer algo além do básico para a sociedade, 

questionando/atuando com relação aos problemas sociais e sendo mais empático com as 

realidades diversificadas que presencia no seu dia a dia.  

Enquanto houver no Brasil um sistema que priorize o perfil trabalhador acima do perfil 

cidadão qualificado, não haverá avanços sociais por causa dos conflitos discriminatórios e 

radicais que crescerão cada vez mais, pois, esquece-se de valorizar a conduta moral e os bons 

costumes que trazem (como consequência) a “paz” social. Para que as diversas formações 

familiares tenham a mesma oportunidade de proteção e lugar na sociedade, é necessário que 

ensinem às crianças “abraçarem” as diferenças, terem empatia com quem não é igual a você, 

para que num futuro próximo, elas quando adultas, saibam agir corretamente, com respeito e 

educação, atingindo – assim – melhoria de vida que a sociedade brasileira ainda não possui. 
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