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A família

O que é família?

É provável que cada pessoa tenha em sua mente uma composição individual sobre o 
significado da palavra família. Quando, numa sala de aula de um curso de Direito 
procuramos buscar uma significação mais geral e que atenda às necessidades de um 
ponto de vista psicojurídico (ou seja, o prisma pelo qual podemos compreender a 
família numa relação entre definições e implicações jurídicas e psicológicas), a tarefa se 
mostra complexa, porquanto acabamos por constatar que os nossos conceitos 
pessoais sobre família compõem um ou alguns prismas, mas raramente o conceito 
completo.

Seria a família a ligação por laços de sangue, afeto, contrato ou tudo isso em conjunto? 
Ou mais do que isso? O menos? O que se pode dizer com convicção é que a noção do 
que seja uma família é algo que muda com o tempo. Hoje, o conceito de família é mais 
flexível, afastando-se do modelo tradicional da família composta por marido, 
esposa e filhos, modelo esse que, muitas vezes, se relaciona com posicionamentos 
baseados em religiões.
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A sociedade mostra-se, ao longo da História, como um corpo de relações que nem 
sempre são estáveis. Embora os filósofos abordem a brevidade da vida humana, mesmo 
assim é uma vida longa o suficiente para permitir que as pessoas vivenciem o surgimento 
e o desaparecimento de muitas relações interpessoais. Não se exige que um empregado 
trabalhe toda a sua vida para o mesmo empregador, ou que o aluno tenha sempre o 
mesmo professor, nem mesmo que as amizades ou inimizades durem para sempre. 
Essas situações podem ocorrer, mas não é uma necessidade inafastável.

Então, por que a família nos passa a ideia de uma relação estável e duradoura? 
Provavelmente porque a noção de família está, quase sempre, ligada à ideia de 
procriação, cuidado e junção de esforços por um objetivo em comum. O aspecto sexual 
também parece estar envolvido na noção de durabilidade da família, dado que a 
intimidade e a realização sexual parecem exigir um 
desenvolvimento mais seguro, em termos de 
confiança e respeito. Assim, é razoável 
imaginar que a família tenha sido elegida 
como meio mais seguro de proporcionar 
que um novo ser venha ao mundo e se 
desenvolva em saudável inter-relação 
humana e se insira na sociedade com 
relevante desempenho dos seus papeis.

No entanto, não é possível, na prática, adotar um 
modelo determinado de composição da família. E o 
motivo vem da experiência: nem mesmo as famílias têm, 
necessariamente, conseguido se manter estáveis ao longo do tempo. Tem havido cada 
vez menos preocupação com o aspecto da durabilidade das relações familiares, o que 
pode ter uma explicação possivelmente iniciada a partir da observação do aspecto geral 
da sociedade atual e das lutas pela não discriminação de pessoas ou grupos que não 
atendam a determinados “padrões” de vida ou comportamento.

Assim, o Direito passa a garantir que não haja distinções entre filhos havidos no 
casamento ou fora dele, ou entre filhos naturais e adotados; o fim do casamento torna-se 
um processo muito mais rápido e simplificado, com menos exigências legais para sua 
consecução; os casais compostos de pessoas do mesmo sexo passam a encontrar meios 
legais de se oficializar enquanto família; a reprodução assistida vai sendo ampliada, 
possibilitando até mesmo, por exemplo, a constituição de uma família monoparental sem 
que a mãe sequer conheça o doador do material genético masculino. São alguns 
exemplos, dentre outros que nos informam que a família vai sendo redefinida conforme a 
sociedade vai se movimentando e o Direito vai se modificando para acompanhar suas 
exigências.

A família da visão do Direito

A visão jurídica da família é voltada para a sua regulamentação legal e protetiva de 
direitos a ela relacionados. Não se pode dizer que o Direito siga, necessariamente, a 
evolução social das formas familiares, mas vai, aos poucos, reconhecendo novas 
dimensões do fenômeno familiar, a fim de atender às demandas sociais mais urgentes 
nesse âmbito.

�  de �2 8



O Direito brasileiro possui um campo de estudo 
voltado especialmente para o direito de família. Como 
se lê em GONÇALVES (2008), dentro do tema da 
evolução histórica desse ramo do Direito, passamos 
de uma visão canonista e dogmática (que vê o 
casamento como algo imutável, intocável) para uma 
visão mais livre, voltada a uma noção contratualista 
do casamento, no sentido de haver mais liberdade na 
sua constituição e desconstituição.

É evidente que a flexibilidade do conceito de 
casamento influencia na noção que podemos ter, do 
ponto de vista jurídico, quanto à família.

“Ao longo do século XX, as transformações sociais foram gerando uma sequência de 
normas que alteraram, gradativamente, a feição do direito de família brasileiro, 
culminando com o advento da Constituição Federal de 1988. Esta alargou o conceito de 
família, passando a integrá-lo as relações monoparentais, de um pai com seus 
filhos.” (GONÇALVES, 2008, p. 13-14)

Note-se ainda: “Ao reconhecer como família a união estável entre um homem e uma 
mulher, a Carta Magna conferiu juridicidade ao relacionamento existente fora do 
casamento.” (GONÇALVES, 2008, p. 14)

O Direito brasileiro caminhou ainda mais, no sentido de reconhecer novas formas de 
família, com avanços no sentido de reconhecer as uniões entre pessoas do mesmo sexo, 
chamadas de uniões homoafetivas.

É de se observar a tendência de se focalizar, cada vez mais, a proteção da família nos 
indivíduos que a compõem. Surge, então, uma linha de pensamento no sentido de 
conceituar a família sob uma perspectiva eudemonista. Trata-se de um conceito voltado à 
filosofia, no sentido de se buscar a felicidade. É comum que se ligue esse conceito à 
noção de afeto na família, pois volta-se à importância da realização dos membros da 
família nas suas relações, e não necessariamente ao vínculo formal. No entanto, a noção 
eudemonista de família ainda não possui um pleno reconhecimento jurídico no Brasil, pois 
as relações familiares no Direito de Família ainda são pautadas em vínculos formais. A 
jurisprudência tem um papel de grande relevância na afirmação das novas formas 
de família, de modo que a rigidez legal encontra essa flexibilidade interpretativa por 
parte dos juízes.

A família na visão da Psicologia

Texto interessante publicado pelo Tesouro da Nova Zelândia (JACOBSEN et al., 2004) 
procurou explorar o conceito de família em vários campos, como, por exemplo, a 
antropologia, a sociologia, a economia e a psicologia. Este material é citado aqui não 
apenas para verificar o conceito de família no ponto de vista psicológico, mas também 
para chamar à consciência o fato de que há preocupações estatais na definição da 
família. É uma demonstração de que a regulamentação jurídica demanda conhecimentos 
multidisciplinares que nos permitam compreender uma visão de mundo mais ampla e 
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interconectada, a fim de que o próprio funcionamento do Estado e da sociedade se 
tornem mais eficazes e humanos.

O material traz uma explicação interessante sobre a estrutura da família, do ponto de vista 
da Psicologia:

“Muitas formas de estruturas familiares existem nas sociedades ocidentais modernas 
hoje: a tradicional família heterossexual de dois pais, a monoparental, famílias substitutas, 
mistas, adotivas e homossexuais. Entretanto, o funcionamento da família parece ser muito 
mais importante do que a estrutura familiar para o bem estar dos seus membros e para o 
desenvolvimento das crianças. Uma questão universal em todas as famílias é a presença 
ou ausência de laços seguros dentro da famílias.” (JACOBSEN et al., 2004, tradução 
nossa)

Piato, Alves e Martins (2012), realizaram um estudo em busca de conceitos de família da 
literatura científica. Encontraram uma variedade de conceitos, e acabaram por concluir 
pela impossibilidade de se determinar um conceito único de família, embora tenham 
proposto a consideração de alguns pontos essenciais na configuração desse tipo 
de relação humana.

“Com a diversidade de famílias emergentes observou-se a impossibilidade de se elaborar 
um conceito único e fechado para o significado de família. Mas com a pesquisa viu-se que 
a família ideal deve ter alguns critérios tais como: proporcionar segurança física e 
psicológica a seus membros, cumplicidade e intimidade. Esses critérios, aparentemente 
amplos demais, são os mais necessários para a estruturação não patológica de uma 
família.” (PIATO; ALVES; MARTINS, 2012)

Bock, Furtado e Teixeira (1991) trazem uma visão lacaniana sobre a influência da família 
no desenvolvimento psíquico da criança. As autoras identificaram em Lacan três pontos 
que demonstram essa influência:

⁃ a educação primária;
⁃ a repressão dos instintos;
⁃ a aquisição da linguagem.

A educação primária seria o meio que as famílias usam para determinar as normas e 
papeis sociais dos filhos. Num campo mais voltado para o afeto, a criança aprende a 
respeitar tabus e limitações culturais do prazer. Já o controle racional da realidade e a 
relação da criança com o mundo, começa a partir da linguagem, que é adquirida no 
âmbito da família. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1991).

As perspectivas mudam com o tempo: texto para reflexão

Na quarta edição do livro “Psicologias: Uma introdução ao estudo de Psicologia”, Bock, 
Furtado e Teixeira (1991) abordam um tópico sobre o caráter social da família. 
Transcreve-se aqui o trecho do livro que compõe o tópico, para que o estudante possa ter 
um exemplo mais concreto sobre a transformação dos papeis sociais, especialmente no 
âmbito da família. Perceba a terminologia utilizada pelas autoras. São determinadas 
palavras e ideias que, nos dias de hoje, talvez sejam usadas com mais cautela nos 
discursos mais atentos à igualdade de direitos. Por outro lado, a situação descrita no texto 
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se mostra atual e as palavras tomam um tom 
singelamente crítico, incentivando a reflexão.

O intuito não é o de fazer qualquer tipo de juízo 
de valor quando ao texto das autoras, mas de 
colocar aos estudantes a oportunidade de ler um 
comentário sobre a família, escrito algumas 
décadas atrás. Assim, ficará mais fácil de se fazer 
um paralelo entre as ideias passadas e o estado 
das ideias na atualidade, nas suas semelhanças 
e diferenças.

O tópico mencionado tem como título “O caráter 
social da família” e fala também sobre a escola. O 
trecho que segue é primeira parte, na qual as 
autores se concentram em falar sobre família 
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1991, p. 
217-218):

“A família tem um caráter conservador. É a partir do processo de 
socialização que ele irá eternizar valores como o da fragilidade feminina e 
o da superioridade masculina.

“Quantas vezes você escutou sua mãe pedir, ao sair de casa, que não 
deixasse de servir comida a seu irmão na hora do almoço? Quando objetou 
que ele já está bem crescidinho para pegá-la sozinho, ouviu sua mãe: “Mas 
filha, ele é homem, é você quem deve servi-lo.”

“Por outro lado, é exigido do rapaz sendo de responsabilidade e 
desempenho. Ele deve pensar no futuro, ser precavido e amadurecido. 
Espera-se que ele escolha uma profissão que lhe permita ser bem 
sucedido na vida. O rapaz de classe média, que logo cedo decide-se pela 
profissão de médico ou engenheiro, ou o rapaz da classe operária que 
busca a formação de metalúrgico especializado são muito valorizados.

“Por que a família tem esse caráter conservador?

“Primeiro é preciso esclarecer que as famílias não são todas iguais e que 
temos famílias mais conservadoras e outras mais liberais. Mas de uma 
maneira geral, a família é uma fonte reprodutora das normas e valores 
sociais. Essa função confere-lhe o caráter conservador, já que ela está aí 
para manter e não para transformar a sociedade.

“Na estrutura social, a família tem a função de inserir o indivíduo na 
sociedade, e daí a sua importância. E por essa função ser estratégica para 
a sociedade, é exercido um grande controle para que ela cumpra 
adequadamente o seu papel. Isso significa dizer que a família é controlada 
para poder controlar.

“Mas esta função da família não é dada ao acaso. A família, como a 
conhecemos hoje, a família monogâmica, não é o único modelo possível 
de família. Cada momento histórico, cada formação econômica, cada 
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cultura tem a estrutura familiar mais adequada para cumprir a função de 
educar as crianças e de cuidar de sua sobrevivência.

“A condição histórica e a estrutura social determinam a forma como a 
família deve organizar-se. Podemos chamar essa organização de núcleo 
familiar.

“Em todas as sociedades, desde as primitivas, encontramos uma certa 
estrutura de parentesco que forma o núcleo familiar. Na sociedade em que 
vivemos (sociedade capitalista) esse núcleo é composto basicamente por 
pai, mãe e filhos.

“Este núcleo ou célula familiar tem como função básica garantir a 
manutenção da propriedade nas classes superiores e, nas classes 
subalternas, a reprodução da força de trabalho (isto é, a procriação e a 
educação do futuro trabalhador).

“Por esse seu papel fundamental na estrutura social, a família é uma forte 
transmissora de valores ideológicos.

“No seio da família, particularmente no caso das classe subalternas, que 
compõem a maioria da sociedade, esse caráter ideológico aparece na 
forma de expectativa de acumular riqueza, de ver seus filhos bem 
colocados na vida, de seguir um padrão moral considerado correto pela 
sociedade. Essa expectativa mantém a família coesa, apesar de raramente 
ser cumprida. A ideologia tem uma função imaginária, mas é sentida como 
realidade.

“A ideologia é o sistema de representações e crenças que encobrem a 
realidade, falseando-a e não permitindo que percebamos e questionemos 
as contradições de nossa sociedade. Como exemplo desse falseamento da 
realidade, podemos citar o caso dos milhões de crianças abandonadas em 
nosso país. Atribui-se o fenômeno às próprias crianças (elas não gostam 
de estudar) ou às suas famílias (são irresponsáveis porque não cuidam de 
seus próprios filhos) e não ao excessivo lucro dos empresários, que advém 
dos salários baixos pagos aos trabalhadores — o que não lhes permite ter 
o necessário para cuidar de seus filhos.

“Essa ideologia da manutenção social irá garantir uma família monogâmica 
(cada homem casa com uma mulher), conservadora (para evitar conflitos 
sociais) e crente na possibilidade de ascensão social.”

Uma visão psicojurídica da família

Tendo em mente que o Direito e a Psicologia não definem completamente, nem de forma 
unificada, uma noção de família, e tendo também em consideração que há muitas outras 
áreas do conhecimento que dão suas respectivas contribuições para que o fenômeno 
familiar seja compreendido, poderíamos elaborar um conceito psicojurídico de família, 
mais instrumental. Ou seja, uma visão da família, combinando aspectos jurídicos e 
psicológicos, a fim de permitir que as relações familiares possam ser devidamente 
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interpretadas para uma realização mais abrangente 
de direitos.

Assim, uma possível proposta de definição 
psicojurídica de família seria: o agrupamento de 
p e s s o a s u n i d a s p o r l a ç o s s o c i a l e 
emocionalmente seguros e juridicamente 
reconhecidos como sendo geradores de direitos 
e deveres materiais, intelectuais e morais.

Alguns problemas familiares podem surgir e 
demandar soluções por parte dos juristas, que 
deverão compreender o significado de família em 
seus diversos aspectos, a fim de proporem os 
melhores caminhos para sua proteção. Alguns 
problemas ou questões que podem ser relacionados à família no seu aspecto 
psicojurídico, por envolverem, de alguma forma, a existência da inter-relação familiar na 
análise de seus efeitos jurídicos e psíquicos, são, entre outros:

⁃ violência doméstica;
⁃ delinquência juvenil;
⁃ alienação parental;
⁃ aborto;
⁃ reprodução assistida;
⁃ adoção.

Conclusão

O estudante de Direito que reflete sobre as questões aqui tratadas poderá constatar que 
não procuramos estabelecer um conceito bem definido de família. A tentativa de se 
restringir a noção de família e de se excluir qualquer outro tipo de inter-relação 
afetiva que não se encaixe num certo padrão, mostrou-se prejudicial ao próprio 
desenvolvimento da sociedade, em razão da multiplicação de preconceitos e da 
estigmatização das famílias “atípicas”.

Por outro lado, é preciso que o estudante esteja atento para a questão da segurança 
jurídica. É importante que o conceito de família seja flexível, mas as relações familiares 
geram uma série de expectativas nos seus membros, constituindo-se como uma 
esperança de perenidade dessas relações. Assim, quando as pessoas se unem para 
formar uma família, seja qual for o seu formato, elas esperam uns dos outros que 
sejam respeitados determinados padrões presentes e aceitos naquele momento 
cultural. Daí porque, em matéria de família, a legislação é um guia, mas a cultura e a 
psicologia a complementam, oferecendo uma ampliação das perspectivas de inter-relação 
afetiva juridicamente segura.

Para reflexão

1. Para você, que significa família?
2. Gaste algum tempo refletindo e interpretando a afirmação: “a família é a 

base da sociedade”.
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