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                                                        RESUMO 

 

 

        Este tema vem apresentar a evolução do direito de família no âmbito familiar 

em que consiste à filiação, focando no valor jurídico do afeto, dando ênfase ao 

reconhecimento de filhos fora do matrimonio e registrado, igualando a união estável 

ao casamento religioso, demonstrando todas as formas de famílias existentes na 

nossa sociedade, deixando ainda em aberto novos conflitos, vimos que nos 

primórdios a preocupação era apenas de agrupamento, na era patriarcal o aumento 

dos bens patrimoniais e cultos a deuses familiares, com a era da industrialização a 

mulher ganha seu espaço no seio familiar ao começar a trabalhar fora e ajudar 

financeiramente no meio familiar, formas de famílias foram evidenciada com forte 

clamor em nossa sociedade, as formas de adoção se tornaram mais facilitadas, pois 

foi dado direito também a homoafetivos e também a apenas uma pessoa a fazê-la, a 

Constituição Federal de 1988, ouviu a classe excluída da sociedade e nos seus 

artigos revolucionou ainda que lentamente ao dar uma enorme ênfase ao direito das 

famílias,  a Socioafetividade passa então a balizar as formas de famílias existentes 

em nossa sociedade, famílias estas totalmente desbiologizadas no decorrer de toda 

transformação jurídica,   nas  tendências jurisprudências e nos problemas ainda a 

serem solucionados. As decisões judiciais são fruto de pesquisas bibliográficas, que 

demonstram a diversidade de posicionamentos acerca do novo tema da 

Socioafetividade e suas conseqüenciais.    

 

                                             

PALAVRAS-CHAVE: Socioafetividade; Direito de Família 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

          

                                            

  Este trabalho tem como escopo tratar da família sócio-afetiva, na nova visão 

do Direito Civil, bem como de todas as inovações acerca do assunto, dando enfoque 

à figura masculina da paternidade sócio-afetiva. 

  Na evolução dos tempos, os seres primitivos viviam em cavernas, havendo 

entre eles apenas a preocupação com o agrupamento.  

  Em visão de Roma a paternidade era estabelecida pela presunção, pois o pai 

em um ato volitivo reconhecia ou recusava a criança ao nascer, a incluindo ou não 

na família. 

  O Code Napoleón1 trata a questão da filiação como o pai tendo todo o poder 

sobre a esposa e os filhos e permite a objeção entre legitimo ou não, mas cria fortes 

obstáculos à negação da presunção e de investigação de paternidade para manter a 

paz familiar.                                                                                                         

  O Código Civil de 1916 foi filiado aos valores do Código de Napoleão, 

adotando família patriarcal como o modelo de família no decorrer da história. Neste 

modelo o marido tinha a legitimidade sobre a família, dando ênfase à presunção de 

que os filhos nascidos dentro deste matrimônio fossem declarados legítimos.  

  Com o passar do tempo, surgem os filhos ilegítimos, marginalizados, 

totalmente desconhecidos perante a sociedade, filhos estes gerados de uma relação 

extraconjugal, que para a justiça são considerados como inexistentes. Não sendo 

permitido na sua certidão de nascimento, o assento do nome do pai, motivo este que 

traria total desconforto às famílias patriarcais. 

                                                           
1 Código de Napoleão 
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  Com a mudança da Constituição Federal de 1988, foi introduzida então a 

condição de igualdade de paternidade do filho dentro ou fora do casamento, dando 

ao ‘bastardo’ o merecido reconhecimento como filho legítimo, moralmente e na 

sucessão de seus bens a total igualdade, podendo ser feito este reconhecimento por 

vontade ou judicialmente. 

  Com todo esse advento a confirmação de paternidade se torna necessária. O 

exame sanguíneo e o de DNA são, então, utilizados com uma eficácia praticamente 

exata, onde o próprio filho pode postular o reconhecimento de paternidade se esse 

não for feito pelo seu legítimo.  

  A família sócio-afetiva se caracteriza pelo o afeto de pais não biológicos, 

aqueles que dedicam todo o amor e carinho aos filhos, através de laços afetivos. 

Sendo certo que, embora não possuam o laço consangüíneo, suprem a questão do 

sangue, que acaba se tornando irrelevante, vez que incorporam a responsabilidade 

da criação daqueles filhos de forma afetiva.  

  Assim, com o advento desta mudança no modo se constituição da família, 

surgiu à importância da presença dos pais afetivos, aqueles que com muito amor 

criam um círculo de paternidade sócio afetiva, muitas vezes diferente dos laços 

biológicos. 

  É de bom alvitre mencionar que a questão do reconhecimento da família 

sócio-afetiva pelo judiciário vem se alargando de tal forma, que muitos juízes vêm 

deferindo a guarda ao pai afetivo, que sente mais carinho por aquele filho, que não é 

seu consangüineamente, do que o pai biológico que por sua vez não venha estar 

preparado para esse novo acontecimento. 

  É constituída a “posse de estado de filho”. É o pai de emoções e sentimentos. 

O ideal seria que essas três condições jurídica, biológica e sócio-afetiva andassem 

juntas dentro de um relacionamento de paternidade, mas não é o que acontece. Já 

no pai afetivo encontra-se com certeza, todos os tipos de afeto, pois o filho afetivo é 

filho por que se ama.  

  Ressalte-se ainda que, a adoção é também considerada uma forma de família 

afetiva, posto que ao se adotar uma criança, os pais visam à escolha através do 

amor, onde será criado o laço-afetivo entre a criança e os pais, bem como o 

parentesco civil entre ambos.  

  A sócia afetividade vem causar também uma mudança na sociedade, que é a 

abolição do descaso a vida humana. Há uma crise de afetividade acontecendo por 
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todo o mundo, seres estão sendo abandonados a todo tempo até por seus 

familiares. A questão de afeto familiar está atravessando uma fase muito marcante 

na história da família. 

  Assim, faz-se necessária a presente pesquisa a fim de elucidar várias 

questões pertinentes ao tema, do surgimento ou reconhecimento da família sócio-

afetiva, bem como sua relevância social e jurídica dos dias atuais.  
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CAPÍTULO II 

FAMÍLIAS 

 

 

2.1. A FAMÍLIA E SUA EVOLUÇÃO NO TEMPO  

 

  No tempo das cavernas as civilizações viviam primitivamente em grupos, não 

havendo entendimento para a função de individualização entre eles, apenas as 

necessidades de agrupamento primitivo. O acasalamento se aflorava entre os 

membros do grupo, podendo apenas se afirmar a mãe, sem ciência da verdadeira 

paternidade, carecendo de qualquer comprovação de legitimidade biológica, sendo a 

afetividade o único laço que unia o grupo.2 

  Nesse diapasão, Silvio de Salvo Venosa: 

 

Conforme descrição feita por Friedrich Engels (1997:31 ss), em sua 
obra sobre a origem da família, editada no século XIX, no estado 
primitivo das civilizações o grupo familiar não se assentava em 
relações individuais. As relações sexuais ocorriam entre todos os 
membros que integravam a tribo (endogamia). Disso decorria que 
sempre a mãe era conhecida, mas se desconhecia o pai, o que 
permite afirmar que a família teve de inicio um caráter matriarcal, 
porque a criança ficava sempre à mãe, que a alimentava e a 
educava (...).3 

 

  Na Roma antiga, o conceito de família se figurava no modelo patriarcal, no 

qual o homem era o centro de toda evolução da família, não contestado nem pelo 

                                                           
2 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil : direito de família / Sílvio de Salvo Venosa. – 3. Ed. – São 
Paulo : Atlas, 2003. – (Coleção direito civil; v. 6).p.17. 

3 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família / Sílvio de Salvo Venosa. – 8. Ed. – 2. reimpr. 
– São Paulo:  Atlas, 2008. – (Coleção direito civil: v. 6) p.3. 
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Estado. Os filhos, os servos e a mulher viviam sobre o seu julgo, que com o 

casamento apenas se transferia de família, passando-se a cultuar os deuses 

antepassados de seu marido, vínculo este fundamental entre as famílias4.  

  Ressalte-se ainda que esse modelo de família, sem qualquer vínculo afetivo 

perpetuou-se por longo tempo, com a finalidade de procriação, pautado pelo 

interesse para que o arrendamento de bens se avolumasse no decorrer dos tempos 

em seu patrimônio, justificando a necessidade de uniões matrimoniais5.   

  Com a promulgação do Código Civil de 1916, foram inseridas no 

ordenamento jurídico brasileiro, normas do Código de Napoleão. Some-se a isto a 

forte influência exercida pela família patriarcal e pela igreja, sobre as normas do 

Estado e a vida dos cidadãos daquela época. Neste contexto, era o pai o detentor de 

toda a legitimidade sobre a família, dando-se ênfase à presunção na afirmativa de 

paternidade, que se identificava com o nascimento de filhos havidos do casamento. 

  Magnificamente, aduz Sílvio de Salvo Venosa: 

  

Os códigos elaborados a partir do século XIX dedicaram normas a 
família. Naquela época, a sociedade era eminentemente rural e 
patriarcal, guardando traços profundos da família da Antiguidade. A 
mulher dedicava-se aos afazeres domésticos e a lei não lhe conferia 
os mesmos direitos do homem. O marido era considerado o chefe, o 
administrador e o representante da sociedade conjugal. Nosso 
Código Civil de 1916 foi fruto direto dessa época. Os filhos 
submetiam-se à autoridade paterna, como futuros continuadores da 
família, em uma situação muito próxima da família romana.6 

 

  O tratamento de presunção de paternidade naquela época era ato volitivo do 

pai, que no primeiro momento poderia aceitar ou rejeitar o filho dentro do seio 

familiar7. 

  Com a era da industrialização, a família passa por uma mudança nos  seus  

costumes, enfraquecendo o modelo patriarcal, surgindo assim outros modelos de 

família opostos ao tradicional, afetados pelos processos político, social e econômico, 

                                                           
4 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. – 13º.  Ed. – Rio de Janeiro, Forense, 2002.v V. p.18. 

5 Nogueira, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002.p. 28. 

6 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família / Sílvio de Salvo Venosa. – 8. Ed. – 2. reimpr. 
– São Paulo: Atlas, 2008. – (Coleção direito civil: v. 6) P14-15. 

7 Nogueira, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002.p.63. 
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onde o foco era a sustentação do indivíduo. Passa então a mulher a fazer parte 

deste ambiente na divisão das tarefas dentro da família, trabalhando fora e 

contribuindo financeiramente nas despesas do lar8. 

  A família então passa a ser vista com individualidade no grupo, tendo cada 

um sua importância. Tal alteração não ocasionou, contudo, uma ruptura no ambiente 

familiar. Pelo contrário, o lar passou a ser um abrigo confortável e seguro.  

  Apresenta José Afonso da Silva: 

 

Aqui a igualdade não é apenas no confronto marido e mulher. Não 
se trata apenas da igualdade no lar e na família. Abrange também 
essa situação, que, no entanto, recebeu formulação especifica no 
art. 226, § 5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. Vale dizer: 
nenhum pode mais ser considerado cabeça de casal, ficando 
revogados todos os dispositivos da legislação ordinária que 
outorgava primazia ao homem.9 

                                                                                                                                                                              

  Essa individualidade foi reforçada com o advento da Lei nº 4.121, de 1962, 

que tratava da situação jurídica de mulher casada (Estatuto da Mulher Casada). A 

mulher passou a ter igualdade e ser vista com uma amplitude clara, antes não 

reconhecida pela sociedade.  

  A perfilhação da mulher dentro desta cadeia familiar se torna visível, dando 

uma abertura fundamental de exercer autoridade junto ao pai em relação aos filhos. 

Com esta lei, se abre então um leque dentro da história da família, onde por muitos e 

muitos anos o Estado se deixou levar por uma visão de que nada mudaria com o 

decorrer dos tempos10. 

  Como bem explicita Maria Berenice Dias: 

 

O formato hierárquico da família cedeu lugar à sua democratização, 
e as relações são muito mais da igualdade e de respeito mútuo. O 
traço fundamental é a lealdade. Talvez na mais existam razões, quer 
morais, religiosas, políticas, físicas ou naturais, que justifiquem esta 
verdadeira estatização do afeto, excessiva e indevida ingerência na 
vida das pessoas. O grande problema reside em se encontrar, na 

                                                           
8 Dias, Maria Berenice: Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias. – 4 revisada, atualizada 
e ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.p.28. 

9 Silva, José Afonso da: Curso de direito constitucional positivo. – 29ª.  Verificada, atualizada. – São 
Paulo: Malheiros Editores ltda, 2007.p.217. 

10  Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, - 4. revisada, 
atualizada e  ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.30. 
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estrutura formalista do sistema jurídico, a forma de proteger sem 
sufocar e de regular sem engessar.11 

 

 

2.2. O PLURALISMO NA ENTIDADE FAMILIAR E A CONSTITUIÇÃO 

DE 1988 

 

  Com a freqüência de relações extraconjugais em nossa sociedade, fez-se 

necessário uma mudança na legislação, por haver muitos conflitos nas famílias 

tradicionais, pois filhos havidos fora do casamento eram praticamente abortados 

pela sociedade e pelo pai, que não tinha nenhum afeto, por não ser este um filho 

advindo de uma relação matrimonial legalizada pela igreja. 12   

  Por conseguinte, tem-se que essa recorrência de pluralidade de famílias  fora 

do casamento, opunha-se ao modelo patriarcal, até então tido como ideal para a 

sociedade e para a igreja. Desta forma, diante do desconforto ocasionado à família 

tradicional, o Estado se viu obrigado a rever seu posicionamento.  

  Conforme Roger Raupp Rios: 

 

Nesta evolução, há de se frisar, primeiramente, a superação da 
visão que subordinava a dinâmica familiar à consecução de 
determinados fins sociais e estatais, estabelecidos no interior de 
uma única e determinada cosmovisão estatal. De fato, desde o 
reconhecimento da dignidade constitucional de outras formas de 
vida comum diversas da tradicional família legítima, ate a igualdade 
de direitos e deveres entre homem e mulher na sociedade conjugal, 
o regime jurídico da família hoje vigente operou uma ruptura com o 
paradigma institucional antes prevalente. Este aspecto é muito 
importante, uma vez que em virtude desta nova disciplina 
constitucional pode-se conferir ao ordenamento jurídico a abertura e 
a mobilidade que a dinâmica social lhe exige, sem a fixidez de um 
modelo único que desconheça a pluralidade de estilos de vida e de 
crenças e o pluralismo que caracterizam nossos dias.13 

 

                                                           
11 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.29. 

12 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 13º.  Ed. – Rio de Janeiro, Forense, 2002.v 
V. p.7. 

13 Rios, Roger Raupp. A homossexualidade no Direito \  Roger Raupp Rios . Porto Alegre: Livraria do 
Advogado; Esmafe,  2001 p.104. 
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  Para fortalecer todos esses acontecimentos, a Constituição de 1988 vem 

como uma borracha mental sobre os fatos decorridos no passado, dando uma 

abertura ainda que um pouco lenta, mas derrubando muralhas até então solidas 

para a sociedade. 

  Houve então um avanço significativo na historia das famílias. O Estado, com 

muito louvor, na promulgação da Constituição Federal de 1988 no seu art. 227, § 6º, 

reconhece com o princípio da igualdade entre filhos que os filhos naturais, espúrios, 

incestuosos e adulterinos, havidos ou não do casamento, marginalizados pela 

sociedade, se tornem legalmente equiparados, resultando o assento do nome do pai 

em seu registro, seja por vontade do pai ou judicialmente. 

 

2.3. NOVA FORMA DE FAMILIAS EXISTENTES 

 

  Com o relevante aumento de conflitos extra-matrimoniais, surge então a Lei nº 

6.515 de 1977, que vem tratar do divórcio, dando uma abertura, ainda que lenta, 

para que através da dissolução, outras formas de família possam ter reconhecimento 

na legislação, dando ênfase às uniões estáveis ou uniões livres numa proporção 

valorativa na sociedade14.  

  Em meados dos anos 70, surgem famílias formadas de maneiras diferentes, 

que viriam revolucionar todo o modelo existente na história da sociedade e da igreja, 

mudança essa até então não aceita na sociedade. 

  A ocorrência de “romances proibidos” e os eventuais frutos havidos dessas 

relações eram estigmatizados pela sociedade, não sendo incomum a verificação da 

existência de famílias em que os avôs registravam como seus, os filhos de suas 

filhas, a fim de evitar constrangimentos perante a sociedade. Ademais, essa 

reiterada discriminação em relação às mães que declaravam como sendo apenas 

seu, os filhos, ignorando a paternidade, era abalizada pelos cartórios, que aceitavam 

tais registros irregulares, causando desconforto entre as famílias, vez que filho nasce 

de pai e mãe15.  

  Conforme nos mostra Maria Helena Diniz: 

                                                           
14  Czajkowski, Rainer. União livre:  à luz das leis 8871/94 e 9278/95 / Rainer Czajkowski. / 2ª Ed., 3ª 
tir. / Curitiba: Juruá, 2003.p.39. 

15 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.42,48. 
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Com o novo milênio surge a esperança de encontrar soluções 
adequadas aos problemas surgidos na seara do direito de família, 
marcados por grandes mudanças e inovações, provocadas pela 
perigosa inversão de valores, pela liberação sexual; pela conquista 
do poder (empowerment) pela mulher, assumindo papel decisivo em 
vários setores sociais, escolhendo seu próprio caminho; pela 
proteção dos conviventes; pela alteração dos padrões de conduta 
social; pela desbiologização da paternidade; pela rápida 
desvinculação dos filhos do poder familiar etc. Tais alterações foram 
acolhidas, de modo a atender à preservação da coesão familiar e 
dos valores culturais, acompanhando a evolução dos costumes, 
dando-se à família moderna um tratamento legal mais consentâneo 
à realidade social, atendendo-se às necessidades da prole e de 
diálogo entre cônjuges ou companheiros.16 

 

  Destarte, alguns modelos de união ainda eram tratados como família 

ilegítima, por não haver todo o aparato jurídico pertinente.  

  É possível, ainda, enumerar diversos modelos familiares:  

  A Monoparental, família esta constituída como entidade familiar, por um dos 

genitores, geralmente formada por  um dos pais e seu filho biológico, conforme  CF 

226, § 4º, sendo chamados de pai ou mãe solteira, por relacionamentos acontecidos 

fora do casamento, produção independente ou matrimônios desconstituídos.  

  Adotiva, filiação sem laços consangüíneos, através da vontade e do afeto se 

enraíza esta forma de família, pois judicialmente irrevogável, se tornam pais por 

opção. Hoje na atual legislação já se pode ser admitida de varias formas, não só 

apenas por casais.  

  Anaparental, filho criado por parentes ou grupo de pessoas, com vinculo 

biológico ou não, onde o afeto se torna fato importante entre ambos.  

      Homoafetiva, família onde ambos têm o mesmo sexo, realidade esta já 

encarada com menos preconceito perante o Estado, pois são crianças carentes a 

espera de afeto familiar.    

  Há também outra forma de família que é feita através da genética, em tubos 

de ensaio, faz-se a fecundação do óvulo da mãe com um espermatozóide de pai 

desconhecido.   

   Pluriparental, famílias formadas por relações desfeitas, trazendo filhos de ex-

                                                           
16 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 5º volume: direito de família / Maria Helena 
Diniz. – 22. Ed. ver. E atual. de acordo com a Reforma do CPC. – São Paulo: Saraiva, 2007. Pag 17.    
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casamentos, formando assim uma família mesclada no afeto.  

            Socioafetiva, família constituída pelo afeto, geralmente a parte não biológica 

se declara integralmente como pai ou mãe dando amor, educação, proteção 

incondicionalmente.         

Neste diapasão, a Constituição de 1988, no seu art. 226, caput, deu ao Direito 

de Família uma amplitude favorável aos novos modelos familiares, constituídos no 

decorrer dos tempos, onde o vinculo afetivo se torna freqüente em seu cotidiano, 

fortalecendo-os. 
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CAPÍTULO IIl 

FILHOS 

 

 

3.1. IGUALDADE RECONHECIDA ENTRE FILHOS 

 

  No decorrer da história, os filhos só poderiam ser admitidos nos cultos 

familiares se fossem advindos de matrimônios cristãos, realizados perante a igreja e 

somente com a autorização do pai perante a presunção de paternidade, que o 

vincularia à família. 

Nos tempos passados, o filho era tratado pelo genitor como objeto, tendo ele 

todo o poder sobre sua vida, podendo até mesmo levá-lo à morte como aplicação de 

pena pela pratica de algum ato considerado errado perante o grupo. Este filho 

poderia até ser vendido, mas o pai não perderia o poder sobre ele. Esta prática de 

filho objeto perdurou por muitos e muitos anos. 

  Com o decorrer do tempo, os filhos abortados por seus pais passaram a ser 

marginalizados pela sociedade com muita freqüência. A pátria então se viu 

manchada por esta falta de atenção à legislação, pois este grupo marginalizado 

passou a se avolumar, surgindo assim a necessidade urgente de uma mudança 

nesta forma de família que só existia aparentemente17. 

Da mesma forma, muitos casos de relacionamentos extraconjugais se 

tornaram freqüentes, havendo a necessidade de uma mudança na lei que viesse 

proteger esses filhos marginalizados perante a igreja e a sociedade, filhos estes 

concebidos de pai e mãe. Filho acontecido fora do âmbito do casamento era tratado 

como bastardo, ilegítimo, marginalizado, desconhecido pela sociedade.  

                                                           
17 Teixeira, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental / Ana Carolina Brochado 
Teixeira – Rio de Janeiro: Renovar, 2005. P.15.    
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Conforme é demonstrado por Belmiro Pedro Welter: 

 

Não se pode arquitetar diferença jurídica entre filho biológico e 
afetivo, porquanto, em ambos os casos, são reconhecidos como 
filhos, os quais, perante a CF de 1988, art. 227, §6º, e o CC de 2002, 
art. 1.596, são iguais em direitos e obrigações. Não há diferença de 
criação, educação, destinação de carinho e amor entre os filhos 
sociológicos e biológicos, não se podendo conferir efeitos jurídicos 
desiguais em relação a quem vive em igualdade de condições, sob 
pena de revisitar a odiosa discriminação entre os filhos, o que seria, 
sem dúvida, inconstitucional, à medida que “toda a filiação é adotiva, 
porque é necessário o ato de aceitação da criança como filho para 
que exista realmente essa vinculação afetiva entre mãe e filho ou pai 
e filho”. Em outros termos, “toda filiação legal contém, por isso uma 
parte se adoção”, cuja lapidar frase é hoje repetida por juristas de 
vários países, a proteger a família sociológica.18 

 

Foi então introduzida pela Constituição Federal de 1988 no seu art. 227, § 6º, 

a condição de igualdade de paternidade. O Estado como protetor, se viu na 

obrigação de proceder a uma mudança na legislação de costumes, de instituição até 

então consagrada como eterna, para proteger os filhos advindos de relacionamentos 

extra-matrimoniais. O primeiro passo foi dar ao filho o direito de ter o nome de seu 

pai biológico em seu registro de nascimento; o segundo foi a igualdade entre filhos 

havidos dentro ou fora do matrimônio, espontaneamente ou judicialmente19.  

 

3.2. REDUÇÃO PAULATINA DA DESIGUALDADE. 

 

A aceitação de filhos acontecidos fora do casamento passou por um longo 

período de lentidão em nossa sociedade. Tal discriminação foi influenciada pela 

Igreja Católica, que os classificou como filhos legítimos e ilegítimos, naturais e 

espúrios, incestuosos e adulterinos.  

Todavia, com a laicização do Estado, a Igreja deixou de exercer essa 

influência nos modelos sociais. Mas foi apenas com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, no seu artigo 227, § 6º, que ficou declarada a igualdade de filhos 

                                                           
18 Welter, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva / Belmiro Pedro 
WELTER. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. P. 169.   

19 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 13º. Ed. – Rio de Janeiro, Forense, 2002. 
v.V. P.205,206. 
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provindos dentro e fora do casamento.20 

Conforme trata Maria Berenice Dias: 

 

O advento de duas leis, nos anos de 1942 e 1949, autorizou o 
reconhecimento do filho havido fora do matrimônio, mas somente 
após a dissolução do casamento do genitor. O Maximo a que 
chegou o legislador foi conceder o direito de investigar a paternidade 
para o fim único de buscar alimentos, tramitando a ação em 
segredo de justiça. Ainda assim, tais filhos eram registrados como 
filhos ilegítimos e só tinham direito, a titulo de amparo social, à 
metade da herança que viesse a receber o filho legitimo ou 
legitimado.  A proibição de reconhecimento dos filhos ilegítimos foi 
alvo de progressivos abrandamentos e só veio a ser expressamente 
afastada no ano de 1989.21 

 

Na era patriarcal só eram aceitos no meio familiar os filhos acontecidos no 

matrimônio. Entretanto, se aceito no circulo familiar por presunção, ou ainda se tido 

como filho “ilegítimo”, todo ser humano tem direito ao sobrenome de seus pais. 22  

 

3.3. PAI DE SANGUE OU PAI DE AFETO 

 

Para a harmonização da família, é de bom alvitre que pais e filhos se 

confraternizem entre si, pois a educação, a guarda, o afeto e o sustento são 

essenciais.  

Ocorre que nem sempre isto acontece, pois quando o pai ou a mãe entram no 

estado de maternidade, por instinto, pode-se negar a cria por não estar preparado. O 

ser biológico não significa, obrigatoriamente, desejar este vínculo, que para muitos 

assusta por não sentir afeto por este ser que está vindo ao mundo, e a impressão 

que o pai tem é que na vida tudo vai mudar dali em diante. 

Em conformidade Jacqueline Filgueiras Nogueira: 

 

O vinculo de sangue tem um papel definitivamente secundário para a 
determinação da paternidade; a era da veneração biológica cede 
espaço a um novo valor que se agiganta: o afeto, porque o 

                                                           
20 Nogueira, Jacqueline filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.29,30.   

21 21 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.319. 

22 Rodrigues, Sílvio. Direito Civil / Sílvio Rodrigues. – São Paulo: Saraiva, 2003. P.72. 
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relacionamento mais profundo entre pais e filhos transcende os 
limites biológicos, ele se faz no olhar amoroso, no pegá-lo nos 
braços, em afagá-lo, em protegê-lo, e este é um vinculo que se cria e 
não que se determina.23 

 

Já o pai afetivo se apaixona por uma cria que não tem nenhum laço 

consangüíneo. Ele o adota com todos os aprestos de um pai verdadeiro, ao lhe dar 

carinho, afeto, acompanhar todo o seu crescimento, o chamar como filho, o 

alimentar, o educar. Enfim, cumpre todo o processo que um filho espera de um pai, e 

este é um desejo natural do pai afetivo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                           

                                        

                                                  

                                                

 

                                               

 

 

 

                                                           
23 Nogueira, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.85.   
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CAPÍTULO IV 

AFETO 

 

 

 4.1. A IMPORTÂNCIA DO AFETO 

 

Com o decorrer do tempo na história da família, o afeto foi o balizador 

essencial que equilibrou esta mudança, pois todo aquele embasamento que havia 

em torno do acumulo de pessoas e de patrimônio, perde parte de sua importância, 

cedendo lugar ao afeto, que passa a ocupar posição de maior destaque dentro deste 

cenário de mutabilidade24. 

Em uma sociedade onde apenas a opinião paterna era seguida severamente, 

somente com a abertura dessa sociedade machista foi possível trazer o afeto para 

dentro da família. Não que o afeto não existisse, mas não era preponderante, nem 

poderia ser demonstrado. Poucas famílias o demonstravam, e as que assim o 

faziam, eram consideradas fora do padrão da época. 

      Com efeito, tudo era severamente definido pelo “pater famílias”, não cabendo 

nenhum tipo de vontade ou afeto. As profissões, os casamentos – na maioria das 

vezes, arranjados – eram impostos, pensando-se apenas na procriação, 

sobrevivência e acúmulo de bens em seu patrimônio25. Nos dias atuais, o afeto é 

uma preocupação mundial, pois a harmonia da família faz com que, no amor e na 

compreensão, este relacionamento se torne protegido e seguro, com uma base forte 

para toda a vida. 

                                                           
24  Ver anexo 01. 

25 Nogueira, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.34,53.   
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Nesse sentido bem argumenta Tânia da silva pereira e Rodrigo da Silva 

Pereira:  

 

O amor que molda a estrutura psíquica da prole é construído no 
cotidiano dos relacionamentos, e é particularmente favorecido pela 
unidade afetiva dos pais, sabendo-se que a separação gera para os 
filhos dolorosas mudanças com a repentina perda do convívio na 
mesma habitação; isto quando os próprios irmãos não são 
separados, e novas figuras assumem o lugar do genitor na 
reconstrução afetiva dos pais.26 

 

Com a reformulação familiar, não há mais espaço para esse tipo de poder 

patriarcal. Hoje, toda essa soberania caiu por terra, tendo ambos os pais os mesmos 

direitos27.  

O afeto transcende as barreiras biológicas, não havendo uma forma de família 

especifica. Com o laço afetivo, o ato de vontade e o gesto carinhoso é um vinculo 

que nasce no dia-a-dia. 

Pode-se dizer que o ser humano conquistou seu valor afetivo perante o 

núcleo familiar, com o direito à vida, à alimentação, à educação e à proteção. 

Sobre esse prisma, Enézio de Deus Silva Júnior: 

 

O afeto, efetivamente, é o traço que distingue uma relação familiar 
das demais, e a sua valoração jurídica é decorrência lógica da 
aproximação do sistema jurídico-familiar (produção legislativa, 
doutrina e jurisprudência em Direito de Família) da base 
principiológica que, uma vez esculpida na Constituição Federal de 
1988, não, mas permite que visões laterais do ordenamento jurídico 
vigente promovam injustiças dentro e fora do Poder judiciário – 
especialmente, quanto às decisões em matéria de relações 
familiares e de direitos da criança e do adolescente quanto ao 
cuidado, no sentido da proteção que lhes deve ser direcionada, em 
prol do seu pleno e saudável desenvolvimento.pag.165.28 

 

 

 

                                                           
26 Pereira, Tânia da Silva e Rodrigo da Cunha Pereira. A ética da convivência familiar e sua 
afetividade no cotidiano dos tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. P 152. 

27 Pereira, Tânia da Silva e Rodrigo da Cunha Pereira. A ética da convivência familiar e sua 
afetividade no cotidiano dos tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. P. 154.    

28 Silva Júnior, Enézio de Deus. A possibilidade jurídica de adoção por casais homosexuais. / Enézio 
de Deus Silva Júnior, - 3ª edição. / Curitiba: Juruá, 2007. P.165. 



 29

4.2. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

Com o artigo 1º, lll da Constituição Federal, deu-se um importante valor 

fundamental aos direitos da pessoa e à justiça social, demonstrando, neste em 

particular, a maior a preocupação de nossa Carta Maior com os cidadãos.  

Quando o Estado, explicitamente, demonstra seu cuidado com o ser humano 

não apenas com atos de repreensão, mas com iniciativas benéficas para o 

cumprimento de ações produtivas e protetoras, protegendo-os, resta implícito o 

afeto, a solidariedade, a união o respeito, a confiança e o amor.  

Como balizador a outros princípios que vem a dar seqüencia uniforme por 

ordem constitucional, como da liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e 

solidariedade, demonstrando então total afinidade com o direitos das famílias, dando 

ênfase as todas as formas de famílias existentes.29  

 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da 
pessoa humana a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção 
expressa pela pessoa, ligando todos os institutos à realização de sua 
personalidade. Tal fenômeno provocou a despatrimonialização e a 
personalização dos institutos jurídicos, de modo a colocar a pessoa 
humana no centro protetor do direito. O princípio da dignidade 
humana não represente apenas um limite à atuação do Estado, mas 
constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado não 
tem apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentem contra 
a dignidade humana, mas também deve promover essa dignidade 
através de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para 
cada ser humano em seu território.30 

 

O Princípio da dignidade da pessoa humana vem sendo observado pela 

justiça como alicerce nas suas decisões, uma vez ligado intrinsecamente ao 

princípio da afetividade, logrado de sentimentos e emoções.                                                                      

 

4.3. PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

   Afetividade, sinônimo de família estruturada, pois diante de toda esta 

                                                           
29 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, - 4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.59-60. 

30 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, - 4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.59-60. 
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mudança vista no decorrer do tempo, trouxe para a sociedade uma visão de 

convivência afetiva, pois o aconchego familiar passou a ser orientado pelo afeto. 

O Código Civil e a Constituição Federal não demonstram a palavra afeto em 

seu texto, mas o utiliza como balizador, quanto a situações da guarda dos filhos, a 

legislação da uma atenção especial, daí sua preocupação com a família. 

As transformações intermináveis de se viver em família, fez com que este 

princípio se tornasse fundamental ao direito das famílias. O Estado vem com seus 

direitos individuais e sociais garantir o comprometimento do afeto aos seus 

cidadãos. 

Compondo então Maria Berenice Dias: 

 

O afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e de solidariedade 
derivam da convivência familiar, não de sangue. Assim, a posse de 
estado de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do 
afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a 
ser alcançado. O afeto não é somente um laço que envolve os 
integrantes de uma família. Igualmente tem um viés externo, entre as 
famílias, pondo humanidade em cada família (...)31 

 

    O princípio jurídico da afetividade trouxe a igualdade entre a biologia e a 

sociologia, fazendo com que interesses patrimoniais deixassem de ser primordial em 

nossa legislação, pois o não reconhecer essa realidade implicaria até mesmo  em 

afronta a princípios constitucionais.32  

 

4.4. RECONHECIMENTO DO AFETO COMO VALOR JURÍDICO  

 

O reconhecimento do afeto como direito fundamental na integração familiar, 

fez com que o Estado mudasse todas as regras em relação às formas de famílias, 

pois mesmo não demonstrando em sua legislação, a forma de cuidar de seus 

cidadãos se torna então igualitária. 

    Ao não restringir as novas formas de famílias formuladas no decorrer dos 

tempos, o Estado se posicionou de uma maneira brilhante em relação a essas 

                                                           
31 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.68. 

32 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.67,68. 
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mudanças. 

 

Os códigos elaborados a partir do século XIX dedicaram normas a 
família. Naquela época, a sociedade era eminentemente rural e 
patriarcal, guardando traços profundos da família da Antiguidade. 
Conjugal. Nosso Código Civil de 1916 foi fruto direto dessa época. 
Os filhos submetiam-se à autoridade paterna, como futuros 
continuadores da família, em uma situação muito próxima da família 
romana.33 

 

O Estado não deve interferir nas formas de famílias existentes, mas sim dar 

todo aparato para que o reconhecimento desta forma de afetividade existente na 

nova forma de família, valorizando assim os vínculos conjugais. 

 

 

 

                                        

                                 

 

 

                                                          

 

                                        

 

                                          

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                                                           
33 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família / Sílvio de Salvo Venosa. – 8. Ed. – 2. 
reimpr. – São Paulo:  Atlas, 2008. – (Coleção direito civil: v. 6) P14-15. 
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CAPÍTULO V 

FAMÍLIA SÓCIOAFETIVA 

 

 

5.1 SÓCIOAFETIVIDADE 

 

Sócia-afetividade dá a idéia de compartilhar. Este é o sentido do afeto mútuo 

entre duas pessoas não ligadas por laços de sangue, mas sim por um laço mais 

profundo, o amor, o afeto como um grupo de sócios que exalam afeto, entre pais e 

filhos, irmãos, pai e mãe, parentes e amigos. 

A família sócio-afetiva se funda num ato de vontade e não do nascimento. 

Neste diapasão, insta reconhecer que a biologia e os laços consangüíneos, não 

servem para fundamentar, exclusivamente, todo tipo de relação entre pais e filhos, 

pois a família natural nem sempre supre com toda necessidade, cuidado e afeto de 

uma criança. Faz-se imprescindível uma mudança na maneira de se olhar a questão 

da paternidade ou maternidade, surgindo a família afetiva forte base para formar o 

núcleo familiar. 

   No decorrer do tempo a família passou por varias transformações, a quebra 

de paradigmas, como vimos na era patriarcal o interesse era patrimonial, na 

industrial a procriação, com isso neste interminável circulo mutante, a mulher criou 

seu espaço com uma lei especifica, o casamento se tornou dissolúvel, o 

reconhecimento do filho dentro e fora do casamento, a união estável equiparada a 

união matrimonial e outras formas de famílias passa a ser vista com uma amplitude 

legal. 

Conforme argumenta Maria Berenice Dias: 
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O reconhecimento da chamada adoção à “brasileira” visa a impedir o 
locupletamento de quem procedeu em desconformidade com a lei e 
a verdade. Tal atitude, ainda que configure delito contra o estado de 
filiação (CP 242), nem por isso deixa de produzir efeitos, não 
podendo gerar irresponsabilidades ou impunidades. Como foi o 
envolvimento afetivo que gerou a posse do estado de filho, o 
rompimento da convivência não apaga o vinculo de filiação que não 
pode ser desconstituído. Assim, se, depois do registro, separam-se 
os pais, nem por isso desaparece o vinculo de parentalidade. 
Persistindo a certeza de quem é o pai, ou seja, mantida a posse de 
estado de filiação, não há como desconstituir o registro.34 

 

O afeto foi o fator preponderante nesta mudança, pois exceto a família 

biológica, todas as outras formas são afetivas, ou seja, originadas do afeto. 

  A filiação tanto biológica quanto sociológica se torna então vinculadas ao 

afeto, pois o pai biológico pode renegar sua cria, enquanto o sociológico a deseja 

desde o primeiro momento, mostrando que o amor pode brotar de laços não 

consangüíneos. 

No auge de todo esse processo de mudanças, a comprovação da paternidade 

mostrou-se necessária, surgindo assim, o exame de DNA como eficaz instrumento 

nesse desiderato, diante da acuidade de seus resultados, respostas exatas que 

viriam solucionar em grande parte a indagação da legitimidade de paternidade nas 

famílias. 

Como bem sustenta Jacqueline Filgueras Nogueira que: 

   

Atualmente, através dos métodos científicos, pode-se determinar 
com segurança a verdadeira paternidade biológica de uma criança, 
mas, através dessa certeza, pode-se impor legalmente no máximo a 
este “pai” que responda patrimonialmente por este filho, porque “não 
se pode obrigar quem quer que seja, assumir uma paternidade que 
não deseja.35 

 

A comprovação da paternidade biológica é uma nova conquista científica, que 

surge com uma confiabilidade pericial de 100% nas amostras, com respostas 

exatas36.  

                                                           
34 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, - 4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.334-335. 

35 Nogueira, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.85. 

36 Pereira, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de paternidade e seus efeitos. Rio de Janeiro, 
Forense, 2001. Pag. 89,90. 
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  Vale analisar então com toda essa manifestação familiar, onde todo o tipo de 

esclarecimento foi feito através de avanços científicos com total clareza, mas uma 

vez, destaca-se o afeto como balizador de todas as formas de famílias, dando uma 

ênfase renovadora, corroborando a renovação que já vinha se evidenciando, ainda 

que timidamente, no seio familiar desde a era patriarcal. 

Com o reconhecimento da afetividade no meio jurídico, e diante da verificação 

de vários tipos de carência familiar, o Estado passou a dar garantias e total liberdade 

a essas novas formas de famílias.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8060 de 1990, torna 

pertinente a proteção às crianças, mas a afetividade ainda não achou espaço neste 

meio jurídico, pois as medidas sócio-educativas usada, mas parece um castigo, o 

afeto precisa fazer parte deste núcleo, a necessidade de uma revolução urgente 

nesses educandários é gritante, sendo curial a interferência da sociedade e o 

Estado, a fim de dar uma nova visão sócio-afetiva a esta entidade, demolindo então 

todo esse processo defasado e colocando estes jovens em uma forma de família 

digna, formando casas de afeto e trazendo de volta para sociedade, jovens 

totalmente ressocializados.  

Não a que se impingir uma diferenciação entre os modelos familiares, pois 

todos eles tanto a família biológica quanto a sociológica estão ligadas comumente 

pelo afeto, o amor, dedicação do dia a dia, ao bem querer, ou seja, todas 

entrelaçadas pelo cordão umbilical do afeto. 

  Ainda falta dar um passo curto, mas que parece longo em nossa legislação 

que é dar continuação a esta abertura que com o decorrer dos tempos vem 

viabilizando toda forma de família verificada a em nossa sociedade, abrangendo 

todos os modelos familiares porventura surgidos. 

Brilhantemente destaca Jacqueline Filgueras Nogueira: 

 

Relevância do afeto se encontra presente também nas relações 
homossexuais. Esse é um aspecto polêmico, rodeado de 
preconceito, mas inegável sua existência, pois não é negando-se a 
realidade que se irá encontrar soluções ou se fará com que ela se 
desapareça. Embora tais relações se encontrem excluídas do 
sistema jurídico, como há algum tempo estavam a mulher e a filiação 
ilegítima, não se pode negar a existência cada vez maior de relações 
entre pessoas do mesmo sexo, que continuam a se constituir á 
margem do direito. Notório que mais se ama aquilo que se tem por 
livre opção. Se é verdade que as pessoas se unem a fim de se 
realizarem no amor, este não é um atributo da heterossexualidade, 
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pois o amor não tem cor, sexo nem idade. A Lei Maior, tão 
revolucionaria nas questões sociais, somente tutela a relação entre 
homem e mulher, ficando, assim, a união estável de pessoas do 
mesmo sexo entregues à marginalidade.37                                                         

 

Não é mais incomum verificarmos casos de famílias formadas por casais do 

mesmo sexo. Esta ocorrência, que já se tornou uma realidade em nossa sociedade, 

passa a ganhar status de realidade também em nossa legislação, já se admitindo 

adoção por casais homoafetivos, possibilitando-se ainda que no registro do adotante 

conste o nome dos pais. Lamentável, ademais, que a mesma aceitação não tenha 

se dado, ainda, em relação ao casamento, diante da restrição imposta em sede 

constitucional, que apenas declarou apenas união entre homens e mulheres, não 

declarando em seu texto a união entre pessoas.38    

Nesse entendimento Sílvio de Salvo Venosa: 

 

Como o Direito e o legislador agem diretamente sobre os fenômenos 
derivados da família, é inseparável do Direito qualquer estudo da 
família. Durante muitos séculos acreditou-se que esses dados 
biológicos eram imutáveis. No entanto, o século xx demonstrou o 
contrário, com a evolução da ciência genética, bem como com 
questões geradas pelo transexualismo,  homossexualismo, etc. pag. 
9.39  

                                                             

     O artigo 299 do código Penal trata a questão da filiação socioafetiva, 

conhecida também por adoção à brasileira, como crime de falsidade ideológica, por 

ser feita uma declaração de vontade no reconhecimento de paternidade ou 

maternidade voluntaria, pelo pai afetivo.   

 Caracteriza-se então crime, quando uma pessoa toma posse jurídica e 

afetivamente de um filho que não é seu biologicamente, por mero carinho, amor, 

dedicação e afeto, ato este irrevogável perante lei.40  

Destarte, o próprio filho poderá ingressar com a ação de investigação de 

                                                           
37 Nogueira, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P59. 

38 Nogueira, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.60,61. 

39 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família / Sílvio de Salvo Venosa. – 8. Ed. – 2. 
reimpr. – São Paulo:  Atlas, 2008. – (Coleção direito civil: v. 6) P9. 

40 Welter, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva / Belmiro Pedro 
WELTER. -  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. P150. 
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paternidade, bem como impugnação no tocante à filiação. Insta salientar que, 

embora o pai biológico não tenha nenhuma afinidade com seu filho, não obsta a 

possibilidade desse filho ao reconhecimento de seus laços genéticos.  

Nessa argumentação Gustavo Tepedino: 

 

Sob a ótica da Constituição, as ações de estado, expressão 
processual dos direitos da personalidade são imprescritíveis. A 
pessoa humana poderá, a qualquer tempo, ajuizar ação de 
impugnação de paternidade de molde a cancelar a presunção legal 
e, mediante a ação de investigação de paternidade – que poderá ser 
cumulada à ação negatória – determinar o vinculo biológico de 
filiação.41 

 

Percebe-se que o direito de família passou a lidar com valores e conflitos de 

interesses inerentes a uma sociedade pluralista e complexa, valores, muitas vezes, 

incompatíveis com razões patrimoniais. 

Com a identificação de um vinculo afetivo, então celebrada pela Constituição 

federal de 1988, muitas formas de famílias se fixaram em todo contexto jurídico, 

ficando cada vez, mas distante a estrutura de um casamento com o estilo da era 

patriarcal. 

        Vários vínculos contrários ao de família existente anteriormente passam a ser 

reconhecidos e até aceitos como uma concepção saudável e resolutiva para famílias 

que não conseguiam ter filhos, mas não querendo adotá-los optaram então por 

disseminação artificial com material do próprio marido ou de um banco de esperma, 

fazendo-se então prevalecer a vontade maternal de dar a luz ao próprio filho, ato 

este distintivo de afetividade.  

De acordo Belmiro Pedro Welter: 

 

Há discussão acerca da possibilidade de recorrer-se às técnicas de 
reprodução humana medicamente assistida. Embora proibida em 
alguns países, a utilização da biotecnologia é uma realidade, pelo 
que os operadores do Direito devem manifestar-se sobre a bioética e 
o biodireito, já que se deve “considerar que muitos casais vivem a 
sua esterilidade como um defeito físico e, também, como causa de 
alienação ou exclusão social”, com grave ofensa ao principio da 
dignidade da pessoa humana. Com efeito, a infecundidade é um 
sofrimento psicológico, isso porque todo o ser humano acalenta o 
sonho do filho, porquanto, “antropologicamente, a filiação esta na 

                                                           
41 TEPEDINO apud NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento 
do afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.73-74. 
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ordem da transmissão. Transmite-se algo a alguém; em geral, ao 
filho comunicam-se posses, direitos, tradição, status. A vontade de 
transmitir é o motor do desejo do filho.42 
 

Contudo mas uma forma de filiação socioafetiva se faz presente em nosso 

ordenamento jurídico, pois tem a mulher o direito a procriação, sendo um sonho 

matriarcal que deve advir naturalmente. 

 

5.2. FILIAÇÃO SÓCIO-AFETIVA 

 

Conhecida como filiação à brasileira, quando um companheiro registra como 

seu o filho de sua companheira, nasce então a filiação sócio afetiva, por ser parecida 

com a adoção, se torna então irrevogável, não havendo então motivo cabível para 

anulação do registro de nascimento por qualquer motivo que seja, pois o vinculo 

afetivo criado em torno do meio familiar, vinculo este essencial a formação afetiva e 

social,  deve perdurar com harmonia e tranqüilidade para o desenvolvimento da 

criança. 

   A presença sociológica no âmbito familiar é modelada sem nenhuma 

imposição biológica, pois não se torna necessário o reconhecimento de sangue, o 

afeto se torna então um sentimento único nesta relação decorrente de um convívio 

mutuo entre pais e filhos fundada no ato de vontade. 

Argumenta, esplendidamente, Jacqueline Filgueras Nogueira que: 

 

 A família sociológica se assenta no afeto cultivado dia a dia, 
alimentado no cuidado recíproco, no companheirismo, cooperação, 
amizade e cumplicidade. Nesse ínterim, o afeto esta presente nas 
relações familiares, tanto na relação entre homem e mulher como na 
relação entre pais e filhos, todos unidos pelo sentimento, na 
felicidade e no prazer de estarem juntos.43 

 

  Ressalte-se que a filiação biológica é concebida de um ato de fecundação 

entre um homem e uma mulher, sendo esta a única união a ser reconhecida através 

                                                           
42 Welter, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva / Belmiro Pedro 
WELTER. -  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. P.206-207. 

 

43 Nogueira, Jacqueline Filgueras. Afiliação que se constrói: O reconhecimento do afeto como valor 
jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. P.53. 
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do exame de DNA. Entretanto, há também a necessidade de laços afetivos, a mola 

mestra para alicerçar este âmbito  familiar. 

É de bom alvitre destacar que, a família afetiva é uma forma de suprir de 

todas as maneiras as carências de afeto e amor necessárias a uma criança, quando 

esta não fora benquista em seu lar consangüíneo. 

 

5.3. POSSE DE ESTADO DE FILHO 

 

O ato de vontade tem que estar presente para que fique caracterizada a 

posse de estado de filho, tanto maternal quanto paternal, tanto biológico quanto 

afetivo. 

O tratamento entre pai e filho, quer pela criação, carinho, alimentação e 

educação, demonstrados publicamente - teoria da aparência - e na intimidade do lar 

onde o pai se preocupa visceralmente com o desenvolvimento escolar e social desta 

criança, é que forma estão o vinculo afetivo familiar.  

E este vínculo que se funda na afeição dedicada à criança, seu 

reconhecimento de ato personalíssimo, se faz através de fatos pertinentes no dia a 

dia familiar, ao ser tratado como filho, ter inserido ao seu nome o sobrenome dos 

pais, enfim, com a publicidade da relação. 

Ao se deparar com situações de conflitos entre filiações biológicas e afetivas 

o Estado abre espaço com todo cuidado para as formas de famílias existentes em 

nossa sociedade, dando ênfase ao afeto.  

Conforme Maria Berenice Dias:  

 

Infelizmente, o sistema jurídico não contempla, de modo expresso, a 
noção de posse de estado de filho, expressão forte e real do 
nascimento psicológico, a caracterizar a filiação afetiva. A noção de 
posse de estado de filho não se estabelece com o nascimento, mas 
num ato de vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade, 
colocando em xeque tanto a verdade jurídica, quanto a certeza 
cientifica no estabelecimento da filiação. A filiação socioafetiva 
assenta-se no reconhecimento da posse de estado de filho: a crença 
da condição de filho fundada em laços de afeto. A posse de estado é 
a expressão mais exuberante do parentesco psicológico, da filiação 
afetiva. A afeição tem valor jurídico. A maternidade e a paternidade 
biológica nada valem frente ao vinculo afetivo que se forma entre a 
criança e aquele que trata e cuida dela, lhe dá amor e participa de 
sua vida. Na medida em que se reconhece que a paternidade se 
constitui pelo fato, a posse do estado de filho pode entrar em conflito 
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com presunção pater est. E, no embate entre o fato e a lei, a 
presunção precisa ceder espaço ao afeto.44 

 

  A ausência do pai pode gerar uma insegurança no seio familiar, vindo a 

causar aos filhos falta de interesse escolar, uso de drogas, delinqüência e 

individualismo, tendo como conseqüência a total falta de responsabilidade em seus 

compromissos familiares e culturais, tornando-se até num problema social, afetando 

também a sociedade em geral. 

Por prevalecer após a Carta Constitucional o reconhecimento das formas 

biológica e sociológica de filiação, cabe ao filho cobrar alimentos do pai que o 

registrou, não havendo obrigação patrimonial com um pai que não o reconheceu 

juridicamente, apenas para fins de impedimentos matrimonias poderá prevalecer a 

alegação deste vínculo. 

Se posicionando nos artigos 41 do ECA e 1.626 do CC de 2002, tem-se que, 

uma vez reconhecido pelo pai afetivo, a irrevogabilidade deste vínculo nos termos do 

art. 48 do ECA,  gera a impossibilidade de se cobrar alimentos do pai biológico. 

 

5.4. DO PÁTRIO PODER AO PODER FAMILIAR 

 

       Vindo do direito romano para nossa legislação, o pátrio poder era exclusivo do 

pai. Diante da forte reação por parte das mulheres, a Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 226, no § 5º, deu igualdade de direitos ao homem e à mulher, 

passando de dominação para proteção, com o cuidado com os filhos como foco, 

ficando de lado o poder para dar lugar a deveres e obrigações.45  

O Estado apenas se restringe diante de uma decisão procedente à origem 

biológica ou afetiva, quando se tem que pleitear o bem maior que é a criança, tendo 

o cuidado no procedimento de suas necessidades no custeio de sua formação, se 

colocando como mediador perante a pluralidade de famílias. 

No poder familiar, que é derivado do afeto, o âmbito familiar tem valor 

igualitário em nossa legislação.    

                                                           
44 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.333-334. 

45 Dias, Maria Berenice. Manual de direito das famílias / Maria Berenice Dias, -  4. Ed. rev., atual. e  
ampl. – São : Editora Revista dos Tribunais, 2007. P.376-377. 
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    Cabe aos pais a incumbência de criar, educar, sustentar e de preparar seus 

filhos para sua formação profissional, tendo os pais de estar presentes em todo o 

convívio dos filhos, com total abrangência, como preceituam os artigos 229 da 

Constituição Federal, 1.634 do Código Civil, e 22 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que dispõem com total harmonia acerca do poder familiar. 

O artigo 1.634 do Código Civil de 2002, é o dispositivo correspondente ao 

artigo 384 do Código Civil de 1916, sendo certo que inclusive a redação dos artigos 

é bastante similar. A única diferença textual reside na menção restritiva do 

dispositivo revogado, que se referia apenas à figura paterna, ao contrário da atual 

redação, que abrange a figura tanto do pai, como da mãe. 

Todavia, apesar da pequena diferença textual, no campo dos efeitos práticos, 

há que reconhecer o avanço representado por esta ampliação subjetiva, que 

demonstra a mudança no modelo familiar ocorrida no decorrer dos tempos, 

passando-se de um poder patriarcal, para um dever universal de ambos os pais.   

Tal mudança mostra-se mesmo como decorrência lógica e necessária da 

nova ordem constitucional inaugurada com a Lei Maior de 1988. Com o advento da 

Constituição, operou-se a constitucionalização do direito de família, dentre outros 

campos do direito, até então excluídos do bojo constitucional. Por conseguinte, ao 

assegurar a igualdade como princípio basilar, vedando a discriminação de sexo, 

raça, etc., o legislador infra-constitucional se viu compelido a rever todo o 

regramento que ainda se coadunava com a antiga ordem constitucional. 

Nesta esteira, o poder familiar mostra-se como instrumento de concretização 

das inovações constitucionais, e também, como instrumento de harmonização dos 

diplomas infraconstitucionais com a Lei Maior. 

No que tange a forma de poder familiar, cumpre citar a lição de Denise Damo 

Comel: 

 

Concretamente, portanto, e considerando esses três textos legais, 
tem-se que as funções do poder familiar de conteúdo pessoal 
consistem nas seguintes: dever de criar, no qual se inclui o de 
sustento; dever de educar; dever de ter em companhia e guarda, no 
qual se inclui o dever de reclamar de detenção ilegal; dever de 
representação e assistência, no qual se incluem o dever de conceber 
ou negar consentimento para casar e a faculdade de nomear tutor; 
dever de exigir obediência, respeito e colaboração e, enfim, dever de 



 41

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais46 
 

Esta alteração na estrutura familiar se deu com a inclusão da mulher no 

mercado de trabalho na era industrial, onde foi abrangente o surgimento do afeto no 

âmbito familiar, dando também aos filhos recursos de independência individuais, 

deixando então o pai de ser o único provedor no meio familiar.  

Quebra-se então o paradigma do pátrio poder, renovado para poder familiar, 

destituindo-se todo conceito secularizado no meio familiar e alterando costumes até 

então formulados por atos impensáveis por toda sociedade machista.  

Com a mudança, surgiu um cuidado jurídico para com a prole, até a sua 

maioridade, velando pelo o seu bem estar, assegurando-lhe os direitos fundamentais 

à pessoa humana.  

Apenas morar com o filho não consiste em formação familiar. O afeto é 

essencial para que o lar se torne um ambiente harmonioso e seguro, e para isso, há 

a necessidade de um comprometimento complexo e profundo para que o poder 

familiar foque realmente o aspecto da proteção para todos os integrantes da família.   

Conclui Denise Damo Comel:  

             

Portanto, a função de ter os filhos em sua companhia deve ser 
entendida como forma de estabelecer com eles relação de tal 
proximidade que gere uma verdadeira comunidade de vida e 
interesses, em que haja constante troca de experiência, sentimentos 
e informações. Não fosse assim, não teria sentido algum a 
convivência dos filhos com o pais, posto que não é função com fim 
em si mesmo, senão que se constitui em meio para alcançar o 
objetivo maior de assistir, criar e educar o filho, que exige estreito 
relacionamento para possibilitar troca de afetos, sentimentos, idéias, 
experiências e promover o desenvolvimento pleno e sadio do filho. 
Outrossim, a própria convivência familiar está alçada à categoria de 
direito fundamental da criança e do adolescente, conforme dispõe o 
artigo 227 da CF, tão grande a importância na formação do filho. 
Distingue-se da orientação, da correção, da exortação, porque se 
traduz no ambiente familiar, difuso, em que se praticam os 
exemplos, instrumentos mais eficazes de persuasão do filho.47 

 

Tem o Estado a obrigação de intervir como protetor e guardião dos filhos, 

quando vir a faltar por parte dos pais, pois o Estado não pode interferir nas formas 

                                                           
46 Comel, Denise Damo. Do poder familiar / Denise Damo Comel. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003. P.96. 

47 Comel, Denise Damo. Do poder familiar / Denise Damo Comel. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003. P.111. 
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de famílias existentes, mas tem que dar a proteção quando isto não é proporcionado 

por seu pais, colocando-os em abrigo seguro com proteção jurídica.  

 

5.5. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 

 

A suspensão do poder familiar é medida de caráter preventivo, pois o Estado 

tem todo o aparato zelador perante os interesses dos filhos menores, que porventura 

venham sofrer qualquer tipo de negligencia por seus genitores, que podem vir a, 

temporariamente, perder a guarda, que poderá abranger a todos os filhos ou apenas 

um deles. 

Pode o juiz destituir dos pais a total guarda dos bens porventura pertencentes 

aos filhos, que hajam sido dilapidados. Eliminado o indicio de destruição patrimonial 

causado pelo pai, estará habilitado aos seus poderes de genitor. 

No Código Civil, art. 1637, que trata do abuso ao filho por seu pai ou sua mãe, 

a falta do cumprimento de seus deveres, deixando-o aos maus tratos, poderá ser 

argüida por parentes ou pelo Ministério Publico, perante juiz, que para proteção do 

menor, poderá suspender o poder familiar, devolvido quando resolvida a causa.       

Leciona Maria Helena Diniz que “É, pois, uma sanção que visa a preservar o 

interesse do filho, afastando-o da má influência do pai que viola o dever de exercer o 

poder familiar conforme a Lei”.48 

São causas de perda do poder familiar, o castigo imoderado ao filho, o 

abandono material e moral, a prática de atos contrários à moral e aos bons 

costumes. 

Também perde o poder familiar sobre a pessoa do filho, os pais que 

permitirem que eles trabalhem em locais perigosos ou, antes do tempo permitido 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Conforme Maria Helena Diniz:   

 

O juiz, para evitar prosseguimento de uma situação deplorável, 
poderá ordenar, como medida provisória, a remoção do menor da 
guarda dos pais, ate decisão final. Se a pena de suspensão for 
imposta ao pai, a mãe assumirá o exercício do poder familiar, se já 
tiver falecido ou for incapaz, o magistrado nomeará um tutor ao 

                                                           
48 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 5º volume: direito de família / Maria Helena 
Diniz. – 22. Ed. ver. E atual. de acordo com a Reforma do CPC. – São Paulo: Saraiva, 2007. Pag 526. 
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menor. A suspensão do poder familiar acarreta ao pai perda de 
alguns direitos em relação ao filho, mas não o exonera do dever de 
alimentá-lo.49 
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CONCLUSÃO 

 

 

Diante de todos os fatos descritos neste paradigma familiar, vimos que no 

decorrer do que foi apresentada, a pluralidade e a desbiologização se tornaram 

marcantes em toda esta transformação, e o afeto foi o balizador fundamental para 

que se tornasse forte este acontecimento que com o decorrer dos tempos nos trouxe 

à tona injustiças claras e gritantes em toda nossa legislação. 

Coube à sociedade machista e patrimonialista acatar esta mudança, pois se 

tornou essencial que tal fato acontecesse para que vidas fossem preservadas e 

reconhecidas em nosso cotidiano. 

Leis foram criadas no decorrer dos tempos para reconhecimento de direitos 

adquiridos, mesmo que lentamente, assegurados pela legislação, proporcionado 

assim total alivio ao desconforto e discriminação vivenciado pelos cidadãos ao longo 

de toda evolução familiar.  

O Estado se viu pressionado a tomar uma posição perante atos 

discriminatórios à pessoa humana, tendo a afetividade uma ligação muito forte com 

o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, plasmados,  

de forma brilhante na Constituição Federal de 1988. 

O Código Civil em 2002, ao expor mudanças referentes ao direito de família, 

veio apenas com uma reformulação para equiparar-se com a constituição de 1988, 

para não haver uma forma gritante de inconstitucionalidade.  

Muitos juristas tentaram retardar tais mudanças, pois novas formas de 

famílias quebrariam totalmente com o poder patrimonial. 

  Os operadores do direito se viram obrigados a se debruçarem sobre 

questões de reconhecimento de paternidade, por haver uma revolução expressiva 
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no tocante ao direito familiar, buscando formas benéficas a todo esse paradigma. 

Questões como uniões estáveis e filhos concebidos fora do relacionamento 

matrimonial, que fizeram com que operadores do direito tornassem necessário uma 

medida urgente de proteção a  afetivação familiar. 

 A afetividade vista por disciplinas como a psicologia e a sociologia no 

aspecto socialista, sentiram a necessidade de um desligamento da visão biológica, 

visando resguardar vidas humanas. 

Muitas formas de famílias passam a ser reconhecida na legislação, ainda que 

um tanto lenta, mas marcante e fundamental.  Com toda essa mutação evidenciada 

no decorrer dos tempos, influenciada pela cultura, religião e outros, surge à 

necessidade de se ajustar a atual realidade social, lentos por uma interpretação 

restrita da lei. 

 Não há que se desconsiderar a “Socioafetividade” em nossa realidade 

familiar, a um apego retrógado e patrimonializado.  

Pois em um relacionamento em que apenas um coito entre pessoas, 

determinou o nascimento e deu parentesco para o resto da vida. 

Somente a filiação biológica é reconhecida consanguiniamente, mas há 

também a necessidade da existência do afeto neste relacionamento. 

  Outrossim, há que se dizer que a verdadeira filiação deve ser estabelecida 

nos critérios do afeto, e não apenas jurídicos, pois é bom que haja a relação de 

carinho também na família biológica. 

A mudança de pátrio poder para poder familiar direcionado aos pais o direito e 

dever de proteger os filhos com afeto diário. 

Sendo a filiação socioafetiva irrevogável, se torna fortalecido todo 

relacionamento familiar.  

Tendo o filho o direito ao sobrenome do pai no registro de nascimento, fato 

que pode ser decorrido de ato de pai biológico ou pai afetivo. 

A Socioafetividade tem um compromisso também com uma atual mudança 

em nossa  sociedade, que é o descaso com a vida humana. Pessoas estão entrando 

uma crise de afetividade em todo planeta, a falta de afeto de seres que estão sendo 

abandonados a todo tempo por toda face da terra por familiares ou ate órgãos 

hospitalar. Estamos evidenciando algo muito forte em nossa sociedade que esta 

acontecendo com a questão de afeto familiar que atravessando uma fase muito 

marcante na história da família. 
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Conflitos gritantes  estão sendo evidenciados entre pessoas na falta de afeto 

em suas vidas, pois uma onda de impaciência, desconforto, aceleração no dia a dia, 

estresse, deixando pessoas insensíveis com o próximo, logo que pensamos ter 

vivenciado tudo nas formas de famílias e no  direito de família. 

Mas muito ainda se faz necessário em nossa sociedade, para que injustiças 

não venham mais agredir nossos cidadãos, para que vidas não venham a ser 

engessadas em normas jurídicas, onde o menor abandonado que  também precisa 

ter assistência para uma ressocialização, devolvendo-o à sua vida familiar afetiva. 

 Ao homoafetivo no que tange a adoção, o reconhecimento da afetividade  no 

seu ato, pois preconceitos enraizados na cultura e na educação apenas reprimem 

todas as formas de afeto, não sendo pertinente falar-se em atos, mas sim em fatos, 

pois trata-se de inegável realidade, a ser aceita por todos. 

O reconhecimento da filiação afetiva é aceitável com clareza em nosso atual 

texto do Código Civil, em seu artigo 1606, sendo a cada dia, mas aceitável perante 

doutrinadores e decisões de nossos juízes, tanto de primeira como de segunda 

instância, em todo o país. 

Não há em nosso texto constitucional proibição ao reconhecimento das 

formas de filiação existentes, sendo necessário falar-se então em prestação de 

alimentos, em famílias construídas e fortalecidas. 

Com pleno efeito, especialistas em direito de família, fundamentam ser 

desfavorável dar legitimidade ao pai biológico em detrimento do pai socioafetivo, 

quando este já evidencia total afeto e guarda pela cria. 

A família se torna um porto seguro, integralizando todos os membros 

existentes no grupo familiar.        

É de bom alvitre destacar que o projeto de Lei nº 2.285 de 2007 – Estatuto 

das famílias – ainda em votação, mostra-se como diploma legal benevolente. Tal 

votação deve ser acelerada em prol dos cidadãos ainda excluídos e de outras 

realidades surgidas nesse intervalo de nossos ordenamentos jurídicos, 

oportunizando as participações nos plenos direitos constitucionais, pois no dia a dia 

vamos nos deparar com muitas mudanças. 

Sonho com uma realidade de vida bem ampla e digna para todos os 

cidadãos, mas próximo da justiça em nosso direito de família, sendo o Estado um 

cumpridor fiel de toda esta realidade vigente em nossa sociedade.      

Esta pesquisa se fez importante através de doutrinas bibliográficas, 
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jurisprudências e sites internet. 
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ANEXO 01 

 

 

2006.001.39767 - APELACAO - 1ª Ementa DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 

23/10/2007 - TERCEIRA CAMARA CIVEL  

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. Ação de investigação de 

paternidade combinado com alimentos proposta por menor relativamente incapaz 

representada por Curadoria Especial, supervenientemente emancipada, em face da 

mãe, do pai registral e do suposto pai biológico, sendo tal pleito sua terceira 

investida judicial em busca do mesmo desiderato, as primeiras frustradas por 

julgamentos que não foram ao meritum causae. Sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito por força de coisa julgada. Apelo da autora.1. Coisa julgada 

formal reveste com o atributo da imutabilidade apenas a declaração de extinção do 

processo sem resolução do mérito, daí a possibilidade de a questão de fundo voltar 

a ser discutida em juízo.2. Não se tendo verificado coisa julgada material, impõe-se 

o prosseguimento do feito para apreciação do mérito, mister no qual se inclui 

perquirir da existência de paternidade socioafetiva daquele que registrara a autora, 

ou seja, de quem a acolheu em adoção à brasileira, pois a desconstituição do 

registro não tem o condão de negá-la. Isso porque a paternidade socioafetiva, que 

prevalece sobre a biológica, é situação fática, a conglobar as psiques dos indivíduos 

envolvidos e o meio social com o qual interagem, com conseqüências jurídicas, e 

não situação jurídica com conseqüências fáticas ou seu entorno.3. Provimento do 

apelo. Cassação da sentença. Unânime. 
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ANEXO 2 

 

Nó do afeto 
 

Em uma reunião de Pais, numa Escola da Periferia, a Diretora ressaltava o 

apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-Ihes, também, que se fizessem 

presentes o máximo de tempo possível. 

  Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade 

trabalhasse fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar a entender as 

crianças.  

  Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, 

com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo 

durante a semana. 

  Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo e o filho ainda estava 

dormindo. Quando ele voltava do serviço era muito tarde e o garoto não estava mais 

acordado. 

  Explicou, ainda, que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da 

família. Mas ele contou, também, que isso o deixava angustiado por não ter tempo 

para o filho a que tentava se redimir indo beijá-lo todas as noites quando chegava 

em casa. 

E, para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do 

lençol que o cobria. 

  Isso acontecia, religiosamente, todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o 

filho acordava e via o nó, sabia, através dele, que o pai tinha estado ali e o havia 

beijado. O nó era o meio de comunicação entre eles. 

  A diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante. 
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  E ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores 

alunos da escola. 

  O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras de um pai ou uma mãe se 

fazerem presentes, de se comunicarem com o filho. 

  Aquele pai encontrou a sua, simples, mas eficiente. E o mais importante é que 

o filho percebia, através do nó afetivo, o que o pai estava lhe dizendo. 

  Por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas e 

esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples 

gestos como um beijo a um nó na ponta do lençol, valiam, para aquele filho, muito 

mais que presentes ou desculpas vazias. 

  É válido que nos preocupemos com nossos filhos, mas é importante que eles 

saibam, que eles sintam isso. Para que haja a comunicação, é preciso que os filhos 

"ouçam" a linguagem do nosso coração, pois em matéria de afeto, os sentimentos 

sempre falam mais alto que as palavras. 

  É por essa razão que um beijo, revestido do mais puro afeto, cura a dor de 

cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme do bebê que roubou o colo, o medo do 

escuro. A criança pode não entender o significado de muitas palavras, mas sabe 

registrar um gesto de amor. Mesmo que esse gesto seja apenas um nó. Um nó cheio 

de afeto e carinho. 

  E você... já deu algum nó no lençol de seu filho, hoje? 

 

Autor: desconhecido. Texto extraído de um folheto da Escola Irmã Catarina 

Publicado no Portal da Família em 01/03/2003  


