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Resumo: 

 

As mudanças na estrutura do conceito de família, têm evidenciado a importância 

da valorização da afetividade. A entidade familiar em conflito encontra na 

valorização da afetividade, a direção segura da busca pelo bem estar. A 

Psicologia Jurídica favorece o fortalecimento da família sócio-afetiva, ou seja, 

aquela que considera o vínculo afetivo entre seus membros. Este trabalho busca 

ressaltar a valorização da afetividade nas relações familiares, bem como a 

cooperação da Psicologia Jurídica na justa aplicação do Direito de Família e a 

afetividade como diretriz para a solução pacífica das discórdias expostas em 

Juízo. Identificamos a Psicologia Jurídica como sendo oportunidade de alcançar 

uma visão jurídica mais humanizada e construtiva, na medida em que 

proporciona um melhor arranjo emocional às partes , desgastadas pelo debate 

judicial.  
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Introdução: 

 

O conceito de família vem sendo modificado e evoluído, no decorrer da história.  

A estrutura familiar patriarcal legitimava o poder masculino sobre todos os 

outros membros da família. A família romana, que está na base da instituição 

familiar brasileira, tinha no pater familias, o senhor absoluto. Segundo Engels 

(1944), a expressão família foi criada pelos romanos, com a intenção de nomear 
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um novo organismo social, cujo chefe tinha sob suas ordens a mulher, os filhos e 

um certo número de escravos, submetidos ao poder paterno romano, com direito 

de vida e morte sobre todos eles. Assim sendo, essa família estaria embasada no 

domínio do homem, com a finalidade de procriar filhos de paternidade 

incontestável, inclusive para fins de sucessão. Foi a primeira forma de família 

fundada sobre condições não naturais, mas econômicas, resultando no triunfo da 

propriedade individual sobre a compropriedade espontânea primitiva.  

Com o passar do tempo, a função econômica da família perdeu o sentido, pois a 

família não era mais unidade produtiva. Contribuíram para a perda dessa função, 

as progressivas emancipações econômica, social, feminina e a drástica redução 

do número médio de filhos das entidades familiares (Lôbo, 2003). 

Villela (1980:11) afirma que, de uma unidade proposta para fins econômicos, 

políticos, culturais e religiosos, a família passou também a ser encarada como 

um grupo de companheirismo e um lugar de afetividade. 

Reconhecendo a afetividade como sendo uma das características da família atual, 

Oliveira (2002) a ela assim se refere: a afetividade, traduzida no respeito de 

cada um por si e por todos os membros da família, exalta que esta deva ser 

respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o corpo social (p. 233). 

 

Direito de Família e Afetividade:                                                                                 

 

O Direito de Família, em conseqüência à evolução do conceito de família, vem 

retratando a valorização da afetividade nas relações entre os familiares. Muitas 

vezes, é penosa e angustiante a busca pelo Judiciário, a fim de buscar soluções 

para relações deterioradas, carregadas de mágoas e desentendimentos entre 

pais, mães e filhos. Um processo judicial é via utilizada quando não foi possível a 

solução consensual entre as partes, isto é, quando já não há um ambiente que 

permita o diálogo, o entendimento e o reconhecimento do ponto de vista do 

outro, sendo esta é a razão fundamental para que o psicólogo jurídico possa 

atuar nas Varas de Família, na promoção da busca pelo resgate da afetividade. 

A excessiva preocupação com os interesses patrimoniais, que caracterizou o 

Direito de Família tradicional, segundo Lôbo (2003), não encontra amparo na 

família atual, vincada por outros interesses de cunho pessoal ou humano, 

tipificados por um elemento aglutinador e nuclear distinto: a afetividade. Esse 

elemento nuclear define o suporte fático da família amparada pela Constituição 

Federal, conduzindo ao fenômeno que denominamos repersonalização.  

Vox Forensis, Espírito Santo do Pinhal, v. 1, n.1, Jan./Jun. 2008 
 



 226

Ao analisarmos os direitos sucessórios, por exemplo, resta evidente que as 

relações familiares também têm uma natureza patrimonial. Todavia, segundo 

Lôbo (2006), quando os interesses patrimoniais passam a ser determinantes, 

desnaturam a função da família, como espaço de realização da dignidade da 

pessoa humana na convivência e na solidariedade afetiva.  

Em relação ao Princípio do pluralismo familiar ou da liberdade de constituição de 

uma comunhão de vida familiar (assim denominado por Diniz, 2005), a atual 

Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988 (Silva, 2006), entende 

como família ou entidade familiar, tanto o relacionamento decorrente de 

casamento, como a união estável e a comunidade formada por qualquer dos pais 

e seus descendentes (família monoparental), nos termos do artigo 226 da 

Constituição Federal (Nery & Nery Jr., 2006 ). Gonçalves (2005) destaca que, 

atualmente, a Constituição Federal brasileira permite que a comunhão de uma 

vida familiar seja iniciada tanto por casamento, como por união estável, sem 

qualquer imposição ou restrição de pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Venosa (2005) ministra que a nossa Lei Maior consagra a proteção à família no 

artigo 226, compreendendo tanto a família fundada no casamento, como a união 

de fato, a família natural e a família adotiva. De há muito, diz o autor, o país 

sentia necessidade de reconhecimento da célula familiar independentemente da 

existência de matrimônio: 

“A família à margem do casamento é uma formação social merecedora de tutela 

constitucional porque apresenta as condições de sentimento da personalidade de 

seus membros e a execução da tarefa de educação dos filhos. As formas de vida 

familiar à margem dos quadros legais revelam não ser essencial o nexo família-

matrimônio: a família não se funda necessariamente no casamento, o que 

significa que casamento e família são para a Constituição realidades distintas. A 

Constituição apreende a família por seu aspecto social (família sociológica). E do 

ponto de vista sociológico inexiste um conceito unitário de família.” (Muniz, 

1998: 77) Machado (1999) denominou de personalismo jurídico a revalorização 

da pessoa humana concreta, como titular de direitos civis, políticos, sociais, 

culturais e econômicos:  

“O bem comum a ser assegurado pelo direito é um bem de todo e de cada uma 

das partes – um bem comum de pessoas humanas para realização de faculdades 

"que tocam aspirações mais concretas e vitais, pois derivam do próprio modo de 

existência do homem como participante da comunidade.” (p. 234) 
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O desafio que se coloca ao jurista e ao Direito, atualmente, é a capacidade de 

ver a pessoa humana em todo sua dimensão e não apenas como sujeito de 

relação jurídica. A pessoa humana deve ser colocada como centro das 

destinações jurídicas, valorando-se o ser. A restauração da primazia da pessoa, 

nas relações de família, na garantia da realização da afetividade e de sua 

dignidade, é a condição primeira de adequação do direito à realidade. Essa 

mudança de rumo é imediata e inevitável. Agora, a família é fundada na 

solidariedade, na cooperação, no respeito à dignidade de cada um de seus 

membros, que se obrigam mutuamente em uma comunidade de vida. A família 

atual é apenas compreensível como espaço de realização pessoal afetiva, no qual 

os interesses patrimoniais perderam seu papel de principal protagonista. A 

repersonalização de suas relações revitaliza as entidades familiares, em seus 

variados tipos ou arranjos (Lôbo, 2002). 

Costa (2003) aborda que o revogado Código Civil brasileiro de 1916, possuía 

características evidentemente patrimoniais nas relações familiares. A família, 

patriarcal e hierarquizada, exibia um homem como chefe da família e a mulher e 

filhos ocupando posições inferiores na comunidade familiar. Era 

matrimonializada, ou seja, a única forma de se constituir família era através do 

casamento e se os membros da desta família quisessem pôr fim ao vínculo 

matrimonial, só poderia ser feito por meio de desquite, que punha fim à 

comunhão de vida sem atingir o vinculo jurídico. Família era vista não como um 

núcleo de amor e sim como um núcleo de produção econômica.  

Com essas características, o antigo Código Civil apresentava o afeto como 

presumido. Isto é justificável pela noção de afeto na família patriarcal ter um 

conteúdo diverso daquele apresentado pelo afeto na família eudemonista. 

Entenda-se o termo eudemonista como sendo uma doutrina que considera a 

busca de uma vida feliz, seja em âmbito individual seja coletivo, o princípio e 

fundamento dos valores morais, julgando eticamente positivas todas as ações 

que conduzam o homem à felicidade (Houaiss, 2005).  

Demonstrando as modificações ocorridas na família, Carbonera (1998) trata do 

fortalecimento e valorização do afeto: 

“Com as consideráveis mudanças no seio familiar e na a sua estrutura 

organizacional, as entidades familiares mudaram seus costumes, como por 

exemplo, na drástica redução no número de filhos, dando margem assim a um 

relacionamento mais próximo entre os seus membros, permitindo uma maior 
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abertura para o afeto, mostrando um indício de mudança do modelo tradicional: 

a família deixou de ser apenas um centro de produção.” (p. 296) 

Reiterando esta idéia, qual seja, a de que o afeto é relevante como valor jurídico, 

Dias (1997:301) escreve que amplo é o espectro do afeto, mola propulsora do 

mundo e que, fatalmente, acaba por gerar conseqüências que necessitam se 

integrar ao sistema normativo legal. 

Conforme Dias (2005:68), na esteira dessa evolução, o Direito de Família 

instalou uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo valor jurídico ao 

afeto. 

Em abordagem à filiação, no âmbito de família, Leite (1995: 203) ressalta que as 

indagações doutrinárias mais recentes têm insistido, de forma cada vez mais 

freqüente e firme, que a filiação não é somente fundada sobre os laços de 

sangue; o vínculo sangüíneo determina, para a grande maioria dos pais, um laço 

fundado sobre a vontade da aceitação dos filhos. Logo, a vontade individual é a 

seqüência ou o complemento necessário do vínculo biológico. 

Segundo Gonçalves ( 2005), o Direito de Família é o mais humano de todos os 

ramos do Direito. Em razão disso e também pelo sentido ideológico e histórico de 

exclusões, é que se torna imperativo pensar o Direito de Família na 

contemporaneidade com a ajuda e pelo ângulo dos Direitos Humanos, cuja base 

e ingredientes estão, também, diretamente relacionados à noção de cidadania. A 

evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e sociais do século 

XX e o fenômeno da globalização, provocaram mudanças profundas na estrutura 

da família e nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo. Todas essas 

mudanças trouxeram novos ideais, provocaram um declínio do patriarcalismo e 

lançaram as bases de sustentação e compreensão dos Direitos Humanos, a partir 

da noção da dignidade da pessoa humana. 

De acordo com Dias (2005), não há como negar que a afetividade é um fator 

determinante na formação dos núcleos familiares.  

A base do Direito de Família deve ser o afeto, sendo este o critério utilizado na 

análise da tutela dos direitos inerentes aos indivíduos inseridos no contexto 

familiar.  

 

Psicologia Jurídica: 

 

Popolo (1996) define Psicologia Jurídica como sendo:  
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“El estudio desde la perspectiva psicológica de conductas complejas y 

significativas en forma actual o potencial para o jurídico, a los efectos de su 

descripción, análisis, comprensión, crítica y eventual actuación sobre ellas, en 

función de lo jurídico.” (p. 21) 

Para este autor, o objeto de estudo da Psicologia Jurídica são os comportamentos 

complexos que ocorrem da interseção com o jurídico ou da complexidade dos 

comportamentos, que se dá pela multiplicidade de fatores que o determinam. 

Assim afirma: 

“Desde la misma perspectiva psicológica puede ser examinada a partir de 

distintos horizontes, como lo veremos en la pericia, al adoptar una pespectiva 

pericial multifatirial. Podemos analizar la conducta desde distintos fatores: a) 

desde el contexto mínimo donde el hecho a estudiar há tenido lugar, b) desdesu 

contexto grupal, da familia de origem o familia atual, c) desde la conducta vista 

en un contexto más amplio como el de la comunidad donde la misma há tenido 

lugar, y a partir de determinados constructos individuales.” (Popolo, 1996: 22). 

Também o Colegio Oficial de Psicólogos de España, define Psicologia Jurídica 

(1998), como sendo: “La Psicología Jurídica es un área de trabajo e investigación 

psicológica especializada cuyo objecto es el estudio del comportamento de los 

actores jurídicos en el ámbito del Derecho, la Ley e la Justicia.” (p. 109). 

 Ao analisarmos os conceitos acima, notamos que ambos estabelecem o 

comportamento humano, no universo jurídico, como sendo o objeto de estudo da 

Psicologia Jurídica. No entanto, França (2004) critica esta limitação e acredita o 

objeto estudado deva ir além do estudo do comportamento, abrangendo, 

também, as conseqüências das ações jurídicas sobre o indivíduo.  

Segundo Papolo (1996), uma forma de relação entre Psicologia Jurídica e Direito 

é a complementaridade. A Psicologia Jurídica, como ciência, produz 

conhecimento que se relaciona com aquele produzido pelo Direito, existindo uma 

interseção. Portanto há um diálogo, uma interação entre as duas ciências.  

Para Trindade (2007:31-33), a Psicologia Jurídica é ajuda o Direito a atingir seus 

fins. Trata-se de uma ciência auxiliar do Direito.  

Sendo assim, a Psicologia Jurídica tem se mantido, fundamentalmente, como 

uma Psicologia para o Direito.  

A contribuição da Psicologia Jurídica é muito importante nas questões de família, 

em situações tais como separação, divórcio, regulamentação de visitas, guarda e 

adoção.  
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Em algumas dessas ocasiões, há um manancial de problemas emocionais, tais 

como a raiva, o ciúme, o medo, o ódio, a retaliação ou a vingança de um cônjuge 

contra o outro e a chamada Síndrome de Alienação (SAP) parental ou 

Implantação de falsas memórias é um exemplo, segundo Dias (2006). A autora, 

referindo-se ao psiquiatra americano Richard Gardner, relata que, muitas vezes, 

a ruptura da vida conjugal gera sentimento de abandono em um dos pais, o que 

pode causar uma tendência vingativa e, em razão disso, criar uma série de 

situações visando dificultar ou impedir a visitação, objetivando levar o filho a 

rejeitar o outro. Para Sottomayor (2003:97), o psicólogo jurídico é capaz de 

articular, perante o tribunal, emoções difíceis de serem expressas pelas próprias 

partes. 

 

Considerações Finais: 

 

Conforme Pereira (2003), é tempo de reconhecermos que a entidade familiar não 

está adstrita aos liames biológicos. As relações de consangüinidade, na prática 

social, não são mais importantes que as oriundas de laços de afetividade e da 

convivência familiar, que deve prevalecer quando houver conflito com o dado 

biológico, salvo se o princípio da dignidade da pessoa humana indicar outra 

orientação. A realização pessoal da afetividade e da dignidade humana, no 

ambiente de convivência e solidariedade, é a função básica da família de nossa 

época. Suas antigas funções econômica, política, religiosa e procracional 

feneceram, desapareceram ou desempenham papel secundário. Até mesmo a 

função de procriação, com a secularização crescente do Direito de Família e a 

primazia atribuída ao afeto, deixou de ser sua finalidade precípua (Lôbo, 2003). 

Para Carbonera (1998), somente podem ser dignas e iguais as pessoas que 

respeitam as outras e isto acontece, de forma voluntária, quando se unem em 

virtude do afeto e ressalta a importância deste como um novo elemento a ser 

considerado juridicamente.  

Em relação à estrutura familiar atual, a noção de afeto e a valorização de 

sentimentos ganham dimensões significativas. É inegável que, nestas condições, 

a Psicologia Jurídica passe a ser entendida como geradora de oportunidades 

valiosas de reorganização emocional e estrutural da entidade familiar. 
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