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AS MUDANÇA~ 
ESTRUTU RA DI 
çÃO JURíDICA 

O Direito de Família é um dos ramos 

sofreu e vem ofrendo alteraçóes no último séc 
do ocidentaL Essas mudanças estão associad2 

triarcalismo que, por sua vez, tem suas raízes 1 
ção Industrial e na Revolução Francesa, que 
ciclo histórico: a Idade Contemporânea. A pa 
patri,ucalismo começa a se acentuar e surge o 
ta, a grande revolução do século XXI. No Bras 
seu marcO inicial na década de 60 do século)O 
começaram a dar sinais na legislação sobre a • 
te com a Lei n. 4.121/64, denominada "Estar 

da". Desde então, não parou mais. A suposta ~ 

lina fiCOU abalada com a reivindicação de um 
as mulheres e não mais assujeitadas ao pai c 
quista por um "lugar ao sol" das mulheres, ist 

de sujeito, abalou a estrutura e a organização 
masculinos e femininos se misturaram e tudo 

1 	 CUNHA PER EIRA, Rodrigo da. Brazilian bmil)' law 
anel psychoanalY'is. Jn: BAlNHAJ\1, Andrew Ced .). 
jàmily law. Bristol: Jordan, 2002, p. 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


