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RESUMO 

 
 

O tema a ser tratado no presente trabalho de conclusão de curso é, 
inquestionavelmente, um campo fértil para muitas discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais. No entanto, a doutrina majoritária e a jurisprudência brasileira vêm 
demonstrando um cenário completamente favorável ao reconhecimento do afeto 
como um elemento criador de novas relações parentais, filiais, conjugais e ainda, 
essencial ao saudável desenvolvimento da criança e do adolescente. Diante dessa 
realidade, o presente trabalho se dedica a desenvolver o princípio da afetividade 
percorrendo toda a sua longa trajetória de construção social e normativa. E ainda, 
traz uma compreensão psíquica acerca da afetividade como um integrante 
indispensável ao pleno desenvolvimento de necessidades básicas do ser humano 
como seu poder de cognição e de se relacionar socialmente. A análise é concluída 
com demonstrações do atual cenário jurisprudencial brasileiro, comprovando na 
prática o reconhecimento jurídico do afeto.  

 
Palavras-chave: Afeto; Princípio da Afetividade; Família; Reconhecimento 

jurídico.  

  



ABSTRACT 

 
 
 

The subject to be dealt with in the present concluding work is, 

unquestionably, a fertile field for many doctrinal and jurisprudential discussions. 

However, the majority doctrine and Brazilian jurisprudence have demonstrated a 

scenario completely favorable to the recognition of affection as a creative element 

of new parental, filial and conjugal relationships, and also essential to the healthy 

development of children and adolescents. Faced with this reality, the present work 

is dedicated to developing the principle of affectivity throughout its long trajectory of 

social and normative construction. It also brings a psychic understanding about 

affectivity as an indispensable integral to the full development of basic needs of the 

human being as his power of cognition and social relationship. The analysis is 

concluded with demonstrations of the current Brazilian jurisprudential scenario, 

proving in practice the legal recognition of affection.  

 

Keywords: Affection; Principle of Affectivity; Family; Legal recognition.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família é o grupamento, o núcleo, o instituto, mais antigo da humanidade 

e, constantemente, seu ideal vem sendo modificado de acordo com o contexto 

social da época. Este trabalho se dedica a estudar essas modificações, seus 

efeitos jurídicos e percalços enfrentados ao decorrer da história e na atualidade, 

entendendo um pouco a respeito das famílias contemporâneas, do processo de 

reconhecimento legal do princípio da afetividade e seus reflexos no conceito e no 

atual Direito de família.  

Nos últimos anos acompanhamos o surgimento de novos termos no Direito 

de Família como: paternidade sociofativa, multiparentalidade, parentalidade 

sociafetiva, abandono afetivo, entre outros. No entanto, a existência de famílias 

formadas sem qualquer vínculo biológico não é recente. Não é de agora que 

acompanhamos famílias formadas a margem dos trâmites legais em processos 

conhecidos como ‘’adoção à brasileira’’, por exemplo. A genitora ou genitor, por 

motivos financeiros ou qualquer outro motivo, decide doar o filho para uma família, 

conhecida ou não, e escolhida a partir de seus próprios princípios. A aceitação e 

criação dessa criança como se filho fosse caracteriza o que conhecemos hoje 

como maternidade e paternidade socioafetiva, uma realidade já existente com 

frequência no Brasil. Nesse breve exemplo, os pais terão o direito, por meio de 

processo judicial, de legalizar essa relação de pai e filho e, inclusive, alterar a 

certidão de nascimento da criança incluindo seus nomes. Esse filho socioafetivo 

terá os mesmos direitos de um filho biológico, sem qualquer distinção, sendo 

incluído na sucessão e em todos os efeitos jurídicos que uma relação familiar 

supõe. Esse é apenas um breve exemplo que será melhor desenvolvido e 

fundamentado ao decorrer do presente trabalho, mas que se faz necessário, desde 

já, a fim de demonstrar a relevância do reconhecimento jurídico do afeto aos casos 

concretos, se moldando às necessidades do corpo social.  

Além de legalizar relações familiares que já se viam construídas na 

afetividade, o reconhecimento jurídico do afeto garantiu fartos direitos que já 

vinham sendo uma necessidade da sociedade: o reconhecimento da união estável 
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homoafetiva como entidade familiar e possibilidade de adoções homoafetivas, 

garantindo o direito de inclusão do nome de dois pais ou duas mães na certidão de 

nascimento da criança, a multiparentalidade, legalização de inúmeros novos 

arranjos familiares, da parentalidade e filiação socioafetiva, reconhecimento jurídico 

da famosa frase ‘’pai é quem cria’’, possibilidade de pleitear a ausência de afeto e 

cuidado, disseminado como abandono afetivo, entre outras alterações. 

De tanto se fazer algo presente na vida das famílias brasileiras, não há 

quem não conheça a frase: ‘’pai é quem cria’’. Uma frase que pode parecer 

inocente, mas é dotada de significado. Pela sociedade, o princípio da afetividade já 

era não só aprovado como vivido e presenciado de perto. Os pais e mães de 

criação sempre estiveram em nosso meio, não precisamos de muito para lembrar 

de alguém que tenha um pai ou mãe de criação, seja qual for o motivo originário 

dessa relação: falecimento dos pais biológicos, abandono afetivo, ‘’adoção à 

brasileira’’, um filho criado pelo ‘’padastro’’ ou pela ‘’madastra’’, entre outros. 

Independente do motivo, todas essas pessoas podem ver seus anseios 

preenchidos, seus direitos paternos e filiais reconhecidos e graças ao 

reconhecimento do princípio da afetividade, fomentado pela doutrina e garantido 

pela jurisprudência.  

Para além de tudo isso, a importância de experiências afetivas na vida e no 

desenvolvimento de um ser humano não vem somente de uma análise acerca de 

seus desdobramentos jurídicos, mas também suas consequências na seara da 

psicologia. Existem diversas análises psíquicas que, de forma majoritária, afirmam 

inúmeros benefícios trazidos pela vivência do afeto, principalmente nos primeiros 

meses de vida de uma criança. A existência dessas experiências afetivas pode 

garantir o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, assim como, sua 

ausência pode gerar alguns embaraços em seu pleno progresso. E, portanto, por 

sua evidente valia, a perspectiva defendida pela psicologia, de modo geral, será 

compreendida com mais espaço ao desenvolver no presente trabalho. 

Apesar de toda essa certeza a respeito da afetividade, é certo que, ainda 

hoje, existem objeções em fazer o Direito. O tradicional modelo patriarcal de família 

foi, de modo geral, superado através uma árdua caminhada até aqui, no entanto, 
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ainda podemos encontrá-lo na mentalidade de parte da sociedade. As alterações 

legislativas no ordenamento brasileiro começaram a ser processadas, no entanto, 

de forma tímida e implícita, contanto com a enorme ajuda da doutrina brasileira. 

 O Código Civil de 1916 não se posicionava sobre o tema, ainda mantinha 

o tradicional ideal de família legítima atrelada somente a elos matrimoniais, 

paternidade biológica ou registral. Somente na Constituição Federal de 1988 

nasceu a abertura necessária ao reconhecimento legal do afeto, mesmo que de 

forma implícita.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe consigo importantes princípios que 

foram essenciais na consideração da afetividade, tais como: princípio da liberdade, 

igualdade, solidariedade e princípio da dignidade da pessoa humana. Dizer que 

houve o reconhecimento do afeto, assegura dizer que houve a valorização da 

dignidade humana. Uma está diretamente ligada à outra. 

 O novo constitucionalismo trazido pelo legislador através da Constituição 

Federal de 1988 fez nascer a ideia de uma norma mais próxima da sociedade, 

dotada de eficácia na prática, mais preparada para atender e compreender os 

casos concretos. A visão que se tinha até aqui era de uma Constituição distante: 

uma Carta Constitucional meramente programática. 

Ainda nesse sentido, o Código Civil de 2002 também contribuiu tratando do 

tema de forma mais pontual e expressa. Da mesma forma, a jurisprudência acolheu 

o princípio da afetividade, se posicionando favoravelmente à aceitação do afeto 

como um fator fundamental na consideração legal de família e tomando lugar 

crucial nesse processo, já que, como fonte do Direito, é imprescindível para sua 

inovação. 

Hoje, apesar de ser considerado um assunto relativamente recente e que 

muitos ainda desconhecem, já podemos encontrar diversas jurisprudências 

envolvendo o afeto como um elemento mencionado e valorizado, direcionador de 

importantes decisões na relação familiar, seja ela qual for.  

Este é o fio condutor deste trabalho: compreender a construção do 

princípio da afetividade a partir das alterações sociais refletidas diretamente não só 

no conceito, mas em todo o Direito de Família, com uma ampla análise da 
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fundamental participação do princípio da afetividade no desenvolvimento do ser 

humano e na criação de novos vínculos familiares a partir do afeto.  

No segundo capítulo, são analisadas as diversas concepções de família ao 

decorrer da história. Desde o surgimento de grupamentos e núcleos de pessoas, 

da origem da palavra família até a concepção atual com o início do reconhecimento 

jurídico do afeto. Só conhecendo um pouco da nossa história, seremos capazes de 

compreender o avanço social e, consequentemente, o jurídico. E ainda, uma 

compreensão mais específica do princípio da afetividade na história da sociedade 

brasileira, bem como sua construção normativa. Ou seja, como a doutrina tem 

enxergado o princípio da afetividade, seu conceito e seu valor. E, de que forma a 

jurisprudência vem contribuindo nos últimos anos para que todo esse conceito 

teórico seja materializado, garantindo direitos construídos pelo afeto.  

A pesquisa segue em seu terceiro capítulo com uma compreensão psíquica 

acerca da relevância do afeto no desenvolvimento da criança e do adolescente, 

seres humanos que conduzirão nossa sociedade do futuro. Ao final dessa análise, 

será possível entender algumas razões que levaram à atual valorização do afeto 

como um elemento indispensável no desenvolvimento humano através dos olhares 

da psicologia. Afinal, o papel de destaque da afetividade no desenvolvimento 

subjetivo e os reflexos de sua ausência, assim como seus efeitos nas relações 

familiares teve seu desdobramento inicial por meio de estudos na psicologia e na 

pedagogia e então, finalmente, mais tarde, esses estudos foram alvos e atuaram 

como suporte na prática jurídica e no desenvolvimento doutrinário. 

 Portanto, restou a este terceiro capítulo, desenvolver a visão que a 

psicologia, de modo geral, conserva hoje. O capítulo foi desenvolvido a partir da 

imensa contribuição da psicóloga Marleide de Santana por meio de entrevista 

realizada a fim de desenvolver essa rica interdisciplinaridade, tão importante para 

que a visão subjetiva da psicologia caminhe junto ao olhar objetivo do Direito, 

buscando assim, a melhor adequação aos casos concretos. 

Por fim, a construção do princípio da afetividade a partir das alterações 

sociais e dos princípios presentes na Constituição Federal de 1988, assim como 

toda a colaboração doutrinária e psíquica a respeito da imensa importância do 
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afeto no desenvolvimento do ser humano levou ao reconhecimento jurídico, 

principalmente, através da jurisprudência. Portanto, o quarto capítulo se reservou à 

análise da valorização do afeto a partir da jurisprudência brasileira. Um breve 

estudo de como o afeto tem sido entendido pela jurisprudência e os reflexos 

causados pelo seu reconhecimento jurídico.  

É de extrema importância voltar nossa atenção à análise das mais recentes 

jurisprudências, a fim de entender como o princípio da afetividade tem se refletido 

nos mais variados casos concretos. Como os Tribunais Superiores têm aplicado, 

na prática, as infinitas páginas da doutrina que buscam compreender toda a 

ausência letra de lei. Só assim, conseguiremos entender, de forma mais completa, 

os novos sentidos que o Direito de Família tem percorrido. Os novos paradigmas e 

a nova realidade que se apresenta tão forte. 

Dessa forma, compreenderemos a família desde o seu surgimento, 

perpassando pelos diversos ideais de família ao decorrer da nossa história, 

entendendo as alterações sociais e seus reflexos jurídicos, fazendo valer o real 

Direito, aquele que se aperfeiçoa e acompanha as necessidades dos fatos, dos 

casos concretos. Compreendendo essas mutações sociais, entenderemos também 

a sociedade contemporânea: pessoas livres em busca de sua felicidade individual 

e, portanto, de relações construídas pelo afeto. A grande abertura necessária ao 

início do que conhecemos hoje como Princípio da Afetividade. Conheceremos 

também mais a respeito da importância do seu reconhecimento a partir da 

perspectiva da psicologia. E, por fim, uma análise breve de como a afetividade tem 

sido entendida pela jurisprudência brasileira, se destacando na prática como um 

elemento imprescindível ao reconhecimento do instituto familiar.  

A metodologia empregada para o desenvolvimento do presente trabalho se 

deu através de obras bibliográficas por meio de fontes primárias e secundárias com 

o escopo de desenvolver todo o processo de construção do princípio da afetividade 

a partir das alterações sociais. Direcionando o trabalho para a compreensão 

psíquica do afeto no desenvolvimento do ser humano, foi realizada entrevista com 

a psicóloga Marleide de Santana a fim de aprofundar com propriedade nas imensas 

contribuições do afeto no desenvolvimento da criança e do adolescente. E 
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finalmente, foi realizada uma análise geral da jurisprudência brasileira com o intuito 

de entender o atual cenário e o caminho percorrido pelo princípio da afetividade na 

legislação brasileira. 

O presente trabalho foi construído a partir de autores que são referências 

no Direito de Família brasileiro como Maria Berenice Dias e Ricardo Calderón. 

Assim como, contribuições também na seara da psicologia como a entrevista 

realizada com a psicóloga Marleide de Santana e estudos pioneiros acerca da 

importância do afeto no desenvolvimento infantil desenvolvidos pelo pediatra 

austríaco Hans Asperger e pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner, entre outras 

contribuições mencionadas ao decorrer do trabalho. 
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2. AS DIVERSAS CONCEPÇÕES E IDEAIS DE FAMÍLIA PERPASSANDO PELA 

HISTÓRIA 

 

Quando analisamos a palavra “Família” de forma etimológica, sua história e 

sua origem, encontramos um contexto totalmente diferente do atual. As diversas 

concepções ao decorrer da história nem sempre consideraram a afetividade um 

ponto relevante para a constituição de uma família. Sustentar a ideia de afetividade 

como temos hoje inserida ao conceito de família pode ser considerado impossível 

na família antiga (CALDERÓN, 2017). 

O cenário existente no contexto social do Direito greco-romano não levava 

em conta nem mesmo o critério consanguíneo. A primeira ideia de família surgiu 

em um quadro de autoridade e foi criado para designar um conjunto de escravos 

que pertenciam a um mesmo patrão. Esses escravos não tinham quaisquer laços 

biológicos entre si. Havia somente a ideia de pertencimento ao mesmo pater 

familias, o “Pai de Família”, dotado de autoridade e ocupante da maior posição 

hierárquica do estatuto familiar (EQUIPE EDITORIAL, 2019). Podemos dizer que a 

família romana era considerada um grande negócio. Pessoas integrantes à 

disposição do chefe, sem qualquer noção de subjetividade e afetividade. Não havia 

o afeto natural como conhecemos e vivemos hoje. Posteriormente, esse conceito 

de família foi sendo alterado ao decorrer dos séculos e de acordo com as 

modificações do contexto social.  

Durante a Idade média, existia mais um fator que agregava fortemente a 

todo o comportamento e conceitos disseminados: a religião. Tudo tinha uma razão 

fundada na religiosidade e com a instituição familiar não seria diferente. De acordo 

com as considerações do medievalista e historiador Philippe Ariès em sua obra 

“História social da criança e da família”, até a união matrimonial de um casal era 

vista como uma instituição religiosa, regrado e tutelado pelas diretrizes da igreja. 

As orientações eram seguidas como regras de forma que o que a igreja dizia era 

realmente lei.  
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Além disso, os interesses econômicos também existiam fortemente. Os 

casamentos, por muito tempo, tinham uma concepção econômica fundada 

puramente no interesse patrimonial. Perpassando pelos ideais e costumes da 

época, enxergamos claramente a patrimonialização da família quando se fala em 

casamentos arranjados com o único intuito de unir patrimônios e aumentar o poder 

da família. Ser uma família forte significava ter uma economia forte. O modelo 

familiar era totalmente patriarcal, patrimonial, e matrimonial. Melhor dizendo, toda 

família tinha um homem como chefe, responsável por tomar decisões, dar ordens e 

ser seu provedor. As uniões eram direcionadas com o escopo de unir patrimônios e 

não pessoas. Muitas vezes os nubentes nem se conheciam e se viam obrigados a 

casar para contribuir com a manutenção do poder de sua família. E, por fim, 

totalmente matrimonial. Não se falava em união de fato, o casamento tinha seus 

rituais religiosos e deveriam ser seguidos. Sem uma cerimônia legítima, não se 

falava em uma relação legítima como podemos observar hoje a união estável, por 

exemplo, algo que vivemos com tanta naturalidade. E temos então um exemplo de 

como as mutações e necessidades da sociedade fazem o Direito, assim como nos 

ensina Hegel, “toda época é oportuna para legislar, desde que se tenha 

consciência do tempo”.  

Tivemos revoluções, guerras, pequenas e grandes conquistas sociais e 

então, durante o século XX, começamos a viver a despatrimonialização e a 

repersonalização das relações familiares e do Direito de Família como um todo, 

contrariando a grande proteção que o Código Civil de 1916 proporcionava ao 

patrimônio, um de seus pilares.   

Mais claramente após as guerras do século XVIII, no período histórico 

conhecido como Modernidade, nasceu outra percepção de pessoa e que vem 

sendo relevante até os dias de hoje. Era o início de uma nova era, um novo 

pensamento com relação ao ser humano. A propriedade, o desejo dos pais e os 

dogmas da igreja foram sendo cada vez mais ignorados nas decisões pessoais 

(CALDERÓN, 2017). Surgia a consciência do indivíduo como ser único e racional, 

dotado de autoridade para tomar suas próprias decisões como dono do seu 

destino. E, obviamente, essa transformação de mentalidade se refletiu na 
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concepção de família. Aqui, começa a abertura necessária ao reconhecimento do 

afeto. Como diz, Eduardo de Oliveira Leite, as realizações e satisfações pessoais 

começam, de forma tímida, a serem tratadas como o novo “normal”, começam a 

ser uma realidade que se tornará natural: 

 

A submissão desaparece e, pela primeira vez na história da humanidade, 
surge um maior espaço ao amor como uma tímida, mas nítida, busca de 
satisfação pessoal, realização íntima, gerando uma nova concepção do 
casamento, com espaço mesmo ao prazer (LEITE, 1991, p. 225. apud 
CALDERÓN, 2017, p. 26).  

 

Com o avanço das conquistas sociais e a ascensão cada vez maior da 

dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, descrito no primeiro artigo da Constituição Federal de 1988, a pessoa 

humana foi ganhando cada vez mais importância no Direito Civil e o amor ao 

patrimônio foi tomando seu lugar secundário, acessório e, por vezes, não mais 

necessário. Esse pode, com certeza, ser considerado um momento ímpar na 

história do nosso Ordenamento Jurídico: deixar de enxergar o ser humano somente 

como um indivíduo portador de uma propriedade e considerar que existe um ser 

humano dotado de direitos e, de fato, ver as pessoas em toda sua dimensão, sua 

essência (LÔBO, 2004).  

Na época atual, essa capacidade de se ver como um ser independente que 

pode e deve buscar seus objetivos de acordo com seus próprios princípios e fazer 

parte de uma família, mas não deixar de se enxergar como um indivíduo que 

possui seus planos e satisfações pessoais, pode parecer natural, óbvia, quase que 

automática. Mas foi um pensamento alcançado através do tempo e de acordo com 

as transformações sociais de cada século. 

Como analisamos brevemente até aqui, fica claro que sempre houve um 

grupamento social. Se observarmos ao decorrer da história, a tendência do ser 

humano é se agrupar e não viver isolado. Sendo chamada tecnicamente de família 

ou não, sempre houve criação de grupos intermediários entre o indivíduo e a 

sociedade em que vivem, assim como diz Sálvio de Figueiredo, “Todas as 

sociedades reconhecem a existência de unidades básicas, organizadas, que são 
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intermediárias entre o indivíduo e a sociedade de que ele faz parte” (FIGUEIREDO, 

2005, p. 1).  

Em outras palavras: a família sempre foi base da sociedade, porém 

existiram formas, conceitos e contextos sociais diferentes. Por muito tempo, a 

família foi vista como polo econômico capaz de proporcionar poder. No modelo de 

família patriarcal, a mulher era útil para a reprodução e continuidade da família, o 

que garantia a hereditariedade e a constância do poder da família e possuía 

deveres como o de cuidar dos filhos, da casa e do marido. Um modelo de família 

que valorizava o patrimônio e o poder que uma economia forte proporcionava. Mas 

não enxergava o indivíduo como um ser único provido de vontades, subjetividade e 

realizações pessoais. Todos os caminhos e deveres levavam à manutenção do 

patrimônio e da economia. E então, somente durante o século XX, vivemos o 

processo da constitucionalização, chamada também de novo constitucionalismo: o 

processo de redefinições das relações familiares e do Direito de Família como um 

todo através da Constituição Federal de 1988. E então, apesar de não explícito na 

Constituição Federal, ainda tímido e de forma implícita, nasce o princípio da 

afetividade.  

 

2.1. A CONSTRUÇÃO E CONCEITO DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Existem diversos conceitos criados para definir o princípio da afetividade. 

Por ora, é pertinente entender a história do nosso povo com o afeto, como já 

vivenciávamos o princípio da afetividade antes mesmo de ser reconhecido 

juridicamente e como é algo natural e inerente ao ser humano.  

Muito antes do surgimento dos termos conhecidos hoje como, por exemplo, 

paternidade socioafetiva, o corpo social já vivia a afetividade na prática. A adoção 

conhecida como “adoção à brasileira” é um real exemplo e muito recorrente até os 

dias atuais no Brasil. Essa prática consiste na doação da criança pela mãe ou pela 

família biológica a uma família escolhida por ela aleatoriamente, de acordo com 

seus princípios e à margem dos trâmites legais necessários. Em síntese, apesar de 

o Código Penal, em seu artigo 242, definir essa prática como crime em virtude do 
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melhor interesse da criança, se faz uma realidade muito forte na nossa história e na 

contemporaneidade, fruto de um processo judicial lento e uma extensa lista de 

exigências no processo legítimo de adoção.  

Voltando à análise ao elemento afetividade. Ela pode ser identificada 

facilmente em pelo menos dois momentos: no acolhimento da criança ao novo lar e 

na manutenção dela nesse lar quando se é descoberta pelo Poder Judiciário. Os 

casais que optam por receber, chamar e tratar como filho uma criança que não foi 

concebida naturalmente por eles, estão, automaticamente, vivendo a paternidade 

socioafetiva. É o desejo real de viver a paternidade/maternidade impedida por 

algum motivo. A prática da paternidade socioafetiva já vem sendo vivida por anos 

através desse formato ilegal, mas que Moreira (2011, p. 19) explica e divide em 

dois grupos: 

 

As pessoas que realizam a ‘adoção à brasileira’ podem ser divididas em 
dois grupamentos distintos do ponto de vista de móvel psicológico para o 
ato: os que precipitadamente realizam essa colocação indevida por medo 
de constarem na fila de interessados em adoção. Com eventual demora 
na chamada por especificação excessiva das características da criança 
pretendida (geralmente branca, recém-nascida e do sexo feminino), 
poderia haver o medo de envelhecimento dos interessados com profundo 
distanciamento em relação à faixa etária do ‘adotado’ (quebra da mística 
de geração natural no seio familiar) ou frustação decorrente de situação 
não resolvida (mito do tempo perdido, que poderia ser aproveitado com 
uma criança já inserida na família); os que recorrem à ‘adoção à brasileira’ 
com apreensão de desaceitação do Poder Judiciário (ou do Ministério 
Público) em aceitar o perfil dos interessados. Há pessoas que têm 
insegurança em suas atitudes, imaginando que o juiz de Direito (ou 
promotor de Justiça) possa criar dificuldades à colocação adotiva com 
objeções variadas (falta de recursos financeiros, anomalias psíquicas, 
inadequação para os cuidados de uma criança etc)  

 

Seja qual for a causa motivadora dessa atitude, fica claro que é 

desenvolvida a paternidade através da afetividade, do amor, do tratamento como 

se filho fosse. E, muito antes de conhecermos o termo paternidade socioafetiva. A 

constatação do afeto como elemento fundamental ao Instituto da Família é recente, 

mas foi essencial também para legalizar famílias que, há anos, vinham sendo 

criadas e mantidas pelo afeto de forma ilegal. Fato que só reforça a capacidade 

que da afetividade em desenvolver vínculos familiares e parentais sem qualquer 

interferência da biologia, sem vínculo genético.  
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E ainda, nos revela a importância de não ter um Direito “engessado” 

(MIRANDA, 2015). A importância de ter um Direito que se molde à necessidade do 

corpo social. A jurisprudência, como fonte do Direito, cumpre essa função de 

aproximar a distância existente entre a lei e a justiça. E o reconhecimento do afeto 

é, sem dúvidas, um exemplo de como a jurisprudência é fonte do Direito Material. 

Através do surgimento de casos práticos e da necessidade de acolher legalmente 

essas famílias, a doutrina e a jurisprudência fizeram o Direito.  

A segunda forma de identificar a importância e supremacia do afeto nesses 

casos de “adoção à brasileira” é na decisão que vem sendo, repetidamente, vista 

na jurisprudência brasileira em casos de descoberta pelo Poder Judiciário dessa 

ilegalidade, por muitos considerada como um ato de caridade, que deveria ser visto 

com bons olhos, mas que não deixa de ser revestida de ilegalidade.  

De forma reiterada, os Tribunais Superiores têm decidido manter a criança 

com a família adotante visando o melhor interesse do menor e presumindo a 

criação do vínculo afetivo. Nesse caso, já que o que realmente importa é o bem-

estar da criança adotada, entende-se que separar a criança da família que a criou e 

estabeleceu vínculos afetivos significaria desrespeitar direitos inerentes ao menor. 

Nesse sentido, vejamos a seguinte jurisprudência (RODRIGUES; CABETTE, 

2019): 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL DE MENOR. APARENTE ADOÇÃO À BRASILEIRA E 
INDÍCIOS DE BURLA AO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. 
PRETENSOS ADOANTES QUE REUNEM AS QUALIDADES 
NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA PROVISÓRIA. 
VÍNCULO SOCIOAFETIVO PRESUMÍVEL NO CONTEXTO DAS 
RELAÇÕES FAMILIARES DESENVOLVIDAS. OBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.  
2. Conquanto a adoção à brasileira evidentemente não se revista de 
legalidade, a regra segundo a qual a adoção é realizada em observância 
ao cadastro nacional de adotantes deve ser sopesada com o princípio do 
melhor interesse do menor, admitindo-se em razão deste cânone, ainda 
que excepcionalmente, a concessão da guarda provisória a quem não 
respeita a regra da adoção. (STJ, Terceira Turma. Data do julgamento: 
27/02/2018). HC 385507/PR. Ministra Nancy Andrighi) 

 

Mais uma vez, o afeto é tratado como elemento fundamental direcionando 

as decisões judiciais. No caso em tela, o melhor interesse do menor prevalece e, 
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em função do menor já ter construído laços afetivos com a família adotante, a 

decisão segue no sentido de não quebrar esses laços. É possível ver a grande 

preocupação do judiciário em manter o bem-estar da criança, permitindo que ela 

cresça com o suporte da convivência familiar e do afeto. E, como já demonstrado, a 

jurisprudência brasileira desempenhou um papel fundamental nesse processo. Nas 

palavras de Ricardo Calderón: 

 

A jurisprudência brasileira desempenhou um papel fundamental na 
valorização jurídica da afetividade, pois anteriormente a qualquer previsão 
legislativa diversas decisões judiciais a acolheram na solução de casos 
concretos. O Superior Tribunal de Justiça foi o protagonista na sua 
consolidação jurisprudencial, principalmente no reconhecimento do vínculo 
parental decorrente da denominada socioafetividade. Também o Supremo 
Tribunal Federal tem proferido emblemáticas decisões envolvendo a 
temática da afetividade, reforçando sua atual proeminência: a primeira, 
que reconheceu as uniões homoafetivas como uniões estáveis (STF, ADIN 
4.277/DF e ADPFc132/RJ). A segunda, a que reconheceu a 
multiparentalidade (RG 622/STF) (CALDERÓN, 2017, p. 150) 

 

Mesmo com essa breve análise, é possível já identificar os preciosos 

benefícios e reflexos que o reconhecimento jurídico do afeto proporciona às 

famílias brasileiras diariamente. E, ao decorrer de todo esse moroso processo, a 

doutrina, para além de sua imensa contribuição, teve e tem a função basilar de 

contornar novas percepções e formas de materializar o Direito. Nesse sentido, para 

Jackelline Fraga Pessanha:  

 

O afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de uma só 
família, mas um laço que une pessoas com a finalidade de garantir à 
felicidade de todas as pessoas pertencentes aquele meio, ocasionando, 
assim, o norte de cada família, já que a afetividade é como princípio 
norteador das famílias contemporâneas. (PESSANHA, 2011, p. 2) 

 

Rodrigo da Cunha Pereira (2011, p. 193. apud PESSANHA, 2011, p. 2) 

descreve que: 

 

A família hoje não tem mais seus alicerces na dependência econômica, 
mas muito mais na cumplicidade e na solidariedade mútua e no afeto 
existente entre seus membros. O ambiente familiar tornou-se um centro de 
realização pessoal, tendo a família essa função em detrimento dos antigos 
papéis econômico, político, religioso e procriacional anteriormente 
desempenhados pela instituição. 
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E ainda, Maria Berenice Dias (2010, p. 1): 

 

Emerge agora novo conceito de família, que tem como elemento 
identificador a afetividade. O alargamento do conceito de família para além 
do casamento acabou permitindo o reconhecimento de outras entidades 
familiares. Assim, também as uniões de pessoas do mesmo sexo, as 
chamadas uniões homoafetivas, passo a passo, buscaram inserção no 
âmbito do Direito das Famílias. 

 

Em síntese, é possível afirmar que a construção, na prática, do princípio da 

afetividade se deu ao decorrer do tempo de acordo com as transformações sociais. 

As relações familiares acompanharam essas alterações e foram influenciadas 

diretamente pelo quadro cultural da sociedade contemporânea. A moral, os ideais e 

as instituições foram se modificando e dando espaço à busca da felicidade 

individual. A instituição familiar foi deixando de ser influenciada pela igreja, pela 

economia e por questões públicas e se tornando cada vez mais privada. O afeto 

tomando seu lugar e conduzindo a felicidade individual. O divórcio foi disseminado 

como algo normal, deixando de lado o peso da separação e, transpareceu, dessa 

forma, o aspecto subjetivo nas relações interpessoais e a sociedade, aos poucos, 

modificou o modo de viver em família, surgindo diversos modelos familiares 

distintos do antigo modelo patriarcal como: pares homoafetivos, relações de filiação 

construídas a partir da convivência e relações parentais instauradas somente por 

laços afetivos, sem quaisquer vínculos biológicos. A sociedade já carecia de 

normas que regulassem a real conjuntura das novas relações familiares, filiais e 

conjugais existentes. Por conseguinte, a doutrina surgiu como mecanismo 

materializador do direito e posteriormente, a jurisprudência proporcionou valor 

jurídico ao afeto, seguindo princípios e interpretações conforme a Constituição.   

O princípio da afetividade é tratado como um princípio implícito na 

Constituição Federal de 1988. Hoje, através de alterações normativas, já é possível 

encontrar a palavra afeto no Código Civil e critérios fundamentados na existência 

de afetividade, bem como diversas jurisprudências que reconhecem o princípio da 

afetividade. No entanto, essa construção se deu de forma vagarosa.  
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2.2. CONSTRUÇÃO NORMATIVA DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE   

 

A existência e consideração da afetividade na ideia de família nem sempre 

foi uma realidade possível, alcançável. Durante a história, perpassamos por 

diversos ideais de família, mas considerar o afeto como um fator primordial para 

constituição da família, como é considerado hoje, se fazia uma realidade um tanto 

quanto distante, para não dizer impossível. Dizer que houve o reconhecimento do 

afeto, assegura dizer que houve a valorização da dignidade humana. Uma está 

diretamente ligada à outra. O novo constitucionalismo trazido pelo legislador 

através da Constituição Federal de 1988 fez nascer a ideia de uma norma mais 

próxima da sociedade, dotada de eficácia na prática. A visão que se tinha até aqui 

era distante: uma Carta Constitucional meramente programática. Nas palavras de 

Maria Helena Diniz (1998, p. 371): 

 

Uma norma em que o constituinte não regula diretamente os interesses 
ou direitos nela consagrados, limitando-se a traçar princípios a serem 
cumpridos pelos Poderes Públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) 
como programas das respectivas atividades, pretendendo unicamente à 
consecução dos fins sociais pelo Estado" 

 

A Constituição Federal de 1988 deu início a uma nova era de valorização 

dos direitos sociais, procurando construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

assim como nos garante seu art. 3, inciso I: “Art. 3º Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária”. Mas muito além de tudo isso, o reconhecimento e enaltecimento 

da dignidade da pessoa humana. Um princípio que passou a nortear todos os 

outros. E incontestavelmente, todas essas alterações se refletiram no modelo de 

família existente. Nas considerações de Ricardo Calderón (2017, p. 239):  

 

O texto de 1988 não deixava dúvidas de que tratava de um novo modelo 
de família, totalmente diverso do que era tutelado pela codificação civil 
anterior, com preponderância do afeto, do respeito, da liberdade, da 
igualdade, da dignidade, da solidariedade e da cooperação. A partir de 
uma hermenêutica civil-constitucional, foi possível perceber um outro 
Direito de Família desde então. 
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Até aqui, foi percorrido um longo caminho na direção da total superação do 

antigo modelo familiar que, apesar de ter sentido no contexto social da época, já 

não se encaixava mais na sociedade contemporânea, com os princípios e ideais 

vigentes. O princípio da afetividade ainda não era explícito com todas as letras no 

texto constitucional, mas os valores e princípios considerados, como: dignidade da 

pessoa humana, igualdade e solidariedade, já faziam valer sua existência. 

Ademais, já era possível argumentar juridicamente a afetividade de forma implícita 

que, mais tarde, passou a ser vista com frequência na Jurisprudência brasileira. 

O fato é que, a socioparentalidade, a real existência de um vínculo 

estabelecido através da afinidade, do afeto e da cultura, já vinha sendo defendida 

pela doutrina. No entanto, só após o marco da Constituição Federal de 1988, que 

trouxe consigo, além de outros ideais, o reconhecimento de princípios que baseiam 

a afetividade, é que foi possível seu reconhecimento jurídico como observamos 

frequentemente na Jurisprudência brasileira, e portanto, nos casos práticos.  

Em concordância com Paulo Luiz Netto Lôbo (2008), outros princípios e 

conceitos que foram alterados pelo texto Constitucional e que influenciam 

diretamente no Direito de família são: a igualdade dos filhos, não importando mais 

se foi gerado na relação do casamento ou não e se foi adotado ou não. Todos os 

filhos passaram a ser tratados de forma igual, sem distinção (art. 227, § 6º, 

CF/1988); a proteção constitucional à família foi estendida, considerando pais e 

qualquer dos descendentes como entidade familiar digna da proteção do Estado 

(art. 226, §4, CF/1988) e; foi estabelecida como dever da família, da sociedade e 

do Estado, assegurar a convivência familiar (não meramente biológica), da criança 

e do adolescente.  

Além desses princípios, há os princípios supramencionados como: princípio 

da solidariedade, que em muito influencia todos os ramos do Direito e, 

principalmente, o Direito de Família. Na questão de família se faz ainda mais 

necessário, pois é preciso considerar a coexistência das pessoas, suas 

subjetividades e a dignidade da pessoa humana. Só assim, o equilíbrio será 

alcançado (CALDERÓN, 2017). E então, por fim, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, trazido pela Constituição como macro princípio, aquele que 
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respalda todos os outros e atua como base fundamental para construção de 

decisões.  

A pluralidade de formas de famílias só se deu por completo depois desse 

importante passo concretizado. Considerando a dignidade da pessoa humana 

como norteador de toda a Constituição Federal e, consequentemente, de toda a 

sociedade, juntamente com todos os valores acolhidos pela Carta Constitucional, 

foi possível recepcionar a afetividade, que transformou todo o Direito de Família: foi 

admitida uma pluralidade antes nunca imaginada de formas familiares que reflete 

diretamente não só no conceito de família e na formação de novas entidades 

familiares legítimas, mas também no seu fim, em todo processo de partilha, no 

direito sucessório, na possibilidade de indenização por abandono afetivo e, no 

contrário, na consideração de uma filiação totalmente sustentada pelo afeto, sem 

vínculos biológicos e registrais, no processo de herança dessa filiação, na 

possibilidade da multiparentalidade, dois pais ou duas mães na certidão de 

nascimento, entre outros cenários que se desdobraram dessa nova construção da 

família.  

Construção essa que, ao longo do século XX, se moldou junto às novas 

transformações da sociedade: sem padrões, sem questões econômicas ou 

religiosas direcionando todas as ações. A respeito desse recorte, Aline Cristina de 

Beni em seu Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito 

da Universidade Federal Fluminense, em conversa com o presente trabalho, 

defende a mesma ideia citando Rodrigo da Cunha Pereira (2006, p. 35. apud DE 

BENI, 2016, p. 17) que expõe o seguinte pensamento: 

 

A mulher deixou de ficar “presa” ao marido por questões econômicas e de 
sobrevivência, e seu vínculo passou a ser preponderantemente por 
motivações afetivas, vez que adquiriu possibilidade de se manter por seu 
próprio trabalho. De fato, uma família não deve estar sustentada em 
razões de dependência econômica mútua, mas exclusivamente, por se 
constituir um núcleo afetivo, que se justifica, principalmente, pela 
solidariedade mútua. 

 

Uma batalha que foi vencida de forma custosa. Por muitos anos a Igreja 

Católica exerceu demasiada influência sobre a sociedade e, obviamente, 
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influenciou diretamente não só no modelo familiar, mas no indivíduo como um todo, 

em suas decisões pessoais, que, mais tarde, passaram a ser direcionadas 

simplesmente pelo afeto e não mais por uma instituição.  A exemplo desse cenário, 

Aline Cristina de Beni (2016, p. 14) também aborda em seu Trabalho de Conclusão 

de Curso, afirmando que:  

 

Esta foi uma jornada árdua de disputa entre seguimentos da sociedade 
com ideais distintos. Um exemplo dessa disputa foi a processo de inserção 
do divórcio no ordenamento pátrio. O vínculo matrimonial era 
repetidamente definido como indissolúvel pelas Constituições Brasileiras 
e, apesar de o apelo de seguimentos do legislativo pela sua modificação 
ter começado em 1946, a possibilidade do divórcio, ainda que indireto, só 
foi atingida em 1977. Esses trinta e um anos de atraso foram em muito, 
fruto da grande influência que a Igreja ainda exercia na política nacional. 
 

 

Hoje, após a revolução trazida pela Constituição de 1988, encontramos 

amparo na doutrina e na jurisprudência brasileira. Amparo esse que vem, 

incessantemente, somando ao princípio da afetividade. A necessidade de suporte 

legal vem da própria sociedade, do surgimento de casos concretos.   

Apesar dessa necessidade, do reconhecimento implícito desde 1988, do 

posicionamento da doutrina majoritária e ainda da jurisprudência brasileira, só 

houve um tímido sinal de existência na letra de lei do Novo Código Civil em 2002 

(SANTOS, 2014), mais especificamente em seu artigo 1593: “O parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. 

O fato de existir a possibilidade em lei de ser considerado o parentesco por 

“outra origem” viabiliza e faz referência implícita à socioafetividade. Mesmo que a 

expressão ‘’paternidade socioafetiva’’ não tenha sido expressa no Código, a 

jurisprudência e a doutrina afirmam de forma reiterada a existência de vínculo 

afetivo quando se refere ao art. 1593 do Código Civil. 

Ademais, o Enunciado 103 da I Jornada de Direito Civil ratifica a existência 

de outras espécies de parentesco civil quando diz com todas as letras que a 

paternidade socioafetiva fundada na posse do estado de filho passava a ser um 

parentesco civil legítimo: 
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O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco 
civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de 
que há também parentesco civil no vínculo/parental proveniente quer das 
técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) 
que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade 
socioafetiva, fundada na posse do estado de filho. (BRASIL, 2002)  

 

Vemos então, a paternidade socioafetiva claramente reconhecida e 

ratificada pela I jornada de Direito Civil e, apesar de ainda não citada 

expressamente como “paternidade socioafetiva” na letra da lei, se percorrermos o 

nosso Ordenamento Jurídico, a palavra “afeto” começa a ser valorizada em 

diversos pontos, como nos critérios para definição do guardião do menor. 

Com relação à guarda compartilhada, a lei 11.698/2008 modificou a 

redação dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil brasileiro e incluiu de maneira 

expressa a existência de afeto dentre os critérios de escolha do guardião do menor: 

 
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (Redação 
dada pela Lei nº 11.698, de 2008) 
(...) 
§ 5° Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do 
pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com 
a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco 
e as relações de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 
2008). (BRASIL, 2002) 

 

Observa-se, portanto, a inclusão da palavra afeto na legislação, o que 

merece destaque, dado que, por muitos séculos sua consideração não foi nem 

mesmo cogitada. Hoje, dispor de uma lei que mencione a afetividade como critério 

definidor de decisões acerca da guarda do menor, da formação de entidades 

familiares e de relações parentais, entre outros, é realmente reconhecer que a 

afetividade é o elemento preponderante das relações conjugais, filiais e parentais 

contemporâneas do século XXI.  

Em suma, apesar de enfrentar diversos percalços, a construção normativa 

do princípio da afetividade se desenvolve a cada dia e a cada caso concreto. Não 

só a doutrina, mas a jurisprudência têm mantido olhos atentos às novas 

características e necessidades da sociedade contemporânea. Necessidades que 

nasceram com os novos modelos familiares a partir da Constituição Federal de 

1988: a família contemporânea vive a real busca da felicidade individual, seus 
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membros são nascidos a partir de relações de afeto e o sujeito em si é construído 

com suporte afetivo. Construção essa que possui uma compreensão também 

psíquica e não somente jurídica. O reconhecimento jurídico do afeto e sua 

construção normativa nascem após as diversas considerações de sua importância 

na sociedade atual: uma delas é a compreensão psíquica.  
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3. COMPREENSÃO E ANÁLISE PSÍQUICA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

AFETO PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO 

 

Muito se fala acerca do reconhecimento jurídico do afeto e do seu vasto 

poder de transformação e reflexos na seara do Direito de Família. Juridicamente, 

não restam dúvidas: a relevância do afeto na vida de um ser humano está 

concretizada, conforme demonstrará, mais uma vez, o capítulo seguinte. No 

entanto, o que diz a psicologia? Quais são os fundamentos, de acordo com uma 

análise psíquica, sobre a importância do afeto na vida de um ser humano e, 

principalmente, no desenvolvimento de uma criança/adolescente?  

Após entender a construção do princípio da afetividade perpassando por 

diversos ideais de família, desde a família patriarcal até sua construção normativa 

atual, é necessário compreender o porquê da valorização do afeto de forma 

psíquica e delinear de forma clara e real sua relevância para o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente, seres humanos que conduzirão a 

nossa sociedade do futuro. Portanto, restou a este terceiro capítulo, desenvolver a 

visão que a psicologia, de modo geral, conserva hoje.  

Afinal, o papel de destaque da afetividade no desenvolvimento subjetivo do 

indivíduo e os reflexos de sua ausência, assim como seus efeitos nas relações 

familiares teve seu desdobramento inicial por meio de estudos na seara da 

psicologia e da pedagogia e então, finalmente, mais tarde, esses estudos foram 

alvos e atuaram como auxiliadores na prática jurídica e no desenvolvimento 

doutrinário. Desse modo, quase que necessário se faz esse capítulo, a fim de 

desmembrar essa interdisciplinaridade, rica em detalhes que só a sensibilidade da 

Psicologia poderia trazer ao Direito.  

Para que essa aproximação fosse possível, foi realizada entrevista com a 

psicóloga Marleide de Santana (Anexo 1), formada pela Universidade Federal 

Fluminense – UFF, pós-graduada em saúde mental e Tanatologia pela Unylela, em 

psicopedagogia pela Universo, e ainda, Coordenação Pedagógica pela FADEPE. 

Hoje, atua como psicopedagoga, além da psicologia clínica, contribui imensamente 

para nossa sociedade também como palestrante. 
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A entrevista realizada possibilitou ver o Direito através do viés trazido pela 

psicologia, assim como possibilitou a melhor compreensão das razões que levaram 

ao reconhecimento jurídico do afeto. A utilização de outras áreas de conhecimento 

permite que o Direito avance repensando sua prática a fim de melhor se adequar à 

sociedade contemporânea e suas necessidades.    

 Por essa razão, o aporte dado pela Psicóloga Marleide de Santana na 

entrevista realizada acrescentou riqueza ao presente trabalho no sentido de 

acrescentar um conhecimento que não podemos encontrar na letra da lei. Nos leva 

a realmente compreender o ser humano em sua essência, entender as razões de 

déficits causados pela ausência de afeto na infância e então, julgar seus reflexos e 

sua ausência como um valor jurídico objetivo. 

Apesar de não existir, na psicologia, unanimidade acerca da relevância do 

afeto no desenvolvimento do ser humano, no geral, prevalece a teoria de que o 

afeto é um elemento intrínseco ao desenvolvimento e socialização do ser humano, 

contrariando a teoria anteriormente disseminada de que o desenvolvimento do ser 

humano se daria somente através da genética com desdobramentos de padrões 

hereditários. O entendimento que prevalece, atualmente, se resume ao fato de que 

a ausência de conexões de afeto pode comprometer o adequado desenvolvimento 

dos sensos primários da criança, ocasionando grandes prejuízos na interatividade 

social e no subsequente pleno desenvolvimento do ser humano. 

Como psicóloga, a perspectiva demonstrada por Marleide de Santana, na 

entrevista supramencionada, acerca da relevância do afeto para garantir o pleno 

desenvolvimento do ser humano, é de que o afeto ou sua ausência tem o poder de 

interferir sim no desenvolvimento do ser humano e, consequentemente na sua 

formação de personalidade e características desenvolvidas por meio de trocas e 

experiências pessoais: “Os afetos são modalidades de expressão das pulsões, 

manifestando estados internos da vida psíquica a partir de duas polaridades 

primitivas de prazer e de desprazer, e que têm função essencial no conjunto do 

funcionamento mental e em particular na organização defensiva do (moi) – EU”. Ou 

seja, o afeto ou sua ausência, tem o poder de interferir no desenvolvimento do ser 
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humano e, consequentemente, na formação de características desenvolvidas a 

partir de experiências pessoais. 

Ainda nesse mesmo sentido, aborda José Carlos Chaves Brazão (2015, p. 

4) em seu artigo “A implicação do afeto na psicologia do desenvolvimento: uma 

perspectiva contemporânea” no que tange a valorização do elemento afeto, que o 

desenvolvimento humano é concebido na “convergência e na interface das 

capacidades biológicas com os processos culturais, em um dado momento 

histórico e social, numa perspectiva dialógica e co-construtivista”.  

Recapitulando, as relações sociais são compreendidas como um processo 

co-construído e o afeto atua nessas relações intersubjetivas como elemento 

indispensável, necessário ao pleno desenvolvimento humano decorrente durante 

toda a vida, desde o nascimento até a morte, como um processo constante, 

ininterrupto.  

Para muito além da importância de afeto no desenvolvimento das relações 

pessoais, intersubjetivas e no processo de socialização desse indivíduo, Marleide 

de Santana, na entrevista realizada, respondendo a um questionamento acerca da 

função do afeto junto ao desenvolvimento cognitivo da criança/adolescente, deixa 

claro que a afetividade e a cognição andam juntos e afirma, com base em Wallon 

que “Segundo Wallon a ‘afetividade e cognição’ estarão dialeticamente, sempre em 

movimento, comprovando que o ser humano é essencialmente social. A afetividade 

possui papel importante no desenvolvimento da pessoa, pois é por intermédio dela 

que o ser humano demonstra suas aspirações e vontades. As alterações 

fisiológicas de uma criança/adolescente demonstram importantes traços de 

personalidade. Quanto aos sentimentos é altamente natural, ajuda o ser humano a 

se conceituar. Os sentimentos mais pertinentes, como a raiva, o medo, a tristeza, a 

alegria cumpre uma função especial na relação da criança com o meio”. 

Assim sendo, o afeto pode ser considerado coadjuvante, também, no que 

diz respeito ao desenvolvimento da cognição da criança e do adolescente, ou seja, 

de seu processo de conhecimento como a percepção, a atenção, raciocínio, 

imaginação, pensamento, memória e até mesmo a linguagem. Mais um 

reconhecimento das gigantescas contribuições da existência de afetividade, seja na 
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seara da psicologia no desenvolvimento pessoal do ser humano, seja na seara do 

Direito de Família, na construção de relações filiais, parentais e conjugais.  

Hoje, é possível ter acesso a diversos estudos, artigos científicos e teorias 

no sentido de afirmar que a afetividade é sim uma grande aliada no 

desenvolvimento saudável infantil, inclusive utilizada como ferramenta em 

intervenções clínicas em situações de transtorno afetivo. Isso porque, segundo os 

estudos pioneiros desenvolvidos pelo pediatra austríaco Hans Asperger e pelo 

psiquiatra austríaco Leo Kanner em 1943, o autismo seria definido por um distúrbio 

afetivo, ausência de experiências afetivas no início da vida, logo, gerando 

consequentes obstáculos, principalmente, ao desenvolvimento da comunicação e 

da interação social.  

Em análise desenvolvida por Sandra Dias acerca do quadro clínico 

nomeado Psicopatia Autística Infantil por Hans Asperger relacionada ao autismo 

infantil precoce de Leo Kanner, ela expõe que a principal diferença apontada por 

Kanner na distinção entre Esquizofrenia e Autismo. Ainda que os dois envolvam 

comprometimentos com o contato social, Kanner destaca que o autismo é 

desenvolvido desde o início da vida e não apresenta pensamentos fantasiosos. Já 

a esquizofrenia, além de apresentar um rompimento radical com a realidade, se 

apresentava após o terceiro ano de vida: 

 

Kanner, estudando as psicoses infantis na Johns Hopkins University, nos 
EUA, publica Os distúrbios autísticos de contato afetivo no qual apresenta 
uma nova entidade nosográfica — o autismo infantil precoce — a partir da 
análise de 11 casos com patologia grave e condições singulares e 
fascinantes peculiaridades. Ele recorta um quadro cujo termo autista indica 
uma estrutura anormal da personalidade da criança e uma caracterização 
que sublinha o isolamento e a forte resistência em estabelecer contato 
afetivo-social. Ainda que o autismo como a esquizofrenia envolvam 
comprometimento no relacionamento interpessoal e estereotipias, para 
ele, o autista não estabelecia contato com a realidade desde o início da 
vida e não apresentava pensamentos fantasiosos, diferente da 
esquizofrenia infantil em que o rompimento com a realidade externa 
ocorreria depois do terceiro ano de vida. (DIAS, 2015, p. 308) 
 

 

Seguindo as inclinações dos estudos percussores da incessante busca por 

mais informações sobre o Autismo, a dificuldade em estabelecer relações e 
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contatos sociais derivaria, principalmente, da ausência de ter vivido essas 

experiências de contato afetivo no início da vida. Teoria que seguiu permitindo que 

outros estudos fossem iniciados e aprofundados. Em conversa com a teoria de 

Kanner já brevemente apresentada, José Carlos Chaves Brazão em seu artigo 

supramencionado, evidencia a teoria de Stern – A emergência dos sensos de si. 

Uma teoria desenvolvida a fim de reforçar a cooperação das experiências afetivas 

na progressão das capacidades cognitivas. Stern se apoia na capacidade do ser 

humano estabelecer interações afetivas com o ambiente que o cerca desde oito 

semanas de vida, interações essas que proveriam suporte para o subsequente 

desenvolvimento das capacidades cognitivas superiores como, linguagem e 

socialização desse indivíduo: 

 

Stern propõe uma teoria para o desenvolvimento humano baseada na 
sequência cronológica da emergência dos sensos - por volta dos dois 
meses de idade, o senso de um si emergente se organiza; o senso de um 
si nuclear emerge entre dois e seis meses de vida; o senso de um si 
subjetivo entre sete e nove meses, e entre quinze e dezoito meses o 
senso de um eu verbal (Stern, 1985). No entanto, os sensos não formam 
uma composição hierarquizada. Não há diferenças qualitativas entre um e 
outro senso, num sentido evolucionista que possa lhes ser atribuído, que 
implique numa melhoria de estados sucessivos onde os estágios 
posteriores se definam por um progresso frente aos estados passados. 
Muito embora haja um ganho potencial na experiência global da criança, 
pois na organização de cada senso novas capacidades são conjugadas 
permitindo que uma experiência subjetiva mais rica seja atingida. A ideia 
de sequencialidade fica mantida sem que, contudo, nessa consecutividade 
os estados posteriores contenham em si qualquer ganho qualitativo sobre 
os estados anteriores (Stern, 1985, p. 11). Após a emergência dos quatro 
sensos (por volta dos 24 meses de idade), nenhum deles atrofia ou é 
absorvido pelos outros, mas há perspectivas simultâneas de experimentar 
a realidade que coexistem temporalmente sem haver privilégio ou 
hierarquia entre elas, produzindo uma experiência de integração de si 
permanentemente (Stern, 1985, p. 31). (BRAZÃO, 2015, p. 6) 

 

De acordo com a teoria de Stern, as experiências afetivas do início da vida 

(por volta de até 24 meses de idade) são as essenciais na formação de memória 

afetiva que servem de suporte para que cada vez mais, uma experiência mais rica 

possa ser vivida, atingida. Para ele, toda socialização e desenvolvimento humano 

só se torna possível, atingível, através da interação afetiva.  

Nesse mesmo sentido, na entrevista realizada, quando questionada a 

respeito da formação de vínculos afetivos e relevância do convívio familiar para o 
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desenvolvimento da criança/adolescente, Marleide de Santana acrescenta que: “A 

formação de vínculos afetivos é um marco no desenvolvimento e no cuidado 

cotidiano de crianças/adolescente e é fundamental para que elas cresçam e se 

desenvolvam, para serem fisicamente saudáveis, emocionalmente seguras e 

respeitadas como sujeitos sociais. No processo de desenvolvimento, a 

criança/adolescente necessitam de interações positivas e de cuidados adequados, 

desempenhados por pessoas comprometidas com a sua saúde e bem-estar.”  

Obviamente, o avanço do reconhecimento da afetividade como alicerce e 

elemento fundamental para construção da personalidade e parte integrante da 

socialização não faz dela o único elemento suficiente, mas pode ser considerada 

como elemento intrínseco ao desenvolvimento da cognição e fundamental ao 

desenvolvimento do ser humano como um todo.  

Finalmente, o que resta aos ramos de conhecimento que regem a nossa 

sociedade é aceitar e se adequar à realidade da família contemporânea e às 

transições surgidas com a Constituição Federal de 1988. Com base na análise 

psíquica de Marleide de Santana em resposta ao questionamento sobre o 

surgimento dessa nova era do afeto, essas transições se deram efetivamente no 

momento em que percebemos que o cuidar e os afetos são da individualidade de 

cada ser, e ainda acrescenta que: “Segundo OLIVEIRA (2002, p. 233), "a 

afetividade, traduzida no respeito de cada um por si e por todos os membros — a 

fim de que a família seja respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o 

corpo social — é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores características da família 

atual." A nova realidade da família brasileira, surgida com a CF/88, trouxe ao 

núcleo familiar determinadas funções, como a de possibilitar aos seus membros 

uma vida com dignidade, com a criação de seus próprios dogmas, sua moral, sua 

ética, sua consciência política e religiosa, em respeito à ordem pública e aos 

ditames legais. Para Jung a criança constitui a figura materna e paterna. Pais e 

filhos não são unidos apenas por laços de sangue, mas também por amor, carinho, 

afetividade, respeito, cuidados, às vezes essas figuras são constituídas nos casais 

heterossexuais, homoafetivos, mães ou pais solteiros ou reprodução assistida, 

assim como também no cuidador da criança, como os avós, padrinhos, madrinhas, 
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tios, tias ou mesmo a babá. Essas transições se deram no momento em que 

percebemos que o cuidar e os afetos são da individualidade de cada ser com base 

e efeitos de um inconsciente coletivo”.  

Após essa breve compreensão psíquica quanto ao papel basilar da 

afetividade no desenvolvimento da criança e do adolescente, se torna mais simples 

entender o porquê do seu grande reconhecimento jurídico atualmente: é um 

integrante que, apesar de outrora não ser conhecido com tanta expressividade, 

seus reflexos e sua ausência devem ser pensados com responsabilidade, pois, sua 

presença pode criar novas relações familiares, filias e conjugais, todas baseadas 

no amor e no cuidado, dignas de consequência jurídicas e sua ausência pode 

impedir o pleno desenvolvimento de funções básicas necessárias ao ser humano, 

dignas também de um desfecho jurídico, tratadas na medida de sua dimensão.  
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4. ANÁLISE GERAL DA VALORIZAÇÃO DO AFETO A PARTIR DA 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA. 

 

A jurisprudência brasileira desempenhou não só um papel fundamental, 

mas incipiente na esteira das relações socioafetivas e na consolidação do princípio 

da afetividade. Previamente, antes de qualquer previsão legislativa, casos de 

parentalidade e filiação socioafetiva já vinham sendo consolidados na 

jurisprudência brasileira. A união estável para casais do mesmo sexo é um 

exemplo: foi reconhecida como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4277) e da Arguição 

Direta de preceito fundamental (ADPF 132/RJ). 

Hoje, apesar de existirem inúmeros grupos de apoio e manifestações a 

favor da união homoafetiva, principalmente através das redes sociais, ainda é um 

assunto que gera muita rejeição e discriminação por parte da própria sociedade. 

Por isso, o reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar 

pode ser considerada uma grande conquista. Conquista essa que se deu através 

dos olhares atentos da jurisprudência e da doutrina brasileira.  

Nesse mesmo sentido diz, Maria Berenice Dias afirma em seu artigo 

‘’Família Homoafetiva’’ que: 

 

A sociedade que se proclama defensora da igualdade é a mesma que 
ainda mantém uma posição discriminatória nas questões da 
homossexualidade. Nítida é a rejeição social à livre orientação sexual. A 
homossexualidade existe e sempre existiu, mas é marcada pelo estigma 
social, sendo renegada à marginalidade por se afastar dos padrões de 
comportamento convencional. Por ser fato diferente dos estereótipos, o 
que não se encaixa nos padrões é tido como imoral ou amoral, sem 
buscar-se a identificação de suas origens orgânicas, sociais ou 
comportamentais (DIAS, 2010, p. 5) 

 

A jurisprudência que reconhece a união estável homoafetiva como entidade 

familiar veio para dar abrigo legal aos muitos casos concretos que ansiavam ver 

suas relações, baseadas no afeto, legalizadas. O valor jurídico atribuído ao afeto 

contribuiu, sem medidas, para a legalização de muitas outras formas de amor, seja 
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parental, filial ou conjugal. O direito de viverem suas intimidades e vidas privadas 

sem qualquer impedimento, como diz a própria ementa do caso supramencionado: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE 
REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU 
RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA 
DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. 
JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 
132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação 
conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das 
condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS 
PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA 
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO 
SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO 
COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. 
HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-
CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, 
INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO 
INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. 
DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O 
sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita 
em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. 
Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição 
Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de 
“promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a 
respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da 
kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver 
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. 
Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação 
do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no 
mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da 
felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a 
proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da 
sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. 
Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade 
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 
(...) 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A 
HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO 
DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE 
ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM 
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. 
IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE 
FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica 
homem/mulher, no § 3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de 
não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas 
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. 
Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal 
dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra 
da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não 
há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo 
terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, 
não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou 
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diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de 
um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado 
“entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não 
interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. 
Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em 
face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou 
de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. 
Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-
equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do § 
2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e 
garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do 
regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte (...). 

 

A ementa acima diz respeito ao reconhecimento da união homoafetiva 

como instituto jurídico e faz a interpretação do artigo 1.723 do Código Civil 

conforme a Constituição, proibindo qualquer tipo de discriminação em razão do 

sexo, seja no plano da dicotomia homem/mulher, seja no plano da orientação 

sexual. O artigo 1.723 do Código Civil diz que “é reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família”. Ou seja, exclui totalmente a possibilidade de reconhecimento das uniões 

entre pessoas do mesmo sexo, negligenciando também, preceitos fundamentais 

como: igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. O acórdão reconhece 

família como base da sociedade, pouco importando se sua constituição foi formal 

ou informal, se constituída por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos.  

Mais um passo da longa caminhada rumo ao reconhecimento do 

pluralismo. Significou também, mais uma vez, a jurisprudência declarando a 

afetividade como um elemento necessário e viabilizador das uniões entre pessoas 

do mesmo sexo. Reafirmando, nesse e nos acórdãos a seguir, a relevância da 

existência de afeto.  

Ainda destacando a dimensão que o afeto alcançou na jurisprudência 

brasileira, no julgado em tela, o STF teve que o cuidado de adotar a terminologia 

“uniões homoafetivas” em substituição a “uniões homossexuais” que, para muitos, 

pode ter uma conotação preconceituosa. A nova nomenclatura foi disseminada por 

Maria Berenice Dias em sua obra “União Homoafetiva” (DIAS, 2009, p.177).  
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Outros casos concretos foram surgindo e a jurisprudência avançando no 

que tange ao reconhecimento do afeto nos conflitos familiares. Em 2017, o 

Supremo Tribunal Federal aprovou a multiparentalidade1 (STF, RG 622), 

reconhecendo a cumulação da paternidade socioafetiva simultaneamente com a 

paternidade biológica, admitindo assim, a possibilidade jurídica de dois pais ou 

duas mães na certidão de nascimento. A tese aprovada diz que “A paternidade 

socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento 

do vínculo de filiação concomitantemente baseado na origem biológica, com os 

efeitos jurídicos próprios” (BRASIL, STF, 2017).  

Vale ressaltar que aqui se trata não só do princípio da afetividade com o 

reconhecimento jurídico de ambas as modalidades (biológica e socioafetiva) de 

forma simultânea, mas também do princípio constitucional da igualdade dos filhos 

(artigo 227, parágrafo 6°, CF/88)2 e do princípio da parentalidade responsável 

(artigo 226, parágrafo 7°, CF/88)3, uma vez que não há hierarquia entre as 

modalidades. Prevalece a igualdade entre as modalidades de vínculo parental. 

Junto ao afeto, foram importantes princípios conquistados a partir da Constituição 

Federal de 1988.  

Para exemplificar, Ricardo Calderón descreve uma situação em sua obra 

“Princípio da Afetividade no Direito de Família”: 

 

Uma pessoa possui um ‘pai socioafetivo’ por longos anos, com essa figura 
paterna registrada no assento de nascimento e consolidada faticamente, 
e, entretanto, em um dado momento, descobre que seu ‘pai biológico’ é 
outro (com comprovação por exame de DNA, inclusive). Ou seja, o seu 
‘pai socioafetivo’ não é o seu ascendente genético, o que significa que 
esse filho terá um ‘pai socioafetivo’ e outro ‘biológico’; duas figuras 
paternas com duas espécies distantes de vínculos. (CALDERÓN, 2017, p. 
213) 

 

                                                             
1 Também chamada de Pluriparentalidade. 
2 Artigo 227, parágrafo 6°, CF/88: Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação.   
3 Artigo 226, parágrafo 7°, CF/88: Fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
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Dessa forma, visualiza-se o afeto mais uma vez sendo valorizado na 

sociedade contemporânea: criando novos laços legais, definindo novas regras e 

agindo como elemento definidor das decisões jurisprudenciais. Dessa mesma ideia 

compartilha Maria Berenice Dias quando diz em seu artigo “Multiparentalidade: 

uma realidade que a justiça começou a admitir” que: 

 

A biologicidade passou a ser vista como uma verdade científica que não 
traduz a gama de sentimentos e relações que realmente formam a família. 
O fator que agora impera é a presença do vínculo de afeto. Quem dá 
amor, zela, atende as necessidades, assegura ambiente saudável, 
independentemente da presença de vínculo biológico, atende o preceito 
constitucional de assegurar a crianças e adolescentes a convivência 
familiar. Diante do atual conceito de parentalidade socioafetiva, imperioso 
admitir a possibilidade de coexistência da filiação biológica e da filiação 
construída pelo afeto. E não há outro modo de melhor contemplar a 
realidade da vida do que abrir caminho para o reconhecimento da 
multiparentalidade. Afinal, não há como negar que alguém possa ter mais 
de dois pais. (DIAS; OPPERMANN, 2015, p. 2) 

 

Nesse mesmo sentido também afirma Jacqueline Filgueras Nogueira. 

 

Nesse caleidoscópio de possibilidades, os vínculos de filiação não podem 
ser buscados nem na verdade jurídica nem na realidade biológica. A 
definição da paternidade está condicionada à identificação da posse do 
estado de filho, reconhecida como a relação afetiva, íntima e duradoura, 
em que uma criança é tratada como filho, por quem cumpre todos os 
deveres inerentes ao poder familiar: cria, ama, educa e protege 
(NOGUEIRA, 2001, p. 85. apud DIAS, 2010, p. 11). 

 

A constante transformação da sociedade levou a necessidade 

subsequente da evolução jurisprudencial. O direito necessitava se adequar às 

necessidades dos casos concretos a fim de atender a realidade social. O avanço 

da ciência já não era mais suficiente. A verdade biológica não preenchia todos os 

requisitos. A existência do afeto que alimenta a alma não é provada através do 

exame de DNA. A parentalidade socioafetiva foi reconhecida e refletiu no 

acolhimento da multiparentalidade. O elo socioafetivo gerando uma progressiva 

caminhada desenhada principalmente pela jurisprudência e pela doutrina brasileira.  

Caminhada essa que vem avançando diariamente e hoje já é possível 

afirmar que, em alguns casos, o vínculo socioafetivo prevalece em relação ao 

biológico. A jurisprudência brasileira já conta com algumas decisões em que 
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somente a demonstração do real estado de filho afetivo se faz suficiente para 

direcionar toda a decisão e seus reflexos. 

A fim de demonstrar a realidade acima, o Recurso Especial 878.954/RS 

merece destaque. O caso concreto se deu a partir de uma negatória de 

paternidade. Com o tempo, o pai percebeu que a criança não se assemelhava com 

ele, possuindo, inclusive, traços orientais. Após a dúvida, através da realização de 

exame de DNA, veio a descobrir que não era pai biológico da criança. Em seguida, 

ajuizou uma ação de negatória de paternidade. O caso chegou ao STJ (Supremo 

Tribunal de Justiça) e nas palavras da Relatora Ministra Nancy Andrighi:  

 

Nesse contexto, assim como se dá o reconhecimento espontâneo da 
paternidade extramatrimonial, o desfazimento do ato só de dá quando 
demonstrado vício de vontade, o que não ocorre aqui, porque é o próprio 
apelante quem afirma ter realizado o registro. Logo, não pode agora, por 
qualquer motivo, sobretudo sobre o fato de a apelada estar a exigir 
alimentos dos avós paternos em outro feito, pretender-se simplesmente 
desfazer-se da filha, que o tem como pai, assim, o chama e o reconhece 
desfrutando do estado de filha afetiva. O fato de inexistir vínculo biológico 
não dispõe de significado, por ter surgido entre ambos, a filiação 
socioafetiva (BRASIL, STJ, 2007) 

 

No caso em tela, o acórdão4 foi claro em rejeitar o recurso de apelação 

interposto pelo pai. A decisão foi fundamentada no melhor interesse da menor que, 

já contava com oitos anos de idade e reconhecia o recorrente como pai. Já havia 

um vínculo afetivo criado e uma relação parental plenamente estabelecida. De 

acordo com o entendimento de que a filiação é, hoje, um estado social, não há 

fundamento para anulação do registro de nascimento.  

No Resp. 1.098.036/GO, o Relator Ministro Sidnei Beneti compartilha da 

mesma ideia, conferindo a prevalência ao vínculo sofioafetivo. Em seu voto diz que 

não há de se falar em nulidade do registro de nascimento quando o declarando 

efetua os registros por deliberação espontânea. É um ato livre. No caso, o pai, 

mesmo sabendo não ser o pai biológico, registrou a criança e a criou como se filho 

fosse. Apesar do pai exercer suas atividades fora da cidade em que residia e por 

                                                             
4 No caso em tela, o vínculo afetivo foi valorizado e prevalece em função do vínculo biológico. Nas 
palavras do acórdão: “sendo a filiação um estado social, comprovado o estado de filho afetivo, não 
se justifica a anulação do registro de nascimento por nele não constar o nome do pai biológico e sim 
do pai que desempenhou a função parental”. (BRASIL, STJ, 2007) 
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isso ser um pai ausente, a criança foi criada pelos avós paternos como se neto 

fosse, não deixando de estabelecer um vínculo parental. Nas palavras do Relator 

Ministro Sidnei Beneti em seu voto: 

 

Uma vez que o recorrido tinha suas atividades fora da cidade onde 
residia, o apelante foi criado por seus pais, obviamente com status de 
neto, inclusive sendo presenteado por estes com carros e terra. Por 
outro lado, "Como o autor sempre tivera certeza que o requerido não era 
seu filho verdadeiro, resolveu, anos mais tarde, expurgar as dúvidas 
sobre a real paternidade, e se submeteram, requerente e requerido, ao 
exame de D.N.A. (...) cujo resultado foi de que Moacir M. Horbilon, ora 
requerente, não é o Pai Biológico de Chrystiano Horbilon, ora 
requerido (fls. 3) e,"(...) se anteriormente o Autor possuía a 
convicção íntima de não ser o requerido seu filho, somente com 
a realização do exame de DNA. teve ele o conhecimento pleno 
e incontestável de tal fato"(fls. 56). 
Saliente-se que referido exame de DNA, existente desde 1985 (conforme 
o próprio apelado afirmou às fls. 54), fora feito somente em 13/05/1999 
(fls. 16/17) e, por outro lado, a presente ação foi ajuizada quase quatro 
anos depois (04/04/2003). Tempo muito longo entre cada interregno. 
Durante todos estes anos o apelante foi criando como sendo filho do 
recorrido, desfrutando da convivência da família que o recebeu desde 
bebê, em especial os vós paternos, sendo ele inclusive batizado por um 
de seus tios. 
A doutrina considera três espécies de paternidade: a 
biológica proveniente do congresso sexual entre os pais e que resulta 
na filiação consanguínea; a jurídica decorrente da presunção resultante 
da convivência com a mãe; e socioafetiva que se constitui em ato de 
opção baseado no afeto, e que teve origem jurisprudencial na 
denominada “adoção à brasileira”. 
Em todas elas prevalece a visibilidade das relações, mostrando vínculo 
psicológico e social entre o filho e o suposto pai, envolvendo uma rotina 
que torna indiscutível a filiação e a paternidade. Diz-se até que “[...] na 
posse do estado de filho observa o principio da aparência, oriunda do 
exercício as faculdades inerentes à linhagem, sustentada pela convicção 
de publicidade. Assim é que, enfatizo, o apelante foi criado como filho 
do apelado, o qual, mesmo ausente, foi educado e formado como tal, 
recebendo carinho, educação, valores e amor da família Horbilon, fato 
que afirmava a filiação, pelo menos afetiva e ora impugnada, com todas 
suas consequências, direitos e outras garantias (BRASIL, STJ, 2011). 

 

Neste caso, fica clara a prevalência do vínculo afetivo sob o biológico. O 

fato do vínculo parental socioafetivo ter sido estabelecido, praticamente anula a 

tentativa de reverter a paternidade. O melhor interesse da criança é sempre levado 

em consideração. A afetividade se densificou ao ponto de se arquitetar realmente 

como um verdadeiro princípio que direciona diversas decisões na seara do Direito 

de Família. Vivencia-se um momento ímpar na história do Direito e das relações 
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familiares. A sensibilidade de enxergar e abraçar o afeto nunca antes foi 

considerada. A superação do modelo único e patriarcal de família e a alteração de 

toda a estrutura familiar foram reveladas a partir do reconhecimento do princípio da 

afetividade, por meio, principalmente, da doutrina e da jurisprudência. Dois 

mecanismos que tornaram real o reconhecimento jurídico do afeto não só nos 

relacionamentos parentais, mas também conjugais.  

Um caso relativamente recente que valorizou o afeto e gerou polêmica no 

mundo jurídico foi o Resp. 1.159.242/SP do Superior Tribunal de Justiça (2012), 

julgado em 24 de abril de 2012, a respeito da concessão de uma reparação civil de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais) por abandono afetivo. A decisão gerou diversas 

discussões e críticas, mas a decisão foi fundamentada no dano causado à filha 

pela ausência de cuidado e afeto do pai durante sua infância. O REsp. 

supramencionado teve como relatora a Ministra Nancy Andrighi e o acórdão foi 

enfático em tratar o amparo psicológico dos pais aos filhos como uma obrigação 

jurídica digna de reparação civil. Se a consideração da existência do afeto trouxe e 

continua trazendo, cada vez mais, reflexos ao mundo jurídico, a sua ausência 

também foi considerada e através de uma indenização moral.  

Importante ressaltar que o escopo da presente análise não está 

direcionado à discussão crítica do acórdão, se justo ou injusto, mas sim, 

demonstrar, através do atual entendimento jurisprudencial, como a afetividade 

alcançou uma representativa importância no Direito das Famílias brasileiro e tem 

gerado consequências de diversas formas e proporções, até então inimagináveis: 

um deles foi relacionar diretamente a ausência do dever de cuidar a um ilícito civil 

na forma de omissão, atingindo, portanto, a necessidade de uma reparação 

financeira pelo dano causado5.  

O julgamento foi por maioria de votos e contou com a seguinte ementa: 

                                                             
5 De acordo com o voto da Relatora Ministra Nancy Andraghi, o fundamento para a indenização em 
tela se deu através da aplicação do Direito das Obrigações ao Direito de Família. O cuidado foi 
considerado um valor jurídico objetivo. No acórdão, não foi discutido o intangível – O amor. E sim, a 
verificação do dever de cuidado que foi considerado como uma obrigação legal. Ainda é citado um 
“núcleo mínimo de cuidados parentais”, obrigações que auxiliem uma adequada formação 
psicológica e uma inserção social, considerados, pela supramencionada Ministra e pela maioria dos 
votos, como fundamentais para a formação do menor e do adolescente. Análise crítica do Resp. 
1.159.242/SP.  
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Civil. Processual Civil. Família. abandono afetivo. Compensação pelo dano 
moral. Possibilidade. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras 
concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de 
indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor 
jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não 
com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas 
diversas desinências, como observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar 
que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se 
reconhecer a ocorrência da ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso 
porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o 
necessário dever de criação, educação e companhia – de cuidado – 
importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade 
de se pleitear a compensação por danos morais por abandono psicológico. 
4. Apesar de inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno 
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo 
mínimo de cuidados parentais que, para além de mero cumprimento da lei, 
garantem aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para a 
adequada formação psicológica e inserção social. 5. A caracterização do 
abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores 
atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – não 
podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A 
alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é 
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso 
Especial parcialmente provido. (BRASIL, STJ, 2012) 

 

Assim como já exposto anteriormente, as relações familiares, valores 

recebidos e vínculos estabelecidos durante o desenvolvimento da criança e do 

adolescente é de extrema importância. É através dessas experiências que a 

personalidade do indivíduo é formada e que se integra ao meio social. O elemento 

analisado e valorizado como elemento necessário e de obrigação legal não é 

propriamente o amor. O amor é intangível. Não pode ser medido e calculado em 

forma de reparação civil. Apesar de sua ausência causar inúmeras consequências 

na vida de um ser humano em formação, não pode ser forçado. É voluntário. No 

caso supramencionado e o que vem sendo entendido é a compensação da 

ausência de cuidado e companhia. É dever dos pais6 cuidar, assegurar a 

convivência familiar e colocá-los a salvo de toda negligência, assim como assegura 

o artigo 2277 da Constituição Federal de 1988. 

                                                             
6 Aqui se refere ao pai no sentido lato sensu, de forma ampla: pai ou mãe.  
7 Art. 227, CF/88: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
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Dentro dessa mesma linha de pensamento, Maria Berenice Dias defende o 

valor jurídico do afeto como um elemento de humanidade necessário em cada 

família:  

 

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, compondo, no dizer de Sérgio Resende de Barros, a família 
humana universal, cujo lar é a aldeia global, cuja base é o globo terrestre, 
mas cuja origem sempre será, como sempre foi, a família (...). O direito 
das famílias instalou uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo 
valor jurídico ao afeto. (...) as relações de família, formais ou informais, 
indígenas ou exóticas, ontem como hoje, por mais complexas que se 
apresentem, nutrem-se, todas elas, de substâncias triviais e 
ilimitadamente disponíveis a quem delas queira tomar afeto, perdão, 
solidariedade, paciência, devotamento, transigência, enfim, tudo aquilo 
que, de um modo ou de outro, possa ser reconduzido à arte e à virtude do 
viver em comum. A teoria e a prática das instituições de família dependem, 
em última análise, de nossa competência de em dar e receber amor. 
(DIAS, 2007, p. 68-69, apud LOMEU, 2009, p. 4)  

 

Em suma, o afeto não só tem sido reconhecido como elemento formador 

de novas relações familiares, mas valorizado em diversas questões na seara do 

Direito de família como vem demonstrando a jurisprudência brasileira. E ainda, não 

só a jurisprudência, mas a doutrina majoritária. O surgimento dos primeiros casos 

concretos e jurisprudências reconhecendo o valor jurídico do vínculo afetivo 

abriram olhares mais sensíveis e atentos à instituição familiar. 

 

  

                                                                                                                                                                                            
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 
(BRASIL, 1988).  
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5. CONCLUSÃO 

 

Percorrendo todo o exposto até aqui, não restam dúvidas quanto à função 

basilar da afetividade na formação de vínculos parentais e na construção da 

entidade familiar, assim como de sua necessidade ao desenvolvimento saudável 

da criança e do adolescente. Esse é o novo paradigma: uma sociedade capaz de 

criar vínculos afetivos tão fortes ao ponto de, somado a outros elementos, serem 

aceitos socialmente e reconhecidos juridicamente como família. Não existe mais 

um conceito de família rígido, engessado. A afetividade então transformou, mesmo 

que a passos lentos, a família clássica tradicional e sua base legítima no 

matrimônio e no vínculo biológico. Uma transformação que, mais cedo ou mais 

tarde aconteceria, já que a sociedade é quem perfila na frente do Direito trazendo 

normas que se adaptem aos casos concretos. 

Já era visivelmente necessária a superação do modelo de familiar 

patriarcal, seus pensamentos e dogmas. Não era mais compatível com a sociedade 

contemporânea, com seus ideais e estilo de vida. As transformações sociais pós-

guerra trouxeram uma sociedade totalmente complexa e plural, dona de sua 

própria moral e formadora de seus próprios ideais sem qualquer influência externa. 

Essas características remetem ao período histórico conhecido como Modernidade, 

marcado por uma nova percepção de pensamento individual. A propriedade, o 

desejo dos pais e os dogmas da igreja foram sendo cada vez mais deixados em 

segundo plano e surgia a consciência do indivíduo como ser único e racional, 

dotado de autoridade para tomar suas próprias decisões como dono do seu 

destino. Já que a família é reflexo da sociedade na qual está inserida, obviamente, 

essa transformação de mentalidade se refletiu na instituição familiar. Cada membro 

da família começa a buscar muito mais suas satisfações e realizações pessoais, 

sua felicidade individual.  

Hoje, esse pensamento pode nos parecer natural, até óbvio. Mas a 

capacidade de se enxergar como um ser independente, não mais preso aos 

pensamentos e atitudes rotuladas pela igreja e pela sociedade que o cerca, foi 

sendo construída ao longo dos séculos. E essas transformações sociais, grandes e 
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pequenas, nos trouxeram à sociedade contemporânea, dotada de pluralidade, 

mobilidade e autenticidade.  

O Direito, claro, a fim de acompanhar todas essas alterações sociais, 

passou por diversos processos de ressignificação, principalmente o Direito Civil e, 

consequentemente, no próprio Direito de Família. Até hoje é possível acompanhar 

esse processo de transformação, instigado principalmente pela doutrina e pela 

jurisprudência. A cada página e a cada acórdão, observamos o Direito se moldando 

a fim de acompanhar a rapidez das informações do século XXI na tentativa de se 

aproximar das relações concretas, satisfazendo juridicamente suas necessidades. 

É certo que o processo de construção do princípio da afetividade enfrentou 

alguns percalços ao decorrer do caminho, mas avançou e segue avançando. Hoje, 

o Brasil exerce papel de vanguarda com uma das literaturas jurídicas mais 

avançadas no tema. É possível afirmar com muita certeza que a produção 

doutrinária e a jurisprudência caminham com olhos abertos e sensíveis às 

transformações sociais com o papel de responder aos anseios do corpo social. 

Atualmente, o princípio da afetividade é um princípio implícito na Constituição 

Federal e já explícito no Código Civil. Construído a partir do poder de 

transformação dos fatos sociais. 

Essa convicção parte também da psicologia. De forma majoritária, a 

psicologia possui diversos estudos no sentido de afirmar que: o afeto é um 

elemento fundamental ao desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e 

que experiências afetivas na infância trazem inúmeros benefícios à plena formação 

de funções básicas ao ser humano. De igual modo, sua ausência pode gerar danos 

irreparáveis, como sequelas psicológicas e comprometimento do desenvolvimento 

saudável, obviamente, na dimensão de caso concreto e na subjetividade de cada 

ser humano, como único.  

A existência dessa interdisciplinaridade é rica e de grande relevância para 

o tema a partir do momento que se associa a subjetividade da psicologia à 

objetividade do Direito. O poder do olhar mais profundo da psicologia na 

compreensão dos efeitos do afeto no desenvolvimento do ser humano de forma 

subjetiva em diversas dimensões e formas diferentes, junto ao poder do Direito de,  
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cuidar e garantir todos os direitos dessas novas relações conjugais, familiares e 

filiais, fazendo valer uma nova perspectiva no mundo jurídico.  

Inclusive, vale ressaltar que, como supramencionado, a análise desses 

reflexos causados pela presença ou ausência da afetividade se dá também de 

forma objetiva e não somente subjetiva. Obviamente, o Direito não poderia julgar 

com base somente na presunção de sentimentos. A real presença de afetividade é 

verificada também na análise de atos e fatos concretos. Os primeiros indícios, o 

mínimo que se observa no processo de reconhecimento jurídico da afetividade, são 

atos de subsistência, cuidado, carinho, educação, além de suporte psíquico e 

emocional, entre outros. Além disso, esses indicativos de afetividade precisam 

demonstrar estabilidade e ostentabilidade. Em outras palavras, essa relação 

calcada no afeto precisa ser duradoura, estável e ainda ostentar esse status. Na 

relação filial, por exemplo, precisa demonstrar de forma objetiva que a relação de 

paternidade/maternidade realmente existe de forma estável, pública e ostentando o 

status de pai/mãe e filho. Mas ainda assim, não existe uma regra, os casos 

concretos precisam ser analisados em sua subjetividade, com suas características 

próprias. 

Há que se destacar, ainda, que o processo de reconhecimento jurídico do 

afeto em um caso concreto é dotado de equilíbrio e razoabilidade em sintonia com 

os outros elementos do ordenamento jurídico e não um princípio que se move de 

forma isolada. O próprio princípio da afetividade é fundamentado em diversos 

princípios e na interpretação conforme a Constituição. Portanto, não existe a 

possibilidade dessa análise se automatizar de forma superficial. Afinal, estamos 

nos referindo à criação de relações familiares, filiais, conjugais e parentais que 

possuem inúmeros desdobramentos jurídicos a partir de seu reconhecimento. 

Sendo assim, essa é uma crítica de alguns doutrinadores que pode ser 

desconsiderada. Todo caso concreto merece e possui sua própria análise, 

compreendo todos os aspectos que o cercam. 

Ou seja, para além do breve e superficial reconhecimento da existência de 

afetividade em um caso específico, existem outros indicativos que corroboram para 
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sua efetiva apuração. Um conjunto fático mais amplo, repleto de requisitos 

objetivos, a fim de agregar maior eficácia ao princípio da afetividade. 

 

E dessa forma, o princípio da afetividade se aperfeiçoa, cada dia mais, à 

realidade brasileira, caminhando rumo a uma nova visão no Direito de Família, se 

desconstruindo e construindo a cada dia.  
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ANEXO I 

 

ENTREVISTA – 26 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

Entrevistada: Marleide de Santana, Psicóloga.  

 

Letícia: A partir da sua perspectiva como psicóloga, qual é a importância 

do afeto para o pleno desenvolvimento do ser humano?  

Marleide: Para Jung (2013, p.43); um complexo afetivo é a imagem de 

uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, 

incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Desde a 

psicologia tradicional, no conceito elaborado por Wundt (1832/1920). Todo afeto 

segue um processo representativo acompanhando por um sentimento 

correspondente. 

 Segundo Freud, por sua vez, no início da psicanálise, afirmou na 

"Comunicação preliminar a Breuer (1892) que "O apagamento de uma lembrança, 

ou a perda de afeto que esta sofre, depende de vários fatores. (...)". A importância 

da afetividade no desenvolvimento humano, baseia-se na afirmação que o ser 

humano desde o seu nascimento é envolvido pela afetividade e que o afeto 

desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento e no estabelecimento 

de boas relações sociais.  

Os afetos são, então, modalidades de expressão das pulsões, 

manifestando estados internos da vida psíquica a partir de duas polaridades 

primitivas de prazer e de desprazer, e que têm função essencial no conjunto do 

funcionamento mental e em particular na organização defensiva do (moi) “EU”.  

O movimento é a base do pensamento e das emoções que dão origem a 

afetividade, sendo ela fundamental na construção do sujeito. 

 

Letícia: O afeto é necessário ao desenvolvimento psíquico saudável de 

uma criança/adolescente? Se sim, qual é o fundamento da relação de afeto familiar 
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junto ao desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, na constituição do 

conhecimento ou da consciência do sujeito?  

Marleide: Sim, Segundo Wallon a “afetividade e cognição” estarão 

dialeticamente, sempre em movimento, comprovando que o ser humano é 

essencialmente social. A afetividade possui papel importante no desenvolvimento 

da pessoa, pois é por intermédio dela que o ser humano demonstra suas 

aspirações e vontades. As alterações fisiológicas de uma criança/adolescente 

demonstram importantes traços de personalidade. Quanto aos sentimentos é 

altamente natural, ajuda o ser humano a se conceituar. Os sentimentos mais 

pertinentes, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria cumpre uma função especial 

na relação da criança com o meio (WALLON, 1995, p. 60). 

 

Letícia: A convivência familiar é um direito constitucional da criança e do 

adolescente. Qual é a sua compreensão a respeito da relevância da convivência 

familiar para o desenvolvimento de uma criança/adolescente?  

Marleide: A sociedade aceita facilmente o fato de que toda 

criança/adolescente tem direito a nascer e crescer em um lar saudável, protegido e 

seguro. Entretanto, muitas são as crianças que enfrentam situações de extrema 

vulnerabilidade pessoal e social, se faz necessário uma convivência saudável, com 

a formação dos vínculos afetivos é um marco no desenvolvimento e no cuidado 

cotidiano de crianças/adolescente é fundamental para que elas cresçam e se 

desenvolvam, para ser fisicamente saudáveis, emocionalmente seguras e 

respeitadas como sujeitos sociais. No processo de desenvolvimento, a 

criança/adolescente necessitam de interações positivas e de cuidados adequados, 

desempenhados por pessoas comprometidas com a sua saúde e bem-estar. 

 

Letícia: O modelo de família patriarcal não considerava o afeto como 

elemento necessário, formador de relações familiares. Hoje, o cuidado e afeto são 

entendidos como valores jurídicos objetivos. De acordo com sua análise 

psicológica, em qual momento vivemos/como se deu essa transição de ideais?  
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Marleide: Segundo OLIVEIRA (2002, p. 233), “a afetividade, traduzida no 

respeito de cada um por si e por todos os membros — a fim de que a família seja 

respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o corpo social — é, sem 

dúvida nenhuma, uma das maiores características da família atual”. A nova 

realidade da família brasileira, surgida com a CF/88, trouxe ao núcleo familiar 

determinadas funções, como a de possibilitar aos seus membros uma vida com 

dignidade, com a criação de seus próprios dogmas, sua moral, sua ética, sua 

consciência política e religiosa, em respeito à ordem pública e aos ditames legais. 

Para Jung a criança constitui a figura materna e paterna s pais e filhos não são 

unidos apenas por laços de sangue, mas também por amor, carinho, afetividade, 

respeito, cuidados, as vezes essas figuras são constituídas nos casais 

heterossexuais, homoafetivos, mães ou pais solteiros ou reprodução assistida, 

assim como também no cuidador da criança, como os avós, padrinhos, madrinhas, 

tios, tias ou mesmo a babá. Essas transições se deram no momento em que 

percebemos que o cuidar e os afetos é da individualidade de cada ser com base e 

efeitos de um inconsciente coletivo. 

 

Letícia: Hoje, juridicamente, entende-se que a convivência familiar, valores 

recebidos e vínculos estabelecidos durante o desenvolvimento da criança e do 

adolescente é de extrema importância. É através dessas experiências que a 

personalidade do indivíduo é formada e que se integra ao meio social. A ausência 

desses fatores pode gerar uma indenização moral por abandono afetivo. Qual é a 

percepção da psicologia nesse sentido? 

Marleide: É preciso estabelecer uma doutrina prudente acerca do dano 

moral por abandono afetivo, analisando quais são as verdadeiras consequências 

danosas pela ausência de afeto merecedoras de análises. É através do afeto que 

se constroem as relações interpessoais formadoras da família, motivo pelo qual 

merece maior entendimento onde o indivíduo nasce e se desenvolve, moldando 

sua personalidade ao mesmo tempo em que se integra ao meio social, a família é 

um referencial para o desenvolvimento do indivíduo, onde serão incorporados 

valores, serão vivenciadas experiências afetivas e serão gerados juízos de valores 
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e expectativas que irão influenciar diretamente no desenvolvimento da 

personalidade.  Inegável, portanto, numa análise racional que a ausência afetiva 

pode causar danos irreparáveis na relação entre as pessoas, afinal somos 

humanos, o rompimento do elo de afetividade, pode gerar severas sequelas 

psicológicas e comprometer o desenvolvimento saudável. Pertinente esclarecer 

que em alguns casos específicos alguns indivíduos conseguem   ressignificar sua 

própria história reconstruindo os afetos, para uns demostrar afetos é fácil, para 

outros os afetos representa um atravessamento, é difícil e até constrangedor, mas 

tudo dependerá das relações que se tem com o outro e com a vida.  
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