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RESUMO 

 

É na família que se encontram os reflexos oriundos das características do ser humano, 
que juntamente com suas experiências de vida formam sua personalidade. A família 
vem se modificando desde que o mundo é mundo, e a partir dos primeiros relatos 
percebe-se esta grande transformação social. Desde a era primitiva até a pós-moder-
nidade, podemos observar algumas modalidades de família, passando por momentos 
de culto religioso domésticos, família com autoridade parental, família orientada pelo 
direito canônico até as novas relações familiares atuais que buscam realização pes-
soal e felicidade, por meio de novos costumes e valores, instituindo novos direitos 
humanos de igualdade às novas formas de famílias. Existem também relatos do Di-
reito de Família no Código Civil, abordagens de princípios constitucionais e dignidade 
humana, a partir da história do Direito de família de forma reflexiva e de identificação 
de conteúdo normativo referentes às relações familiares, bem como mudanças cons-
titucionais, com intuito de compreensão dos princípios de liberdade, afetividade e dig-
nidade. Utilizam-se também jurisprudências anteriores à Carta Magna de 1988, a fim 
de abordar a matéria doutrinária de todo o trabalho. Além disso, apresentam-se práti-
cas exemplificando e focando em situações das famílias e sua formação no Munícipio 
de Caçador, bem como reflexos das famílias para o desenvolvimento socioeconômico 
da região.  
 
Palavras-chave: Família. Direito da família. Desenvolvimento socioeconômico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

It is in the family that the reflexes arising from the human being are found. Together 
with the life experiences,  that’s what makes the personality of a person. The family 
has been changing since the beginning of the world, and from the first reports we re-
alize this great social transformation. From the primitive era to postmodernity, we can 
observe some different kinds of family, going through moments of domestic religious 
worship, family with parental authority, family oriented by canon law until the new family 
relationships nowadays that seek personal fulfillment and happiness, through new hab-
its and values, instituting new human rights of equality to the new kinds of families. 
There are also reports of Family Law in the Civil Code, approaches to constitutional 
principles and human dignity from the history of family law in a reflexive way and iden-
tification of normative content regarding family relations, as well as constitutional 
changes, with the purpose of understanding the principles of liberty, affectivity and dig-
nity. Jurisprudence prior to the 1988 Constitution is also used to address the doctrinal 
issue of this research. In addition to this, we present practices, exemplifying and fo-
cusing on situations of families and their formation in Caçador, a small city in the South 
of Brazil , as well as reflections of the families for the socioeconomic development of 
the region. 
 
Keywords: Family. Family law. Socioeconomic development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A família é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, assim 

como para a vida do homem. Ela representa a forma como esses se relacionam entre 

si e com o meio ambiente. A formação das famílias tem papel fundamental no desen-

volvimento socioeconômico, com características próprias de acordo com os hábitos e 

costumes. O Brasil é fruto de várias imigrações formando novas miscigenações, como 

é o exemplo dos caboclos, povo nativo da região do Vale do Contestado e Cidade de 

Caçador, em Santa Catarina, e que é a mistura dos índios Kaigang e Xokleng, primei-

ros habitantes das terras caçadorenses juntamente com os espanhóis e portugueses. 

Conhecidos como mateiros, esses caboclos viviam da própria subsistência por meio 

da extração da erva-mate, pinhão e pequenas criações de animais. 

A história sofre mudanças bem como a família. Observam-se mudanças de 

costumes, cultura e até de paradigmas. No presente estudo científico, busca-se apre-

sentar a evolução das famílias ao longo dos anos e sua história, os tipos de famílias 

que migraram para o Brasil, especialmente para a região de Caçador - SC e seus 

impactos socioeconômicos para tal região. Esta pesquisa tem o intuito de analisar 

indicadores positivos das famílias na sociedade de Caçador e ressaltar o que pode 

ser resgatado ou que ainda não foi explorado como alternativa econômica para a po-

pulação autóctone, em busca de melhor qualidade de vida e índice de desenvolvi-

mento humano. Outro de seus objetivos é analisar aspectos da dimensão cultural da 

imigração no Município de Caçador - SC e região, em consonância com o desenvol-

vimento socioeconômico. 

A família representa a forma pela qual o homem se relaciona com o meio em 

que vive. Com todas as mudanças ocorridas na macroestrutura socioeconômica da 

sociedade capitalista, que trouxe a moderna sociedade de consumo, as famílias rurais 

continuam relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do Município de Caça-

dor e Região? 

Na família, cada indivíduo é autoconsciente da própria individualidade inserida 

na unidade familiar, o que o torna um membro, não uma pessoa individual por si só. 

Seus membros, desse modo, estão unidos por um sentimento natural, o amor. Essa 

unidade espiritual determina o caráter da família como uma esfera de unidade e pro-

teção de seus membros (HEGEL, 1996). 
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A liberdade só é real quando expressa de maneira coletiva, uma vez que o 

homem não pode viver por si só, entretanto, o Estado é o modo de vida coletivo que 

é sustentado por todo o poder da comunidade e, portanto, a liberdade tem de estar 

corporificada no Estado (TAYLOR, 2005, p. 70). 

Segundo a compreensão que Hegel apresenta em sua investigação lógico-dia-

lética da ciência filosófica do direito, o núcleo familiar não soluciona todas as dificul-

dades pertinentes ao relacionamento humano, como o desejo pela posse de bens e 

da plena realização da liberdade particular. No que se refere à família, a limitação é 

visível, pois o envolvimento coletivo restringe-se apenas ao núcleo formado, na com-

preensão de Hegel, pelos pais e filhos. Portanto, o comprometimento para este mo-

mento lógico-dialético da eticidade, limita-se na obediência que o filho deve aos pais 

e no dever que estes assumem, proporcionando condições para que os mesmos se-

jam educados e desenvolvam suas habilidades. Ao expandir-se sócio intelectual-

mente, o filho necessariamente conquista expansão em uma nova estrutura coletiva 

de pessoas, qual seja, o Estado; contudo, a organização estatal evita que mal enten-

didos entre os cidadãos ocorram de modo semelhante ao da vida familiar, pois, na 

família, a harmonia é conquistada pelo sentimento e pelo respeito (HEGEL, 1996, § 

158, p. 159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 O CONCEITO DE FAMÍLIA NO MUNDO E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

1.1 A FAMÍLIA NAS SOCIEDADES TRADICIONAIS  

 

A família, primeira célula de organização social e formada por indivíduos com 

ancestrais em comum ou ligada pelos laços afetivos, surgiu há aproximadamente 

4.600 anos. O termo nasceu do latim famulus, que significa “escravo doméstico” e foi 

criado na Roma antiga para servir de base para designação de grupos que eram sub-

metidos à escravidão agrícola. Essencialmente, a família teve uma base patriarcal, 

sendo que as mulheres, filhos e servos estavam sujeitos ao poder limitador e intimi-

dador do pai, que assumia a direção desta entidade e de seus bens.  Sua evolução, 

segundo Friedrick Engels,² subdivide-se em quatro etapas: família consanguínea, fa-

mília punaluana, pré-monogâmica e a monogâmica, tendo cada uma suas caracterís-

ticas e particularidades (ENGELS, 2011, p.31-37). Esta última etapa foi adotada como 

forma de manter para si uma esposa, já que eram raras; etapa também caracterizada 

pelo casamento e pela procriação. Segundo esse  mesmo autor, somente ao homem 

era concedido o direito de romper o matrimônio ou até mesmo repudiar sua mulher, 

caso ela fosse estéril ou cometesse adultério. Ainda na Antiguidade, merecia destaque 

a falta de afeto entre os membros da família, que se unia com o propósito de conser-

vação dos bens, a prática comum de um ofício, ou, no caso das crises, a preservação 

da honra e das vidas (ENGELS, 2011, p.31-37).  

Como uma das bases da sociedade, a família ganha proteção especial do es-

tado (RODRIGUES, 2004, p. 07). Segundo Caio Mario:  

 

Mas aceitar como certa a existência de um tipo de família preenchendo todo 
um período evolutivo, no qual á mulher estaria reservada a direção do lar, 
parece pouco provável. Fato certo e comprovado, este, sim pelos registros 
históricos, pelos monumentos literários, pelos fragmentos jurídicos, é que a 
família ocidental viveu largo período sob a forma “patriarcal”. Assim a reco-
nheceram as civilizações mediterrâneas. Assim a divulgou a documentação 
bíblica (PEREIRA, 2004, p. 25). 

 

Família é um conceito complexo, sendo uma das principais organizações que 

se alteram no curso do tempo e da história e, ao se conceituar a família em sentido 

genérico e biológico, diz ser o conjunto de pessoas que descendem de tronco ances-

tral comum, acrescentando-se o cônjuge, os filhos de cônjuge (enteados), os cônjuges 
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dos filhos (genros e noras), os cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunha-

dos) Pereira (2004). Na lição de Monteiro (2011, p. 02): 

 

Num sentido estrito, o vocábulo abrange tão somente o casal e a prole. Num 
sentido mais largo, cinge o vocábulo a todas as pessoas ligadas pelo vínculo 
da consanguinidade, cujo alcance ora é mais dilatado, ora é mais circunscrito, 
segundo o critério de cada legislação. E, em sentido ainda mais amplo, sur-
gem os elos socioafetivos, ao lado dos vínculos de sangue, como determi-
nantes da existência de relação familiar.  

 

É de suma importância mencionar que a Constituição Federal de 1988 ampliou 

o conceito de família, reconhecendo outros modelos de agrupamento familiar e afas-

tando da ideia de família o pressuposto do casamento. Dispõe o artigo 226, §§ 3°e 4° 

da Constituição Federal:  

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua con-
versão em casamento.  
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 

Corroborando, ensina Venosa (2007, p.8): 

                        

Do conceito de família do início do século passado, que se identificava pela 
assistência do casamento, chegou-se as mais diversas estruturas relaciona-
das, o que levou ao surgimento de novas expressões como “entidade familiar, 
união estável, reprodução assistida, homo afetividade, filiação sócio afetiva” 
etc. Tais vocábulos buscam adequar a linguagem às mudanças nas confor-
mações sociais, que decorrem da evolução da sociedade. 

 

Por sua vez, segundo Gomes (1998, p. 14), família é o grupo fechado de pes-

soas, composto dos genitores e filhos, e para limitados efeitos, outros parentes, unifi-

cados pela convivência e comunhão de afetos, em uma só e mesma economia, sob a 

mesma direção. Pode-se afirmar que o elemento essencial para a constituição de uma 

família está ancorado em laços de afeto e carinho. O princípio da afetividade, implícito 

na Constituição, é elemento formador e estruturador das entidades familiares. 

Na família tradicional, praticamente única a existir até meados do século XIX, o 

pai era o poderoso chefe em torno do qual gravitavam os demais membros. A ele, 

competiam todas as decisões: escolher a profissão dos filhos homens, definir as ami-

zades que a mulher e filhas poderiam cultivar, determinar os horários em que elas 
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podiam sair de casa e a companhia que estavam autorizadas a ter. De todas as deci-

sões que tinha o poder de tomar, a mais importante era a escolha da pessoa com 

quem seus filhos iriam se casar. Independente do sexo, o filho se casava com quem 

o pai determinava. 

 

1.2 FAMÍLIA GREGA E A ROMANA 

 

No direito romano, a base da família também era patriarcal, sendo que o pai 

detinha o poder sobre sua esposa, filhos, sobre a esposa de seus filhos, netos e até 

sobre a esposa de seus netos. Também era o responsável pelas finanças, pois não 

existia o patrimônio da família, mas sim o patrimônio do “pater familias” (DANTAS, 

1991, p. 19).  

A família romana era comandada pelo ascendente comum mais velho, ou seja, 

o homem mais velho da família detinha o poder do pater familias, sendo que tal poder 

deveria ser exercido na questão religiosa, pois a família deveria seguir a religião e 

crenças do pater. Na questão econômica, o pater detinha todos os bens da família, 

sendo que na política, o senado romano era composto pela reunião dos chefes de 

famílias (WALD, 1990, p.22).  

Ainda Caio Mario da Silva Pereira explica: pater familias era, ao mesmo tempo, 

chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava o culto dos deuses domésticos 

(penates) e distribuía justiça. Exercia sobre os filhos direito de vida e de morte (ius 

vitae ac necis), podia impor-lhes pena corporal, vendê-los, tirar-lhes a vida (PEREIRA, 

2004, p. 28). 

Verifica-se que a família romana era totalmente submissa ao poder do pai, ou 

seja, era uma entidade familiar totalmente baseada na figura masculina, sendo esse 

senhor, até mesmo, da vida de seus filhos se bem entendesse. Ensina Santiago Dan-

tas (1991 p. 27):  

A mais interessante forma, porém, de matrimônio, no antigo direito Romano 
era a terceira, o usus. Assim como se adquiria o domínio pela usucapio, tam-
bém a posse prolongada da mulher permitia adquirir a manus, resultante do 
matrimonio. Ao cabo de um ano de usus, o matrimônio se consumava, pro-
duzia seu efeito principal, que era transferir a mulher de sua família de origem 
para a família do marido, ou aí deixá-la sob a autoridade do pater. Se o marido 
era Sui Júris, a mulher ficava, pode-se dizer sob o poder marital, mas se o 
marido era alieni iuris a mulher não caía sob o poder do marido, mas do pater 
do marido; e este poder sobre a mulher e sobre as noras chamava-se manus, 
rompendo-se por completo os laços de parentesco que prendiam a mulher à 
sua família de origem. 
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Já na Lei das XII Tábuas, verifica-se o matrimônio pelo usus. Nesse código 

encontra-se uma instituição interessante, que teve grande papel na evolução do ma-

trimônio romano. Tal instituição é o trinoctium. Se uma  mulher se encontrava em 

casa do marido, e, no decurso do ano necessário à consumação do matrimônio, saía 

de casa e passava três noites fora dela,  esse período – trinoctium- interrompia 

o prazo, assim como se interrompe um período de usucapião. Era, então, preciso re-

começar a contagem de um ano para que o  matrimônio se consumasse. Tal  ma-

neira de interromper-se o usus tinha um efeito interessante: é que, se todos os anos 

se verificasse um trinoctium, jamais o matrimônio conduziria ao estabelecimento da 

manus.  A mulher  vivia como esposa, tinha essa categoria, porém jamais perdia os 

vínculos  de agnação que a ligavam à sua família primitiva. Introduziu-se, assim, 

graças ao trinoctium, um matrimônio especial, que se chamava matrimônio sine manu, 

em que se dava a união entre marido e mulher, mas não se verificava o estabeleci-

mento da manus:  

 

A posição da mulher na família do marido era  então muito diversa. Ela conti-
nuava a pertencer à sua primitiva família e a estar sob a autoridade do seu 
pater originário, não obstante o convívio na casa do marido, onde tinha sua 
posição social de esposa. Se tinha filhos,  estes eram liberi legitimi. 
Morto o seu pater, ela lhe sucedia como filha, mas, por outro lado, não tinha 
nenhum direito na sucessão da família marital. È o regime do casamento sine 
manu (DANTAS, 1991, p. 30,31). 

 

Com o passar do tempo e com a chegada do Império, a visão da família começa 

a mudar para os romanos, pois eles começam a admitir várias mudanças, como, par-

tindo-se da admissão de que ocorresse o abuso de poder do pater, a mãe passaria a 

poder substituí-lo, podendo ficar com a guarda dos filhos para si, e passando também 

a ter direito na herança dos filhos, caso este não tivesse descendentes e irmãos. No 

império, a mulher torna-se mais autônoma e inicia sua participação na vida social e 

política (WALD, 2004, p. 22). 

Da família, provieram todas as instituições, assim como todo o direito privado 

dos antigos (FUSTEL DE COULANGES, 2004, p. 4). Na Grécia, a família tinha um 

principal objetivo: perpetuação de sua espécie e culto, sendo o celibato considerado 

como falta grave, uma desgraça. Denominada de Génos – vinculado ao verbo gigno-
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mai que significa nascer -, traduzia a cultura da continuação hereditária e de proprie-

dade. A maior infelicidade dos gregos era a infertilidade, pois a interrupção da descen-

dência traria a extinção da religião, do lar e lançaria os mortos no esquecimento e 

desgraça eternos. O casamento, então, tinha o objetivo precípuo de unir dois seres 

pelo mesmo culto e originar um terceiro que fosse capaz de dar continuidade à religião 

daquela Génos.  

Não se fazia referência à felicidade ou ao prazer sexual como condição para 

haver a união conjugal. O Maior poder da Génos era o pater, era ele quem protegia, 

ensinava a religião e administrava os bens da família, cabendo à mulher a função de 

cuidados domésticos e a criação dos filhos. Ao pater era designada a responsabilidade 

de escolher se um filho seria aceito ou não na família por meio de um ato religioso, 

depois de apresentado aos deuses da família.  

 

O filho varão era herdeiro necessário, já a filha mulher, destituída do cargo de 
continuadora da religião da família, não tinha direito à herança. Já em Roma, 
a família servia para satisfazer uma finalidade essencialmente política, de as-
segurar a ordem internamente e defender os seus membros exteriormente 
(JUSTO, 2008, p. 14).  

 

Etimologicamente, o vocábulo família pode significar a ideia de servidão da 

casa – domus – em que o pater familias dirige o culto familiar. Porém, devido a in-

fluências políticas e religiosas, podemos notar que há uma grande diferença entre os 

conceitos de família romana entre as épocas arcaica (753 e 130 a.C.) e clássica (130 

a 230 a.C.); e das épocas pós-clássicas (230 e 530 d. C.) e justiniana (530 -elaboração 

do digesto - a 565 d. C.).  

Em geral, é possível classificar a família romana, de acordo com a concepção 

de Ulpianus (1954 apud JUSTO, 2008, p. 10), como uma organização jurídica que 

congrega uma pluralidade de pessoas sujeitas ao poder de um chefe, denominado 

pater familias. Ou seja, um grupo de pessoas unidas por um direito de relação especial 

ou pelo direito comum de parentesco. 

O pater familias refere-se àquele que tem domínio na casa e é assim propria-

mente chamado, ainda que não tenha filhos, uma vez que tal denominação não se 

relaciona apenas ao fato de possuir ou não prole, mas à posição de direitos. Com a 

morte do pater familias, os que estavam sujeitos ao seu poder começam a constituir 

famílias distintas e assim tornam-se patres familias de outros grupos. Portanto, a 
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morte do chefe de família marca tanto a cessação quanto a constituição da família 

romana.  

Outro tipo de constituição é com a emancipação de um dos filhos, já que inde-

pendente, ele pode constituir sua própria família (JUSTO, 2008 p. 10). Devido a essa 

administração hierárquica, a família romana é exclusiva, uma vez que não pode sub-

jugar-se concomitantemente a dois chefes diferentes, quais sejam, o da família pa-

terna e o da família materna, mas somente ao da paterna. Será ele o senhor sacer-

dote, o administrador dos conjuntos dos bens que constituem um patrimônio indepen-

dente e o juiz de um tribunal doméstico.  

Para além desse conceito estrito, tem-se o conceito lato de família, que corres-

ponde aos grupos que estariam sujeitos à mesma protesta se o pater familias não 

tivesse morrido, e o sentido latíssimo, que engloba as pessoas, os escravos e coisas 

que compõem da unidade doméstica (JUSTO, 2008, p. 10-1).  

A passagem da família arcaica até as demais sucessoras foi marcada por uma 

incessante intervenção do pretor e, sobretudo, pela atividade legislativa determinada, 

ora por motivos de caráter político, ora pela necessidade de pô-la em sintonia com a 

nova realidade cultural.  

Novos cenários trouxeram novas acepções cristãs, impregnadas de ética e mo-

ral, que moldaram a família romana. As principais mudanças foram que, na época 

clássica, a mulher já poderia se desvincular da manus do marido, e nessa hipótese, 

os seus bens não ingressariam na família a que ele pertencesse, estabelecendo su-

cessão hereditária entre mãe e filho; poderia ter a guarda do seu filho, caso o genitor 

ou tutor tivesse má conduta; além disso, afastava-se o direito de venda dos filhos, 

bem como o direito de correção do pater sobre os filhos era agora moderado.  

Por sua vez, na família pós-clássica, o infanticídio era reprimido como homicí-

dio. Reconheciam-se novos pecúlios e admitiu-se que as filiais poderiam  obrigar-se 

por contrato. É óbvio que tais mudanças contribuíram para o desenvolvimento da fa-

mília, tanto no campo sociológico quanto no campo jurídico. Contudo, o sistema patri-

arcal predominou até pouco tempo, como principal característica da família. 

A família conheceu formas diversas na sociedade romana. Na época clás-

sica, a família romana apresentava uma estrutura tipicamente patriarcal, detendo o 

pater familia o controle total da entidade familiar enquanto vivesse (DANTAS, 1991, p. 

43). Para os juristas do direito Romano, dois eram os sentidos empregados para o 
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termo família: em sentido amplo, abrangia o conjunto de pessoas que descendiam 

de um parente comum e sob cujo poder estavam caso ele estivesse vivo; em sentido 

estrito, para designar o complexo de pessoas que estariam sob a potestas do Pater 

familia, o que caracterizava então o próprio status familia: existia, de um lado, o 

Pater familias que não estava subordinado a nenhum ascendente vivo masculino e 

de outro, a filii familias, que abrangia todas as demais pessoas que se encontravam 

submetidas sob as referidas potestas do pater (ALVES, 2003, p. 32). 

Na família romântica, que existiu entre meados do século XIX até os anos de 

1960, o pai perde boa parte de poder tirânico, mas continua ainda centralizando a vida 

da família. As pessoas passam a gozar de certa liberdade na escolha do cônjuge. O 

casamento deixa de ser um contrato entre famílias, quase sempre norteado pelos in-

teresses econômicos dos pais; torna-se o encontro de seres que se identificam de 

algum modo.  

Chama-se romântica essa estrutura familiar porque com ela tem início o pro-

cesso de despatrimonialização do direito de família. Mas é importante que se atente 

que é apenas o início. O jovem só se arriscava a pedir a mão da mulher amada em 

casamento se tivesse alguma esperança de não ser recusado pelo pai dela; isto é, se 

podia se apresentar como alguém em condições de proporcionar-lhe um padrão de 

vida semelhante ao que tinha na casa do pai. Na família do noivo, em princípio, o pai 

era apenas informado da decisão do filho, mas esse também se preocupava em tomar 

decisão que o agradasse, para não correr o risco de sofrer algum prejuízo material 

(deserção ou simples negativa de recursos). 

 

1.3 FAMÍLIA NO DIREITO MEDIEVAL 

 

Leciona Dantas (1991) que durante a Idade Média, a organização da família 

recebeu três influências marcantes: a do Direito Romano, que continuava a reger os 

povos dominados; a do Direito Canônico, que se alargava com o prestígio da Igreja; 

e a do Direito Bárbaro, trazida pelos povos conquistadores.  

À luz do Direito Canônico, a família é formada pelo matrimônio, que 

traz consignado um caráter de sacralização externado pela indissolubilidade do 

vínculo matrimonial, e que tem na conjunção carnal o seu elemento objetivo. Dessa 
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forma, a Igreja fez penetrar suas concepções na estrutura familiar (MAZEAUD; CHA-

BAS, 1994).  

Os bárbaros introduziram o chamado “regime de lei pessoal”, conservando 

suas instituições e permitindo que paralelamente os romanos conservassem 

as suas. A modalidade de família por eles estabelecida era de estrutura simples 

adepta ao tipo paternal (e não patriarcal). Adotavam um matrimônio dotado de grande 

valor moral, no qual mulher participava da comunhão da vida conjugal, sendo 

também o matrimônio germânico o primeiro a admitir a participação do Estado, 

representado por um funcionário (MALUF, 2010). 

Segundo Nadaud (1976, p. 22), “pouco a pouco, a família romana e a família 

medieval se unem na noção de vida conjugal – o casamento como consortium vitae e 

filiação, sendo de importância máxima o elo que os une”. É assim que se altera a 

forma dessa família, mudança paralela às profundas mutações da sociedade: a família 

tende a ser cada vez mais concebida como o centro da estrutura da sociedade, e, 

portanto, o lugar onde se exerce o poder. 

A importância da sexualidade torna-se evidente, sobretudo no discurso de Fou-

cault. Segundo ele, neste jogo de poder que é a sociedade, a família normal seria uma 

invenção demográfica do fim do século XIX, pois somente ela permitiria à população 

se multiplicar. Numa concepção histórica, pode-se então conceber que a família é uma 

entidade formadora da sociedade, mas que se apresenta, a cada momento, de uma 

forma diferente. 

Como bastava o simples consentimento sem nenhuma outra formalidade para 

o casamento na Idade Média, o casamento clandestino tinha se tornado um verda-

deiro flagelo. Em virtude disso, permaneciam em situação muito desfavorável os filhos 

gerados nessas relações. Para por fim a tais uniões, o Concílio de Latrão, em 1215, 

editou regras para a celebração dos casamentos, indicando que cometia pecado 

quem se casasse sem a bênção nupcial ou não procedesse às denuntiationes – anún-

cio do casamento (proclamas). Elaborou ainda a Igreja, no século XIII, a teoria dos 

impedimentos matrimoniais (GILISSEN,1995, p. 571).  

Desde o século X até o século XVI, o casamento e o divórcio são regulados 

exclusivamente pelo direito canônico, tendo a Igreja monopólio de jurisdição nessa 

área. Fonte formadora da família, o casamento na Baixa Idade Média é definido como 
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um contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente, sem intervenção de ter-

ceiros, nem exigência de formalidades determinadas. A partir do século XII, passa a 

ser um sacramento regido por regras de caráter divino, entendendo os canonistas que 

a sua validade se confirmava pela conjunção carnal (GILISSEN, 1995, p. 566-570). 

Muito embora não seja previsto o divórcio no direito canônico, salvo a possibi-

lidade de se dissolver o casamento não consumado, havia a possibilidade da separa-

ção de pessoas requerida por qualquer dos cônjuges desde o século XIII, mantendo-

se entretanto a união. Dessa forma, pode-se ver como a Igreja, durante toda a Idade 

Média, afirmou sua competência em matéria matrimonial, situação que permaneceu 

praticamente inalterável até o final do século XIX, com o apogeu do Estado, que pas-

sou a regulamentar o casamento (GILISSEN, 1995, p. 572). 

Tendo em vista a realidade social, parte da doutrina medieval passou a admi-

tir o divórcio em caso de adultério. Foi nesse período da história que apareceu a teo-

ria da contratualização do matrimônio, por meio da influência dos romanistas do sé-

culo XII (GAUDEMET, 2001, p. 24).  

 

1.4 FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

Por influência da Igreja Católica, o cristianismo tornou-se religião de Estado no 

mundo ocidental a partir de 391. Preocupados em cristianizar toda a população, as 

outras religiões foram, de certa forma, condenadas, e denominadas de pagãs. Por 

serem mais recorrentes, três pecados eram mais condenados a atos penitenciais: a 

fornicação (grande gama de atos sexuais), o perjúrio e o ato violento.  

As mulheres eram consideradas seres frágeis, facilmente dominadas pelo de-

mônio.  

No continente europeu, segundo a concepção cristã, uma pessoa do Séc. XII 

era constituída por um corpo e uma alma: essa concepção não inspirava muita dúvida.  

De um lado o espírito, o imortal. Do outro, a carne, o efêmero, o mortal. O corpo era 

considerado perigoso, o lugar das tentações. Era preciso vigiá-lo, sobretudo nas por-

tas por onde o demônio podia infiltrar-se: olhos, bocas, narinas, orelhas. O corpo era 

também revelador da alma pela pele, pela cor dos cabelos, por alguns traços físicos, 

pela maneira como respondia a alguma prova. A noção de que o pecado não estava 
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só na ação mas também na intenção estimulou a exploração da própria consciência, 

através da introspecção.  

O esforço sobre si, pela contrição, era a maneira de livrar-se da condição de 

pecador. (TURKENICZ, p.141) Diante de tal passagem, pode-se perceber que o cris-

tianismo pregava um desenvolvimento espiritual mais do que as relações terrenas. O 

amor e o desejo cultivados eram a Deus e não o amor em relação a humanos. No 

casamento não se falava em prazer sexual, mas em afeto e caridade de um para com 

outro. 

O matrimônio configurava-se em sacramento que através da promessa de mo-

nogamia e indissolubilidade, assegurava a procriação e a propriedade, mantendo as-

sim, a estabilidade social e a junção e manutenção das riquezas. Deus criou Adão, e 

depois tirou do corpo dele a carne da qual fez o corpo de Eva. Abençoou então o 

homem e a mulher e lhe disse: “sedes fecunda, multiplicai-vos, enchei e dominai a 

terra” (BÍBLIA, Gênesis, vers. 27-28).  

É certo que a Igreja católica imperou durante muito tempo, tendo influenciado 

na forma de comportamento, moral, ético e, claro, na formação das famílias no Oci-

dente. Cultuar Deus em primeiro lugar e a família em segundo. Grupo sacro, respei-

tado, impunha monogamia, fidelidade e respeito. A mulher, comparada à Maria como 

mãe formosa e compreensiva, o pai, chefe e patriarca, ao qual cabia a organização e 

administração da casa, e os filhos, que representavam o fruto daquela união.  

A igreja católica, sem dúvida, desenhou o modelo de família clássico, estereo-

tipado, onde homem e mulher unem-se em prol da procriação, da manutenção da 

espécie, mediante a benção do Senhor, por meio do matrimônio público e consentido. 

Dessa forma, este último era sinônimo de família. O Concílio de Trento, instalado em 

13.12.1545 em resposta à Reforma protestante, consagrou e burilou o casamento 

como sacramento.  

Os cânones e o decreto tridentino transformaram o casamento em um contrato 

solene e baniram o casamento solo consenso. Agora, os enlaces clandestinos eram 

reprovados. Também, regulamentaram de forma detalhada o matrimônio, trazendo à 

igreja a exclusividade de sua realização. Dessa forma, o Concílio de Trento uniformi-

zou a matéria atinente ao casamento e traçou as diretrizes para a sua regulação. Entre 

os princípios enunciados, o da monogamia foi consagrado com toda. 
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A família contemporânea é resultado da mudança social significativa pela qual 

passa a mulher na segunda metade do século anterior. Podendo exercer sua sexuali-

dade com mais liberdade, graças à pílula anticoncepcional e ocupando no mercado 

de trabalho um lugar de importância equivalente ao do homem, a mulher pode ser 

independente; não tem mais que aceitar ideia de casar ou deixar de casar em função 

da vontade do pai. A chefia da família contemporânea não é mais do homem, e as 

decisões importantes (domicílio, local de férias, decoração da casa etc.) surgem de 

intensa negociação com a mulher e os filhos. Quanto ao casamento destes, os pais 

são meramente informados, com mais ou menos solenidade acera da decisão ado-

tada diretamente pelos noivos. 

Na contemporaneidade, existem diferenciação e mutabilidade de cada modelo 

e da competência com relação à decisão sobre o casamento dos filhos. No modelo 

tradicional, os pais da noiva e do noivo contratavam o enlace. Na romântica, o noivo 

pedia a mão da noiva ao pai dela, que podia impedir o casamento caso não lhe agra-

dasse o pretendente; já o pai do noivo era comunicado da decisão do filho. Na família 

contemporânea, a decisão é exclusiva dos diretamente interessados, e tanto o pai da 

noiva como o do noivo são apenas informados.  

Ainda hoje existem famílias que seguem modelos similares aos tradicionais ou 

românticos, em que a figura do pai ainda tem proeminência. Por meio de chantagem 

emocional ou ameaça de redução de meios materiais de subsistência, alguns homens 

conservadores procuram dar sobrevida a essas estruturas familiares arcaicas. 

Quando o conseguem, pagam e impõe aos filhos um altíssimo custo psicológico; aca-

bam formando pessoas fora de sintonia com o seu tempo, causando prejuízo para 

toda a sociedade. 

Com o passar dos tempos, a família veio sofrendo várias mudanças, e, atual-

mente, não é fácil conceituá-la, uma vez que não é mais uma instituição padrão como 

o modelo nuclear indissolúvel com finalidade de criar seus filhos (DIAS, 2011, p. 42).  

Como Caio Mario da Silva Pereira vem a conceituar:  

 

Considera-se família o conjunto de pessoas que descendem de tronco an-
cestral comum. Ainda neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, aditam-se 
os filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e noras), os 
cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados) (PEREIRA, 2004, p. 
19). A família atual não esta baseada em tabus e formas como antigamente, 
mas em afetividade, pois pode ser considerada como família qualquer relação 
de afeto (DIAS, 2011, p. 43). 
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A família pode ser aquela formada pelo casamento que gera uma relação ma-

trimonial, pelo vínculo de afinidade que vem a ligar um dos cônjuges aos parentes do 

outro, e também pode se formar através da adoção, de afinidade ou de parentesco 

(OLIVEIRA, 2002).  

Silvo de Salvo Venosa define família em conceito amplo e restrito:  

 

Importa considerar a família em conceito amplo, como parentesco, ou seja, o 
conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar: nesse 
sentido, compreendem os ancestrais, descendentes e colaterais do cônjuge, 
que se denominam parentes por afinidade ou afins. Nessa compreensão, in-
clui-se o cônjuge que não é considerado parente. ( FALTOU        A REFE-
RÊNCIA) 

 

Em sentido restrito, família compreende somente o núcleo formado por pais e 

filhos que vivem sobre o pátrio poder ou poder familiar (VENÔSA, 2009, p. 2). Nota-

se que, no sentido amplo, a família seria composta por todos os parentes que se ligam 

por algum meio; já a família em sentido restrito seria aquela em que se consideram 

apenas aqueles com quem se tem um convívio mais próximo, do dia a dia. Maria 

Helena Diniz entende que:  

 

 A família monoparental ou unilateral desvincula-se da ideia de um casal 
 relacionado com seus filhos, pois estes vivem apenas com um de seus 
 genitores, em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, adoção 
 unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, “produção 
 independente” , etc. (DINIZ, 2002, p.11).  

 

Sendo a família monoparental uma instituição que se iguala às outras entidades 

familiares, nota-se que a família veio a evoluir com o passar dos tempos, e, dessa 

forma, o conceito que a definia como sendo somente aquela que provem do casa-

mento e é constituída pelo casal legítimo e por sua prole já não existe mais, pois, 

atualmente, a família é embasada nas relações de afeto. 

 

1.5 FAMÍLIA NO DIREITO MODERNO 

 

Tendo convivido durante toda a Idade Média, as instituições romanas, canô-

nicas e germânicas separaram-se na Idade Moderna devido aos pontos conflitantes 

entre elas (MALUF, 2010). A Reforma religiosa atingiu gravemente a autoridade da 

Igreja no domínio do casamento. Como reação, a Igreja tomou, no Concílio de 
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Trento (1545 a 1563), medidas importantes em matéria de casamento. Pelo Decreto 

Tametsi, de 1563, o casamento tornou-se um contrato solene. Nele, deveriam ser 

observadas várias formalidades. Manteveram-se, entretanto, algumas caracterís-

ticas basilares, como a indissolubilidade dos votos e a não-necessidade de 

consentimento parental para a validade de ato (GILISSEN, 1995). A evolução do 

direito de família nos séculos XI ao XIX gerou um enfraquecimento dos direitos e 

deveres da família, pois, à medida que o Estado se consolida e consegue assegurar 

a ordem pública, a solidariedade familiar torna-se desnecessária (GILISSEN, 1995). 

A Reforma religiosa atingiu gravemente a autoridade da Igreja no domínio do 

casamento. Como reação, a Igreja toma, no Concílio de Trento (1545 a 1563), medi-

das importantes em matéria de casamento. Pelo Decreto Tametsi, de 1563, o casa-

mento tornasse um contrato solene, através do qual devem ser observadas várias 

formalidades, levando os casamentos clandestinos a tornarem-se nulos, pois deve o 

casamento ser efetuado in face ecclesiae. Manteve-se, entretanto, algumas caracte-

rísticas basilares como a indissolubilidade dos votos e a desnecessidade de consen-

timento parental para a validade de ato (GILISSEN, 1995, p. 573). 

Como menciona os Mazeaud, os ideais dos filósofos do século XVIII transfor-

maram o casamento numa verdadeira união livre, formando-se e dissolvendo-se ao 

prazer dos contraentes, (defendeu Rousseau a ideia do estado de natureza em maté-

ria de constituição familiar e entendeu Voltaire que o divórcio era uma necessidade 

natural), observadas as formalidades estabelecidas na lei.  

Retira-se, assim, da família, seu fundamento principal: o casamento, passando-

se a perquirir, desse modo, a equiparação jurídica das diversas formas de composição 

familiar, bem como do status legal da prole advinda da pluralidade dessas relações 

(MAZEAUD,1994, p. 30). 

Na França, instituiu-se o casamento civil, relegando o casamento religioso a 

negócio eclesiástico. O art. 7° do Código Civil francês retrata que “ a lei não considera 

o matrimônio senão como um contrato civil”. A autoridade civil intervém na manuten-

ção dos registros paroquiais a partir do século XV (Bolonha ano 1454 ou França ano 

1539 ).A família continuou a ser formada pelo matrimônio, porém algumas alterações 

foram sentidas, como a alteração do regime dotal pelo da comunhão – elevando a 

condição da mulher; permanecendo, todavia, a forma patriarcal, embora mais atenu-

ada do que no direito romano (GILISSEN, 1995, p. 561). 
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De acordo com John Gilissen, na Europa ocidental a família obedeceu a um 

modelo patriarcal, em que a autoridade suprema era exercida pelo pai ou avô; era 

formada por todos aqueles que sentiam entre si uma relação de parentesco, esten-

dendo-se tal relação tanto quanto permitisse o reconhecimento dos laços de sangue. 

Desempenhava a família um papel essencial na formação social e jurídica do Estado, 

exatamente como o fazia nas sociedades primitivas e feudal. 

A introdução de uma concepção mais individualista durante o século XIX valo-

rizou, na Europa, o nascimento da família nuclear; surge também a família monopa-

rental, fruto do divórcio e da filiação extramatrimonial, passando, assim, a coexistirem 

várias modalidades de família (BRAHINSKY, 1994. p. 10). 

No Brasil, a família, tal como é conhecida, sofreu influências da família romana, 

da família canônica e da família germânica. É notória a influência do direito canônico 

em nosso direito pátrio, como consequência direta da colonização portuguesa (GON-

ÇALVES, 2005, p. 16). 

Em todo o período colonial e no Império, conheceu-se, como fonte formadora 

da família, o casamento, quer fossem “casamentos arranjados ou casamentos por 

interesse”, sendo esses importantes e solenes contratos sociais de inclusão na soci-

edade da época. Como aduz Mary del Priore “testamentos revelam tensões entre pais 

que viam seus filhos contrariá-los ao casarem-se por amor”. A preocupação com a 

manutenção do status social era muito mais importante do que o amor entre as elites 

da época (PRIORE, 2008. p. 159). 

O Código Civil brasileiro de 1916 trouxe algumas inovações ao Direito de Fa-

mília, mas manteve muitas das estruturas que se estabeleceram ao longo dos tempos, 

como uma estratificação da consciência jurídica popular. Os princípios de liberdade e 

igualdade popularizados no período possibilitaram a disseminação do divórcio e o re-

conhecimento da família natural ao lado da então denominada família legítima. Tam-

bém se relativizaram os conceitos de autoridade marital e parental em matéria de fa-

mília. Nesse sentido, houve uma significativa alteração dos costumes e uma evolução 

paralela da legislação de família (DANTAS, 1991, p. 65-76).  

Segundo Maria Berenice Dias, o distanciamento da igreja, a quebra da ideolo-

gia patriarcal decorrente da chamada revolução feminina, a liberdade dos costumes, 

bem como o surgimento de métodos contraceptivos e a evolução da engenharia ge-

nética acabaram por redimensionar o próprio conceito de família. (DIAS, 2006, p. 1).  
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As constantes reivindicações por igualdade e liberdade trouxeram reflexos nas 

relações familiares, surgindo, assim, a família moderna. Nota-se que, contrariando 

concepções anteriores, a nova família preocupa-se com o amor recíproco, apesar de 

ainda se constituir com fins de reprodução. É necessário que o casal tenha afetividade 

recíproca, e, por isso, o respeito é fundamental. Dessa forma, entende-se que a mu-

lher e os filhos já são considerados sujeitos dotados de direitos.  

Ademais, apesar de ainda considerar o matrimônio como a principal forma de 

constituição do grupo familiar, já são previstos direitos e deveres a ambos os cônjuges 

e a possibilidade de divorciarem-se (PINTO, 2011, p. 96). Clóvis Beviláqua (1976, p. 

17) preleciona os fatores de constituição da família moderna, que são: o instituto ge-

nesíaco, o amor que aproxima os dois sexos e os cuidados exigidos para a conserva-

ção da prole, que tornam mais duradoura a associação do homem e da mulher. 

Assim sendo, refletimos com Luis Díez Picazo e Antonio Gullon que a família 

se estabelece através das recíprocas relações entre pessoas que possuem um as-

cendente comum ou também entre aquelas que vivem juntas mantendo uma vida do-

méstica, um destino conjunto. Desta sorte, pressupõe a família uma dada organização 

social, que detém normas próprias de comportamento, crenças e tradições. Somente 

por meio da valorização das ideias preconizadas em cada momento histórico da exis-

tência humana, bem como das necessidades econômicas que se impuseram ou im-

põem, pode-se definir o que efetivamente se entende por família em cada momento 

de sua evolução (DÍEZ PICAZO, Luis; GULLÓN, 2006, p. 31-32). 

 

1.6 FAMÍLIA NA PÓS-MODERNIDADE 

 

A segunda metade do século XX assistiu a um processo sem precedentes 

de mudanças na história do pensamento e da técnica, que levaram a uma 

alteração paradigmática no modo de se pensar a sociedade e suas instituições (MA-

LUF, 2010).  

A família chega, assim, à era contemporânea, na qual, por meio da mudança 

dos costumes, seus valores se modificam, passando a sua gênese a estar mais ligada 

ao afeto e à valorização da dignidade da pessoa humana, observadas as 

peculiaridades que envolvem cada indivíduo. (MALUF, 2010).  
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A estrutura da família foi se alterando paulatinamente com a mudança dos cos-

tumes, dos valores, “com a introdução de novos comportamentos e novos princípios, 

com o abandono de matizes em desuso” (HIRONAKA, 2000). 

O Direito Privado, especialmente em relação aos assuntos que permeiam a 

família pós-moderna, é um dos ramos jurídicos que tem sofrido maiores transforma-

ções e, consequentemente, evolução nas ideias, principalmente no campo da tutela. 

Essa constante metamorfose é fruto da pós-modernidade, que propiciou novas refle-

xões e contornos para um tema que sempre gera discussões significativas (SOUZA, 

2015).  

O advento de uma família individualista e relacional constitui um signo da de-

mocratização da vida privada (FLAQUER 1999, p.31). Na segunda metade do século 

XX, surgiu uma multiplicidade de modelos familiares, heterogêneos entre si, que não 

se ajustam perfeitamente às tipologias pré-articuladas pela história. Ressalva Silva 

(2013) que, por conta disso, deve-se atentar para a democratização da vida pessoal 

ou familiar, e, citando Anthony Giddens (1993), apresentam-se três condições que 

possibilitam tal democratização: a autonomia, a vedação da violência física e emocio-

nal e o envolvimento dos indivíduos na determinação das condições de sua associa-

ção.  

Entretanto, ainda segundo Silva (2006), por ser um processo, a democratização 

precisa de mecanismos que a implementem de forma efetiva.  

À vista disto, percebe-se que a família pós-moderna difere substancialmente 

da família moderna na medida em que tem como escopo maior a felicidade. De certa 

forma, nesse conceito plural, ‘liberal’, pode-se afirmar que a família dos dias atuais é 

um instrumento que seus componentes utilizam para sua própria realização pessoal.  

Embasada no amor romântico, ela aprova a reciprocidade dos sentimentos e 

dos desejos carnais por intermédio do casamento. Além disso, valoriza a divisão do 

trabalho entre os esposos, fazendo, ao mesmo tempo, do filho um sujeito cuja educa-

ção o casal é encarregado de assegurar. A família dita contemporânea ou pós mo-

derna pode, ainda, unir numa relação afetiva dois indivíduos em busca de relações 

íntimas ou realização sexual.  

A transmissão da autoridade vai se tornando então cada vez mais problemática 

à medida que divórcios, separações e recomposições judiciais aumentam (ROUDI-

NESCO, 2003, p. 19).  



28 

 

 
 

São patentes, nesse novo universo, as prerrogativas e direitos individuais. 

Cada um tem seu objetivo e utiliza o grupo familiar como base para alcançá-lo. Busca-

se, dentro da estrutura familiar, o reconhecimento da liberdade de formas, pois é nessa 

faculdade, pautada no interesse e necessidade especificas de cada um, que a família 

contemporânea ergue-se. Nela, filhos já não têm mais classificação, mulheres têm os 

mesmos direitos e deveres que os homens; a mãe solteira já não é mais marginalizada 

e o pai pode ser o ‘dono de casa’, enquanto sua esposa, a mantenedora; os homoa-

fetivos podem formar família e adotar filhos, e até podem obtê-los via inseminação 

artificial.  

Segundo Pinto (2011, p. 96), não obstante o Estado proteja a família e implici-

tamente preveja o direito fundamental ao convívio familiar, o que está em voga é a 

desestatização do afeto, uma vez que não se admite o Estado intervenha em tal rela-

ção, senão para garantir a prevalência de direitos fundamentais e da dignidade da 

pessoa humana.  

A família hodierna configura-se em um agregado de interesses individuais em 

que é possível unificar sentimentos e vínculos que constroem a dignidade, fazendo 

com que cada um possa seguir o caminho da realização de seu plano pessoal de 

felicidade (VIANNA, 2010).  

Dessa forma, o Direito passa a dispor regras e princípios que visam à tutela de 

uma dimensão existencial e não mais restritivamente patrimonial, ligada fundamental-

mente à proteção da pessoa e da personalidade humana. 

A história da família moderna, fundada no sentimento, vai mostrar que o que 

vale a pena, afinal, é a pessoa, relacionando, assim, a vida privada como verdadeira 

Meca da existência, a exaltação dos princípios democráticos, e a valorização da vida 

afetiva sob todas as suas formas, buscando-se a felicidade. 

O Direito de Família é um dos ramos do Direito que mais sofreu mudanças no 

último século. Essas estão associadas às transformações sociais, principalmente a 

partir dos anos 1960, e contribuíram para modificar a situação das mulheres na soci-

edade e na família. Sua autonomia pessoal e financeira foi consideravelmente ampli-

ada em relação aos homens com o advento da pílula anticoncepcional e graças ao 

movimento feminista, que aumentou o nível de instrução feminina e sua inserção no 

mercado de trabalho (LINS, 2012, apud SOUZA, 2015). 
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A alteração do cenário familiar impactou diretamente na legislação sobre a fa-

mília, a qual tentou acompanhar tais transformações. Pode-se destacar a Lei n. 

4.121/64, denominada Estatuto da Mulher Casada, como marco inicial da evolução da 

legislação. Essa lei devolveu a plena capacidade à mulher casada e deferiu-lhe bens 

reservados (SOUZA, 2015).  

A família deixou de ser unicamente um núcleo econômico e de reprodução, e a 

escolha do cônjuge passou a ser por amor, embasada no afeto e no companheirismo. 

Caso isso não acorresse, o casal poderia desejar se separar (LINS, 2012, apud 

SOUZA, 2015). Em 1977, foi aprovado a Lei do Divórcio, marco histórico importante 

no Direito de Família, foi objeto de grandes modificações nos últimos anos. Isso por-

que as barreiras que foram colocadas pelo legislador no seu início, com intuito de 

proteger a família, como a necessidade de discussão de culpa pelo rompimento con-

jugal e submissão a prazos para usa concretização, foram inteiramente suprimidas 

pela atual legislação, com consagração máxima do princípio da liberdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA DAS FAMÍLIAS NO BRASIL E NO MUNICÍ-

PIO DE CAÇADOR 

 

2.1 A HISTÓRIA DAS FAMÍLIAS NO BRASIL  

 

Desde o descobrimento, formas variadas de famílias vêm se configurando na 

sociedade brasileira. Essa variabilidade traz diversas discussões sobre qual é o mo-

delo preponderante de família em nosso país. É necessário chamar a atenção para a 

miscigenação no surgimento da família no cenário brasileiro. Ela nasce a partir do 

encontro e da mistura entre raças – brancos europeus, índios nativos e negros africa-

nos.  

A origem mestiça da família brasileira certamente provocará uma multiplicidade 

de formas de se viver essa realidade. Uma das descrições mais importantes sobre a 

família brasileira foi realizada por Freyre em 1933, no clássico livro “Casa-grande & 

Senzala”. A partir de Freyre, muitas pesquisas sobre a família surgiram no Brasil, e 

algumas delas refutam suas ideias de que a família patriarcal seria o modelo domi-

nante de família do período do Brasil colonial.  

O que será apresentado aqui não é a defesa de qual forma de família predomi-

nava ou predomina no Brasil, mas sim a demonstração de como, na sociedade brasi-

leira, em qualquer época, coexistiam ou coexistem modelos plurais de família.  

 

2.2 A EVOLUÇÃO FAMÍLIA BRASILEIRA NO PERÍODO COLONIAL E PERÍODO RE-

PUBLICANO  

 

Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas lidera-

das por Pedro Álvares Cabral e assim começa uma nova história para o povo que aqui 

vivia. Entretanto, somente após trinta anos da descoberta das novas terras, a Coroa 

portuguesa começou a interessar-se pela colonização do Brasil. Isso ocorreu porque 

havia um grande receio dos portugueses em perder essas terras para invasores, 

como, por exemplo, os franceses, os holandeses e os ingleses.  

A colonização seria uma das formas de ocupar e proteger o novo território. Por-

tugal, então, enviou para o Brasil patrícios para garantir o povoamento da Colônia e o 

domínio sobre as terras. Esse grupo de pessoas enviadas para ocupar o país tropical 
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tinha o objetivo de fazer da Colônia uma terra semelhante, tanto cultural quanto eco-

nomicamente, à Coroa portuguesa.  

Assim, os portugueses vieram ao Brasil para habitar, cultivar e explorar a terra 

estrangeira. Os portugueses que aqui chegavam se acomodavam em regiões distintas 

da Colônia e os homens eram mantenedores de suas famílias. A família torna-se a 

base da colonização do Brasil.  

De acordo com Ricardo, citado por Souza e Botelho (2001), a sociedade brasi-

leira do período colonial é formada a partir de três formas de composição familiar. A 

primeira era representada por uma sociedade agrária, típica do Nordeste brasileiro, 

cunhada na monocultura, no escravagismo e nos grandes latifúndios de cana-de-açú-

car. A segunda, a sociedade pastoril, representada pelas fazendas de gado, pela vida 

selvagem das capitanias do Piauí e do Rio Grande e pela peculiaridade do povo mi-

neiro. Por último, a sociedade bandeirante, com seus homens aventureiros e mulheres 

soberanas.  

O que se pode perceber através dos estudos de Silva (1998) é que as famílias 

se compunham de acordo com a atividade econômica da qual viviam. A família nume-

rosa, com vários escravos em seu entorno, era típica da agricultura canavieira, uma 

vez que esse tipo de cultura exigia grande número de mão-de-obra para a sua manu-

tenção.  

Diferentemente, as famílias que viviam ao redor das fazendas de gado neces-

sitavam de grande expansão de terra para as pastagens, mas pouca mão-de-obra 

para a lida com o gado. Através dos estudos sobre a família no Brasil, vislumbram-se 

diversas formas de famílias que compunham o cenário do Brasil no período colonial.  

Silva (1998) também cita em seu trabalho as seguintes formas de composição 

familiar na Colônia portuguesa: a família da Casa-grande; das fazendas de gado; a 

família mineira; a de sitiantes, chacareiros e roceiros e as famílias de comerciantes.  

Os engenhos de açúcar eram a força econômica predominante no nordeste 

brasileiro, sendo esses encontrados principalmente em Pernambuco e no Recôncavo 

baiano às vésperas da invasão holandesa no Nordeste. Havia 350 engenhos funcio-

nando no Brasil, dois terços deles localizados na Bahia e em Pernambuco. Na primeira 

década do séc. XVIII, o número chegava a 528; já na década de 1770, em Pernam-

buco na Paraíba, contabilizavam-se 406 engenhos. (SILVA, 1998, p. 51).  
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As famílias que se formavam ao redor dos engenhos de açúcar se caracteriza-

vam pela extensão de seus membros. Uma família numerosa, em que não apenas os 

laços de consanguinidade caracterizavam o grupo familiar, mas também os laços de 

dominação entre o homem branco, o escravo e o índio, sendo esse último o único ser 

genuinamente brasileiro. Para Freyre (2002), a sociedade colonial brasileira desen-

volveu-se dentro das casas grandes a partir de um regime patriarcal e aristocrático. O 

senhor de engenho, com sua autoridade indiscutível, propiciava a expansão e a ri-

queza da Colônia. A família é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, 

a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra es-

cravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se 

na aristocracia colonial mais poderosa da América. (FREYRE, 2002, p. 92). A família 

que cresceu em torno da agricultura canavieira no Brasil colonial foi a patriarcal.  

Esse modelo de família de origem portuguesa movimentava não apenas a 

casa-grande, mas também toda a sociedade aristocrática do nordeste brasileiro. As 

famílias patriarcais “[...] faziam parte do cenário social como verdadeiros alicerces da 

vida coletiva. Privilégio não do universo brasileiro, mas característica comum às soci-

edades tradicionais.” (ROMAGNOLI, 1996, p. 42).  

A base econômica agrícola brasileira fortalece o modelo de família patriarcal e, 

por extensão, rural. Para Freyre (2002), a exploração sobre a cultura de cana-de-açú-

car se dá devido às dificuldades de se explorarem outras riquezas nas diversas regi-

ões do País. A família patriarcal era composta pelo senhor de engenho, esposa e filhos 

legítimos. Junto a eles ainda encontravam-se os parentes – tanto da linhagem do pa-

triarca quanto da esposa – os agregados e os escravos.  

O senhor de engenho, o patriarca da família, detinha o domínio de tudo e todos 

no engenho; de maneira rígida, era ele quem ditava as normas e regras. O patriarca, 

figura centralizadora e detentora de poder, exercia um controle forte e implacável so-

bre o engenho em nome da honra e da preservação do patrimônio e da linhagem.  A 

família patriarcal se formava principalmente pelos laços matrimoniais.  

Essas uniões eram pautadas por meio do prestígio social da família no círculo 

social e da posição ocupada pelos noivos na família de origem. O casamento era uti-

lizado como forma de controle de bens e de expansão das riquezas. Casava-se com 

o intuito de fortalecer as alianças entre as famílias e não porque havia interesse afetivo 

mútuo entre o casal.  
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As bodas eram determinadas pelos patriarcas das famílias, sem considerarem 

a opinião ou a posição afetiva dos nubentes. A função do casamento e da família era 

a de garantir a preservação do patrimônio. Era, ainda, a responsável pela segurança 

e o bem-estar de seus membros. Os aspectos educativos e religiosos faziam parte da 

educação recebida pela prole, que fica a cargo da figura feminina da casa, a qual 

orientava as escravas no cuidado dos filhos.  

Conforme anteriormente citado, a vida das famílias nas fazendas de gado muito 

se diversificava da vida nas casas-grandes. A partir dos estudos de Silva (1998), é 

possível notar que esse tipo de atividade econômica acontecia nas regiões do Piauí e 

do Rio Grande do Norte. Devido à hostilidade dos índios na região do rio Parnaíba, 

poucas eram as famílias que se aventuravam em se concentrar ao redor da casa da 

fazenda de gado.  

As famílias que ali viviam eram pequenas e na maioria das vezes a propriedade 

era ocupada pelos peões e pelo dono das terras. “Nas 129 fazendas de gado do Piauí 

em 1697, só havia uma mulher branca, eram raras as negras e mesmo as índias não 

eram numerosas. Famílias praticamente não existiam naqueles sertões.” (SILVA, 

1998, p. 69).  

Essa realidade no sertão da Colônia começa a se modificar em torno de 1760, 

em função da chegada do primeiro governador da capitania, João Pereira Caldas. 

Com a expulsão dos jesuítas, suas fazendas foram tomadas pela Coroa portuguesa, 

que, por sua vez, concedeu aos patrícios terras com o intuito de criar vilas que pudes-

sem acelerar o crescimento econômico e produtivo da região.  

A concessão de terras a partir da política de sesmarias garantia que as terras 

brasileiras abandonadas ou improdutivas seriam doadas pela Coroa portuguesa aos 

colonizadores, visando à proliferação da pecuária e, consequentemente, o aumento 

do convívio das famílias nas fazendas de gado (SILVA, 1998).  

No final do período colonial, observa-se que a economia das Minas Gerais não 

se baseava apenas na extração do minério, mas já se apresentava na união entre o 

cultivo da cana-de-açúcar, a agropecuária e a mineração. Acreditava-se que o ofício 

da mineração prejudicava a formação da família devido à crença de que apenas os 

homens e seus escravos habitavam a região.  
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No entanto, documentos que concediam a moradores da região terras a partir 

da política de sesmarias refutaram essa ideia e confirmaram a consolidação de nú-

cleos familiares, uma vez que só se doava terras para quem possuísse família. (SILVA, 

1998). Para Souza e Botelho (2001), a família é o centro da sociedade mineira, sendo 

a autoridade patriarcal o cerne da vida doméstica. 

Os papéis ocupados por homens e mulheres dentro da casa são claros e bem 

definidos. O homem mineiro ocupa o lugar de lei naquela sociedade. No entanto, com 

a decadência da mineração, ocorrerá uma queda do domínio patriarcal, tendo então 

a mulher se tornado a voz no interior da família. O regime matriarcal, naquele mo-

mento, orienta a vida mineira.  

A mulher ganha destaque na família, mas a hierarquia entre homens e mulheres 

no seu interior permanece sólida. No Planalto Paulista, são encontradas as pequenas 

propriedades nas quais o modo de vida se dava de forma mais comunitária através 

da convivência comum de várias famílias. As famílias eram pequenas, porém os gru-

pos mais numerosos, tendo o pai, também, um lugar de destaque no grupo familiar. 

(SOUZA; BOTELHO, 2001). Roças, sítios e chácaras são propriedades rurais com 

baixa extensão de terra encontradas na Capitania de São Paulo. Essas terras são 

concedidas através de sesmarias para pequenos produtores, que também tinham a 

posse de escravos.  

Em alguns casos, quando a terra era explorada por pessoas que não recebe-

ram a doação dos terrenos por sesmaria, esses precisavam pagar à Coroa um foro 

(SILVA, 1998). 

Quanto à política das bandeiras, a família seria condição para que essa ocor-

resse. Aos bandeirantes só eram permitidas expedições no interior da Capitania Pau-

lista, uma vez que eles tinham famílias formadas para as quais poderiam retornar após 

a exploração da terra e das riquezas minerais.  

Às mulheres dos bandeirantes cabia aguardar os maridos do retorno do des-

bravamento e da colonização das novas terras. Eram elas responsáveis por gerenciar 

sozinhas a casa e os poucos escravos que lhes restavam. Nas culturas de café em 

solo paulistano encontravam-se semelhanças quanto às grandes plantações de cana-

de-açúcar no nordeste brasileiro. No entanto, Ellis Júnior, citado por Souza e Botelho 

(2001) afirma que em São Paulo: “não havia monocultura especializada. Não havia 

latifúndios. Não havia escravidão africana. Não havia opulência.”  
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O regime sociológico era o comunitário das bandeiras e os núcleos patriarcais, 

por não haver o latifúndio, se aglomeravam na pequena propriedade banindo o isola-

mento, e cultivando maior sociabilidade nos vilarejos satélites de Piratininga. (ELLIS 

JÚNIOR apud SOUZA; BOTELHO, 2001, p.420). Os casamentos nas famílias paulis-

tas se davam de forma restrita, sendo as uniões limitadas ao círculo de parentes. A 

população paulista se multiplicava em torno da consanguinidade. Nessa realidade, os 

casamentos ocorriam em menor número do que nas famílias das casas-grandes. 

A pluralidade de formatos de famílias no Brasil Colônia comprova que as dife-

rentes formas de famílias não são um fenômeno contemporâneo. É possível pensar 

que as famílias nos dias de hoje são herdeiras dos modelos de famílias compostas 

desde a época colonial. Será apresentado a seguir como as famílias se consolidaram 

no Brasil moderno dos séculos XVIII e XIX, e como elas deixaram heranças às famílias 

dos dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 A FAMÍLIA MODERNA BRASILEIRA  

 

Como se pode observar, no Brasil do período colonial, a sociedade se caracte-

rizava por uma economia tipicamente rural, agrária, sendo a família demarcada pelo 

parentesco. Com a emergência da modernidade, a sociedade brasileira se caracteri-

zará como urbana, tendo uma sociedade fundada em relações de classes e a família 

pautada nas relações de produção.  

No final do século XVIII e durante todo o século XIX, ocorreram mudanças fun-

damentais na base da economia brasileira. A exportação do açúcar associada à ex-

ploração do ouro via comercialização promovem uma nova característica à colônia 

portuguesa. O Brasil colônia, de economia tipicamente rural, converte-se numa eco-

nomia comercial. Essa nova economia promove as migrações do meio rural para o 

meio urbano, provocando o acúmulo de pessoas nas cidades.  

A urbanização transforma as pequenas vilas em cidades. Essas vão se consti-

tuindo como centros sociais, pouco a pouco. “Inicialmente, precárias e rudimentares, 

foram criadas pelos senhores rurais, possuindo como modelo o engenho ou as fazen-

das e funcionando como apêndice das propriedades rurais.” (ROMAGNOLI, 1996, p. 

53). A concentração de pessoas no meio urbano provoca uma nova realidade.  

O Estado começa a interferir nas cidades e consequentemente no meio familiar 

através dos médicos higienistas. Para Costa citado por Romagnoli (1996), a medicina 

higienista é o instrumento utilizado pelo Estado para controlar, ordenar e subordinar a 

população, e mais diretamente o grupo familiar. Apesar das transformações econômi-

cas e sociais, a família ainda se mantinha sob a custódia do poder patriarcal. Este, 

por sua vez, a partir da fidelidade aos próprios ideais, poderia ameaçar os planos do 

Estado para com seus cidadãos.  

O saber médico então recai sobre a família através dos princípios de intimidade, 

saúde, redefinição de papéis e do conforto doméstico. Outro resultado da atuação do 

dispositivo médico é a junção da saúde e da prosperidade da família em estreita de-

pendência com sua sujeição ao Estado. Amar à pátria torna-se sinônimo de saúde, de 

instrução e de organização, e consequentemente, famílias saudáveis formavam um 

Estado saudável! A conversão do universo familiar à ordem urbana possui também o 

intuito de “nacionalização”, produzindo indivíduos convictos de que da higiene e da 

disciplina de seu cotidiano dependiam o futuro de sua nação.  
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A família, gradativamente, vai se consolidando como célula mestra da socie-

dade, célula mestra que já não é mais subordinada ao pai, tendo como fim último a 

coesão e a preservação do grupo; pelo contrário, o objetivo agora são os filhos, fruto 

de um casal unido em matrimônio pelo amor, derivado de uma ênfase cada vez mais 

crescente no indivíduo, propagada pelos higienistas. Filhos que, em última instância, 

devem ser bem criados e esbanjar saúde, para dessa maneira participar do progresso 

da pátria (ROMAGNOLI, 1996, p. 55–56).  

Com a modernidade, a família brasileira se reestrutura; no entanto, ainda per-

manecem traços do modelo de família patriarcal do período colonial. É possível dizer 

que o modelo de família conjugal moderna do século XIX, que surge a partir da deca-

dência do modelo patriarcal do século XVIII, é herdeira de um modelo de família de 

camadas sociais dominantes, tendo o homem, pai de família, a posse sobre todos os 

bens, ou seja, esposa, filhos e as riquezas de família.  

A família conjugal moderna, a família burguesa, caracterizava-se por uma ên-

fase na dicotomia público/privado, relativa às atividades do homem e da mulher, dis-

tinguindo o trabalho produtivo, remunerado do improdutivo e não remunerado, domés-

tico, invisível. Essa família intimista excluía a mulher da produção e reforçava-a no 

papel de esposa e mãe, centrado na esfera doméstica. Revalorizava a esfera privada 

e os papéis femininos. A figura do pai era enaltecida, figura mais importante nas deci-

sões da casa e no aspecto jurídico. (COELHO, 2000, p. 13).  

“A família conjugal pode ser definida como uma sociedade composta pelo casal, 

unidos em matrimônio, e os filhos decorrentes desta união, caracterizando um grupo 

social restrito em estrutura, função e hierarquia.” (ROMAGNOLI, 1996, p. 63). Tal fa-

mília se constitui por um número pequeno de membros quando comparada à família 

patriarcal do período colonial. Nela, encontra-se o casal de cônjuges com sua prole 

reduzida, residindo em casas próprias, sem a presença de outras figuras de paren-

tesco, sendo sua rotina vivida independente das famílias de origem. Possui a missão 

de procriar e criar os filhos sempre a partir de ideais afetivos.  

O poder no âmbito familiar é compartilhado entre os cônjuges. (ROMAGNOLI, 

1996). A família, assim tratada, pauta-se num pensamento moderno, no qual valores 

de igualdade são intrínsecos a homens e mulheres.  
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A desigualdade entre os indivíduos irá surgir pela diferença dos meios de pro-

dução que cada um ocupa e consequentemente por aquilo que seu trabalho lhe per-

mite possuir (propriedades). Dessa forma, a sociedade moderna se caracteriza pelos 

valores igualitários, negando os valores tradicionais, fundados na hierarquia. (DU-

MONT apud VAITSMAN, 1994).  

No entanto, verifica-se que esses ideais se perdem na sociedade moderna, 

uma vez que as relações de propriedade se organizaram socialmente através dos 

meios produtivos do trabalho remunerado.  

A família conjugal moderna estrutura-se por meio de uma divisão sexual do 

trabalho, que impede o exercício da liberdade e igualdade de forma equivalente entre 

homens e mulheres. Isso se deve porque as funções produtivas anteriormente con-

troladas pelas famílias como, por exemplo, os engenhos de açúcar são transferidas 

para o mercado de trabalho, fazendo com que a família conjugal moderna perca seu 

caráter de unidade produtiva.  

A hierarquização surge nesse modelo de família, por meio de atividades produ-

tivas que, na palavra estrutura é utilizada no sentido de organização. Já a palavra 

função está colocada na frase no sentido de funcionalidade. Na maioria dos casos, 

são destinadas ao homem, que sai de casa e possui remuneração pelo seu trabalho; 

e pelas atividades não produtivas, que se referem ao trabalho da mulher, de cunho 

doméstico, não remunerado, no cerne da família.  

A noção romântica de individualidade e de amor que justifica o casamento no 

mundo moderno é também o motivo dos desencontros e dos desenlaces das uniões 

entre os indivíduos. A livre escolha, ponto crucial da singularidade do homem mo-

derno, é a fenda de ruptura matrimonial, pois quanto maior a possibilidade de escolha, 

maior será a valorização de si mesmo e consequentemente maior será o conflito ge-

rado entre o indivíduo e o coletivo.  

Para Vaitsman (1994), a família conjugal moderna no Brasil é também chamada 

de família patriarcal moderna, apesar de resguardar aspectos da família do período 

colonial, vai se diferenciar dessa última a partir de certa igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, pelo controle da natalidade, pelo aumento do número de divór-

cios e recasamentos, pelo enfraquecimento da autoridade paterna e pela participação 

da mulher no mercado de trabalho. Essa, por sua vez, se dá devido ao aumento da 
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escolarização da mulher em nível mais avançado, decorrente da abertura legal para 

seu ingresso em cursos universitários.  

Não apenas os fatores apresentados por Vaitsman (1994) influenciam no modo 

de vida das famílias no Brasil moderno. Pode ser destacada ainda a interferência das 

leis que regulamentam o país, que incidem diretamente no contexto familiar. Essa si-

tuação é verificada a partir da perda do poder patriarcal, tanto no interior da família 

quanto da sociedade, sendo ele transferido para o poder judiciário.  

A família, que antes funcionava por um regime patriarcal, agora passa a funci-

onar a partir de leis sociais ditadas pelo Estado. Tal mudança é percebida, por exem-

plo, no consentimento, em 1943, pela legislação que autoriza a mulher casada a tra-

balhar fora de casa sem precisar da permissão prévia do marido.  

Agora, a mulher que desejava trabalhar poderia escolher seu caminho profissi-

onal, independentemente dos desejos de seu cônjuge. (PENA apud VAITSMAN, 

1994).  

Até a Constituição de 1988, era o Código Civil de 1916 que determinava as 

formações de família no Brasil. O Código Civil brasileiro foi cunhado a partir de pre-

ceitos franceses, o qual colocava a família num sistema patriarcal, matrimonializada, 

hierarquizada, fundada numa comunidade de sangue.  

O homem ocupava o lugar de chefe da família; a mulher e os filhos encontra-

vam-se em posição hierarquicamente inferior. A unidade familiar é mantida pela im-

possibilidade da dissolução do vínculo conjugal. (MATOS, 2000). A noção romântica 

de individualidade do homem moderno e contemporâneo se dará através dos ideais 

de felicidade, que se concretizarão pela realização pessoal do indivíduo, não se con-

siderando o bem-estar coletivo.  

No entanto, como já foi dito, desde os tempos do descobrimento, várias formas 

de famílias coabitavam o solo brasileiro. Assim, em 1988, com a nova Constituição é 

preciso reformular o conceito de família. Essa, por sua vez, ganha novo formato na 

ordenação jurídica brasileira, pois passa de um modelo de família formada para a 

manutenção patrimonial, presente no Código Civil de 1916, para uma família formada 

a partir de laços afetivos.  

Para que uma família seja considerada como tal, não é mais necessário o vín-

culo testemunhado em papel, deixando então o casamento de ser a base da família 
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brasileira. A hierarquia de seus membros agora está calcada no princípio da igualdade; 

a Constituição consagra a direção da família tanto pela figura do pai quanto da mãe.  

A família extensa transforma-se na família nuclear; com a legitimação da Cons-

tituição de 1988, pós-nuclear. Outorga-se, pela Constituição, um modelo de família 

eudemonista, preocupada com a realização pessoal dos indivíduos que a compõem. 

Não se tutela mais a família como ente transpessoal, vinculada à relação de produção 

e procriação, mas sim como garantidora de realização pessoal, de caráter íntimo e 

afetivo dos indivíduos. Com a Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar a exis-

tência de um modelo jurídico plural de família. (MATOS, 2000, p. 03)  

Com a Constituição de 1988, há uma expansão no que se considera entidade 

ou unidade familiar. A nova Constituição aponta características comuns as quais são 

chamadas de entidades familiares.  

De acordo com Lôbo (2002), essas características são: a) a afetividade como 

fundamento e finalidade do grupo familiar; b) a estabilidade, não se reduzindo a união 

legal; c) a ostensibilidade, forma de aparição pública da família. Lôbo (2002) acredita 

que a expansão legal da família ocorreu pela mudança de foco no que diz respeito à 

proteção. De acordo com ele, a questão da proteção nas Constituições anteriores a 

de 1988 incidia sobre o grupo familiar, uma vez que ele era a base do Estado Brasileiro 

e de sua organização política, social, religiosa e econômica. No entanto, na Constitui-

ção de 1988, o foco da proteção passa para as pessoas humanas que compõem as 

entidades familiares e sociais, tendo essas mais deveres previstos em Lei do que di-

reitos.  

A proteção da família se dará a partir do interesse da realização existencial e 

afetiva das pessoas que a compõem. Sendo assim, não se pode proteger determina-

dos tipos de famílias e desproteger outros, pois essa ação infligiria o princípio funda-

mental da Constituição brasileira, o da dignidade humana.  

O eudemonismo é uma doutrina que considera a busca de uma vida feliz, seja 

em âmbito individual, seja coletivo, o princípio e fundamento dos valores morais, jul-

gando eticamente positivas todas as ações que conduzam o homem à felicidade 

(HOUAISS, 2002). Há também o fato de que a valorização do afeto ajuda a promover 

a legalização dos demais tipos de famílias na Constituição de 1988. Ela passa a reco-
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nhecer o afeto como elo que consagra as relações familiares, pois é a partir de rela-

ções de afeto que a família será composta. Sendo assim, a Constituição de 1988 não 

funda mais a entidade familiar através de suas funções provedoras.  

As entidades familiares, assim entendidas as que preencham os requisitos de 

afetividade e estabilidade estão constitucionalmente protegidas, como tipos próprios, 

tutelando-se os efeitos jurídicos pelo direito de família e jamais pelo direito das obri-

gações, cuja incidência degrada sua dignidade e das pessoas que as integram. A 

Constituição de 1988 suprimiu a cláusula de exclusão que apenas admitia a família 

constituída pelo casamento mantida nas Constituições anteriores, adotando um con-

ceito aberto, abrangente e de inclusão. (LÔBO, 2002, p. 55).  

De acordo com Vaitsman (1994), o avanço da mulher quanto à escolarização 

foi outra influência que permitiu as transformações da família no Brasil. A entrada ma-

ciça da mulher no ensino superior a partir de 1966 permitiu a equiparação do nível 

educacional entre mulheres e homens.  

Elas, por sua vez, entram no mercado de trabalho mais qualificadas, podendo 

assim adquirir melhor remuneração, não se restringindo mais ao mercado profissional 

no exercício de tarefas domésticas ou ao do magistério em cursos primário e secun-

dário. Será essa condição que permitirá às mulheres questionar sua condição hierár-

quica em relação ao homem nas esferas social e sexual.  

As transmutações sociais corroboram o surgimento das modificações familia-

res, pois sendo a família o pilar da sociedade moderna, essa é atingida diretamente 

em seu núcleo na forma de se compor – pelas transformações sociais. No rastro dos 

tempos modernos, as transformações na estrutura social brasileira, que tiveram início 

no final do século XVIII e se consolidaram no século XIX, atingiram maciçamente o 

grupo familiar, que se torna, paulatinamente, a organização social básica, a célula 

mestra da sociedade moderna.  

Inicia-se, assim, a caminhada da mutação familiar através da modernidade, na 

qual, , em uma sequência presente em todo o mundo ocidental, vamos presenciar, 

inicialmente, as famílias nucleares, também chamadas conjugais, formadas pelo casal 

de cônjuges com seus filhos. Modificações essenciais e inegáveis, cujos efeitos per-

manecem até os nossos dias. (ROMAGNOLI, 1996, p. 51).  
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3.1 HISTÓRIAS DAS FAMÍLIAS IMIGRANTES NA CIDADE DE CAÇADOR  

 

Por volta de 1800, muito antes de Caçador se tornar município, a região do Alto 

Vale do Rio do Peixe era uma grande floresta de mata fechada. Os primeiros habitan-

tes, depois dos índios, chegaram no início do século XIX. Eram caboclos oriundos da 

miscigenação de portugueses e espanhóis com os nativos Kaigang e Xokleng.  

Conhecidos como mateiros, esses caboclos viviam da própria subsistência 

através da extração da erva-mate, pinhão e pequenas criações de animais. Os ante-

cedentes históricos conhecidos de Caçador têm por marco a chegada de Francisco 

Correa de Mello, que veio a disputar espaço com as tribos de indígenas anteriormente 

citadas, até então únicas habitantes do lugar, descendentes de civilizações primitivas 

de tradições pré-ceramistas e ceramistas Umbú, Humaitá e Taquara, e que domina-

vam o território desde , aproximadamente, dez mil anos atrás. Para eles, o nosso Rio 

do Peixe era chamado de "Goio-Xim".  

A numerosa família Correa de Mello escolheu a região de Campos Novos para 

se fixar, requerendo a sesmaria da Fazenda Velha do Espinilho (atualmente no muni-

cípio de Monte Carlo). Ali, Francisco Correa de Mello casou com Dna. Felicidade Maria 

Gonçalves, testemunhando a criação do Distrito de Campos Novos em 1851 pelo Mu-

nicípio de Lages; assistiu a anexação desse distrito em 1873 ao Município de Curiti-

banos. E, em 1879, com a escolha do Rio do Peixe para limite provisório entre as 

províncias do Paraná e Santa Catarina, e sentiu-se atraído pelas terras virgens mais 

ao Norte (THOMÉ, 2003, p. 26).  

De 1907 a 1910, a família Correa assistiu aos trabalhos de construção da es-

trada de ferro, que, com sua permissão, atravessava as terras da fazenda. A exemplo 

da família Carneiro, não permitiu que a companhia ferroviária se apossasse do seu 

quinhão, mantendo os direitos de propriedade. Foi com orgulho que o velho Francisco, 

já de cabelos e barbas brancas, viu a passagem do primeiro trem em 1910, e como-

veu-se com a denominação de Rio Caçador à estação ferroviária, pois ele era o "Ca-

çador" que fazia as esperas de caça do pequeno riacho, afluente do Rio do Peixe que 

se constituía em divisa natural com as terras da família Carneiro.  

Caboclos rudes e valentes, nativos, os Correa receberam o primeiro "estrangeiro", o 
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alemão Guilherme Gaertner, que se estabeleceu com armazém no quadro da estação 

ferroviária em 1911, seguido de Nicola Codagnone.  

Aliás, a concessão original para explorar comércio na estação era do italiano, 

então residente em União da Vitória, que a repassou para Gaertner, descendente de 

germânicos. Já em 1922 caíam os pinheiros para dar lugar às novas casas de ma-

deira, formando-se o lugarejo denominado Rio Caçador, que recebia a primeira es-

cola, a de Marcírio da Cruz Maia, e muitos novos moradores. No outro lado do Rio do 

Peixe, crescia também a Vila Caçador (que depois foi denominada de Santelmo), im-

plantada pela estrada de ferro (THOMÉ, 2003, p. 37 ).  

 

Era tamanho o terror, tanto dos índios como dos civilizados, que todos viviam 
em vigília, interpretando cada sombra, cada ruído, como indício da iminência 
de um ataque. Os trabalhadores da estrada, penetrando na mata indevas-
sada com a imaginação encandescida pelo medo, viam um índio atrás de 
cada árvore e os pressentiam no pio de cada pássaro. A empresa fornecera 
armamento e munições à vontade, para todo o seu pessoal e a mata dia e 
noite ribombava de tiros contra índios que não se deixavam ver. A excitação 
se alastrava e uma turma, ouvindo à distância tiros da outra, metralhava tam-
bém a mata para prevenir-se contra um provável ataque, mas, principal-
mente, para descarregar a tensão nervosa. Este era o ambiente na estrada, 
nas fazendas, nas pequenas vilas. Todos se sentiam ameaçados; ninguém 
se aventurava sozinho pela mata, certo de que estava cheia de índios; nunca 
abandonavam as armas. Trabalhava-se, comia-se e dormia-se com as cara-
binas ao alcance da mão. (...) Nesse ambiente de terror surgiram chefetes 
especializados em chacinar índios. Organizavam publicamente os bandos de 
bugreiros, planejavam seus ataques depois de aliciar os carabineiros e per-
correr todas as fazendas vizinhas e o comércio angariando 27 donativos em 
dinheiro, mantimentos e munições. Tinham o cuidado de organizar as batidas 
sempre nos meses de chuva, porque nessa época os índios raramente se 
afastavam da aldeia para caçadas e pescarias coletivas, permitindo, assim, 
um extermínio mais completo. As maiores batidas realizadas em 1908, 1909 
e 1910 foram financiadas, principalmente pela Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, utilizando trabalhadores da construção por ela armados e municiados 
e entregues à orientação dos referidos especialistas (RIBEIRO, 1977, p. 103-
104). 

 

  Na margem esquerda do Rio do Peixe em 1923, o Município de Campos No-

vos criou o Distrito de Rio Caçador, desmembrado do Distrito de Rio das Antas. Em 

1932, o Distrito de Rio Caçador passou para o Município de Curitibanos, enquanto 

que o de Rio das Antas continuou a ser de Campos Novos. Em outubro de 1930, a 

população concentrou-se na Estação Ferroviária para saudar a caravana vitoriosa de 

Getúlio Vargas, que de trem subia do Rio Grande do Sul para São Paulo. Vargas seria 

o segundo presidente da República a estar em Caçador, pois este chão recebeu, a 3 
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de abril de 1909, Affonso Penna, que veio pessoalmente inaugurar a estação ferrovi-

ária no Taquaral Liso, a que recebei o nome de Presidente Pena, a poucos quilôme-

tros da estação de Rio Caçador, hoje na divisa com Calmon.  

 

Desde as matarias luxuriantes que vestem as encostas marítimas da 
Serra do Mar até o rio Timbó, na bacia hydrographica dos rios Negro e 
Iguassú, ao norte da zona, e até o rio do Peixe, na bacia do Pelotas ao 
sul, dominam em toda a região contestada os índios conhecidos impro-
priamente por ' botocudos'. [...] ...que fogem a todas as tentativas de 
cathechese com horror e preferem a morte a viver ou manter relações 
com os homens civilizados. (apud THOMÉ, 1995, p. 25). 

 

Foi à força das armas dos próprios colonos e, sobretudo, enchendo a mata de 

bugreiros profissionais, que a colonização prosseguiu pelo vale do Itajaí, levando a 

frente de lutas sempre para adiante. Mas com o avanço da colonização, estreitava-se 

cada vez mais o cerco das matas onde se refugiavam os índios e amiudavam-se os 

conflitos. Nos primeiros anos do século XX, em plena vigência do regime republicano, 

todos os governos estaduais e municipais das zonas que tinham índios hostis, tanto o 

de Santa Catarina como o do Paraná, destinavam verbas orçamentárias especiais 

para a contratação de bugreiros.  

É certo que essas carnificinas causavam revolta em muitos lugares, levando à 

criação de associações de amparo aos índios, mas nenhuma delas passou das pre-

gações humanitárias. O espírito humano tem certas exigências e o colono precisava 

ver no índio um animal feroz para poder caçá-lo com a consciência tranquila e no meio 

desse cerco feroz, os índios eram compelidos a um comportamento de fera. 

Esgueiravam-se pela mata, para não serem percebidos; esquivavam-se de 

todo encontro e quando ocorria, sabiam que a única chance era matar primeiro. 

 Nem assim se punham a salvo das chacinas levadas a efeito por facínoras es-

pecializados em bater as matas para descobri-los. Bastava o menor indício da passa-

gem de um índio por um lugar para os colonos ou criadores se juntarem, contratarem 

um bugreiro especializado para o ataque, sistematicamente planejado e levado a 

efeito com requintes de crueldade. O índio era considerado fora da lei, seu assassi-

nato era não somente impune, mas estimulado e 29 reverenciado como obra meritória 

(RIBEIRO, 1977, p. 108-109)  

Foi somente após a chegada da família real ao Brasil, e como resultado da 

preocupação com a efetivação da conquista da região sul, que D. João VI em 1810 
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determinou a concessão de sesmarias, buscando ligar os campos de Guarapuava aos 

campos sul-rio-gradenses (BLEICHUVEL, 2000, p. 25). A concessão de sesmarias e 

a abertura de fazendas era uma forma importante da estratégia portuguesa de ocupa-

ção territorial e que também foi usada na ocupação da região.  

De acordo com Bleichuvel: “As fazendas eram a forma mais rápida e barata de 

ocupar territórios, por atingirem grandes extensões de terras, sem necessidade de 

uma população muito numerosa.” Foi assim que nos campos de Guarapuava forma-

ram-se diversas fazendas, que foram ocupando todo o espaço de campos próprios 

para a criação de gado. (BLEICHUVEL, 2000, p. 25). 

A comunidade se formava. Os colonos plantavam neste chão fértil. As serrarias 

se avolumaram. A cidade nascia. Francisco acompanhava tudo com interesse. Suas 

antigas terras já estavam cortadas por ruas e divididas em quadras. E nascia o movi-

mento popular que tinha a intenção de formar o novo Município, de tornar este torrão 

independente, para seguir seu próprio caminho, o que veio acontecer em 25 de Março 

de 1934 (THOMÉ, 2003, p. 17).  

 A História de uma sociedade se constrói a partir dos marcos referenciais da 

sua evolução, sem o esquecimento das atividades paralelas. O período de 1928 a 

1934 assinala momentos de grandes realizações, como: a construção da primeira 

usina hidrelétrica por Attilio Faoro, servindo a vila com iluminação elétrica; a abertura 

da estrada de rodagem Caçador-Lebon Régis-Curitibanos, por meio do esforço das 

famílias Paganelli e Vivan; a fundação do Clube 7 de Setembro, do Grêmio das Mar-

garidas, da Associação Agrícola de Caçador; a descoberta de petróleo na Taquara 

Verde pelos irmãos Coelho de Souza; a criação da Paróquia de São Francisco de 

Assis, integrante da Diocese de Lages; a criação da Comarca Judiciária de Caçador.  

O mesmo Rio do Peixe, que ao longo do vale dividiu povos irmãos, como em 

Joaçaba/Herval d'Oeste, Capinzal/ Ouro, Piratuba/Ipira, aqui, ao contrário, uniu as 

duas comunidades através de uma ponte de madeira construída por Pedro Bortolon 

em 1928: a de Rio Caçador, na margem esquerda, e a de Vila Caçador, na margem 

direita. Até 1954, as terras hoje pertencentes a Caçador eram administradas pelos 

municípios de Porto União, Curitibanos, Campos Novos e Cruzeiro (hoje Joaçaba), 

cada um com seu quinhão.  

Pelo Decreto Estadual 508, de 22 de fevereiro de 1934, foi criado o Município 

de Caçador, formado pelos distritos de Santelmo, Taquara Verde e parte de São João 
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dos Pobres (região de Adolfo Konder), todos de Porto União; pelo Distrito de Rio Ca-

çador, de Curitibanos; pelo Distrito de Rio das Antas, de Campos Novos; pelo Distrito 

de São Bento (região de Macieira), de Cruzeiro. (THOMÉ, 2003, p. 53).  

De acordo com Thomé (1995, p. 29), entre 1909 e 1913, a Southern Brazil 

Lumber & Colonization Co., além das terras da chamada “zona privilegiada”, adquiriu 

um total de 3.248 Km². de terras cobertas pela floresta da araucária na região do Con-

testado. Em Três Barras também adquiriu 180 mil hectares, para sediar a empresa, 

que viria a ser o maior complexo industrial madeireiro da América do Sul, com equi-

pamento norte-americano e tecnologia canadense. Nos campos de São Roque foram 

adquiridos 21.797 alqueires, para 54 explorações por quatro serrarias menores, a 

mais importante localizada junto à estação ferroviária de Calmon. 

O novo Município ficou então formado e dividido em três distritos: o de Caçador 

(Sede), com a união de Santelmo e Rio Caçador, e mais a parte de São João dos 

Pobres; o de Taquara Verde, e o de Rio das Antas (ao qual pertencia, na época, o 

atual Município de Videira, incluindo Iomerê). A edificação da Southern Brazil Lumber 

and Colonization Company, iniciada em 1909, a construção da ferrovia São Paulo Rio 

Grande, entre os Rios Iguaçu e Uruguai, inaugurada em 1910, e o conflito armado que 

ocorreu entre os anos de 1912 e 1916 na Região do Contestado, constituem eventos 

cruciais no entendimento da formação social, econômica, política, religiosa, cultural e 

ambiental nas terras contestadas.  

O estudo comparado em cada contexto possibilita a compreensão das profun-

das mudanças, principalmente econômicas e ambientais, e os fatores do desencade-

amento do maior conflito social brasileiro ocorrido durante as primeiras décadas do 

Século XX. A instalação da Southern Brazil Lumber and Colonization Company nas 

proximidades da linha tronco da ferrovia São Paulo - Rio Grande, está relacionada ao 

projeto grupo econômico liderado por Percival Farquhar que começou a instalar a 

Lumber na Região do Contestado ainda no ano de 1909, mesmo antes da inaugura-

ção da ferrovia que cortou as terras contestadas (THOMÉ, 2003, p. 24).  

Estava nascendo o maior complexo madeireiro do mundo e as transformações 

ambientais que alteraram profundamente o panorama regional. A construção da fer-

rovia São Paulo - Rio Grande, cujo planejamento remonta o segundo império brasi-

leiro, só foi concluída no ano de 1910 e desencadeou um amplo processo de ocupa-



47 

 

 
 

ção e povoamento, valorização das terras circunvizinhas, institucionalização da pro-

priedade privada, espoliação de antigos moradores, entre outras significativas trans-

formações. Maurício Vinhas de Queiroz destacou que: “em 1911 ocorreram os primei-

ros despejos” dos antigos moradores da Região do Contestado, expulsos das proxi-

midades da ferrovia, cujas terras agora pertenciam para a empresa Brazil Railway 

Company. (VINHAS DE QUEIROZ, 1981). 

O novo Município ficou formado e dividido em três distritos: o de Caçador 

(Sede), resultante da união de Santelmo e Rio Caçador; o de Taquara Verde e o de 

Rio das Antas. Ainda na década de 1930, o Município de Caçador criou novos distritos: 

o de Vitória (parte do hoje Município de Videira), o de Rio Preto (depois chamado 

Princesa Isabel e hoje Distrito de Ipoméia, hoje pertencente a Rio das Antas), e o de 

São Luiz (hoje Distrito de Iomerê, pertencente à Videira) (THOMÉ, 2003, p. 27).  

 

O Coronel Aristiliano Ramos, Interventor Federal no Estado de Santa Cata-
rina, no uso de suas atribuições, considerando que os atuais distritos de 
Santelmo, Taquara Verde, Rio Caçador, Rio das Antas, São Bento e parte de 
São João dos Pobres possuem população, território e rendas suficientes e 
bem assim desenvolvimento econômico, capaz para se constituírem em Mu-
nicípio, e considerando que de sua renda própria os Municípios a que perten-
cem tiram grande percentagem da tributação arrecadada nesses distritos; 
ainda considerando que essa cooperação forçada impede e dificulta enorme-
mente o desenvolvimento desses distritos.  Considerando mais que há muito 
os seus habitantes vem procurando realizar a sua emancipação administra-
tiva; DECRETA: Art. 1o . Fica criado o Município de Caçador, cujo território 
será constituição dos distritos de Santelmo, Taquara Verde e parte do de São 
João dos Pobres, desmembrados de Porto União; Rio Caçador, de Coritiba-
nos; Rio das Antas, de Campos Novos, e São Bento de Cruzeiro; com os 
limites abaixo e constantes do mapa incluso:  ao Norte com o Estado do Pa-
raná e o Município de Porto União; partindo da cabeceira do Rio Jangada, 
por este abaixo até encontrar o marco da divisa da Fazenda Lumber antiga 
São Roque, por essa divisa até alcançar o Rio do Bugre, por este abaixo até 
à sua foz no Rio do Peixe, por este abaixo até o seu primeiro afluente da 
margem esquerda denominado Lageado Tortato, por este acima até à sua 
cabeceira, daí em linha reta rumo Leste até encontrar o Rio Caçador, por este 
acima até a sua mais alta nascente (THOMÉ, 2003, p. 51). 

 

O interventor prossegue, declarando que a leste, com o distrito de São Sebas-

tião das Perdizes, partindo da mais alta cabeceira do Rio Caçador, seguindo o divisor 

das águas até a mais alta cabeceira do Rio Veado, e rumo ao sul até o Rio das Pedras; 

ao Sul com os municípios de Campos Novos e Cruzeiro; pelo Rio das Pedras abaixo 

até a barra do Loteamento do Salto e deste ponto em linha seca até encontrar a mais 

alta cabeceira do Arroio “Lageado dos Vicentes” e por esse arroio abaixo até a sua 

foz no rio do Peixe (THOMÉ, 2003, p. 54).  
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Deste último ponto, pelo Rio do Peixe abaixo até um seu afluente da margem 
direita, denominado “Arroio do Lucas” e por este acima até a sua mais alta 
nascente em linha seca em rumo do Oeste, até o Rio S. Bento. A Oeste: Pelo 
rio São Bento acima até a barra do Rio Bentinho e por este acima até o marco 
da Imbuia, marcada, cravada no travessão da Fazenda Raimundo Mendes, 
por este até alcançar o Rio Santo Antônio, por este rio acima até a sua mais 
alta cabeceira e daí em linha reta, até o ponto de partida na cabeceira do Rio 
Jangada. Art. 2o.  A sede do novo Município será constituído pelos povoados 
de Rio Caçador e Santelmo, que se denominará Caçador. Art. 3o. O Municí-
pio criado ficará jurisdicionado à Comarca de Porto União. Art. 4o. A instala-
ção do Município de Caçador se procederá no dia 18 de março vindouro Art. 
5o. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Governo em Floria-
nópolis, 22 de fevereiro de 1934.  ARISTILIANO RAMOS Plácido Olímpio de 
Oliveira. (THOMÉ, 2003, p. 55). 

 

Somente para registro, a área mais alta do Vale do Rio do Peixe, na região 

onde mais tarde se localizaria o Município de Caçador, a demarcação das terras foi 

realizada em 1914, mas a colonização começou em 1917 de maneira mais lenta, pois 

para ela convergiam os limites dos municípios de Porto União, de Joaçaba, de Curiti-

banos e de Campos Novos, ao mesmo tempo em que eram muitas as terras tituladas 

a fazendeiros e as requeridas por posse por caboclos, envolvendo ainda uma grande 

parte da propriedade da Lumber (Sul da Fazenda São Roque). 

Paralelamente, depois de criar os novos municípios na região, o Estado de 

Santa Catarina vendeu muitas propriedades também a empresários do Rio Grande do 

Sul, para que esses promovessem a colonização. Essa colonização se deu concomi-

tante à disputa com a Brazil Railway Company, na Justiça, os direitos sobre boa parte 

destas glebas, por ações que tramitaram até 1924. As questões fundiárias, que se 

arrastavam nos tribunais, inibiram o povoamento uniforme de todo o Contestado, uma 

vez que algumas áreas foram abertas à colonização antes de outras (THOMÉ, 2003, 

p. 55).  

A partir de 1921, na medida em que as ações jurídicas eram favoráveis ao  

Walter Piazza relaciona as seguintes empresas particulares que se dedicaram a pro-

mover a instalação dos colonos egressos do Rio Grande do Sul no Oeste de Santa 

Catarina: Sociedade Territorial (PIAZZA, 1983. p. 521-549). A colonização passou a 

ser efetuada sem esperar do Estado a legitimação dos títulos. Isso possibilitou o in-

gresso de levas de imigrantes ainda na primeira metade da década de 1920. Os lotes 

“coloniais” iam sendo ocupados pelos imigrantes que se voltavam à agricultura na 
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esperançosa de produzir o necessário para o sustento, bem como de excedentes co-

mercializáveis que possibilitariam a aquisição de equipamentos de produção e de pro-

dutos para o consumo.  

Concomitantemente, junto às estações ferroviárias, iam se formando pequenos 

povoados abertos em clareiras na mata. O mesmo ocorria nas proximidades dos es-

critórios avançados das companhias colonizadoras. Essas povoações atraíam o imi-

grante voltado para as atividades de natureza mais urbana, como indústria, comércio 

e serviços. As empresas colonizadoras, na maioria organizadas no Rio Grande do Sul 

durante o transcurso da década de 1920, propagandeavam para os colonos a possi-

bilidade de adquirirem áreas de terras maiores do que as ocupadas em solo sul-rio-

grandense por preços bem mais baixos (THOMÉ, 2003, p. 57).  

Aos colonos gaúchos se juntavam os descentes de europeus (italianos, ale-

mães, poloneses e ucranianos) que, anteriormente, colonizaram as terras no Sul do 

Paraná e no Nordeste de Santa Catarina, ali instalados pelo Poder Público e por em-

presas particulares, igualmente atraídos pela propaganda das colonizadoras, e que 

vislumbravam a possibilidade de vida mais promissora nas colônias em implantação 

no Planalto Norte, no Vale do Rio do Peixe e no Alto Uruguai.  

No Alto Uruguai e Vale do Rio do Peixe o fluxo imigratório foi, principalmente, 

de oriundos do Rio Grande do Sul; no Planalto Norte a imigração registrava muitas 

pessoas vindas das colônias do Paraná e do Nordeste de Santa Catarina; a região de 

campos, então estruturada em latifúndios dedicados à pecuária extensiva, quase não 

recebia imigrantes, com exceção da zona ocidental de Campos Novos, margeada pelo 

Rio do Peixe.  

Certamente que boa parte dessa população imigrante era composta de “colo-

nos”, que para a região se transferiam com o objetivo de implementar atividades agrí-

colas e criatórias. Além dessa massa de colonos, foi significativa a imigração de pro-

fissionais liberais, como médicos, advogados, farmacêuticos e engenheiros, mais pra-

ticantes de diversos “ofícios” (ou profissões da área dos serviços), comerciantes lojis-

tas, hoteleiros e pequenos industriais. Com isso, além da ocupação da zona rural, 

também os povoados, as vilas e as cidades cresciam, graças à imigração, e com ela, 

também surgiam variados estabelecimentos econômicos, geralmente dispondo de 

produtivas “linhas coloniais”.  
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As condições geomorfológicas e os diferentes tipos de terrenos se encarrega-

ram de diferenciar os cultivos. As terras do Planalto Norte, abrangendo os vales dos 

rios Negro e Iguaçu e principais afluentes, mais planos e férteis, proporcionaram me-

lhor rendimento do solo. A Sudoeste, nos rios tributários da Bacia do Uruguai desta-

cam-se os relevos serranos do Vale do Rio do Peixe e do Alto Uruguai, reduzindo 

sensivelmente o aproveitamento do solo (THOMÉ, 2003, p. 60).  

Nessa região, as encostas íngremes, aqui e acolá suavizadas por patamares, 

dificultam o trabalho com a terra, inclusive, a manutenção de animais de tração nas 

propriedades, devido à exiguidade de superfícies adequadas ao apascentamento. 

(Lago, 1988, p. 289). A construção da ferrovia São Paulo - Rio Grande do Sul, além 

de provocar o início do fluxo imigratório para Santa Catarina favoreceu o processo de 

ocupação de toda região do Contestado, dominantemente por colonos sul-rio-gran-

denses.  

A ocupação da região pode ser visualizada através uma carta rodoviária do 

Estado de Santa Catarina, de 1933, no qual aparece em destaque a Estrada de Ferro 

cortando todo o Vale do Rio do Peixe. 

Paulo Fernando Lago estimou o êxodo rio-grandense, entre 1920 e 1950, em 

torno de 300.000 pessoas, oriundas de suas antigas colônias. Para Santa Catarina, 

em 1950, migraram 120.700 sul-rio-grandenses, além de colonos estrangeiros e  des-

cendentes. 

Até por volta de 1928, o maior fluxo migratório de sul-rio-grandenses foi para 

as terras do Vale do Rio do Peixe; esse fluxo mudou nas décadas seguintes, tomando 

rumo das terras localidades na região extremo Oeste. Superando o Centro-Oeste, a 

partir de Xanxerê, Chapecó, Xaxim, São Miguel d’Oeste e outras localidades, o ex-

tremo Oeste registrou aumento populacional relativo de 118,0% entre 1940 e 1950, e 

de 161,4% entre 1950 e 1960.  

Lá, num primeiro momento, foram colonizadas as terras mais próximas às bar-

rancas do Rio Uruguai, para, em seguida, serem abertas as fronteiras mais ao Norte. 

Esse êxodo sul-rio-grandense atravessou a fronteira Setentrional, alcançando o Su-

doeste e o Oeste do Paraná, momento em que as levas migratórias foram reforçadas 

por descendentes catarinenses dos “gaúchos”. Seguindo o vale do rio do Peixe e os 

demais situados ao ocidente, a ocupação foi aos poucos atingindo os limites com o 

Paraná e com a Argentina.  
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Diferentemente do rumo tradicional Leste-Oeste, o movimento migratório se re-

alizava no sentido Sul-Norte. Na região do Contestado, o incremento populacional, 

entre 1940 e 1950, foi maior na zona do Vale do Rio do Peixe, polarizada por Caçador, 

Videira, Joaçaba e Concórdia (59,1%), do que nos Campos de Lages, compreen-

dendo também Curitibanos e Campos Novos (32,3%) e do que no Planalto de Canoi-

nhas, abrangendo ainda Mafra e Porto União (19,6%).  

Por outro lado, com o deslocamento da atividade madeireira, entre 1950 e 

1960, o incremento nos Campos de Lages foi maior (43,4%), do que no Vale do Rio 

do Peixe (21,8%) e do que no Planalto de Canoinhas (10,6%). Para Idaulo José Cu-

nha, em Evolução econômico-industrial de Santa Catarina (1982), juntamente com o 

Oeste catarinense, o Centro-Oeste do Estado vivenciou o fenômeno da migração in-

terna sul brasileira, destacando-se a do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, ime-

diatamente seguida pela do próprio Estado sulino e mais a de Santa Catarina em di-

reção ao Sudoeste e Oeste do Paraná (THOMÉ, 2003, p. 62).  

Segundo ele, no período de 1920 a 1940, o saldo da “imigração menos emigra-

ção”, direcionado de um meio rural para outro meio rural, resultou no acréscimo po-

pulacional de quase 90 mil pessoas para a região. Esse movimento demográfico re-

sultou, predominantemente, do crescimento vegetativo da população e da imigração 

interna, está representada por sul-rio-grandenses de origem italiana e germânica que 

transpuseram a divisa Sudoeste de Santa Catarina e ocuparam as terras do Vale do 

Rio do Peixe e do Oeste do Estado.  

A imigração interna líquida de brasileiros natos, entre 1920-1940, foi de 88.807 

pessoas, das quais. 76.394 habitantes nasceram no Rio Grande do Sul. As conse-

quências econômicas desse processo de colonização, ainda conforme Idaulo José 

Cunha (1982), podem ser apreendidas dos dados censitários de 1920 e 1940. Em 

1940, a área dos estabelecimentos rurais do Estado era de 4.312 mil ha. Sendo que 

os naturais do Rio Grande do Sul possuíam 521 mil ha. (12, 08 % da área total), porém 

contribuindo com 16,1% do valor da produção agrícola e registrando excepcional pro-

dução média por estabelecimento (THOMÉ, 2003, p. 64).  

A rápida ascensão econômico-demográfica do Vale do Rio do Peixe e do Oeste 

reflete e corrobora a assertiva. Esse movimento migratório, que beneficiou, de início, 

Santa Catarina e, após, o Paraná, decorreu, sobretudo, da constituição de excedentes 

populacionais nas zonas de colonização alemã e italiana do Rio Grande do Sul 
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(mesmo aquelas de ocupação recente) e da atração exercida pela abundância de ter-

ras nas regiões captadoras (Cunha, 1982, p. 123). Nilson Thomé (2003, p. 3-4) des-

taca, como resultado do processo de colonização, a construção de estradas rodoviá-

rias que, ligando os povoados e as propriedades, resultou em ampla malha que foi 

cobrindo a zona rural de todos os municípios da região.  

A abertura das estradas resultou de exigência do governo catarinense para com 

as empresas colonizadoras. As empresas colonizadoras eram autorizadas, pelo go-

verno catarinense, para comercializarem as terras, com compromisso contratual de 

abertura de estradas rodoviárias que ligassem as sedes das colônias aos núcleos co-

loniais, em conformidade com o projeto de ocupação e povoamento de cada gleba 

contratada. Nem sempre a exigência era cumprida pelas empresas colonizadoras, le-

vando os próprios colonos a terem que cumpri-la.  

As estradas foram construídas manualmente, à base da foice, machado, en-

xada, pá e picareta, atravessando as matas, geralmente com a largura de quatro me-

tros no leito, ladeadas por desmatamentos de oito metros em cada lado. O trabalho 

era extremamente pesado, com jornada diária em torno de 12 horas, e a alimentação 

precária. A comida era sempre a mesma: feijão preto com charque e arroz acompa-

nhado de café preto. Dormia-se em ranchos, precariamente erguidos à beira da es-

trada. Um bom trabalhador ganhava, por dia, 6000 (seis mil réis), além da comida 

(Schreiner, 1996, p. 60).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 A IMPORTÂNCIA DAS FAMÍLIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔ-

MICO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR E REGIÃO  

 

A criação de suínos foi a mais antiga atividade produtiva da região do Contes-

tado, iniciada ainda quando da instalação das primeiras fazendas de criação de gado, 

competindo em importância apenas com a erva-mate e com o tropeirismo. Dos nativos 

porcos-do-mato e dos introduzidos porcos “Macau”, tratados a pinhão e milho, os ha-

bitantes da região retiravam apenas a carne e a banha necessárias ao seu sustento 

(THOMÉ, 2003, p. 67). 

É necessário registrar que a suinocultura era, naqueles tempos, uma atividade 

com características peculiares. Criar porcos soltos era uma atividade alternativa que 

dava sustentação a fazendeiros e caboclos, como também aos primeiros colonos que 

chegavam à região. Não era portanto de se admirar que no inverno o pinhão tornava-

se o principal alimento dos porcos. Nesse sistema de criação que os caboclos chama-

vam de porco alçado ou de porco plantado, o único trato que os animais recebiam era 

o sal.  

Os caboclos que tinham um pouco mais de capricho construíam um manguei-

rão. À tardinha, jogavam um pouco de milho no mangueirão, o que atraía os porcos. 

Passavam a noite no local. De manhã, no dia seguinte, jogavam um pouco de milho 

fora do mangueirão fazendo com que os animais saíssem e ali no mato passavam o 

dia. Outros ainda, quando à tardinha jogavam milho para chamar os porcos para o 

pernoite, tocavam uma buzina, desenvolvendo nos animais um sistema de reflexos. 

Todos então corriam para o mangueirão. (Wachowicz, 1985, p. 90). 

Outro sistema de “engorda” dos porcos era o da “safra” anual. Os caboclos 

queimavam uma porção de mato, onde plantavam milho e, no ano seguinte, depois 

do “tempo do pinhão”, reuniam e conduziam os animais para o interior da roça, para 

engordarem e comer sal. 

O uso de óleos originários de diversos de plantas e semente oleaginosas, dava-

se em locais restritos, como era o caso do azeite de dendê no litoral do Nordeste, 

onde concentravam-se grandes contingentes populacionais de descendência afri-

cana. A banha, enfim, era um produto de valor, inclusive para conservar alimentos nas 

áreas rurais e nas periferias urbanas (LAGO, 1988, p. 289). 
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Com o processo de colonização, a região do Contestado foi se transformando 

em importante zona de produção agrícola. A implementação da produção rural, porém, 

era apenas uma das possibilidades de acumulação propiciadas pela apropriação 

dessa frente pelo capital. Em toda a região do Contestado, inclusive nas terras desti-

nadas à colonização, a empresa tinha à sua frente densas e gigantescas florestas, em 

sua maioria composta por frondosos pinheirais (THOMÉ, 1995, p. 61). 

No âmbito da atividade agrícola, na medida em que se consolidavam as frentes 

de povoamento no Vale do Rio do Peixe, Nilson Thomé encontrou registros da produ-

ção de: arroz em casca, linho, aveia, centeio, cevada, fumo, alfafa, melancia, abóbora, 

milho, trigo, batata-doce, batata inglesa, mandioca, amendoim, ervilha, feijão, lentilha, 

alho e cebola, além das hortaliças e das frutíferas, como uva, figo, maçã, pera, laranja, 

limão, caqui e tangerina. No Alto Uruguai, a produção agrícola inicial foi marcada com 

os cultivos de: milho, feijão, trigo, arroz em casca, batata-doce, batata-inglesa, man-

dioca, laranja, lentilha, cana-de-açúcar, alfafa, amendoim, além das hortaliças e das 

frutíferas, como laranja, limão, tangerina, bergamota e banana.  

Esses mesmos produtos também eram cultivados em Campos Novos e em Cu-

ritibanos, só que em menor escala, considerando que boa parte do território era co-

berta por pastagens naturais (como eram os Campos de Lages) e, nesses municípios, 

em latifúndios, os fazendeiros dedicavam-se à criação de gado bovino. (THOMÉ, 

1995, p. 6 -7). 

Na atividade agrícola, Thomé (2003, p. 9) entende que foi a produção de milho 

a viabilizadora do desenvolvimento, com base na suinocultura, e esta, por sua vez, 

viabilizou a configuração do eixo agroindustrial no Centro-Oeste catarinense, pela ins-

talação das primeiras unidades frigoríficas de carnes suínas. 

As atividades criatórias foram às propulsoras da agroindústria de alimentos na 

região do Contestado, já a partir da década de 1930, quando os municípios começa-

ram a se destacar pela industrialização de carnes de bovinos e de suínos, ainda que 

em caráter artesanal. Os principais produtos dessa indústria artesanal, antes portanto 

da entrada em operação de frigoríficos voltados às carnes refrigeradas e congeladas 

foram: banha de porco, linguiças, salsichas, presuntos, toucinhos salgados, salames, 

charque, queijos e manteiga (THOMÉ, 1995, p. 64).  

Essa agroindústria artesanal de produtos de origem animal e instalada na “Zona 

Colonial do Rio do Peixe” ou “do Meio-Oeste” (como o IBGE classificava o Alto Uruguai 
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e o Vale do Rio do Peixe juntos), não surgiu na região por acaso. Na época inicial da 

colonização do Contestado, nas colônias de imigrantes sul-rio-grandenses, tanto de 

origem alemã como italiana, foram instalados os primeiros frigoríficos dedicados à in-

dustrialização dos excedentes das propriedades rurais e, concorrendo em importância 

com as vinícolas, os moinhos e os curtumes (THOMÉ, 1995, p. 65). 

O crescimento populacional exigia a ampliação da oferta de produtos e, dessa 

circunstância, a diversificação de indústrias transformadoras de produtos de origem 

agrícola e animal foi se dando gradativamente. Para tanto, nos espaços urbanos, as 

famílias de colonos italianos e alemães, tradicionalmente apreciadores da carne de 

porco e de outros produtos e derivados, dominavam as técnicas necessárias a essa 

produção. A rede de suprimento de matéria-prima industrial estava disponível e a qua-

lidade da mão de obra industrial era indiscutível e abundante (Lago, 1988, p. 291).  

Com base em informações documentais, Nilson Thomé (2003, pp. 10-11) regis-

trou o quadro agroindustrial de alguns municípios da região do Contestado e que aju-

dam a elucidar esse processo de conformação da produção e comercialização de pro-

dutos de origem animal. 

Outras atividades econômicas foram encontradas pelo sertanejo, a partir da 

extração e exploração da floresta: a) o aproveitamento do pinheiro, do tronco para 

artefatos de madeira e dos galhos para lenha; b) o extrativismo da erva-mate (Ilex 

paraguaiensis). Em vista da importância da atividade madeireira, a mesma será tra-

tada nos próximos itens. Antes, porém, convém algumas observações sobre a explo-

ração ervateira (THOMÉ, 2003, p. 18). 

 

O uso dessa bebida é geral aqui. Tomasse-o ao levantar da cama e, depois, 
várias vezes ao dia. A chaleira d'água quente está sempre ao fogo e, logo que 
um estranho entra na casa, se lhe oferece o mate, há muitos méritos nessa 
bebida, dita diurética, própria para combater dores de cabeça, para amenizar 
o cansaço dos viajantes, e na realidade é provável que o seu amargor torne-
a 'estomáquica' e, por conseguinte, necessária a uma região onde se comem 
enormes quantidades de carne sem os cuidados da perfeita mastigação. 
(SAINTHILAIRE, 1935, p. 110) 

 

Analisando as exportações de Santa Catarina no período de 1892 a 1945, Bos-

sle, em História da Industrialização Catarinense, mostra que a madeira aparece na 

pauta de exportações já em 1892. Os dados são meramente demonstrativos e certa-

mente não são precisos, inclusive porque até 1917 parte da exportações referentes 
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ao Planalto Norte era creditada também ao Paraná, em decorrência da questão de 

limites entre os dois Estados.  

A partir de 1917, a madeira começou a ter maior peso nas exportações catari-

nenses em decorrência de dois fatores, foi quando a Southern Brazil Lumber and Co-

lonization Company entrou em plena fase de produção em Três Barras e, posterior-

mente, nesse ano, foi resolvida a questão dos limites.  

A exportação madeireira de Santa Catarina no período de 1892 a 1940, cujos 

valores passaram de 14.390 em 1915 para 37.799 contos de réis, um crescimento de 

162,68%, seguido do período 1929-25, no qual a produção teve um crescimento de 

131,03 %. 

A transformação do Brasil em exportador de madeira, em plena segunda dé-

cada do século XX, não decorria da casual “descoberta” das reservas florestais loca-

lizadas em território nacional ou na região Sul do Brasil, mas da exploração desse 

recurso natural pelo capital internacional que participava ativamente da frente de ex-

pansão econômica do período. Ilustrando o processo de hegemonização do capital 

monopólico internacional na economia brasileira em geral e na catarinense em parti-

cular, a Lumber Company ocupava uma posição central (THOMÉ, 1995, p. 30). 

Apesar de não existirem dados disponíveis sobre a produção madeireira desse 

conglomerado empresarial, certamente foi o maior empreendimento madeireiro do 

Brasil da primeira metade do século XX. A atuação da empresa, simultaneamente ma-

deireira, construtora de ferrovia e colonizadora, mostrava uma grande voracidade em 

tirar altos lucros dos empreendimentos, como descreveu Henrique Boiteux, em 1931, 

na reunião da Sociedade Brasileira de Agricultura (THOMÉ, 1995, p. 32). 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho apontam para uma relação entre 

ciência e trabalho, na qual as formas de fazer – determinadas com base em processos 

técnicos simplificados, restritos geralmente a uma área do conhecimento e, portanto, 

facilmente identificáveis, passam a ser substituídas por ações que articulem conheci-

mento científico, capacidades cognitivas superiores e capacidade de intervenção crí-

tica e criativa perante situações não previstas que exigem soluções rápidas, originais 

e teoricamente fundamentadas, para responder ao caráter dinâmico, complexo, inter-

disciplinar e opaco que caracteriza a tecnologia na contemporaneidade.  

 

Essa nova realidade exige novas formas de mediação entre o homem e o 
conhecimento, que já não se esgotam no trabalho e no desenvolvimento da 
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memorização de conteúdo ou formas de fazer e de condutas e códigos éticos 
rigidamente definidos pela tradição taylorista/fordista, compreendida não só 
como forma de organização do trabalho, mas da produção e da vida social, 
na qualidade de paradigma cultural dominante nas sociedades industriais mo-
dernas (KUENZER, 2000, p.19).  

 

“Certamente é preciso redirecionar a educação profissional, retirando-a do pa-

pel de alternativa compensatória para a classe trabalhadora, privada de uma autêntica 

educação tecnológica afinada com os modernos padrões de produção e com os co-

nhecimentos científico-tecnológicos e sociais mais avançados” (RAMOS, 2002, 

p.425). 

 

4.1 HISTÓRIA DAS FAMÍLIAS SOB A LUZ DO DIREITO DESDE SEU INÍCIO  

 

A família tem sido foco de discussões e estudos de diversas áreas do saber cien-

tífico ao longo dos tempos. Mesmo sendo um objeto clássico de pesquisa, a família é, 

ainda, nos dias de hoje tema atual que requer um olhar pormenorizado sobre as trans-

formações ocorridas com ela e o seu cotidiano. “As análises sobre a família na socie-

dade atual constituem um mosaico que reflete os diferentes significados que essa 

instituição, tão básica quanto complexa, pode assumir.” (AMAS, 1995, p. 12). A família 

é uma realidade presente em qualquer tipo de sociedade conhecida. Com formatos 

variados, particularidades culturais, sociais e políticas, a família está na base de qual-

quer sociedade.  

A ideia da universalidade da família está relacionada ao fato de que a sociedade é 

formada por agrupamentos de pessoas através de laços consanguíneos, da ances-

tralidade e da linhagem que compõem os grupos familiares. Tal universalidade se dá 

pelo fato de ser concebida como categoria da natureza e não histórica.  

Presente mesmo de forma diversificada nos vários tipos de sociedade, a família é 

vista como característica própria nos modos de agrupamento e de convivência social. 

Dessa forma, a família é naturalizada. Porém, quando se ajusta o foco sobre a família, 

o que se percebe são diferenças radicais oriundas de influências de diversas ordens 

que modificam a composição familiar e o modo de convivência de seus membros. A 

concepção do que é família se diversifica devido às necessidades sociais, políticas, 

culturais e econômicas de uma determinada época.  
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A família torna-se, então, uma construção social. Muitas são as maneiras de se 

conceituar a família: do ponto de vista histórico, das relações de produção, e de fun-

cionamento, das relações interpessoais, como um grupo que tem determinadas ca-

racterísticas de relação e finalidade, etc. O conceito não só depende de diferentes 

pontos de vista teóricos e de diferentes epistemologias, como também apresenta mu-

danças que refletem a própria mudança sócio-histórica da família. (CANEVACCI apud 

COELHO, 2000, p. 08). 

 

4.1.1 A Evolução da Família no Direito  

 

Nos dias atuais, delimitar o que é família é uma difícil tarefa, pois essa definição 

torna-se complexa devido aos vários arranjos dos grupos familiares. A conceituação 

do que é família corresponderá às descrições de organizações e composições feitas 

por ela no decorrer dos tempos. Para Zamberlam (2001), o termo família é um vocá-

bulo que cabe apenas descrever, jamais conceituar.  

Através dos tempos, toda tentativa de definir a família resultou em nada menos 

que descrever tipos de famílias. Pode-se encontrar elementos comuns em algumas 

formas de composição familiar, mas nada que a defina ou a iguale e que permita re-

duzi-la a um único conceito. Para se compreender o que é a família, como ela se 

organizou ao longo dos tempos, será apresentada, a seguir, a sua evolução histórica 

nos contextos mundial e brasileiro, salientando as influências sociais, econômicos e 

culturais que permitiram as mutações da família através da história. 

É verdade que a família brasileira sofreu muitas modificações ao longo dos 

anos. Ao analisar o desenvolvimento da família nas nações ocidentais contemporâ-

neas, percebe-se que seu avanço guarda marcas profundas da família romana. Em 

Roma, a família era estabelecida sob a égide do princípio da autoridade. O poder do 

pater era absoluto, uma vez que era, ao mesmo tempo, juiz, sacerdote e administrador 

absoluto do seu lar. Nessa linha, leciona Gonçalves (2011, p. 15):  

 

No direito romano a família era organizada sob o princípio da autoridade. O 
pater família exercia sobre os filhos direito de vida e morte (ius vitae ac necis). 
Podia, desse modo, vendê-los, impor-lhes castigos e penas corporais a até 
mesmo tirar-lhes a vida. A mulher era totalmente subordinada à autoridade 
marital e podia ser repudiada por ato unilateral do marido. 
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No Código Civil de 1916, a família juridicamente protegida era aquela fruto do 

casamento civil, cuja hierarquia privilegiava o poder do marido, pátrio poder, colo-

cando a mulher e os filhos em total, o que caracterizava o patriarcalismo. Nesse passo, 

a figura paterna poderia dispor do filho e da esposa da forma que bem lhe aprouvesse, 

uma vez que não possuíam capacidade de direito, sendo considerados alieni juris. 

Menciona Venosa (2007):  

 

O poder do pater (pai), praticamente absoluto, era exercido sobre a mulher, 
os filhos e os escravos. O pátrio poder, assim, encetava um conjunto de obri-
gações a cargo pai no tocante á pessoa e aos bens dos filhos menores. Na 
verdade, no Direito Romano, a pátria potestas representava um poder incon-
trastável do chefe de família.  

 

Todavia, com o advento da Constituição de 1988, homens e mulheres passam 

a ter os mesmos direitos e obrigações. A mulher deixa de ser submissa ao homem, 

uma vez que não mais se dedica apenas ao lar e ao marido, vindo a assumir uma 

nova posição social, lastreada no princípio da igualdade e da liberdade. De acordo 

com Dias (2009, p. 28):  

 

[...] a mulher ingressou no mercado de trabalho, deixando o homem de ser a 
única fonte de subsistência da família, que se tornou nuclear, restrita ao casal 
e sua prole. [...] sendo mais prestigiado o vínculo afetivo que envolve seus 
integrantes. Existe uma nova concepção de família, formada, por laços afeti-
vos de carinho, de amor.  

 

A família passou a ser vista de forma ampla, tendo especial proteção do Estado, 

consoante artigo 226 da Constituição Federal, uma vez que o casamento já não é 

mais a única forma legítima de constituição de família. Hoje a união estável é reco-

nhecida como entidade familiar, assemelhando-se à situação de família regularmente 

constituída, com direitos e deveres assegurados (art. 226, § 3°); e, ainda, é reconhe-

cida na comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, § 

4°). De acordo com Monteiro e Silva (2011):  

 

Por esse motivo, tendo em vista a evolução dos costumes e, por via de con-
sequência, das instituições sociais e jurídicas, nessa designação devem ser 
incluídas a entidade familiar constituída pelo casamento, pela união estável, 
pela comunidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes e, 
ainda pela socioafetividade.  

 

E ainda, na visão de Lôbo (2011, p. 34): 



60 

 

 
 

 

A Constituição de 1988 expande a proteção do Estado à família, promovendo 
a mais profunda transformação de que se tem notícia, entre as constituições 
mais recentes de outros países. Alguns aspectos merecem ser salientados: 
a) A proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem restrições; 
b) a família, entendida como entidade, assume claramente a posição de su-
jeitos de direitos e obrigações; c) os interesses das pessoas humanas, inte-
grantes da família, recebem primazia sobre os interesses patrimonializados; 
d) a natureza socioafetiva da filiação torna-se gênero, abrangente das espé-
cies biológica e não biológica; e) consuma-se a igualdade entre os gêneros e 
entre os filhos; f) reafirma-se a liberdade de constituir, manter e extinguir en-
tidade familiar e a liberdade de planejamento familiar, sem imposição estatal; 
g) a família configura-se no espaço de realização pessoal e da dignidade hu-

mana de seus membros. 
 

Em consonância à Constituição Federal de 1988 (art. 226, § 5°), o Código Civil 

de 2002, passou a regular não só as relações oriundas do casamento, mas também 

aquelas advindas da união estável, estabelecendo a igualdade de direitos e deveres 

entre marido e mulher (art. 1.567). Complementa Akel (2008), reforçando:  

 

Pela primeira vez, nota-se que houve maior preocupação com o binômio amor 
e afeto que, entendemos, deve prevalecer sobre determinados moldes arcai-
cos, estáticos e ultrapassados existentes, ainda, infelizmente, no nosso orde-
namento jurídico. Assim, buscou-se a legislação colocar em prática sobre a 
família, a entidade familiar, ou mesmo sobre duas pessoas que têm um filho 
em comum, maior humanização do direito de família, tornando a relação entre 
pais e filhos mais isonômica, amorosa, sentimental e, principalmente, como o 
próprio nome diz humana.    

 

É necessário destacar que significativa mudança ocorreu, também, com o ad-

vento da Lei n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – que, dedicou-se 

aos ideais de igualdade entre os cônjuges. Nessa esteira, estabelece seu artigo 21, in 

verbis: 

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai 
e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qual-
quer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judi-
ciária competente para a solução da divergência. 

 

Destaca-se que a expressão “poder familiar”, substituiu a expressão “pátrio po-

der”, deixando claro a igualdade jurídica entre ambos, embora se possa contestar do 

ponto de vista sociológico. 

Admite-se, ainda, que a prole se constitui à luz desse poder. Nesse passo, o 

direito de família despiu-se apenas formalmente do caráter egoístico que o impreg-

nava, visto que, na realidade, apresenta-se uma conjuntura profundamente diverso 
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daquele que lhe deu origem, devendo o direito de proteger de forma igualitária todos 

os membros da família.  

A família é amparada pela Constituição Federal de 1988, sendo dever do Es-

tado, zelar e proteger as relações familiares. No entanto, as partes não podem pactuar 

relações diferentes do que é prevista na legislação. As relações familiares acontecem 

entre particulares, embora envolvam direitos e deveres que são protegidos pelo Es-

tado. E por isso, se restringe a autonomia privada limitando o poder e da vontade dos 

indivíduos.  

O direito de família abrange todos os indivíduos ligados pelo vínculo de con-

sanguinidade e afinidade. A família é a principal base do ser humano, é a primeira 

organização social em que o homem se integra, ela é responsável pela formação da 

personalidade individual, havendo flexibilidade e, indubitavelmente mais intensidade 

no que diz respeito a laços afetivos (DIAS, 2009).  

Mas se a família possui uma função constitutiva no desenvolvimento dos indi-

víduos ela também tem um papel importante no desenvolvimento da sociedade, po-

dendo ser observada como um grupo socialmente definido em que se desenvolve a 

estrutura da personalidade e dos grupos sociais, onde cada um de seus membros 

ocupam um lugar com suas tarefas determinadas, independente de estarem ligados 

por laços biológicos ou, simplesmente, por laços de afeto (ZIMERMANN,1997).  

 

4.1.2 Família Enquanto Instituição Social 

 

A família conheceu, ao longo de seu desenvolvimento histórico, diversas fun-

ções que se diferenciam, sejam elas religiosas, políticas, econômicas, protetivas, re-

produtivas e socioculturais. Inicialmente apresentou um caráter marcadamente patri-

arcal que foi substituído na atualidade pela valorização da solidariedade – previsto 

no art. 3º,I da Constituição Federal e da afetividade entre seus membros. 

No plano sociocultural, a família demonstra-se o instrumento básico de 

socialização do indivíduo, uma vez que age, nas palavras de Luis Diez-Picazo e 

Antonio Gullon como “um veículo de transmissão de pautas de comportamentos, de 

tradições, de hábitos, crenças, usos e costumes.  

“A ela se atribui um importante papel na preparação do indivíduo para sua 

inserção na vida social, além da educação global do ser humano, possibilitando, 
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igualmente, o desenvolvimento da personalidade individual de cada membro”. 

(Picazo e Gulon, 2006, p. 31 e 32). Representa, ainda, o local onde se visa 

atender às necessidades basilares do ser humano, de onde decorrem os direitos-

deveres de mútua assistência e o dever alimentar, entre outros devidos entre os 

membros da família. 

A base de nossa sociedade é a família. Em torno dessa instituição, orbitam 

formas de organizações coletiva e social, direitos e deveres que são amparados pelo 

art. 226 da Constituição Federal. 

O modelo de família ainda imposto pela nossa sociedade baseia-se no modelo 

tradicional, composto pelo pai, mãe e filhos. No entanto, apesar da CF/88, art. 226 

parecer um pouco restrita a respeito disso, uma série de autores nos permitem enten-

der que a família é formada por agrupamentos efetivos de laços consanguíneos, de 

aliança ou afinidade, nas quais se organizam relações sociais de geração e gênero e 

obrigações recíprocas. 

A família é formada de maneiras diversas, e essa instituição é a base de nossa 

sociedade. Temos algumas referências que tratam este assunto com dados e índices 

nacionais, oferecendo parâmetros diversos em relação as famílias. O índice de de-

senvolvimento familiar (IDF) aborda a pobreza em diversas perspectivas, variando en-

tre 0 e 1. Quanto melhores as condições da família, mais próximo de 1 será o seu 

indicador.  

A unidade de análise do IDF é a família, e não o indivíduo. No entanto, o indi-

cador de cada família se constrói a partir dos dados pessoais de seus integrantes. 

Para contemplar as diversas dimensões da pobreza e a forma como elas afetam o 

desenvolvimento dos indivíduos dentro de um núcleo familiar, o IDF foi elaborado a 

partir de seis aspectos: vulnerabilidade; acesso ao conhecimento; acesso ao trabalho; 

disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil e condições habitacionais.  

Compete salientar que o IDF é um índice sintético do nível de desenvolvimento 

das famílias e se restringe à população pobre que foi inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais (Canônico) nos municípios, não permitindo comparações entre 

municípios, microrregiões, estados e regiões. Assim, os valores do IDF municipal são 

baseados exclusivamente nos cadastrados, levando em consideração as diferenças 

na forma de coleta dos dados, a abrangência do cadastramento e a frequência de 

atualização das informações.  
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4.1.3 Constituições Familiares e sua Natureza Jurídica  

 

Não existe uma estrutura única de família, podem-se conceituar os mais varia-

dos tipos: há os núcleos compostos pelo esposo, esposa, e seus filhos biológicos; o 

viúvo ou viúva e seus filhos biológicos ou adotivos: pai ou mãe divorciados e seus 

filhos biológicos ou adotivos: esposo, esposa e os filhos deles de casamentos anteri-

ores; esposo, esposa e o filho biológicos de um deles concebido fora do casamento; 

esposo, esposa e filho adotivo; casais não casados, com ou sem filho; pessoas do 

mesmo sexo com ou sem filhos biológicos ou adotivos, de um deles ou de cada um 

deles; uma homossexual e o filho da companheira falecida; avó e neto; irmãs solteiras 

que vivem juntas, etc. A partir dessa enorme diversidade de tipos de família, é possí-

vel, entretanto, a construção de alguns modelos teóricos, que auxiliem a compreensão 

de sua trajetória.  

No passado, defendeu-se a ideia de que a família constituía uma pessoa jurí-

dica. Essa personalidade seria conferida à família, tendo em vista ser ela detentora 

de direitos extrapatrimoniais, como o nome, o pátrio poder, hoje poder familiar no vi-

gente Código e direitos patrimoniais, como a propriedade de bem de família, sepul-

cros. Tal posição foi prontamente superada pela imprecisão do conceito (VENOSA, 

2007).  

Em nosso direito e na tradição ocidental, a família não é considerada uma pes-

soa jurídica, pois lhe falta evidentemente aptidão e capacidade para usufruir direitos 

e contrair obrigações. Os pretextos direitos imateriais a ela ligados, o nome, o poder 

familiar, a defesa da memória dos mortos, nada mais são do que direitos subjetivos 

de cada membro da família.  

Com maior razão, da mesma forma se posicionam os direitos de natureza pa-

trimonial. A família nunca é titular de direitos. Os titulares serão sempre seus membros 

individualmente considerados. (VENOSA, 2007). Defendeu-se também que a família 

constituía um organismo jurídico. Contudo, apresenta-se como um dado sociológico e 

biológico de caráter natural reconhecido pelo Estado. O direito imposto pelo estado 

não pode abstrair o fenômeno natural da família, que é preexistente (VENOSA, 2007).  

A constituição de família encontra-se fundamentada nos preceitos jurídico 

constitucionais, nos quais esses são pautados no respeito a liberdade de constituição, 
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na convivência e dissolução, na auto responsabilidade, na igualdade irrestrita de di-

reitos, na igualdade entre irmãos biológicos e adotivos, no respeito a seus direitos 

fundamentais, no forte sentimento de solidariedade recíproca entre outros (MOTA, 

ROCHA, 2011).  

Dessa forma, podemos verificar que a constituição de família, além de ser um 

direito consagrado pela nossa Carta Magna, também recebe proteção por meio dos 

seus preceitos legais. 

 

4.1.4 O Direito de Família e a Inclusão da Felicidade como Valor Jurídico 

 

 De acordo com Lopes (2015), a felicidade é um tema instigante indefinido, 

chama atenção, posto que é do interesse de todos. Filósofos e poetas já enfrentaram 

a questão, visto que é tema a ser analisado por enfoque interdisciplinar. No campo 

do direito de família, trata-se de debate recém-instaurado na comunidade jurídica na-

cional, diante das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Su-

perior Tribunal de Justiça, as quais levantaram a busca da felicidade como funda-

mento para decisões sobre família plurais, divórcio e direito da criança e adolescente 

(LOPES, 2011).  

 Desde que os antigos gregos criam a palavra felicidade, por volta do século VII 

a.C, seu sentido sempre foi nebuloso, abstrato. Trata-se de uma difícil noção, diante 

da sua amplitude e complexidade, pois cada um tem o seu conceito de felicidade, ou 

seja é conceito individual (LOPES, 2011). 

 Desde os gregos até os pensadores do século passado, a definição de felici-

dade mudou muito. O filósofo grego Tales Mileto (624-545 a.C) não distinguia a felici-

dade do prazer sensual e da saúde física. Para Platão (427-347 a.C), ser feliz é o 

mesmo que ser virtuoso, seguir os preceitos da moral e cumprir seus deveres.  

 Para Aristóteles (384-322) a felicidade é a finalidade da natureza humana; é o 

bem soberano, para onde todas as coisas tendem (VOMERO,2012 apud LOPES, 

2015).  
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4.1.5 A Felicidade na Ordem Jurídica  

  

No Direito Comparado já se encontra positivado em muitos textos legais o di-

reito a busca da felicidade. Pode-se citar a Declaração de Direitos da Virgínia, de 

1776, que outorgou aos homens o direito de buscar e conquistar a felicidade; a Cons-

tituição Japonesa, em seu art. 13, determina que todas as pessoas tivessem direito a 

buscar a felicidade, quando isso não interfira no bem-estar público, sendo obrigação 

do Estado, por leis e atos administrativos, empenhar-se em garantir as condições para 

que se possa atingir à felicidade (PINHEIRO, 2012, apud, LOPES, 2015). 

 

 

4.1.6 Direito da Família e a Busca da Felicidade  

  

A relação do direito e a busca da felicidade configura objeto de debate recém--

instaurado na comunidade jurídica nacional, especialmente após decisões proferidas 

pelo STF e STJ, na sua maior parte para fundamentar o Direito de Família (LOPES, 

2015). Lopes ainda ressalta que não poderia ser diferente, já que no seio da família é 

que vão se suceder os fatos elementares da vida do ser humano, desde o nascimento 

até a morte. Entretanto além de atividades de cunho natural, biológico, psicológico e 

filosófico, também é a família o terreno fecundo para fenômenos culturais, tais como 

as escolhas profissionais e afetivas, além da vivência dos problemas e sucessos (FA-

RIAS, 2011, apud, LOPES, 2015). 

 

4.2 A FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO CIVIL 

  

Segundo Minuchin, a família é um complexo sistema de organização, com cren-

ças, valores e práticas desenvolvidas ligadas diretamente às transformações da soci-

edade, em busca da melhor adaptação possível para a sobrevivência de seus mem-

bros e da instituição como um todo. O sistema familiar muda à medida que a socie-

dade muda, e todos os seus membros podem ser afetados por pressões interna e 

externa, fazendo que ela se modifique com a finalidade de assegurar a continuidade 

e o crescimento psicossocial de seus membros. 
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Com as mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais ocorridas ao longo 

dos tempos, a sociedade está sendo obrigada a reorganizar regras básicas para am-

parar a nova ordem familiar. No código de 1916, “família legítima” era definida apenas 

pelo casamento oficial. Em janeiro de 2003, começou a vigorar o Novo Código Civil, 

que incorporou uma série de novidades, sendo que a definição de família passou a 

abranger as unidades formadas por casamento, união estável ou comunidade de qual-

quer genitor e descendentes. O casamento passou a ser “comunhão plena de vida, 

com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges” (Cahalil, 2003, apud, Mel-

chiori e Faco, 2009). 

Hodkin (1996) também acredita que, para definir o que é família, é necessário 

estudar o que as pessoas pensam a esse respeito, pois os limites da família são defi-

nidos pelos laços de afetividade e intimidade e não somente pelo parentesco, por con-

sanguinidade e pelo sistema legal que rege as relações familiares. A concepção sub-

jetiva que as pessoas têm de seus próprios arranjos familiares é uma definição indivi-

dual, baseada nos sentimentos, crenças e valores de cada um e permite teorizar e 

aprender os eventos da vida cotidiana a partir das informações que circulam através 

dela (Crepaldi, 1998 apud Melchiori e Faco, 2009). Essa concepção é a que foi ado-

tada neste estudo.  

Criado em 1934, o Município de Caçador tinha área superior a 1.600 km2; em 

decorrência do movimento crescente da urbanização populacional brasileira, vários 

desmembramentos territoriais ocorreram deste então, ficando o município com 1.219 

Km2 na década de 1970 – correspondendo a 1,26 % da área territorial do Estado de 

Santa Catarina (THOMÉ, 1978, p. 14) e em meados da década de 1990, com 970 

km2, equivalente a 1,02 % da área do Estado de Santa Catarina (THOMÉ, 1994, p. 

14). 

  

4.3 CONCEITO DE FAMÍLIA A LUZ DA DOUTRINA JURÍDICA  

 

Segundo Maria Berenice, o Direito de Família, por estar voltado à tutela da pes-

soa, é personalíssimo, adere à personalidade em virtude de sua posição na família 

durante toda a vida. Em sua maioria, é composto de direitos intransmissíveis, irrevo-

gáveis, irrenunciáveis e indisponíveis.  
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A tendência em afirmar que o Direito de Família pende mais ao Direito Público 

do que ao Direito Privado decorre da existência de normas de Ordem Pública que 

buscam tutelar as entidades familiares mais do que seus integrantes. Porém, o fato 

de os princípios dos mesmos permearem todas as relações familiares não significa ter 

o Direito de Família migrado para o Direito Público. É imperioso, portanto, reconhecer 

que o direito concernente à família, ainda que tenha características peculiares e al-

guma proximidade com o último, que isso não lhe retira o caráter privado (DIAS, 2005, 

p. 32). 

É no Direito de Família que mais se sente o reflexo dos princípios eleitos pela 

Constituição Federal, que consagrou como fundamentais valores sociais dominantes. 

Os princípios que regem o Direito de Família não podem se distanciar da atual con-

cepção da família dentro de sua feição desdobrada em múltiplas facetas. A Constitui-

ção Federal consagra alguns princípios, transformando-os em direito positivo (DIAS, 

2005, p. 54). 

Não bastou a Constituição Federal proclamar o Princípio da Igualdade em seu 

preâmbulo. Reafirmou o direito a igualdade no Art.5 da CF, todos são iguais perante a 

lei, indo além, art.5, I, da CF, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

e definitivamente demonstrando mais uma vez a igualdade em direitos e deveres de 

ambos no referente à sociedade conjugal53 (CF art.226, §5º) (DIAS, 2005, p. 60). 

A liberdade e a igualdade se correlacionam, desta forma, e os Princípios da 

Liberdade e da Igualdade no âmbito familiar são consagrados em sede constitucional. 

A liberdade floresceu na relação familiar e redimensionou o conteúdo da autoridade 

parental ao consagrar os laços de solidariedade entre pais e filhos (DIAS, 2005, p. 58-

59). 

A preocupação com os direitos humanos e com justiça social levou o consti-

tuinte a consagrar a dignidade da pessoa humana como valor nuclear da ordem cons-

titucional. Sua essência é difícil de ser capturada em palavras, mas incide sobre uma 

infinidade de situações que dificilmente se pode se elencar de antemão, mas que po-

dem ser identificados como sendo o princípio de manifestação primeira de valores 

constitucionais carregado de sentimentos e emoções. É impossível uma compreensão 

exclusivamente intelectual e, como todos os outros princípios, esse também é sentido 

e experimentado no plano do afeto (DIAS, 2005, p. 57). 
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O Direito de Família está ligado aos direitos humanos, que tem por base o prin-

cípio da dignidade da pessoa humana, versão axiológica da pessoa humana. Mesmo 

princípio significa, em última análise, igual dignidade para todas as entidades familia-

res. Assim, é indigno dar tratamento diferenciado a várias formas de filiação, ou aos 

vários tipos de constituição de família, com o que se consegue visualizar a dimensão 

do espectro deste princípio, que tem contornos cada vez mais amplos (DIAS, 2005, p. 

58). 

 

 4.4 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NOS PERÍODOS DA HISTÓRIA  

 

As pesquisas jurisprudenciais acerca do Direito de Família têm o intuito de exem-

plificar as questões levantadas nos capítulos anteriores, além de dar margem àquilo 

que foi posto, demonstrando a evolução do Direito de Família e sua relação com as 

questões constitucionais focadas. Cabe sempre ressaltar que tais jurisprudências ser-

vem para identificar alguns pontos ao longo da história, no que cabe ao exame do 

Direito de Família, e não meramente um exame técnico processual sobre o conteúdo 

dos recursos, que conforme a pesquisa, fora no relevo do Superior Tribunal Federal 

(muitas vezes as questões a serem debatidas são questões a cerca do processo e 

não da matéria). Por questões da técnica jurídica, muitos acórdãos encontrados não 

continham preceitos que teriam por objetivo um cunho mais exemplificativo.  

Buscam-se, na presente pesquisa, duas decisões em última instância do Superior 

Tribunal de Justiça (STF), uma anterior à Constituição de 1988, e outra no período da 

Carta Magna de 1988. Os conteúdos da matéria de processos de outros períodos 

históricos nessa seção abordam uma ação de Investigação de Paternidade de filho 

ilegítimo. Trata-se de uma investigação de paternidade, cuja autora da ação em pri-

meiro grau foi ganhadora, e o recorrente inconformado com a decisão pleiteia reforma.  

Alega o recorrente que na concepção do menor, ela já estava vivendo em outra 

relação, com base na com base na impossibilidade do adultério “a matre” pleitear o 

reconhecimento de paternidade. Sustenta a impossibilidade de o filho adulterino “a 

matre” investigar a sua paternidade, independentemente da contestação da legitimi-

dade da filiação por parte do marido, ou presumido pai. O que, no caso a jurisprudên-

cia da época, já firmava o contrário. 
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Além do exposto, alega que a Lei 70. 883, de 21 de outubro de 1949 não dis-

tingue os adulterinos. Seria a condição de filho ilegítimo resultante de adultério come-

tido pelo pai (A PATRE. In: CONSTANZE ADVOGADOS. Dos adulterinos Seria a con-

dição de filho ilegítimo resultante de adultério cometido pela mãe (A MATRE. In: 

CONSTANZE ADVOGADOS. Dicionário de termos jurídicos. Disponível em:  Acesso 

em: 9 maio 2011). 

 Por outro lado, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da paternidade 

do adulterino “a matre”, com base na presunção estabelecida no art.337 do antigo 

Código Civil, segundo a qual são legítimos os filhos nascidos na constância do casa-

mento. Todavia, o Relator proclama que as normas enfocadas devem ser interpreta-

das e aplicadas em benefício da família. Dessa forma, somente, há de prevalecer o 

princípio de que pai é o marido da mulher quando o interesse da família e da paz 

social recomendar. Não se poderia prevalecer à presunção “pater is est” quando o 

casal já se encontra separado de fato há anos e a mulher “amasiada” pública e noto-

riamente com outro homem.  

No caso, quando nasceu a criança a mulher já estava “amasiada” (trecho do 

acórdão), ou seja, vivendo em concubinato, que posteriormente fora chamado de 

união estável. Já havia, conforme os autos, nascido a menor na constância dessa 

união, não havendo motivos para o suposto pai, conforme a alegação dos ministros, 

impedir a investigação.  

A verdade é que não provou recorrente que a mãe da autora houvesse mantido 

relações sexuais no período da concepção, apesar de viver em concubinato com ou-

tro. Não provada, permanece a presunção da paternidade. Dispunha sobre o reco-

nhecimento de filhos ilegítimos, revogado pela Lei. 12004, de 2009.  

Os ministros, portanto, conheceram o recurso, porém, negaram provimento ao 

mesmo, pela jurisprudência já da época em destaque, que admitia a investigação. 

Quanto à negatória de paternidade, assinala Tepedino (TEPEDINO, 2004, p. 455):  

 

A presunção legal de paternidade do marido, embora relativa, reveste de teor 
impositivo, quase inquebrantável. A negatória de paternidade era atribuída 
somente ao marido, para desconstituir a presunção de paternidade que lhe 
era imputada, na hipótese de filiação adulterina “a matre”. O Código de 1916, 
informado pela preocupação quase obsessiva de manter a unidade matrimo-
nial, criava três ordens de obstáculos, para a quebra da presunção, tornando-
a assim quase absoluta. Impunha o legislador, com efeito, restrições: quanto 
à legitimidade para a propositura da ação; quanto ao prazo para propô-la, e 
quanto a causa de pedir, taxativamente enumerada em números cláusulas. 
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Gonçalves exemplifica: os filhos que não procediam de justas núpcias, mas de 

relações extramatrimoniais, eram classificados como ilegítimos e não tinham sua fili-

ação assegurada pela lei, podendo ser naturais (nascido entre homem e mulher entre 

os quais não havia impedimentos matrimoniais) ou espúrios (nascidos de pais impe-

didos de se casar em decorrência – no caso em questão, de casamento) (GONÇAL-

VES, 2011). 

 De acordo com Coltro: “Caíram por terra as discriminações às uniões fora do 

casamento, contidas no ordenamento Civil, com destaque para o vexatório tratamento 

dispensado aos filhos tidos como ilegítimos” (COLTRO, Antônio Carlos Mathias. O Di-

reito de Família após a Constituição Federal de 1988. São Paulo: C. Bastos; Instituto 

Brasileiro de Direito Constitucional, 2000. p. 42). Quanto ao tratamento legislativo e 

jurisprudencial das relações concubinatórias, vale destacar a noção de Tepedino, que 

trata a matéria em três fases distintas. A primeira refere a rejeição pura e simples do 

concubinato, culminando com sua assimilação pela jurisprudência no âmbito do direito 

obrigacional; em seguida delineia-se nitidamente a relevância atribuída pelo legislador 

especial ao concubinato (desde que não adulterino), não mais como mera relação de 

direito obrigacional, mas como vida lícita em comum, podendo-se considerar a entrada 

do concubinato no Direito de Família, e a terceira e última fase compreende a tutela 

constitucional das entidades familiares não fundadas no matrimônio, admitindo o 

art.226,§3º, formas familiares não fundadas no casamento (TEPEDINO, 2004, p. 373).  

Realizando uma comparação, destaca Gonçalves: O Art. 358 do Código Civil 

de 1916 proibia, expressamente, o reconhecimento dos filhos adulterinos e incestuo-

sos. O Constituinte de 1988 proibiu, no art.227, § 6º, qualquer designação discrimina-

tória relativa a filiação, proclamando igualdade de direitos e qualificações entre os fi-

lhos, havidos ou não da relação de casamento (GONÇALVES, 2005, p. 14). 

Será tratada, agora, uma decisão jurisprudencial, também do STF, mas na vi-

gência da presente Carta Magna. Trata-se de um Agravo Regimental em Recurso Ex-

traordinário78 de Nº 218.461-3, São Paulo, em 04/08/1998 (Agravo Regimental em 

Recurso Extraordinário Nº218.461-3/São Paulo).  

O presente dispõe acerca do Princípio da Igualdade entre os Cônjuges, art.226, 

§5 da Norma Constitucional (CORRÊA, 1998).  
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Cabe ressaltar que foi o primeiro caso regulado em preceito constitucional, 

como segue o trecho abaixo: A igualdade entre o homem e a mulher, regulada em 

preceito constitucional inserido na Carta Magna de 1988, certamente, não foi, ainda, 

objeto de análise perante o Supremo Tribunal Federal. A questão, sem dúvida, é nova, 

polêmica e, sobretudo, vibrante. 

Ressalta-se a ideia das jurisprudências, de acordo com o mesmo autor (COL-

TRO, 2000, p. 43) (e atentando-se para a ideia de que o ano da obra fora o mesmo 

da jurisprudência em destaque): 

Atendendo essas circunstâncias, a jurisprudência tem sido cautelosa em 
afastar certos direitos da mulher, como na hipótese de redução ou exonera-
ção de alimentos. Ressaltou-se, em julgado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que a equiparação homem-mulher prevista na Constituição da Repú-
blica resulta em igualdade contingente e relativa. O Constituinte acolheu, 
como cristalização evolutiva da sociedade, uma tendência à igualização jurí-
dica homem-mulher, mas não a decretou em termos categóricos e de univer-
sal espectro, tarefa que seria quixotesca, porque não goza do deístico privi-
légio de operar metamorfoses, diante de realidades díspares. 

 

A luz da investigação do caso, certamente pode-se auferir também ao Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana. Consequentemente Spagnolo faz essa visão 

dos alimentos através do prisma da Dignidade (SPAGNOLO, Juliano. Uma visão 

dos alimentos através do prisma fundamental da dignidade da pessoa humana. In: 

PORTO, Sérgio Gilberto; USTÁRROZ, Daniel (Org.). Tendências constitucionais 

do Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 151-152).  

 

Sem adentrarmos na discussão sobre a dignidade da pessoa humana, tratar-
se ou não de um princípio de caráter absoluto, entendemos que esta digni-
dade da pessoa deve ser vista como elemento inspirador das decisões judi-
ciais concessivas ou denegatórias de alimentos, implícita ou explicitamente 
demonstrada no texto da decisão, pois não se admite atualmente que o jul-
gador desconsidere este valor fundamental, sendo que os alimentos, em es-
pecial, devem ser vistos sob o prisma do princípio da dignidade porque afe-
tam diretamente a vida do ser humano. E justamente por ser um instituto de-
vidamente regulado pelo direito, é que se faz necessário que as decisões 
relativas aos alimentos estejam de acordo com os princípios orientadores do 
nosso sistema jurídico. 

 

 

ADI 4.277 / DF DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOME-
NAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CUL-
TURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, 
INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IN-
DIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DI-
REITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O 
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sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implí-
cita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação 
jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Cons-
tituição 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 kel-
seniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver ju-
ridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. Re-
conhecimento 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 procla-
mação 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 constitucio-
nalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.1 
 
TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO 
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA 
COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. 
DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO 
NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da 
sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à insti-
tuição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de 
núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente cons-
tituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homo-
afetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, 
não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade 
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como institui-
ção privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, 
mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tri-
cotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de con-
creção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa 
por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre ca-
sais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha pleni-
tude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação 
de uma autonomizada família. Família como figura central ou conti-
nente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação 
não-reducionista do conceito de família como instituição que também 
se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição 
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do 
pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Su-
premo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto 
Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que 
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das 
pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL RE-
FERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL 
PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCI-
ONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS 

                                            

1 Para diferenciar citações destacadas de textos de jurisprudências será utilizada a mesma fonte, es-
paçamento simples e tamanho da fonte 11. 
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OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO 
HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE 
“ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à du-
alidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao cen-
trado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer 
relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das socie-
dades 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”. Inexistên-
cia de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas for-
mas 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 hi-
pótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos 
à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Apli-
cabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que 
outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constitui-
ção, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: 
“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem ou-
tros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte”. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTA-
ÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewan-
dowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular en-
tendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união 
homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabeleci-
das. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo 
sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à con-
formação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata au-
toaplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 
DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECO-
NHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCE-
DÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sen-
tido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, 
não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da téc-
nica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do 
dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconheci-
mento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do 
mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito se-
gundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união 
estável heteroafetiva. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES 

 

No presente trabalho, a análise dos Princípios Constitucionais do Direito de Fa-

mília teve seu foco dirigido à perspectiva da Dignidade da Pessoa Humana. Para 

tanto, fez-se necessária a compreensão dos teores históricos que envolvem a Família 

e o Direito de Família, uma vez que o modelo jurídico brasileiro e o próprio Direito de 

Família receberam influências de outros movimentos sociais e culturais diversos.  

O Direito Romano fora responsável pela criação do modelo hierárquico, na fi-

gura de um chefe familiar, detendo esse todas as responsabilidades e direitos daquele 

grupo. Provém dessa concepção a família patriarcal, nem sempre dirigida por laços 

afetivos, como vimos pela característica contemporânea do Direito de Família, mas 

sim por laços de autoridade, sendo uma unidade econômica, religiosa e política.  

A família era, então, conservadora, sendo o casamento indissolúvel, e o marido 

possuía responsabilidades diversas em relação a todos os membros do grupo. Com 

o advento da Constituição, e do Princípio da Igualdade jurídica dos cônjuges e dos 

filhos, dissolve-se a figura do pater, concebendo a visão afetiva da família, de igual-

dade de direitos e deveres à relação conjugal e ao tratamento dos filhos. Tais precei-

tos, como visto nas decisões jurisprudenciais, já se encaminhavam a tal pretensão 

antes mesmo da Constitucionalização, uma vez que o Código Civil anterior não mais 

adequava-se às situações jurídicas nas quais a sociedade se inseria.  

Os movimentos sociais e a busca de melhores soluções jurídicas para a família 

se faziam presentes; com a Constituição Federal, aumentou-se aquele espírito que o 

contexto social já havia demonstrado. O Direito Canônico, nascido na concepção de 

Constantino sob a família cristã, decretara a concepção, por exemplo, da família fun-

dada no casamento. Por conseguinte, o Código Civil de 1916 absorvera o preceito, 

decretando a família como base da sociedade, àquela fundada em tal concepção.  

Pode-se, então, dizer que o Código de 1916, comprometido com as situações 

históricas apontadas, e com uma Constituição que por muito não absorveu as ideias 

originárias do código, ao menos na ordem hermenêutica se fazia presente na época 

o posterior momento da Constitucionalização do Direito Civil. Com a Constituição, 

abre-se um leque de possibilidades jurídicas para as relações familiares, não mais 

estritamente ligadas ao casamento como base fundante.  
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Com a união estável, por exemplo, abre-se a possibilidade da família não fun-

dada no casamento, protegida por aspectos constitucionais, regida pelo mesmo, a fim 

de que ocorra o desenvolvimento da família como base da sociedade. Com a criação 

da Carta, aquelas normas jurídicas esparsas ora em legislações próprias, ora no Có-

digo Civil, constitucionalizaram-se, adequando-se aos preceitos constitucionais, tidos 

como centro hierarquizado de todo ordenamento.  

Tal fenômeno é a constitucionalização do direito Civil e do Direito de Família. 

Mencionadas as diferenças entre o Direito Público e o Direito Privado, as normas de 

Direito de Família tiveram que merecer a interpretação e análise a partir dos paradig-

mas estruturados pela Constituição, em especial àqueles princípios constitucionais  na 

matéria da pesquisa.  

O Princípio da Igualdade, por exemplo, como princípio geral, servindo não ape-

nas ao Direito de Família, mas a todo ordenamento naquilo que concerne, desenca-

deia os Princípios da Igualdade jurídica dos cônjuges e o Princípio da Igualdade jurí-

dica de todos os filhos, esses como princípios específicos do Direito de Família. Difi-

culta-se o enquadramento dos princípios, haja vista que, por meio da pesquisa, não 

há hierarquia de princípios, ou seja, aqueles contidos dentro da Carta Magna têm força 

normativa igual aos demais contidos fora da mesma. Por certo, por tratar-se de uma 

derivação da igualdade, e ainda de conceituação diversa pelos doutrinadores, há, por-

tanto, um cunho mais específico quando se trata de igualdade jurídica dos cônjuges e 

dos filhos, mas por certo, na sua gênese, tem-se a liberdade sempre como referência, 

como princípio geral.  

Com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, traz-se a ideia, no direito 

pátrio, dos direitos fundamentais, desencadeados e desenvolvidos ao longo de pre-

missas históricas relevantes, contempladas por um único artigo na constituição vi-

gente, mas que, ao passo da investigação da pesquisa, englobam todo o Ordena-

mento Jurídico. Tal princípio é considerado fundante em todo o Direito codificado, pro-

jetando-se em qualquer premissa de interpretações no direito, inclusive no Direito de 

Família. Como princípio primordial da ordem, alcança o Direito de Família.  
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