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RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolve a questão alternância axiológica no Direito de 
Família na pós-modernidade, delineando o tema valor na formação da sociedade e 
suas nuances. Traz em seu bojo as alterações na formação da família desde seus 
primórdios até a idade hodierna, com o fulcro de considerar a historicidade e sua 
influência na formação dos valores das pessoas com relação ao objeto. Seu 
desenvolvimento, tanto filosófico-jurídico quanto social, utilizou-se de métodos de 
pesquisa exploratório-bibliográfica com compilação de dados colhidos em diversas 
fontes escritas, que formaram o supedâneo da pesquisa. Em um primeiro momento, 
trata-se da axiologia: sua formação e conceitos diante de diversos autores, da 
bilateralidade à relativização, com objetivo de informar ao leitor a base da tese a ser 
lançada.  O referencial teórico tem como Miguel Reale, Márcio Pugliesi, Cabral de 
Moncada e outros com a pertinência devida. Vertem-se, então, para o tema pós-
modernidade, complexo e polêmico, seus conceitos e quadro situacional no espaço-
tempo. Debatendo sobre esse período contemporâneo da história e a sua influência 
no próprio Direito. Desenvolveu-se a questão histórica, dado à necessidade de 
compreensão da formação da família e também base para capitanear os demais 
indicadores da análise final, sempre apresentando a questão dos valores envolvidos 
em cada momento histórico. Desde as antigas civilizações até o período português, 
desde sua origem, pois é gênese do nascimento do direito pátrio, fundamental para 
o conhecimento da situação atual, além da própria análise da influência do 
cristianismo e da igreja nesses períodos. Ao término há análise da família no Direito 
de Família e das questões axiológicas agregando ao período pós-moderno, sua 
alternância e variação de valores jurídicos, tendo como base de comparação os 
valores-fonte, encerrando com proposta de alteração legislativa diante da alternância 
apresentada. 
 
Palavras-chave: Axiologia. Pós-modernidade. Direito de Família. Alternância de 
valores. Filosofia do Direito. 
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ABSTRACT 

 

This research develops the axiological alternation issue in Family Law on 
postmodernity, outlining the theme: value in shaping society and its nuances. The 
research brings with it the changes in family formation from its beginnings to today‘s 
age, focusing on the historicity and its influence on the people values in relation to 
the object. Its development, both philosophical-legal and social, has been done 
through exploratory-bibliographic research methods , compiling data collected from 
various written sources, which formed the basis of the research. At first, we consider 
the axiology: formation and concepts by several authors, from bilaterality to relativity, 
aiming to inform the reader about the basis of the upcoming thesis. We brought 
Miguel Reale, Márcio Pugliesi, Cabral Moncada and many other authors with the 
appropriate relevance. We treat the postmodernity theme, complex and controversial, 
its concepts and situational picture in space-time, debating this contemporary period 
of history and its influence on the law itself. We spent a chapter developing the 
historical question, given the need for understanding the family formation and also 
the basis for skippering the other indicators of the final analysis, always presenting 
the question about the values involved in each historical moment, from ancient 
civilizations to the Portuguese period, since its origin, because it is the genesis of the 
patriotic rights birth , fundamental to understanding the current situation, in addition 
to its own analysis of the Christianity and the church influence on these periods. At 
the end, this research brings the analysis of the family on family law and axiological 
issues on the postmodern period and their alternation and change of legal values, 
based on the comparison of source values, ending with a proposed legislative 
amendment considering the switchover presented. 
 
Keywords: Axiology. Postmodernity. Family Law. Switching of values. Philosophy of 
Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente alteração social em meio ao período dito pós-modernista, 

apresenta uma transição paradigmática para a análise de certos fenômenos, não se 

tratando de rupturas, mas identificam-se, momentos de linearidade e alternância da 

sociedade que faz da experiência social um interessante objeto de observação por 

parte do cientista, precipuamente do cientista jurídico. 

 

Sendo assim, a mutação axiológica é intensa e vive-se um período de 

relativização da pessoa e sua relação com os objetos, e com outras pessoas, como 

descreveu o então Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, que argumenta que ―os 

pensamentos são muito importantes para delimitar um período, porque constroem os 

muros de sua estrutura ideológica, uma maneira de expor seus conceitos sobre as 

coisas‖.1 

 

Neste diapasão, cabe ao cientista do direito, além dessa observação espraiar 

a sua pesquisa em outras áreas do conhecimento, e a partir dessa nova 

convergência ou divergência de paradigmas, é que se extraem o entendimento do 

comportamento social perante a norma. 

 

Partindo dessas premissas, analisar o Direito de Família é extremamente 

interessante, pois além de ser tipicamente descritivo na norma, sua estrutura 

alterou-se significativamente no curso da história. Então é necessário ao cientista 

jurídico pesquisar além do objeto de estudo, ou seja, não somente como um ramo 

do Direito Privado, mas como objeto singular de estudo, uma vez que envolve não 

somente a união jurídica, mas afetividade, questões sociais, reflexos patrimoniais e 

outras decorrências próprias do instituto. 

 

Nem mesmo o Código Civil, em vigor a partir de janeiro de 2003, contempla 

todas as indagações e inquietações do Direito de Família contemporâneo. A vida e 

                                            
1
 Papa Bento XVI, Luz do mundo: O Papa, a Igreja e os sinais dos tempos – uma conversa com Peter 

Seewald. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 71- 81. 
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as relações sociais são muito mais ricas e amplas do que é possível conter uma 

única legislação. 

 

 Então, o que é possível conter uma legislação diante dessas alterações, e 

como demonstrar tal universo, em pesquisa científica, sendo assim buscou-se  o 

corte epistemológico necessário, restringindo à questão da alternância dos valores, 

ou seja, um estudo sobre axiologia e sua influência da alteração no Direito de 

Família, embora saibamos que a mutação é multifacetada, ou seja, não um único 

elemento motivador de mudança de uma sociedade que faz com que a norma seja 

alterada. 

 

Pesquisar o viés filosófico e a transformação axiológica do Direito de Família 

é o objeto da presente tese, partindo de um breve estudo sobre valores e sobre sua 

formação em geral, verificando em seguida a questão temporal delimitadora, não 

somente de título, mas de cronologia histórica de nossa abordagem, criando um 

liame de pesquisa entre os aspectos valorativos e o lapso temporal denominado 

pós-moderno. 

 

Sendo assim, será verificado um período histórico da formação da família em 

diferentes civilizações, até o momento da formação do Direito Português, a maior 

fonte de informações para a codificação do Direito de Família em nosso território.  

 

Pautou-se em vários momentos sobre a questão do valor-fonte, ou seja, na 

terminologia de Miguel Reale, traçando suas reflexões,  discorrendo sobre axiologia 

em geral, sobre valores e sistemas, bem como as questões da atualidade 

denominada por alguns como pós-modernidade. 

 

Ao término, acresce-se, brevemente, proposta de alteração normativa diante 

da alterabilidade de valores apresentados. 
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1  AXIOLOGIA 

 

1.1 Apresentação 

 

A axiologia, tema debatido desde a antiguidade, tanto pelos gregos como 

pelos romanos, desdobra no tempo e chega aos dias atuais, não somente no campo 

filosófico (acadêmico), mas no seio empresarial e na sociedade em geral. 

 

A grande importância, é indubitável, para o entendimento e reflexão do ser 

humano, trata-se de termo advindo do grego, άξιος "valor" + λόγος "estudo, tratado" 

é considerado um dos ramos da filosofia. 

 

 Miguel Reale2, neste sentido, traz um breve comentário histórico: 
 
Nessa ordem de entendimento, cabe-me lembrar que a Antiguidade 
clássica não teve plena percepção do fenômeno axiológico, como o 
revela a verificação de que o substantivo Valor ou inexiste, como se 
dá em Roma, ou apenas representa um esboço dessa multiplicidade 
cada vez mais rica e desafiante de sentidos que o homem moderno 
sente necessidade de descobrir no âmago da palavra Valor. Os 
gregos usavam, sem dúvida, o substantivo áxia — raiz do termo 
Axiologia — mas ainda era de pobre conteúdo, servindo mais para 
indicar o preço ou valor de uma coisa, para distinguir uma situação 
meritória, ou seja, uma "dignidade" como tal merecedora de nosso 
apreço, ou ainda a fim de estimar-se a espécie e o grau de pena a 
ser aplicada. A bem ver, os gregos davam mais realce ao adjetivo 
áxios, quer dizer digno de estima, com que enalteciam a valentia dos 
heróis ou dos guerreiros, os seus valorosos estadistas e artistas e as 
virtudes válidas dos artífices.  

 

 

Filosofia é uma procura e não posse definitiva de um conceito ou de uma 

pesquisa, então o estudo dos valores nos faz compreender com há uma 

variabilidade entre pessoas e estas no tempo e no espaço. O trabalho filosófico é um 

trabalho de reflexão, então estamos em uma espécie de movimento de volta a si 

mesmo executado no momento em que se pautam os conhecimentos que adquiridos 

                                            
2
 Miguel Reale. Filosofia do Direito. 20 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. 
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(nós humanidade), é o que afirma Denis Huisman em sua obra Curso Moderno de 

Filosofia. 

 

Falar em valores, em axiologia é pautar no conhecimento e prática das 

pessoas em uma multidão de impressões e opiniões. O Estudo dos valores, 

etimologicamente possui significados praticamente semelhantes, denominado como 

teoria do valor, estudo do valor ou até ciência do valor.  

 

Vivemos em um mundo valorativo, as pessoas e a exteriorização do 

pensamento traduzindo em uma variedade de segmentos e pretensões sobre a 

existência e suas reflexões, sempre há uma busca na ciência pela neutralidade ou 

inexistência de valores que influenciam a formação de convicção e hermeticidade 

que alguns buscam na esfera de pensamento e da pesquisa, mas o objeto dessa 

pesquisa é a análise justamente sobre é a influência dos valores para alternância de 

certos paradigmas. 

 

Afinal, o que são valores? 

 

No ensinamento de Nildo Viana3, valores são: 

 

Existem inúmeros textos que tratam de valores, principalmente os 
que tratam da neutralidade científica, mas não apresentam a sua 
definição. Alguns filósofos, psicólogos e sociólogos forneceram a 
definição de valores. 
O antropólogo Clide Cluckhon define: como uma concepção 
desejável implícita e explícita, característica de um indivíduo ou 
grupo, e que influencia a seleção de modos, meio e fins de ação. No 
mesmo sentido Talcott Parsons, afirma que valor é um elemento de 
um sistema simbólico partilhado que serve de critério ou padrão para 
seleção entre as alternativas de uma orientação que são 
intrinsicamente viáveis numa situação. 
 
 

A filosofia é um estudo do saber, então no que tange aos valores verifica-se 

segundo os autores que estamos diante de uma concepção, ou ato de conceber ou 

reconhecer algo na seara dos modos e fins de ação, valores é um conjunto 

                                            
3
 Nildo Viana, em sua obra ―Os valores na sociedade moderna‖ pela Ed. Thesaurus, 2007, disserta 

sobre os valores, seus conceitos e de modo multidisciplinar, alcança a teoria de valores em visão 
multifacetada. 
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simbólico que serve para uma modelação até de comportamentos de pessoas ou 

grupos. 

 

Observa-se que valor expressa certo conjunto subjetivo. Com certas 

categorias cognitivas      (universo de conhecimento), ou seja, o número de valores 

de uma pessoa está literalmente ligado ao grau de experiências cognitivas que 

possa receber. 

 

 Segundo Nildo Viana4, entendem-se como valores os desejos e objetivos 

socialmente aceitos interiorizados por meio de um processo condicionamento e 

aprendizagem ou socialização. 

 

 Nesta esteira, depreende-se que o conceito de valor é amplo e que em 

algumas pessoas ou classe de pessoas se transformam em padronizações e 

parâmetro de entendimento de algo objetivo. 

 

  Para Frondizi5 os valores precisam de um depósito, de um local onde é 

possível encontrá-lo, então os valores estão nos objetos, os valores, são as 

qualidades ―sui generis‖ de um objeto, afirmando ser uma qualidade estrutural do 

objeto: 

 
Uma estrutura não equivale a soma das partes, embora dependa de 
todos os membros que a constituem; tinha membros não são 
homogêneos. A estrutura não é abstrata como são os conceitos, mas 
concreta. 

 

  Na visão de Frondizi, conforme afirma Nildo Viana, os valores estão 

intimamente unidos a um objeto e este objeto é o sujeito que se relaciona, o valor 

pela projeção dada pelas pessoas em determinado momento da existência. 

 

 A relação objeto e pessoa, atualmente, não se limitam ao berço do 

pensamento. Hoje o estudo sobre valores ultrapassa certas fronteiras e torna-se 

destaque até no meio empresarial, ou seja, a pessoa jurídica apresenta elementos 

axiológicos sobre seus produtos e sobre suas competências diante do mercado.  

                                            
4
 Ob. Cit. p.13. 

5
 Risieri Frondizi, filósofo argentino, de origem italiana, autor e professor de filosofia. 
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Criaram modelos teóricos de mensuração e outras técnicas.  Então a relação objeto 

pessoa se faz necessário para a compreensão dos valores nesse momento peculiar 

da história contemporânea.  

 

De maneira preambular, para compreender as ciências jurídicas, sua 

conceituação e as diversas formas de entendimento na esteira de alguns 

doutrinadores, abaixo a lavra do Prof. Eduardo Bittar (em seu Curso de Filosofia do 

Direito) sobre ciência: 

 
 A ciência possui como pretensão fundamental a construção do 
saber adequado e certo, ou seja, dotado de validade universal (sem 
fronteiras espaciais) e eficácia definitiva (sem limites temporais), 
expressando-se inclusive de forma a alcançar definições universais e 
englobantes, tendo em vista que busca resultados que alcancem o 

maior número de pessoas no maior dilastério de tempo.6 
 

 Então, a ciência jurídica possui um conjunto de valores fundamentais que a 

baliza sua concepção de construção universal, valores comuns a todos da 

humanidade. 

 

Completando com Miguel Reale7 que a Ciência Jurídica (mundo do dever-

ser), é diferentemente das Ciências Naturais (mundo do ser), e não pode ser 

analisada e entendida tão-somente sob o enfoque nos quais não haja uma escala de 

valores a ser atribuída ao objeto, ao contrário, como suscitado, do que ocorre com 

as ciências que se preocupam apenas em descrever o que realmente existe no 

mundo físico.  

 

Por este raciocínio, Reale nos apresenta a questão valorativa que envolve as 

ciências jurídicas, ou seja, a formação do direito. 

 

                                            
6
 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 3ª 

ed., São Paulo: Atlas, 2004. 
7
  Ob, cit p.12 
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Então, à luz da Teoria Tridimensionalista, a ciência do Direito não é 

eminentemente normativa, mas recebe sua carga de valores no momento máximo 

de sua interpretação, conforme afirma Miguel Reale8, temos: 

 
Onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e 
necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, geográfico, 
demográfico, de ordem técnica, etc.); um valor, que confere 
determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a 
ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade 
ou objetivo; e finalmente, uma regra ou norma, que representa a 
relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o 
fato ao valor. Tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não 
existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade 
concreta. Mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem 
reciprocamente, mas atuam como elos de um processo (já vimos que 
o Direito é uma realidade histórico-cultural) de tal modo que a vida do 
Direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos 
que a integram.  
  

 Ora, os fatores que envolvem o fato jurídico são circunstancias, na visão do 

autor, pois não há somente o fato de modo inerte, o fenômeno é impregnado de 

outras situações, diante a dialética própria de qualquer acontecimento, e a valor não 

estaria afastado em qualquer fato a ser objeto de estudo. 

 

 

1.2 Sobre Valores 

 

 Os valores podem se apresentar como uma forma de padronização de 

comportamento e reflexões, cada pessoa, de modo individual, cada comunidade, 

poderá realizar uma aferição do certo ou errada , do tolerável ou intolerável diante 

de certas situações9. 

 

 Norberto Bobbio preleciona, em sua obra a Era dos Direitos10, que há sobre a 

caracterização dos direitos humanos não de modo residual do jus naturalismo, mas 

como uma construção histórica, voltada para o aprimoramento político da 

convivência coletiva, ou seja, em nosso entendimento os valores próprios dos seres 

                                            
8
 Ob. Cit. p. 12. 

9
 Na Obra La ética de los valores como Etica Juridica, José Rodriguez Paniagua, apresenta seu 

questionamento sobre valores, ―Que son los valores? Si son algo, son entes y están tratados ya por la 
metafisica tradicional; si non  son nada, más vale hablar de ellos‖. 
10

 Norberto Bobbio, A era dos Direitos. Rio e Janeiro: Elsevier, 2004. 
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humanos descritos na Declaração Universal ou em outros diplomas, transmitem a 

necessidade da humanidade pautar em padrões até positivados de valores, então na 

origem dos direitos estão padronizados os direitos humanos, longe de descrevê-los 

na totalidade, mas a vida como bem principal e tutelado pelas diversas nações e 

Estado. 

 

 Então, ao pesquisar valores deparamos de imediato com o que é positivado 

ou não nos países, e compreende-se claramente como se alinham a sociedade, os 

valores e a norma.   

 

 Acresce-se às categorias cognitivas sobre valores, alguns impostos por 

norma, ou se estes não são formadores de valores, mas simplesmente regradores 

de conduta. 

  

 É oportuno salientar que o Direito possui uma complexidade de elementos 

que torna dificultosa a sua definição, então a inclusão de que são ordenadores de 

valores de uma sociedade, seria temerária neste momento da pesquisa, mas faz-se 

necessário explicar o fenômeno jurídico como pressuposto de entendimento, 

extraído da fórmula concebida, ou seja, há a norma que incide sobre o fato, dando-

se uma prestação; dada a não-prestação, segue-se a sanção e, se esta for 

descumprida, surge a coação, nesta sequência típica da informação é que  verifica-

se que o regramento de condutas é próprio do direito inclusive sua coação, não o 

regramento de valores, ou seja,  quem sabe há certo tangenciamento entre valor e 

norma na conduta. 

 

 Miguel Reale11 em sua filosofia afirma que o valor é sempre bipolar: 

 

A bipolaridade possível no mundo dos objetos ideais é essencial nos 
valores, e isto bastaria para não serem confundidos com aqueles. 
Um triângulo, uma circunferência: e a esta maneira de ser nada se 
contrapõe. Da esfera de valores é inseparável a bipolaridade, por 
que a um valor se contrapõe um desvalor; ao bom se contrapõe o 

                                            
11

 Miguel Reale em sua filosofia afirma que o valor é sempre bipolar, em síntese quando se pensa 
algo que é correto, leva-se em conta o que é incorreto, não se pode pensar o que é lícito sem 
considerar o seu oposto. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 



18 
 

 

 

mau; o belo, o feio; ao nobre o vil; Valores positivos e negativos se 

conflitam e se implicam em processo dialético. 
  
 

 Os valores, não somente tangenciam a norma, ou seja, apresentam-se na 
própria norma, o bem e a polaridade do mau, daquele que não se submeteu a uma 
conduta, e daquele que a transgrediu. 
 

 Neste contexto preleciona o autor acima, descrevendo: 

 

A dinâmica do direito resulta, aliás, dessa polaridade estimativa, por 
ser direito à concretização de elementos axiológicos, há o direito e o 
torto, o lícito e o ilícito. A dialeticidade que anima a vida jurídica, em 
todos seus campos, reflete a bipolarização dos valores que a 
informam. Não é por mera coincidência que sempre há o autor e o 
réu. Um contraditório no revelar-se do direito, dado que a vida 
jurídica se desenvolve na tensão dos valores positivos e negativos. 

 

 

 Os valores são elementos informadores do direito, não estariam na conduta 

ou na norma, e sim na forma como se comporta a sociedade e que exterioriza seus 

padrões comportamentais de averiguação do objeto que dá o valor. 

 

 No Direito, entende-se que a axiologia é fundamental para a sua formação, já 

em Reale, é fonte de informação do próprio direito. O estudo dos valores reforça ao 

nosso projeto que tem como escopo a alternância dos valores na pós-modernidade 

e seus reflexos no direito de família, ou seja, como são os padrões de 

comportamento e de análise do objeto para com a família em momento de extrema 

relativização, que passaremos, em capítulo próprio, sua explanação. 

 

 Ora, se os valores estão em escala dual, como afirma Miguel Reale, temos 

que verificar a possibilidade de conflitos, ou seja, nessa condição inerente ao ser 

humano e os diferentes estados de conhecimentos que estão os sujeitos em 

permanente comunicação12, conforme descreve Márcio Pugliesi, em sua obra, 

―Conflito, Estratégia, Negociação‖. 

 

                                            
12

 Márcio Pugliesi é Professor da PUC/SP, autor da obra Conflito, Estratégia, Negociação, pela 
editora WCV, em 2001. (p.60). 
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 Outra questão sobre valores são, além da dualidade, da eventual 

padronização sobre os objetos, ou seja, a alternância em certa escala. 

 

 A significação de alternância está balizada na possibilidade de alterar-se a 

relação objeto pessoa, ou seja, uma pessoa compreende que o matrimônio entende 

que o matrimônio seja perene, outras não, com a mudança comportamental essa 

perenidade foi entendida como alterável. Veja que  até sua extinção, nos dias atuais, 

não necessita de maiores ilações processuais para ocorrer.  

 

 A alternância de valores na humanidade é clara, ou seria uma nova 

composição da fluidez em que se encontram as pessoas. A efemeridade no 

momento é casual e considerada normal entre as pessoas. Diante dessa quase que 

sublimação constante, os valores não são perenes, mas são verdadeiros 

informadores do sistema jurídico, então podem formar a  mutação desse sistema, 

diante da sazonalidade que se apresenta, sendo que, é o objeto de nossa pesquisa, 

essa efemeridade. 

  

1.3 Valores - a formalização dos valores 

 

1.3.1 Do Formalismo a valoração 

 

A análise o curso da história do pensamento jurídico fica patente que um dos 

principais pilares para a construção científica do direito foi retirado do positivismo 

jurídico que imperou no final do século XIX até meados do século XX. 

   

Segundo apontam os positivistas puros13 as normas para que lhe sejam 

atribuído um prisma científico devem ser analisadas e concebidas sob um enfoque 

puramente formal. 

 

                                            
13 Positivistas puros são aqueles que compreendem que o estudo das normas deve sofrer nenhuma 

influência filosófica ou externa. 
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Neste conjunto de leis que atribuem uma forma específica e previamente 

definida que, à luz dos parâmetros das ciências naturais clássicas, agrega às 

normas, e, portanto, ao direito seu carácter científico, é o que aponta os positivistas. 

 

Nestes termos, a norma seria toda a emanação jurídico-positiva que 

atendesse a uma determina forma precisamente estabelecida, Hans Kelsen14 afirma: 

 

O sistema de normas que se apresenta como uma ordem jurídica 
tem essencialmente um caráter dinâmico. Mas norma jurídica não 
vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o seu 
conteúdo pode ser deduzido pela via de um raciocínio lógico de uma 
norma fundamental pressuposta, mas porque é criada por uma forma 
determinada, em última análise, por uma forma fixada por uma 
norma fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, 
pertence ela à ordem jurídica cujas normas são criadas de 
conformidade com esta norma fundamental15. 
 

Todavia, nota-se a supervalorização da forma, e o consequente abandono do 

aspecto valorativo, tais modelos passaram a causar certo incômodo no meio jurídico, 

especialmente após a segunda guerra mundial, período no qual várias medidas 

atentatórias aos direitos humanos foram feitas à luz da norma e validado por esta. 

 

A influência religiosa na formação dos valores é incontroversa, vide que os 

primórdios eram a grande fonte, sendo que ― primeiro passo no sentido de uma 

ordem de valores supremos deve-se a herança judaico-cristã, de que a pauta estava 

nos valores divinos‖, conforme a dicção José Rodriguez Paniagua16. 

 

Verifica-se que na teoria kelsenyana que não há supervalorização da questão 

axiológica, após o breve comentário necessário para a compreensão dos 

pensamentos, ―volvemos‖ aos valores no Direito (houve certa oposição a essa 

corrente com os tridimensionalistas17).  

 

                                            
14

 Hans Kelsen, autor da Teoria Pura do Direito, obra clássica, grande divisor de águas no estudo da 
Ciência do Direito, positivista que influenciou a formação dos juristas desde o final do Século XIX, 
15

 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, 2010.p.221. 
16

José Maria Rodriguez Paniagua. La ética de los valores como ética jurídica. Universidade 
Complutense de Madri, 1972. 
17

 Tridimensonalistas, pensadores que aliam ao entendimento da norma e conjunto de valores. 
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Para Norberto Bobbio18, foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento do caráter científico do direito, o pensamento dos positivistas e de 

Kelsen, principalmente, mas a questão do valor detém outra relevância, mesmo para 

o autor, somado ao que congrega doutrina e jurisprudência contemporânea. 

 

 Afinal é ponto pacífico na filosofia da ciência contemporânea a noção de 

sistema que exterioriza uma forma de compreensão do fenômeno, quer seja sob o 

enfoque das ciências naturais clássicas, quer seja nas ciências humanas. 

Acresceremos, então, ao nosso estudo do valor, dos sistemas e suas implicações 

jurídicas. 

 

1.4.  Valores, conceitos e classificações. 

 

Os valores da atualidade revestem-se de outros conceitos e de grande 

importância é um novo liame entre o homem e seus ethos, por meio do qual o ser 

humano tenta se superar, traduzindo em virtudes, como a bondade e lealdade. 

 

Antônio Luiz de Souza Rocha19 afirma o que é bom, útil, justo, honesto e belo, 

ou seja, agradável ao homem, é uma qualidade inerente ao ser. 

 

Percebe-se que valor possui característica de certa imutabilidade, 

permanência, polaridade, em Hessen 20 temos algumas características do valor: 

A imutabilidade e a permanência colocam o valor em contraposição 
aos objetos, que são imutáveis e transitórios. Santo Agostinho 
considerava características supremas do valor a imutabilidade e a 
eternidade. Áspera discussão filosófica se trava em torno da 
relatividade dos valores. Aqui estaria o calcanhar de Aquiles da teoria 
dos valores, por uma coisa que é relativa, flutuando ao sabor da 
subjetividade, não serve de parâmetro ao estabelecimento e à 
avaliação de condutas. Mas não é bem assim, depende do ângulo de 
apreciação; 
A polaridade ou bipolaridade diz respeito à oposição entre os valores 
positivos e os negativos, entre valor e desvalor (legal/ilegal; 
bom/mau). No mundo dos seres, a coisa é ou não é, existe ou não 

                                            
18

 Ob cit. p.15. 
 
19

 Antônio Luiz de Souza Rocha, autor de Ética na virada do Século na Busca do sentido da vida. 
1a. edição, São Paulo: Ltr,1997 
 
20

 Johannes Hessen, Filosofia dos Valores, Ed. Arménio Amado; Coimbra. 1967. 
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existe, o nada anula o tudo. Mas nos mundos dos valores o paradoxo 
é essência. O desvalor não elimina o valor, mas sim está contido 
nele. Apenas é um valor que perdeu positividade. É um sentido ao 
outro. O Direito existe pela possibilidade de violação dos seus 
preceitos. 
Por irrealidade Hessen explica quem é a qualidade pela qual o valor 
tem ser, mas não tem existência corpórea (tem valer). Essa 
característica não é por todos reconhecidos. 
A objetividade revela que o valor situa-se numa ordem objetiva de 
seres. Pela objetividade se identifica a necessidade de distinguir o 
valor da valoração, o valor do interesse. 
A gradação ou hierarquia designada um estrutura escalonada na 
ordem dos valores, pois todos os valores detém uma dimensão em 
profundidade dentro da qual se admitem vários graus na sua 
realização. 

 

Essa é a narrativa de Hessen, sabendo que o autor enuncia os contrapontos 

do que é valor, dentro de sua permanência, afirmada pelos escolásticos, e 

alterabilidade na avalição de condutas, pois os valores estéticos não desaparecem 

com sua destruição, bem como os valores de proteção a vida, que não se alteraram 

do decorrer da história, também faz referência à gradação desses valores e sua 

polaridade, mas Miguel Reale acresce as questões da referibilidade, ou seja, a 

necessidade de sentido disserta o autor sobre a implicação, ou seja, há valores 

antagônicos (bipolares) e sobre a historicidade, pois os valores estão intrínsecos na 

história do homem, situação está que nos filiamos para compreensão do valor21 . 

 

O valor detém sua alternância, razão pela qual o contexto da historicidade é 

base de compreensão dessa mutabilidade, pois não é absoluto, mas é relativo à sua 

apreensão e sua assimilação por um grupo social22. 

 

Francisco Marques Lima23 aponta em sua obra baseado em Hessen que o 

valor é absoluto porque tem uma validade intrínseca, que está fora do tempo, do 

espaço e do número, assim descreve: 

 

O valor detém sua realizabilidade, ou seja, tende a realizar-se, aliás, 
esta é sua vocação, inocular-se no fato e por meio dele lançar-se na 

história e também o valor comunica-se, atraindo outros valores. 

                                            
21

 Miguel Reale, Filosofia do Direito. Saraiva. 2002. 
22

 Miguel Reale disserta que o valor do ser enquanto ser é absoluto, relativo é o valor na sua 
apreensão, o seu predicamento, na sua obra Filosofia do Direito. 
23

 Francisco Marques Lima, magistrado, filósofo, professor. 
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Os valores são realizáveis, exequíveis em seu conjunto, busca-se essa 

realização com a alternância histórica e na comunicação com outros valores. Sobre 

essa comunicabilidade, trataremos em momentos futuros desta pesquisa. 

 

 Outros autores, tais como Raimundo Bezerra24, em sua obra Hermenêutica, 

afirma que os valores também podem ser classificados diante de sua amplitude. 

 

 Descreve que há valores universais, que são aqueles que exercem sua força 

sobre o homem como um todo, ou seja, há o homem universal, pela sua simples 

condição de humanidade, a ele inerentes em qualquer parte do universo. 

 

 Acresce, também, que os valores são sociais e adotados e praticados no 

âmbito de cada grupamento social. Neste caso são na verdade, os elementos 

identificadores de cada sociedade. 

 

 Neste sentido, agrega que também temos valores nacionais, próprios de uma 

nação, de um Estado, e há valores comuns a uma comunidade e de apreciação de  

cada indivíduo. 

 

 Marques Lima25 afirma que o valor é fundamento de um grau deontológico da 

normatividade, então seria o espírito da norma, traduz que a regra é o corpo, o 

princípio é a vida e a alma. 

 

 Não havendo hierarquias entre as três, entrelaçadas estão diante da 

compreensão do valor e sua implicação jurídica. 

 

 Karl Larentz26 disserta sobre princípios afirmando que: 

 

Os princípios jurídicos não são pautas gerais de valoração ou 
preferências valorativas em relação à ideia do Direito, que todavia 
não chegaram a condensar-se nem regras jurídicas imediatamente 

                                            
24

 Raimundo Bezerra Falcão. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2010. 
25

 Marques Lima afirma que o valor é fundamento de um grau deontológico. 
26

 Karl Larentz, jus filósofo alemão, um dos defensores da teoria dos sistemas abertos. 
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aplicáveis, mas que permitem apresentar ao fundamentos 
justificativos. 

 
 

 Então, o valor relaciona-se a uma máxima revelação dos que são os bens 

jurídicos tutelados, é uma forma textual que representa o bem juridicamente 

protegido. 

 

Depreende-se, também, que há uma juridicização de valores no momento da 

formação da norma concreta. Os valores exsurgem das normas em relação ao fato. 

É o caso de um atentando contra a vida de alguém, antes de verificação o tipo penal 

indicado para o caso, há a percepção primeira da retirada da vida, valor intrínseco a 

qualquer sociedade. 

 
 
            Há então uma legitimação da norma por meio dos valores?  A justificação 

valorativa não afeta o ordenamento jurídico, pelo contrário fornece elementos para a 

compreensão do sistema em estudo. 

 

 Em um sistema religioso, como o dos muçulmanos, vemos a interação dos 

valores das escrituras na execução do processo em si e da própria formação de 

convicção da formação da norma27. 

 

 O termo da norma não está destacado do tempo e dos valores, há alternância 

histórica sempre, mas a história prossegue e o texto permanece, determinando um 

contexto social, cultural de um momento daquele Estado, como no caso do sistema 

religioso apontado. 

 

 Os bens jurídicos são quase que invariáveis, porém axiologicamente 

considerados, com um movimento dentro de uma moldura primordial, assumindo 

cada categoria uma maior ou menor importância na escala de valores de cada 

época.                                                                                                                                                                                                         

 

                                            
27

 Samir el Hayek. O Casamento, o Divórcio e a Herança no Islam. International Islamic.Relief 
Organization, 2000. 
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 Verifica-se nos últimos anos, em termos práticos,  que no  estudo da ―práxis‖,  

os valores apontam para a tutela dos bens ambientais, ou seja, ecológicos, a 

proteção da dignidade da pessoa humana em sua maior concepção, dos crimes de 

corrupção, pois envolvendo os poderes instalados entre outros. 

 

 Observa-se que há uma escala de valores previamente identificados na 

atualidade, pois temos valores que dizem respeito ao homem (dignidade) e materiais 

como a corrupção e desvio de verbas públicas. 

 

 Então os valores estão na escala normativa do ordenamento, são 

influenciadores e são exteriorizados pela própria sociedade diante de um momento 

histórico. 

 

1.5 Valores-fontes - a visão em Miguel Reale 

 

A pesquisa adentra nos debates sobre valores no que concerne aos valores-

fontes, ou valor-fonte. 

 

Os valores segundo Marques Lima28, indicam que há um caminho a seguir, 

que não são hierarquizados rigidamente, são selecionáveis, não havendo um 

catálogo de valores, como descreve abaixo: 

 

A bússola das valorações do aplicar da norma é identificada como o 
ethos jurídico dominante na comunidade, o qual encerra um 
elemento empírico e outro normativo, nas concepções dominantes de 
justiça. 
Os valores não são dados só do sentimento, mas também da razão, 
adjudicando, na medida em que se mostram relevante4s para o 
convívio humano. 
Os valores não tem hierarquia fixa, dependendo da idoneidade para 
prevalecer no caso singular das circunstâncias de cada caso, o que 
justifica a cedência, em situação concreta, de um valor em abstrato 
superior a favor de outro. 
A seleção necessária de valores, comum ou dominantemente 
conhecidos a partir de sua relevância jurídica. 

 

 

                                            
28

 Marques Lima, em sua obra Resgate dos Valores, cita que neste momento que não há hierarquia 
entre os valores, pois alguns autores citam valores culturais, jurídicos, empresariais, então para fins 
de nosso estudo os valores detém importância não hierarquia. 
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Não há uma versão única sobre a forma e conceitos dos valores, temos 

dados norteadores, dentro de certa razoabilidade, sem hierarquia própria e fixa, 

assim como indica Miguel Reale. 

 

Tratou-se de valores originários, ou fonte, balizando na formação normativa e 

da alternância desses valores na formação histórica do Direito de Família, faz-se 

necessário, verificar outras indicações de como foi à formação dos valores na 

humanidade; no caso a religião: que melhor traduz o conjunto de valores que se 

organizam na história, como a religião judaico-cristã e seus livros sagrados, os 

povos árabes, como ―Al Corão‖, entre outros. 

 

Nesta seara, valores originários oriundos da religião, há a firmação que todo 

valor, toda a riqueza espiritual é derivada de um dom e provém do fato que é dado, 

ou seja, é um dom permitido e doado pela autoridade divina. 

  

Razão pela qual não tem preço, e foi dado gratuitamente, graciosamente na 

proposição divina. 

 

Alerta que os dons são gratuitos e lembram-se dos nossos deveres, das 

nossas responsabilidades em face da vida, tanto do homem em si, quanto da 

humanidade. A família permanece deste modo, a primeira fonte da vida e dos 

valores da humanidade, pois é na família que se recebe a vida e é ali que se 

adquirem os primeiros reflexos da vida salutar, é o que apresenta Paul Ricoeur29, em 

sua obra ―Soi-moi comme autre‖. 

 

Portanto, o valor que advém de fonte divina são gratuitos, ou seja, não 

compensáveis, nem repetíveis, são simples valores que advém da natureza divina 

do homem.  

 

Neste viés, há como fonte irradiadora e ao mesmo tempo receptora de 

valores, o homem, que se deduz que é a própria origem do valor-fonte. 

 

                                            
29

 Paul Ricoeur, em sua obra ―Soi-moi comme autre‖, Ed. Du Sevil, Paris, 1990, às páginas 202,   
disserta sobre os valores cristãos, mais especificamente da igreja católica no tocante ao marianismo. 
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Verifica-se que na relação valor-homem na seara religiosa há a influência 

divina, mas acresce-se que problema valor30, parte de uma significação de si 

próprio, ―O valor confere significância ao fato e determina a atitude dos homens‖. 

 

 Partindo da observação que o homem é a fonte, é possível a aproximação de 

em algumas conclusões, em Reale in O Direito como Experiência (1968) como o 

professor palestrou: 

 

―que, no seu todo, compõem o que denomino historicismo axiológico 
dado à tripla função desempenhada pelo valor na história: a primeira 
é de caráter ontológico ou constitutivo, por ser ele o conteúdo 
significante dos bens culturais, os quais são somente enquanto 
valem e valem porque são; a segunda é gnoseológica, uma vez que 
só através dele podemos captar o sentido da experiência cultural; e a 
terceira é deontológica, visto como de cada valor se origina um dever 
ser susceptível de ser expresso racionalmente como fim. Ora, a 
razão dessas funções primordiais, que equivalem a verdadeiros 
agentes motores da história, é dada, penso eu, pela fonte donde 
todos os valores promanam, que é o espírito humano, o valor 
originário, o único que se põe por si mesmo. Daí dizer que a pessoa 
é o valor-fonte de todos os valores, visto ser o homem o único ente 
que, de maneira originária, é enquanto deve ser.‖ 

 

Observa-se que nas várias dimensões da experiência humana, seja a ética, a 

religiosa, a estética e tantas outras, a experiência jurídica exerce o papel mais 

relevante porque estará sempre articulada com a ordem normativa denominada de 

sistema jurídico, capaz de intervir no processo de manutenção da liberdade do 

próprio experienciar. Se assim é, o espírito humano assume a condição de origem 

primeira de toda possibilidade da experiência civilizatória e de todo o universo 

regulatório, uma vez que dele promanam os valores que permeiam as nossas ações. 

 

Quando Reale afirma que o espírito humano é o único valor que se põe por si 

mesmo, fica claro que o fundamento originário da experiência jurídica é o próprio 

homem como potencialidade infinita de intuição e concreção de valores. Isto significa 

que, traduzida a expressão ―espírito humano‖ por consciência humana e 

considerada esta como intencionalidade31. 

 

                                            
30

 Ob. Cit. p.12. 
31

 Conforme admite Cadernos da EMARF, Fenomenologia e Direito, Rio de Janeiro, v.5, n.2, p.1-
125, out.2012/mar.2013. 
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Em Aquiles Guimarães32 verifica-se que há certa influência no pensamento 

axiológico com afirmações Husserliana, o autor desenvolve que tem como fonte 

primeira  toda experiência e a consciência humana,  doadora de sentidos ao próprio 

processo histórico-cultural diante da  temporalidade das suas vivências.  

 

Ou seja, o fundamento da experiência jurídica só pode ser buscado, num 

primeiro momento, na intencionalidade avaliativa da relevância das nossas vivências 

e, num segundo momento, no plano da consciência transcendental como instância 

última de toda evidenciação possível. 

 

Reale discorda de Husserl33, não atribui à consciência pura (ou 

transcendental) a tarefa de evidenciação do mundo da experiência, alegando a 

dificuldade de explicitação dos argumentos que levariam a esse convencimento, 

coerente com a sua crença no caráter de dialeticidade e complementaridade que 

envolve a posição ontognoseológica por ele formulada.  

 

Na  filosofia dos valores de Max Scheler34, temos : 

 

(...), decorrem da aspiração à concretude do experienciar tal qual se 
mostra no seu estado nascente no mundo da vida. Ao afirmar sua 
crença num historicismo axiológico, o que está propondo é uma 
atitude compreensiva do processo histórico-cultural à luz da 
constância valorativa e doadora de sentidos exercida pela 
intencionalidade da consciência, longe do relativismo nihilista tão 

bem refutado por Max Scheler. 
 

Daí a articulação que se estabelece entre historicismo axiológico e invariantes 

axiológicas, refletindo o primeiro conceito a realização dos valores na temporalidade, 

e o segundo os valores fundantes sem os quais se perderiam as referências 

originárias e permanentes dos atos de avaliar, tendo o homem como valor – fonte de 

onde promana a própria ideia de invariância (grifo nosso). Assim, na expressão do 

próprio Reale ―(...) de cada valor se origina um dever ser susceptível‖ 
                                            
32

 GUIMARÃES, Aquiles Côrtes. Cinco lições de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
1997. 
33

 REALE discorda de Husserl (Edmund Gustav Albrecht Husserl ), filósofo alemão, em sua obra 
Filosofia do Direito. 
34

 Max Scheler, Filósofo alemão nascido em Munique, de importância fundamental para a filosofia 
sociológica. Estudou na Universität Jena, onde continuou como professor, trecho do livro El 
formalismo en la ética y la ética material de los valores, traduzido pelo autor. 
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Na visão de Reale e dentro do espectro pesquisado, o valor é fundamento na 

filosofia jurídica35 e deve ser expresso racionalmente como um fim, ficando  claro 

que o fundamento da experiência na tessitura normativa que configura a vida 

jurídica:  é o valor. 

 

 O tridimensionalismo, tanto na sua amplitude histórico-cultural, quanto na sua 

especificidade jurídica, só se realiza na articulação com o mundo espiritual dos 

valores, sem os quais desapareceriam os sentidos da cultura e das vivências dos 

atos de experiência.  

 

Pode-se dizer que, Miguel Reale seguiu o caminho inverso de seu ilustre 

contemporâneo, Pontes de Miranda, cuja primeira grande obra intitulada Sistema de 

ciência positiva do direito é um monumento à ingenuidade científico-naturalista das 

últimas décadas do século XIX, conforme preleciona Aquiles Fontes Guimarães, em 

obra citada. 

 

Para Reale, os problemas do homem e da história não poderiam encontrar 

soluções a partir de um sociologismo36 cientificista que degradava o Direito, 

reduzindo-o ao fato como núcleo da atividade normativa, explicável do ponto de vista 

da idealização científico natural, de inspiração puramente imanente.  

 

O fundamento estaria na superfície dos acontecimentos e destituído de 

qualquer sustentação. A vida jurídica e o processo histórico esvaziar-se-iam num 

organicismo de índole mecanicista, sem deixar espaços para a percepção dos 

valores e sentidos que tornam o mundo suportável. 

 

O direito como experiência é concretude de valoração do direito37.  

 

                                            
35

 Cadernos da EMARF, Fenomenologia e Direito, Rio de Janeiro, v.5, n.2, p.1-125, 
out.2012/mar.2013) e deve e ser expresso racionalmente como um fim, ficando claro que o 
fundamento da experiência na tessitura normativa que configura a vida jurídica é o valor. 
36

 O sociologismo jurídico é a corrente de pensamento filosófico que explica o direito sob a ótica de 
uma realidade social, aplicando o método sociológico. 
37

 Miguel Reale.O Direito como experiência. São Paulo: Saraiva,1968. 
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Se assim é, tanto a ideia de experiência quanto a ideia de direito têm como 

alicerce último o valor, uma vez que ambos se realizam numa integração axiológica 

de sentidos e de significados. É verdade que Reale jamais se convenceu da 

existência de valores, como objetos ideais, para um corte epistemológico em nossa 

pesquisa pautaremos como Valor-fonte o homem, a pessoa em si de há milhares de 

anos vaga pela terra, com reflexões, mutações e alternância histórica de seu 

desenvolvimento, até chegarmos aos momentos atuais. 

 

Na atualidade têm-se questões de ordem e desordem na escala de valores, 

no final do século XX e início do Século XXI têm um efeito da modernidade 

apresenta até meados do último século que é a chamada pós-modernidade, período 

este de grande relativização e alternância de valores, tornando o estudo da 

axiologia, ainda mais complexo. 
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2. A PÓS-MODERNIDADE 

 

2.1  Existência ou não de um período pós-moderno.  

 

O fenômeno da globalização38 é uma expressão utilizada para descrever as 

características presentes nos dias atuais, quanto à relativização, acontecimentos e 

fatos hodiernos, trazendo um novo adjeto para uma linha comportamental e por 

consequência de valores na sociedade, sendo assim objeto de estudo em nossa 

pesquisa, tais movimentos foram apresentadas para a humanidade após o fim da 

Guerra Fria. 

 

Esse período que se iniciou com a queda do muro de Berlim e outros 

adventos na Polônia e em outros países trouxe um novo momento da história, que 

alguns denominam como pós-modernidade. 

 

É na verdade um conjunto de fatores multifacetados para compreender ou 

definir tal período, sendo que na seara dos economistas, globalização e pós-

modernidade são citados como sinônimos, no jargão da mídia, então, ambos os 

conceitos caminham lado a lado, mas para fins dessa pesquisa pautaremos na pós-

modernidade. 

 

Trata-se de um verdadeiro fenômeno em virtude da crescente 

transnacionalização da economia capitalista, facilitada pela velocidade dos meios de 

transporte, pelo imediatismo dos meios de comunicação, além do avanço sem da 

igual na história da tecnologia de dados. 

 

 Neste sentido Jim Hoagland39 em artigo publicado Washington Post, 

afirmando que, em texto de J. A Lindgren, em obra abaixo descrita: 

                                            
38

 O fenômeno da globalização é uma expressão que no final do século XX tornou presente com fim 
da guerra fria, queda do muro de Berlim e outros eventos de ordem econômica que influenciaram a 
vida do home contemporâneo. 
39

 Jim Hoagland é um contribuinte periódico para Post Opinions, escrevendo colunas sobre política 
externa. Hoagland juntou o cargo em 1966 como repórter metropolitana. Ele fez trabalhos como The 
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 A tecnologia encolheu os mercados de trabalho e de produtos (no 

passado conhecido como países) a um ponto tal que os planos de 
markenting das corporações multinacionais superam as entidades 
governamentais e suas fronteiras. 

 

 O jornalista identifica a ―transnacionalização‖ afirmando que nessa nova era 

as empresas ultrapassam as fronteiras físico-territoriais de um país. 

 

 Profunda é a mensagem que deduz que não há mais fronteiras nesse período 

globalizado, não há de se falar em limites territoriais de mercado e por decorrência 

os negócios jurídicos se transformam , alterando ou adaptando o próprio direito. 

 

 É neste sentido, com a transformação social, que se dá a pós-modernidade, 

um período sem fronteiras, sem dogmas ou com dogmas que se levantam de um 

país, base territorial para outro. 

 

 O termo pós-modernidade é aplicável ao entendimento das Ciências do 

Direito, precipuamente na Filosofia do Direito, pois embora seja um temor no 

universo das artes e da economia, tornou-se tão forte hodiernamente, que seu 

estudo se espalha pela filosofia pura, antropologia, e outras ciências.  

 

 Apesar de seus significados múltiplos, positivos e negativos e das diferentes 

atitudes que se pode adotar a seu respeito, a ideia da pós-modernidade, ―glorificada 

ou detestada‖, como ensina o prof. J. A Lindgren em sua obra Direito e Cidadania na 

Pós-Modernidade40, e segue afirmando que: 

 

Bem diferente é o caso do termo composto pós-modernidade, quase 
sempre utilizado com a conotação negativa porque, advindo de uma 
interpretação especulativa e escapando à categoria do tangível, 
relacionando-se, sobretudo com a esfera dos valores, Se por um 
lado, ninguém costuma ofender-se muito por ter suas posições 
rotuladas, como contra ou a favor da globalização, por outro, com 
exceção de alguns teóricos dedicados com as questões culturais de 

                                                                                                                                        
Post África correspondente em Nairobi e correspondente no Oriente Médio em Beirute antes de se 
tornar editor internacional do Post, em 1979, e depois lançar uma coluna de opinião em 1986. Ele 
ganhou o Prêmio Pulitzer em 1971. 
40

 J. A Lindgren ett all, em sua obra Direito e Cidadania na Pós-Modernidade. Piracicaba: Ed. Unimep, 
2002. 
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sentido antropológico e críticas filosóficas relativamente se 
autodenominariam pós-modernos. 
 

 

 Então, é de se reparar que o termo globalização é diverso de pós-

modernidade, pois o primeiro é mais afeto a uma economia neoliberal nascida na 

década de 1970 e que se espalhou no mundo ocidental civilizado, já a segundo mais 

próximo ao contexto filosófico da formação do pensamento, ocorrido logo após o fim 

da guerra fria, somado aos avanços da tecnologia.  

 

 É inegável que a tendência globalizadora instalou-se na economia e por 

decorrência em todos os demais fenômenos humanos, com produtos montados em 

um país, acabados em outros e vendidos em um terceiro, com pessoas encerrando 

seu estudos em determinado país e realizando suas atividades em outros. 

 

Da mesma a dimensão do pensamento adentrou, não em parâmetros 

fechados de pensadores em limites territoriais, mas em mesma dimensão da 

transformação da sociedade recebe um gama de informações sobre o novo e 

repetidamente no momento seguinte, outro novo. Relativizando o antigo, não tão 

antigo que fora o dia de ontem. 

 

 A tendência globalizadora do mundo contemporâneo ocorre em numa 

situação que é frequente intitulada pós-moderna, não sendo em de direita ou 

esquerda como alguns desejam rotular, mas a consolidação do pensamento político-

sociológico e jurídico que compreende ambos os lados. 

 

 Não importa como se apresentou esse novo jargão quase que popular, pós-

modernidade, não contrapondo com a modernidade, como assim o fizeram os 

pensadores em épocas anteriores, estoicistas, neoclassicistas, mas as conotações 

filosóficas extrapolam os dois termos, ganham espaço com a estabilidade 

internacional que todos alegam desejar, dentro de uma organização ou 

desorganização internacional. 

 

 Compreender a modernidade não é ―descompreender‖ a pós-modernidade,  é 

valorar a alteração comportamental das pessoas perante o objeto que se apresenta 
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neste início de século, reflexo dos movimentos pós-guerra fria, da globalização e de 

todas as variantes que ocorreram, sendo assim as pessoas-objetos alteraram seu 

valor e por decorrência na família temos a mesma mutação.  

 

2.1.1 A modernidade e a pós-modernidade  

 

São muitas as características da modernidade definidas por seus fundadores 

doutrinários, os grandes filósofos dos séculos XVII, XVIII e XIX e intérpretes mais 

recentes, entre os quais avulta a figura dominante de Max Weber. Essencialmente 

pode dizer que, em contraste com os sistemas religiosos de pensamentos das 

sociedades pré-modernas e em oposição aos governos que regiam um mundo 

hierárquico, com a fixação das pessoas em seu lugar, (nobreza, plebe) para a 

modernidade mais democrática e humanista. 

 

Inspirados na noção antiga de direitos estabelecidos por Deus ou pelas leis 

da natureza que deveriam controlar a arbitrariedade dos monarcas em relação aos 

seus súditos, os novos direitos humanos definidos pelos pensadores modernos 

tornaram-se seculares e positivos, sendo historicamente conquistados pelo povo 

para serem respeitados pelos seus governantes. Salientando a posição do homem 

universal e autônomo com sujeito de direito reputados inatos e irrevogáveis, acima 

das obrigações tradicionais dos súditos para com seu monarca, a modernidade 

ressaltou o papel do indivíduo.   

 

Apesar de do indivíduo, para alguns apenas existir em favor da coletividade 

ou da nação. 

 

Temos a noção que o homem não seria livre nem tão senhor de sua história 

quanto à modernidade afirmava, essa ideia começou a desenvolver-se bem cedo 

dentro do próprio Iluminismo, tendo como Rousseau um de seus maiores expoentes. 

   

  A disseminação e o aprofundamento dessa noção limitativa das 

potencialidades humanas ocorreram, contudo, particularmente no século XIX, 



35 
 

 

 

quando o principal esforço do pensamento social devotou-se a encontrar modelos de 

conciliar a liberdade, forma e a servidão material41.  

    

A pós-modernidade nada mais é que um momento da história humana em 

que o homem é livre em sua história, embora haja uma servidão material, entende-

se que o homem pós-moderno é o que alcança dentro de sua axiologia uma 

liberdade e esta não é limitada em modelos, inclusive pela própria coerção 

normativa apresentando outros ―modelos‖ diversos do prescrito em lei. Longe de se 

preocupar com a ―práxis‖, mas apresentando o caso do universo real, da vida 

quotidiana são as primeiras formações de família ―poli afetivas‖ que desejam seus 

direitos fixados pelo Estado em escritos públicos e outros documentos, é contrária a 

norma, mas está relativizada por alguns grupos, não se aproximando de modo 

algum ao ilícito, mas a acomodação do homem em seu processo histórico. 

 

 O termo pós-moderno foi emprestado do universo das artes, adentrando 

primeiramente nas ciências sociais como novo ―estado de espírito‖ ou condição 

contemporânea, após a queda do muro de Berlim, os pensadores entendiam que 

haveria uma nova expansão da humanidade, sendo um novo discurso da 

consciência ligando razão e liberdade. 

 

 Qualquer que seja o conceito sobre pós-modernidade sempre será marcado 

pela negação do homem como agente racional da história, e sim agente do 

consumo, enfim às noções aqui expostas, de modo sumário, não se esgotará o 

assunto na sua plenitude. 

 

2.2  Do modernismo às questões a pós-modernas 

 

O pós-moderno é um momento da história atual marcado pelo pensamento 

de identidade racional do homem perante as coisas, vejamos o artigo José Ricardo 

Alvarez Vianna42: 

 

                                            
41

  op  cit p.28. 
42

 Conforme cita J.A A. Lidgren Alves, em Direito e Cidadania na pós-modernidade. 
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A pós-modernidade se manifesta como movimento filosófico-sócio-
cultural, mediante sentimentos de insatisfação, ceticismo, 
contestação e ruptura aos padrões de conduta adotados pelo homem 
na sociedade contemporânea. 
 Pós-modernidade sugere o que vem após à modernidade, esta 
última formada com base nos ideais Iluministas, que privilegiavam a 
razão e a ciência, dotada, portanto, de uma concepção matemática e 
mecanicista de mundo, passível de controle, previsão e dominação. 
 Esta visão científica de mundo, dotada de método e objeto, surtiu 
influência nas ciências ditas humanas, tais como Economia, 
Sociologia e no próprio Direito, formando a denominada Ciência do 
Direito. 
 

 Destaca o autor na esteira que se apresenta que a pós-modernidade não 

advém de uma concepção matemática e mecanicista de mundo, distante do acervo 

positivista que detinha o hermetismo como algum que não deveria ser maculado, 

sendo um movimento de ruptura com os padrões estabelecidos, ou aceitos para um 

período da história, influenciando o Direito e as demais Ciências,  

da mesma forma indica: 

 
A Ciência do Direito tem por objeto a norma jurídica. Esta, por sua 
vez, segundo concepções clássicas, deveria ser aplicada sem 
qualquer juízo de valor de parte do operador do Direito, sob pena de 
se romper com uma estrutura objetiva, racional e previsível, 
instalando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica. Mais tarde, 
sobretudo nos séculos XIX e XX, a própria evolução do 
conhecimento científico em relação às ciências naturais, sobretudo 
com a física quântica, com a teoria da relatividade, com a geometria 
não-euclidiana etc., percebeu-se que o mundo não era tão 
matemático e racional como se aspirava. Logo, a visão reducionista e 
controladora de antes era mais um desejo do que realidade. No 
campo social as promessas modernistas também não apresentaram 
os resultados esperados. Ao contrário, assistiu-se a duas Guerras 
Mundiais, à criação de armas de destruição em massa, dentre as 
quais a científica bomba atômica; ao surgimento do regime nazista e 
seus ideais antisemitas, alicerçados em uma Teoria Pura do Direito, 
na qual o operador não podia emitir juízo de valor ao aplicar a lei. 
Assistiu-se, ainda, ao crescimento do abismo social entre ricos e 
pobres; à degradação do meio ambiente; à ausência de efetividade 
dos Direitos Humanos, com base no conceito de soberania, o qual, 
por sua vez, é mitigado em razão de interesses econômicos. 
  
 

 Preleciona que o modernismo encerrou sua influência na esfera de 

pensamento como os estudos de vários cientistas e pensadores que percebeu que o 
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mundo não era tão matemático e na verdade relativo como Einstein43 previa 

juntamente com outras descobertas, continua Vianna: 

 
No Direito, diante da inflação legislativa, do distanciamento das leis 
frente à realidade social, da busca de uma maior efetividade das leis, 
surgiram movimentos de feições críticas e revisionistas que se 
aproximam do pós-modernismo. É o caso da França e o Critique du 
Droit; nos Estados Unidos e o Critical Legal Studies; na Alemanha e 
a  Escola de Frankfurt, e, no Brasil, a Teoria Crítica do Direito. Tais 
movimentos, além de denunciarem as mazelas do sistema, instigam 
uma postura revisionista. 
 Pós-modernismo tem seu valor ao denunciar o caos, a efemeridade, 
a crise de valores, o consumismo, a alienação, o que enseja 
reflexões, primeiro passo para mudanças. Peca, porém, ao não 
reconhecer os avanços da ciência, sobretudo na saúde e tecnologia 
e mesmo no Direito, que consolidou direitos fundamentais inerentes 
ao Estado Democrático. Peca, ainda, em não apresentar modelos 
alternativos para um melhor viver. 
 Apesar de não apresentar soluções ou propostas alternativas, o pós-
modernismo, ao empregar uma mentalidade niilista, cética e 
desconstrutiva, lança bases para a mudança de paradigmas na 
sociedade contemporânea e, por conseguinte, para o Direito, de 
modo a fazer deste não mero apêndice da política ou instrumento da 
economia, mas veículo da paz, pressuposto para um convívio social 
harmônico, dotado de liberdade e justiça social. 

 

 

 Na pós-modernidade temos em nossa ciência, as Jurídicas, grandes 

mudanças que se mostram uma nova exigência da ciência perante a sociedade, de 

oferecer uma crítica que afirmava que as lacunas se faziam presentes e que os 

direitos deveriam proteger a pessoa endereçada, ou seja, a própria pessoa humana 

objeto de todos os processos do direito, não o processo ou a própria norma, mas 

sim, a pessoa titular do direito, dessa forma apresenta-se novo modelo alternativo de 

soluções de conflitos e novos modos de obtenção da razão da existência, em 

momento próprio faremos algumas ilações sobre essa temática. 

 

 É neste sentido que Boaventura de Sousa Santos44 apresenta, em artigo 

próprio, à transição pós-moderna que no final dos anos de 1970, acumulam-se 

                                            
43

 Albert Einstein, pai da Teoria da Relatividade Espacial, que trata do movimento uniforme; e em 
1915, publicou a Teoria da Relatividade Geral, que trata do movimento acelerado e da gravitação, 
dentro do viés relativismo é ele dos precursores da alterabilidade na ciência exata, como próprio 
desta área de pesquisa estabilizou em fórmulas essa alternância. 
44

 Boaventura de Sousa Santos. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-
moderna. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 
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sinais de crise do formalismo, uma crise que com os anos tende a se aprofundar, 

sendo que o autor demonstra que o tempo presente apresenta como novo pêndulo 

somente, que desta vez no sentido do informalismo, um movimento que se inclinado 

mais para o civilismo, ou seja, as soluções privadas e seus negócios que o 

estatismo, ou seja, decisões que possuem o poder Estatal como polo central, do 

coletivismo para o individualismo, do publicismo para o estatismo, da estética 

modernista para a beleza pós-modernista, da totalidade estruturalista para a 

desconstrução pós-estruturalista. Denominado tal período de capitalismo 

desorganização, tema este que trataremos em capítulo posterior. 

 

 Mostra-se, nessa transição o fenômeno mais importante da oscilação anti-

formalista, sendo que uma questiona o Estado-Providência (atuação estatal plena 

em todos os âmbitos da sociedade) e a outra a questão da sociologia jurídica e a 

forma como está pautada o Estado, ou seja, qual o suporte normativo que Estado se 

assegura. De imediato, depreende-se que a norma não poderá suportar um Estado 

nesse modelo, portanto ambos se alterarão. 

 

 Outro identificador da pós-modernidade é a informalização da justiça, criando, 

dessa forma, outras ferramentas para a solução de lides, segundo o autor: 

 

a) Ênfase em resultado mutuamente acordados, ao invés de 
estrita observância normativa; 
b) Preferência pela conciliação, ao contrário da posição 
vencedor/vencido da ação; 
c) Reconhecimento que as partes podem suportar suas 
controvérsias e solucioná-las, sendo o Estado um mero articulador 
dessa situação; 
d) Escolha de um não jurista, passível de compreender a situação 
e resolver o conflito; 

 

Então, as novas formas de exteriorização das relações jurídicas apresentam-

se neste viés pós-moderno, afetando a compreensão do Direito, como ente Estatal 

pleno, a relativização espelha-se e altera a forma de cumprimento da norma, não 

necessariamente a submissão ao conteúdo normativo, mas a melhor conciliação 

social, ou seja, o portador do benefício não é o processo é sim a pessoa. 
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 Revela-se que o autor acima que em experiência de campo verificou a 

amplitude do direito real, das comunidades e sua distância da realidade burocrática, 

Estatal e qual a consequência do informalismo, explica que: 

  

Esta hipótese de trabalho conduziu-me a considerar uma retórica, a 
burocracia e a violência e burocracia como sendo três elementos 
estruturais do direito (oficial ou não) da modernidade. Nestes termos  
o tipo específico de formalismo do direito estatal moderno reside no 
facto de a burocracia e violência terem variado até agora no mesmo  
sentido  inverso da retórica. O formalismo é assim o produto do 
crescimento do conjunto da burocracia e da violência e do 
correspondente atrofiamento da retórica. 
 

  

O formalismo Estatal reside em certa burocracia, conforme Boaventura 

afirma, então na pós-modernidade como há uma necessidade integração, diante da 

globalização do capital das pessoas, os conflitos e negociais também exigem uma 

rapidez não atendida pelo Estado e por decorrência pelo próprio Direito, é neste viés 

que o Direito de Família por muitas vezes não ―atende‖ a necessidade de um 

conjunto de pessoas em razão do engessamento da norma para certos fatos, surge, 

então o papel da jurisprudência pacificando alguns assuntos. 

 

 Enfim, o período pós-moderno possui seus caracteres próprios e sua 

extensão que segundo Boaventura Santos exige do direito uma negociação 

permanente no seio da sociedade para atender os anseios pessoais alteráveis 

constantemente.  

 

 No curso da história não temos relatos de grandes alterações em tão curto 

espaço de tempo, em outros períodos dezenas ou até centenas de anos se passam 

para que um padrão de comportamentos se alterasse. É óbvio que atualmente o 

agregar tecnológico estenda de maneira inimaginável essa concepção, mas vejamos 

como se comporta a família e o Direito de Família em si em certos períodos até a 

formação do Direito Português. 
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3. DIREITO DE FAMÍLIA: ESCORÇO HISTÓRICO NECESSÁRIO 

 

O objeto de nossa pesquisa é verificar se há ou não uma alternância de 

valores na pós-modernidade no tocante ao Direito de Família. 

 

 Nos capítulos anteriores foram traçadas algumas linhas sobre valores e a 

sobre pós-modernidade, então se faz necessário tecer algumas considerações sobre 

formação da família para a devida compreensão do alcance desta pesquisa, pois em 

havendo alternância constante de valores na pós-modernidade significará que os 

―modelos‖ de formação de família também se alterarão e em situação recorrente o 

próprio Direito de Família. 

 

 Discorrendo sobre as questões históricas que engloba o tema compreende-se 

a formação da família no Direito pátrio e a melhor compreensão da mutabilidade ou 

não na atualidade. 

 

 Traz, esta lavra, outros sistemas jurídicos como sua configuração histórica 

para formar o contorno de como a família é transformada no tempo. Vejamos. 

 

3.1 Históricos por períodos e nações. 

 

Antes de abordar em separado o regime jurídico vigente em cada um dos 

Reinos Bárbaros, apresentaremos uma rápida ideia geral das principais 

características desse mesmo regime. 

 

Em primeiro lugar convém chamar atenção para a mútua influência entre o 

Direito Germânico e o Direito Romano. 

 

Os autores do fim do século XIX (sobretudo alemães e italianos) exageraram 

a influência germânica na evolução do Direito Ocidental. O número relativamente 

diminuto dos invasores e sua inferioridade cultural, com efeito, não favoreceram, 
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pelo menos em todas as regiões dominadas pelas armas, uma influência mais 

profunda e duradoura. 

 

Convém, entretanto, acautelar-se para evitar o extremo oposto e 

simplesmente negar toda a influência. Esta existiu e pode ser apontada no seguinte 

exemplo: a autoridade paterna é reforçada; note-se que a outrora onipotente pátria 

postestas (pátrio poder) do paterfamilias romano fora, havia muito, atenuada no 

Direito Romano, conforme demonstra Alexandre Herculano45. 

 

A seguinte comparação revela-nos alguns exemplos de oposição entre o 

Direito Germânico e o Direito Romano na época das invasões e do estabelecimento 

dos reinos bárbaros: 

 

3.1.1 Direito Germânico 

   O que é verificado no Direito Germânico é que a família constitui grupo mais 

homogêneo. 

 

O patrimônio constitui um bem familiar cujo detentor não pode dispor à 

vontade. A mulher no regime matrimonial encontra-se em uma situação de severa 

dependência. Consumado o casamento, o esposo constitui um ―dote‖ para a esposa. 

Esse ―dote‖ é designado ora pelo nome germânico de morgengabe (presente da 

manhã) ou pelo nome latino de dos. Note-se, entretanto, que esse instituto difere 

radicalmente do dote romano46. 

 

O vínculo matrimonial é resguardado. O Direito Burgúndio (antigo Direito 

Germano), por exemplo, não admite o divórcio por mútuo consentimento que, em 

Roma, tanto facilitou a dissolução das famílias. 

 

3.1.2 Direito Romano 

 

                                            
45

 HERCULANO, Alexandre. Historia de Portugal desde o começo da monarchia até o fim do reinado 
de Affonso III. Tomo I. Lisboa: Tavares Cardoso & Irmão, 1901. 
46

 MACIEL, José Fabio Rodrigues. Historia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2011. 



42 
 

 

 

Já entre os romanos, o grupo familiar não revestia mais o caráter rígido da 

época das XII Tábuas. No início do Império o peculium castrense (bens adquiridos 

no serviço militar) quebra a antiga unidade econômica da família romana. 

 

No Direito Romano, o casamento cum manu (em que a mulher tombava sob o 

poder marital, manus), já deixara praticamente de existir na época clássica. 

 

No regime matrimonial, em caso de casamento misto, a mulher deveria seguir 

a lei do marido. Na lavra de Alexandre Herculano, na obra citada, houve certo 

sincretismo, pois na quase totalidade dos reinos instalados nas antigas províncias 

romanas, chegou-se ―a uma espécie de mistura dos direitos‖. 

 

Os filhos ilegítimos que não dispusessem de meios legais para reconhecer a 

própria mãe, podiam escolher o próprio estatuto jurídico. Os manumitidos seguiam 

ora o direito do antigo senhor, ora o do povo a quem pertenciam. 

 

Vigorava um princípio segundo o qual, sempre que possível, deveriam ser 

aplicadas ao mesmo tempo as leis dos diferentes estatutos jurídicos em questão. 

Assim, por exemplo, se pessoas enquadradas em diversos sistemas jurídicos 

pretendessem fazer um contato entre si, conforme cita Walter Nascimento47: 

 
A lei individual era a que determinava a idade legítima de cada uma 
ou as outras condições exigidas para capacidade jurídica; se fossem 
chamadas a prestar testemunho ou juramento, cada uma 
testemunhava ou jurava de acordo com sua própria lei; se devessem 
obrigar-se ou ceder, a qualquer título, um direito real, cada uma 
reconhecia o seu débito ou cedia a propriedade, fazia a tradição 
conforme prescrevia a sua própria lei. 

 

Quando não era possível a aplicação simultânea de leis de sistemas diferentes, 

dava-se preferência àquele em que se enquadrava a pessoa cujo interesse devia 

prevalecer. Assim por exemplo, na tutela o interesse prevalente era o do pupilo cujo 

estatuto jurídico devia ser observado pelo tutor. 

 

                                            
47

 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1997. 
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Na sucessão (quer testamentária, quer legítima) seguia-se a lei do de cujus 

mesmo que os herdeiros fossem regidos por outra lei. 

 

3.1.3 No mundo Árabe medieval 

 

Neste item limitar-nos-emos a umas breves considerações em torno das 

relações jurídicas da família muçulmana, visando apenas a fornecer ao leitor uma 

rápida ideia de um dos mais interessantes aspectos do Direito Privado muçulmano. 

Convém, desde logo, salientar a profunda influência da moral religiosa no regime 

jurídico que preside as relações familiares. 

 

Antes de trato da constituição da família muçulmana propriamente dita, 

chama-se a atenção do leitor, somente a título de exemplo, para algumas noções 

fundamentais referentes às pessoas48. 

 

1) A capacidade jurídica no direito muçulmano é vista sob um duplo 
aspecto: a) capacidade de adquirir direitos e de assumir obrigações 
(ahliyat al-wudjub); b) capacidade de exercer direitos e cumprir 
obrigações (ahliyat al-ada). 
2) A plena capacidade jurídica e religiosa é reservada ao homem 
livre, púbere, são de corpo e de espírito, de vida irrepreensível 
segundo a moral muçulmana. 
Quando a criança está no seio de sua mãe, ela possui uma 
capacidade de receber limitada aos direitos necessários e sua 
capacidade de agir é nula. Ao nascer, adquire plena capacidade de 
receber. Sua capacidade de agir aumentará, a seguir, em 
consonância com seu desenvolvimento físico e mental e tornar-se-á 
completa com a maturidade da inteligência. 
3) A incapacidade jurídica sofre modificações em virtude de 
diferentes circunstâncias que os autores muçulmanos agrupam em 
duas categorias: circunstâncias de caráter celeste (samawi, que 
dependem da providência e, portanto, independem da vontade 
humana) e circunstâncias adquiridas (maksuba, que tem origem na 
vontade humana). Entre as primeiras citemos como exemplo: a 
infância, a imbecilidade, a alienação mental, a doença e a morte; 
entre as segundas figuram: a ignorância da religião muçulmana, a 
ignorância da lei; a embriaguez, etc. 
4) A capacidade do não-muçulmano sofre, portanto, restrições. 
Convém, aqui, presenciar o conceito de não muçulmano. Em 
princípio o não muçulmano é aquele que não reconhece a autoridade 
de um Deus único e a verdade da missão de Maomé, seu profeta.  
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A posição inferior do dhimmi (pessoa com direitos e responsabilidades 

limitadas) no Estado muçulmano se traduz por certas obrigações fiscais (por 

exemplo, o imposto pessoal, djiziya) e, em princípio, pela impossibilidade de acesso 

a cargos de administração e governo (como ensina Samir el Hayek). 

 

A finalidade principal do casamento, dentro da concepção islâmica, é a 

procriação que perpetua a espécie. Na sociedade muçulmana o casamento fecundo 

é uma obrigação religiosa e o celibato é considerado uma anomalia. O Corão admite 

a poligamia: o fiel pode assumir até quatro esposas (contanto que ele possa 

sustentá-las) e um número indefinido de concubinas escravas. 

 

A promessa de casamento não gera, no direito muçulmano, nenhuma 

obrigação jurídica. O noivado pode ser livremente rompido pelas partes. 

 

A validade do matrimônio exige o cumprimento de quatro condições: ausência 

de impedimentos, consentimento, constituição do dote e observação das 

formalidades legais. Entre os impedimentos figuram, como em outras legislações, os 

relacionamentos com o grau de parentesco. Acrescente-se uma peculiaridade: à 

consanguinidade o direito muçulmano assimila a aleitação. 

 

Na lavra de Samir el Hayek, em sua obra O Casamento, Divórcio e a Herança 

no Islam (2000), afirma: ―Legalmente a criança de peito é considerada como filho da 

ama de leite e o marido desta como pai da criança. O leite é pois assimilado ao 

sangue‖.  

 

O parentesco assim gerado constitui impedimento matrimonial. Nota-se que 

as escolhas jurídicas discordam sobre a quantidade de leite fornecida pela 

amamentação. Assim por exemplo, para os malequitas basta uma gota de leite 

absorvida dentro dos vinte e seis meses que seguem o nascimento para caracterizar 

o parentesco. 

 

O autor acima acresce que o impúbere pode ser constrangido a se casar em 

virtude do chamado direito de djabr (djebr), isto é, o direito de obrigar a contrair 
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matrimônio. Note-se que esse direito é uma instituição pré-islâmica, não 

encontrando seu fundamento nem no O Corão, nem na Sunna. Compreende-se pois 

que os juristas muçulmanos tenham aconselhado que a jovem seja consultada a 

propósito de seu futuro esposo. Note-se que, no casamento contraído em virtude do 

djabr, o esposo, tendo atingido a liberdade, podia repudiar a mulher. Esta, uma vez 

púbere, não desfrutava do mesmo direito. 

 

A constituição do dote é condição essencial para a validade do matrimônio. O 

montante dos bens dotais deve ser proporcional à condição social da mulher e à 

fortuna do marido. Em regra, a mulher deve receber um dote que equivale ao 

mesmo dote das mulheres da sua família e de sua condição. O Corão precisa que o 

dote pertence à mulher. Cabe ao marido constituir o dote mesmo quando estiver 

casado por imposição do pai em virtude do direito de djabr. Um terceiro, entretanto, 

pode assumir a responsabilidade do pagamento do dote em lugar do esposo. 

 

Cabia ao marido manter a esposa qualquer que seja a fortuna desta, na lavra 

de Hayek49: ―sem que ele tenha o direito de obrigá-la a trabalhar para assegurar sua 

existência‖. 

 

Deve-se observar que uma característica essencial do matrimônio muçulmano 

é a independência do patrimônio da mulher: não existe o regime de comunhão de 

bens. 

 

O matrimônio de dissolve: pela morte de um dos cônjuges (caso o marido 

morra, a viúva deve esperar certo tempo para contrair novas núpcias, de acordo com 

o fato de estar ou não grávida), pela ausência do marido (quando a ausência dura 

certo tempo e de acordo com certas circunstâncias, como em caso de guerra, a 

mulher pode pedir a dissolução do matrimônio), pela atribuição da propriedade de 

um cônjuge ao outro (a lei muçulmana admite, por exemplo, que um homem livre 

case com a escrava de outra pessoa, o que possibilita ao marido tornar-se 

proprietário da esposa quer por herança quer por compra), pela abjuração do 

islamismo por parte de um dos cônjuges (lembremos que a mulher muçulmana só 
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Organization, 2000. 
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pode casar com um muçulmano), pelo talak (o vocábulo árabe talak significa 

originalmente ―liberação de um vínculo‖ e designa diversas maneiras de dissolução 

do matrimônio, inclusive o repúdio propriamente dito, que é uma dissolução 

provocada por declaração unilateral do marido). 

 

Na época pré-islâmica o pátrio poder conferia ao pai poderes ilimitados 

inclusive os de vida e morte. O Corão humanizou o pátrio poder transformando-o de 

rububiya (poder de senhor) em wilaya (poder de proteção). Curioso é notar que nem 

sempre os costumes ratificaram essa humanização e em muitos países muçulmanos 

o pai continuou detendo poderes limitados sobre a prole. O pátrio poder inclui 

direitos do pai sobre a pessoa e sobre os bens do filho. Sobre a pessoa, compete ao 

pai: direito de educação, direito de correção, direito de locação dos serviços do filho 

do sexo masculino e o já mencionado direito de djabr. 

 

O Corão confere ao pai a gestão dos bens dos seus filhos menores. A escola 

Malequita permite mesmo que o pai aliene os imóveis do filho, contanto que mais 

tarde haja uma prestação de contas. 

 

3.2 Influência da religião na formação da família na Idade Média 

 

3.2.1 O posicionamento da Igreja com relação ao casamento, como fato gerador da 

família. 

 

Pelo que nos noticiam os historiadores, o cristianismo, no seu início, não 

priorizava nem o casamento50 e nem a família, mas sim, o ascetismo, que tinha 

como valores essenciais a virgindade e a continência, cuja consistência era em sua 

maioria extraída dos próprios textos apostólicos, em que a máxima era a renúncia da 

carne (abstenção do ato sexual) a todos que almejassem um dia ganhar o ―Reino 

dos Céus‖.  

 

Ressalta Diogo Leite de Campos, nessa linha de pensamento: 

                                            
50

  O casamento era tido como algo não casto, não necessariamente a formação da família receberia 
o interesse da Igreja, sendo que tal fato altera-se com a contrarreforma, onde há a formalização do 
casamento. Na visão de Diogo Leite de Campos o matrimônio do cristão a época não existia.  
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(...) que nos primeiros séculos da Igreja, sobretudo antes do 
reconhecimento oficial desta, o matrimônio cristão não existia. A sua 
invenção teve de ultrapassar duas séries de obstáculos: o peso da 
tradição judaica; a vacuidade das normas do Novo Testamento sobre 
a matéria. O Novo Testamento poucas normas editou, Jesus não se 
preocupou em legislar; viveu e falou como Deus feito homem – 
suposto que um homem pudesse, inconcebivelmente, pensar Deus 
como homem. As escassas  respostas que Cristo deu aos problemas 
jurídicos limitam-se a declarar a indissolubilidade do matrimônio51. 

 

 

Assim como acabou ocorrendo com a maioria das antigas religiões, o próprio 

cristianismo (que posteriormente deu origem ao catolicismo), também passou a ter 

influência na regulamentação normativa a respeito da família, principalmente a partir 

do ano de 324, quando o Imperador Constantino, senhor de Roma pela vitória sobre 

Maxêmio e que mantinha especial afeição à filosofia cristã, vence Licínio e, a partir 

de então, o cristianismo passa a receber privilégios do Estado Romano (de início, 

como Édito de Tolerância de Milão, que dava liberdade a todos os cultos e devolveu 

aos cristãos todos os bens que lhes haviam sido confiscados durante a última 

perseguição, como também restituiu à Igreja os bens confiscados no decurso das 

perseguições e reconheceu-lhe a capacidade de adquirir por sucessão)52.  

 

Foi a partir de 20 de maio de 325 depois de Cristo, quando ocorreu o Concílio 

de Nicéia, o qual contou com aproximadamente 300 bispos oriundos de diversas 

partes do mundo, que a Igreja Católica deixou de ser uma mera corporação, para se 

constituir um sujeito de Estado, com poderes, privilégios e competência própria, 

erigida como uma figura de igual poder ao Estado. 

 

Doutrina Waldemar Martins Ferreira53, que a expressão canon (Kanoon), que 

deu origem ao Direito Canônico, é vocábulo ―que veio do grego com esse 

significado; e desde o Concílio de Nicéia, o conjunto de regras disciplinares da Igreja 

se chamou de cânones eclesiásticos, por oposição às leis civis‖. 
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 Diogo Leite de Campos, Lições de Direito de Família e das Sucessões. 2 ed. Coimbra: 
Almedina, 1997, p.38. 
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  Idem  p. 46. 
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 Na doutrina de Waldemar Martins Ferreira em sua obra História do Direito Brasileiro. São Paulo: 
Ed.Saraiva. 1962. 
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Em um dado momento, obrigou-se a Igreja católica a ter de apoiar o instituto 

do casamento, deixando em segundo plano a defesa da virgindade e da castidade, 

pois era nele que via a constituição da família estável, donde surgiam os homens 

que ajudariam a fortalecer a Igreja de Cristo e a principal base para a expansão da 

própria fé cristã que se constituía na meta principal do catolicismo. 

 

A partir do Concílio de Reims54, que data do ano 1049., fica ressaltada a 

posição de que só à Igreja compete pronunciar-se sobre o vínculo conjugal e que 

todos os assuntos que a este se refiram lhe devem ser submetidos, quando também 

se reafirmou a indissolubilidade do casamento, sendo que no Concílio de Tours, 

realizado em 1060, destaca-se que o princípio da competência eclesiástica, sobre 

casamento consanguíneo e de segundas núpcias era exclusivo e necessário, 

estabelecendo a pena de excomunhão para quem, sem sentença episcopal, 

repudiar sua mulher e se casar com outra. 

 

Assim, em mencionado período, a questão de casamento e divórcio passa a 

ser matéria exclusivamente dos tribunais eclesiásticos, como também, a grande 

maioria das questões jurídicas passaram a ser julgadas por juízes eclesiásticos, 

como em casos da chamada causa spirituale e as ius parochiale, e ainda as causae 

seculares, ratione peccati, privilegium fori e naquelas decorrentes de acordo arbitral. 

 

Também, São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica do Séc. XIII, 

sustentava que “Sacramentum hoc magnum est id est sacrae rei signum slicet 

conniunctionis Crhisti et Ecclesiae”55. Admitia que, mesmo consumado, o matrimônio 

era um sacramento, mas eram as relações carnais que o tornavam indissolúvel. 

 

Não há como negar que a história política, econômica e social da 
Idade Antiga e Média está estreitamente ligada à história da família. 
Daí porque, oportuna à assertiva de Diogo Leite que: ―as funções 
sociais de reprodução, produção e repartição dos bens, controle 
social no exterior e interior da família e transmissão das técnicas e da 
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   Alain De Libera. A filosofia medieval. São Paulo: Loyola, 1993. 
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 São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica do Séc. XIII, sustentava que ―Sacramentum hoc 
magnum est id est sacrae rei signum slicet conniunctionis Crhisti et Ecclesiae‖ MARTINS FILHO, Ives 
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cultura justificavam o controle estreito que a Igreja exercia sobre o 
casamento, família e as relações dentro dela‖.56 

 

Holger Kersten 57 aponta a idéia de Wilhem Nestlé, de que ―O cristianismo foi 

a religião fundada por Paulo, que substituiu o evangelho de Cristo por um evangelho 

sobre Cristo‖, e ainda, ―Paulo, o impaciente zelote, completamente diverso dos 

primeiro apóstolos, é considerado ‗um caso típico de intolerância‘ pelo teólogo 

Deissmann.  

 

Ele abriu um profundo abismo entre crentes e incrédulos passando por cima 

de muitos dos ensinamentos de Jesus. ―Colocou Jesus num pedestal e o 

transformou no Cristo que Jesus nunca quis ser‖.58 Prosseguindo, Kersten cita o 

teólogo Overback, ―tudo o que há de bom no Cristianismo provém de Jesus e tudo 

que há de mal, de Paulo‖59. 

 

Kersten, na introdução de sua obra apresenta uma interpretação bastante 

curiosa e que servirá de motivo para embasar as análises do presente estudo: 

―realmente, o que chamamos hoje de cristianismo tem pouco a ver com os preceitos 

de Jesus e as ideias que ele desejava difundir. O que temos atualmente seria mais 

bem designado pelo nome de ‗Paulinismo‖.  

 

Muitos princípios doutrinários não se conformam absolutamente com a 

mensagem de Cristo. São na verdade, antes de tudo, um legado de Paulo, que tinha 

um modo de pensar radicalmente oposto àquele de Jesus. 

 

Era essa a situação em Jerusalém na época posterior a morte de Jesus 

Cristo. Ocorria ainda a não definição dos textos que propiciariam a unificação das 

comunidades cristãs e consequentemente a sua expansão. No século III, Roma 

ainda não sofria qualquer influência do movimento religioso deflagrado na colônia 

                                            
56 

Abre-se aqui um parêntese, com o intuito de formar sobre a pessoa do autor pesquisado, que muito 
de curiosidade despertou nesta pesquisa, trata-se Holger Kersten, de um teólogo alemão, 
pesquisador, autor do best seller ―Jesus viveu na Índia‖, e de outros trabalhos de pesquisa 
publicados, que colocam em discussão os dogmas da igreja Católica. Registra-se, antes de fechar-se 
o parêntese, que este, é um trabalho de pesquisa histórica, onde se questiona como realmente 
ocorreu a formação de um instituto jurídico, que é o casamento.
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havia três séculos. Os romanos ainda voltavam sua atenção para a cultura grega, 

além do que, os conceitos de Platão e Aristóteles provocavam enorme influência 

tanto nas legislações, como nas convicções filosóficas. 

 

Os conceitos de Paulo, e mais tarde de Mateus, influenciariam, numerosas 

seitas, que aproveitaram suas orientações a respeito da sexualidade, mesclando-as 

com doutrinas de outras religiões, como tentativa de conciliá-las, explicando-lhes o 

sentido mais profundo. Esse movimento filosófico foi denominado ―gnosticismo‖.60 E 

tinha como regras ―a emanação, a queda, a redução e a meditação, exercida por 

inúmeras potências celestes, entre a divindade e os homens‖61. 

 

A concepção teológica de Paulo ensina que os homens são por natureza 

filhos de Adão e herdeiros do seu pecado, mas por adoração tornam-se filhos de 

Deus e participam das bênçãos de Cristo, o segundo Adão. Tal participação, porém, 

está vinculada à morte e à ressurreição de Cristo e é uma dádiva voluntária de 

Deus, uma graça imerecida que ele dá a quem quer e cuja resposta é a fé. 

 

Paulo estava provavelmente em Éfeso, quando recebeu notícias alarmadas 

de Corinto. O primeiro problema era relacionado à convivência entre ricos e pobres. 

Os outros problemas eram morais, típicos de pessoas que passaram praticamente 

sem transição do mundo moralmente relaxado das cidades gregas para o rigor da 

santidade cristã, tal como a pregação de Paulo. 

 

Baseado nos valores da virgindade e da continência, extraídos do 

ascetismo62, expandia-se o cristianismo tratando de propagar a renúncia e a 

castidade. Os textos apostólicos eram aproveitados na possibilidade em que 

pudessem reforçar e fundamentar tais princípios. Não se falava sequer em 

casamento ou família, o que se constituía no abandono de tudo o que existia até 
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 Gnosticismo: ecletismo filosófico religioso surgido nos primeiros séculos da nossa era e 
diversificado em numerosas seitas, e que visava a conciliar todas as religiões e a explicar-lhes o 
sentido mais profundo por meio da gnose. São seus dogmas: a amamentação, a queda, a redenção, 
a meditação exercida por inumerosas potências celestes, entre a divindade e os homens. 
61

 FERREIRA (1962) Waldemar Ferreira e sua obra História do direito brasileiro: as capitanias 
coloniais de juro e herdade.  
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 Ascetismo: Doutrina que considera a ascese como o essencial da vida moral. Moral que 
desvaloriza os aspectos corpóreos e sensíveis do homem. Ibidem. 
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então. Até esse momento histórico, a família era motivo de grande atenção, tanto na 

religião judaica, quanto nas legislações mantenedoras dos Estados, e não fugiam às 

normas, tanto públicas quanto religiosas, orientações acerca do casamento. 

 

Para a Igreja, a renúncia à carne significava a libertação da decadência do 

mundo e a ascensão à imortalidade.  

 

O casamento era visto como um mal. A grande finalidade da Igreja era 

preservar o corpo de qualquer atividade mundana que pudesse levar a alma à 

perdição, por isso pregavam a virgindade. Não se concebia contrapor o casamento 

ao sexo, mas a virgindade ao casamento. 

 

Apesar da execração do casamento, era impossível à Igreja impedir que os 

homens e as mulheres se unissem e copulassem, gerando descendentes dentro ou 

fora do casamento. Isto era um dilema para os teólogos; queriam a virgindade, 

combatiam o casamento e abominavam o desejo desregrado, por eles denominado 

de fornicação. A fornicação era: simples quando a cópula genital era efetuada fora 

do casamento, entre pessoas solteiras e, qualificada, quando envolvia ―situações 

pecaminosas‖ como o encesto, o adultério, a violação e o rapto. 

 

Entenderam os padrões daquele tempo, que o casamento era um mal menor 

do que a impudicícia, e para evitar um mal maior, era preferível se ―conceder‖ a 

permissão para o matrimônio. Havia também o radical combate que se realizava 

contra os gnósticos, que mesclavam conceituações de muitas religiões, provocando 

efetiva concorrência com o Cristianismo. Os gnósticos eram classificados como 

heréticos63 e mantinham comportamento igual à Igreja Católica no que se referia à 

oposição ao casamento. Era preciso combater os dois males, os gnósticos e a 

fornicação; o instrumento era o casamento, apesar da dificuldade de ter que 

condenar e ao mesmo tempo estimular o casamento. 

 

No século V, e a Teologia Cristã já se encontrando sistematizada. As 

escrituras tidas como verdadeiras já foram escolhidas e a autoridade do Bispo de 
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 Heréticos: adj. relativo à heresia ou que a contém. Heresia: doutrina contrária ao que foi definido 
pela Igreja em matéria de fé. FERREIRA. Op. cit. p. 49. 
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Roma foi reconhecida, basicamente, pelo desaparecimento da ingerência do Estado 

nas questões eclesiásticas, motivada pela queda do Império romano no ocidente. 

Santo Agostinho, considerado o mais importante teólogo do século V, apresentou a 

melhor forma de conciliar a indecisão da igreja quanto ao casamento, dizendo que, 

enquanto busca de prazer carnal, o casamento era um mal, mas enquanto fonte de 

procriação, à qual deveria se subordinar ao ato carnal, constituía-se num bem.  

 

Acrescentava, sugerindo pela primeira vez, a possibilidade de relacionar o 

casamento com sacramento, que Deus instituiu o casamento desde a origem do 

mundo cabendo a Jesus Cristo elevá-lo ao papel de sublime união com o Criador 

através de sua Igreja. A sua defesa do casamento se ratificava com a expressão ―a 

castidade da continência é melhor que a castidade das núpcias, embora as duas 

sejam bens‖. 

 

Estabelecia-se, então, o caminho a ser seguido, o ideal seria a virgindade, 

mas se o desejo era insuportável, melhor seria torná-lo prisioneiro de uma união 

estável abençoada pela Igreja. Afinal, o casamento havia sido elevado à condição de 

símbolo da união entre Cristo e essa mesma Igreja. Tolerava-se o casamento, pois 

este era o menor dos males, quando se constituía em alternativa à fornicação, e 

sendo monogâmico e indissolúvel aprisionava o desejo, constituindo-se em pior dos 

bens. 

 

Menor dos males e pior dos bens, o casamento situava-se então como linha 

divisória entre o pecado e a virtude. 

 

Os teólogos, então, abandonaram a defesa da virgindade e passaram a 

concentrar esforços no estímulo à castidade. Saía de cena a mulher, sendo reduzida 

a um papel demoníaco ou diabólico, pela possibilidade de desejo carnal, dando lugar 

ao homem que era desafiado a extirpar o desejo. Mudou a retórica, não se tratava 

mais de aconselhar a não casar, mas de convencer o homem dos valores da 

castidade e provocá-lo a buscar forças para mantê-la, aniquilando o desejo. 
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A preocupação não era mais com a cópula e sim com o desejo. Percebeu-se 

que era preciso combater a causa da relação sexual e não ela em si mesma. Então, 

o casamento não era encarado com o desprezo da época antecedente, ao contrário, 

também merecedor de defesa. 

 

Nessa nova focalização dos patrísticos64, já corria a Idade Média (século VI), 

e as orientações teológicas desciam aos detalhes de comportamento, chegando a 

causar susto à forma como foi fanatizava a questão da carne e também o quanto o 

sexo foi considerado pecado. 

 

3.3 A Influência Portuguesa  

 

Para bem compreender a origem, os hábitos e costumes que nos foram 

legados pelos portugueses, têm que avaliar o ocorrido na Idade Média, período de 

transição entre a ordem militar e jurídica do Império Romano e a organização das 

nações modernas. 

 

3.3.1 O surgimento de Portugal e a sua legislação não codificada 

 

Portugal tinha a sua posição geográfica, como vizinha do rio D‘ouro, no início 

do século XI, e na condição de cabeça e principal povoação do território do reino de 

Leão e Castela, compreendendo, ao norte, a atual província do Minho e, ao sul as 

terras conquistadas pela guerra até o Volga. 

 

Inicialmente, por merecimento, em decorrência de sua dedicação na luta 

contra os mouros, o monarca Afonso VI de Leão e Castela, conferiu a Henrique, 

neto de Roberto, Duque de Borgonha, o título de conde, como também a mão de 

sua filha D. Tereza, a bastarda, e como dote, parte das terras de Portugal, da 

província do Minho, Beira de Trás-os-Montes e mais as terras da Galiza, até o 

Castelo de Lobeira. 
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 Patrística: do latim ecles, subentendendo-se teologia. Ciência que tem como objeto a doutrina dos 
Santos Padres e a história literária dessa doutrina. Ibidem. 
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Em palavras simples e resumidamente, pode-se afirmar que Portugal nasceu 

no século XII, de uma parte das terras da Galícia Espanhola, separada da 

monarquia de Leão, tendo sido constituído politicamente, no início, por um ato de 

liberalidade do Rei Afonso VI de Leão e Castela e posteriormente, complementado 

pela dinastia borgonhesa, por meio da revolução e da conquista contra os árabes 

sarracenos que ocupavam uma boa parte do território, hoje constituindo Portugal. 

 

Assim, faz-se necessária, de modo sucinto, uma busca nas origens do Reino 

de Portugal, no que se diz respeito ao seu direito comum, até a data do nosso 

descobrimento por Pedro Alvares Cabral, para uma melhor compreensão de como 

se traspassou esse direito para o Brasil colônia e em que situação ele aqui começou 

a ser aplicado em termos de constituição da família. 

 

Conforme Alexandre Herculano65 que, a partir do ano de 1139 da Era Cristã, 

passou a se destacar na Península Ibérica o chamado Condado Portucalense, cuja 

região também tinha a denominação de Lusitânia, resultando no que hoje se chama 

Portugal, terra de onde proveio a maioria de nossos antepassados e, como nossos 

descobridores, também trouxeram o direito peninsular. 

 

3.3.2 O Direito Português 

 

Até o final do século XIV, houve uma multiplicação de leis que vigeram no 

reino de Portugal, a tal ponto que passaram a dificultar a própria administração da 

justiça, diante de frequentes dúvidas, divergências e embaraços. 

 

O Código Afonsino foi a mais antiga compilação de leis portuguesas e a 

primeira da Europa, tendo como fontes: o direito romano e o canônico, dos quais 

foram transcritos títulos inteiros; as leis promulgadas desde D. Affonso II, as 

resoluções das cortes, as concordatas, os forais, os antigos usos e costumes e as 

leis das Sete Partidas de Castela, cuja tradução fora ordenada pelo rei D. Diniz. 
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  HERCULANO, A. História de Portugal: que, a partir do ano de 1.139 da Era Cristã, passou a se 
destacar na Península Ibérica o chamado Condado Portucalense, cuja região também tinha a 
denominação de Lusitânia, resultando no que hoje se chama Portugal, terra de onde proveio a 
maioria de nossos antepassados e, como nossos descobridores, também trouxeram o direito 
peninsular. 
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No ano de 1505, o rei D. Manuel, mandou que fosse revisto o Código 

Afonsino, diante da grande quantidade de legislação extravagante publicada, até 

aquele ano, sendo que o trabalho revisor somente veio a ser concluído em 1521, 

com a sua impressão, recebendo a denominação de Ordenações Manuelinas. 

 

Em 1569, diante do grande número de leis extravagantes, portanto, no 

reinado de D. Sebastião, essas leis foram compiladas por Duarte Nunes de Leão, 

dando nascimento ao chamado Código Sebastiânico, que passou a vigorar ao lado 

das Ordenações Manuelinas. Na opinião de José Gomes Câmara:  ―é antes uma 

compilação adicional, uma consolidação, como diríamos hoje‖66. 

 

Esse rei desapareceu no norte da África, em uma batalha travada contra os 

mouros; em 04 de Agosto de 1578, substituiu-se, seu idoso tio, Cardeal D. Henrique, 

que veio a falecer, em 1580 e seu parente mais próximo na linha sucessória para o 

trono era o rei D. Philippe II, da Espanha, tendo sido coroado como rei D. Philippe I, 

de Portugal, quando se consumou o estabelecimento de uma Monarquia dualista: 

duas nações distintas unidas apenas pela pessoa do monarca. 

 

No seu reinado, determinou a reforma das Ordenações vigentes, cujo trabalho 

limitou-se a copiar as Ordenações Manuelinas, acrescido das leis posteriores e, em 

especial as coligidas por Duarte Nunes de Leão e a importante lei dos morgados de 

D. Sebastião, cujo trabalho terminou em 1595, tendo sido publicado, com a 

denominação de Ordenações Philippinas, no reinado de Philippe III de Portugal, no 

ano de 1603. 

 

As Ordenações Philippinas vieram a se constituir na principal fonte de Direito 

Civil português, até o advento da promulgação do Código Civil, por carta de lei de 1º 

de julho de 1867 em Portugal e em sua grande parte, também constituiu numa das 

principais fontes do Direito Civil no Brasil, até a entrada em vigência do nosso atual 

Código Civil, que entrou em vigência em 1º de Janeiro de 1917. 
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 CÂMARA, José Gomes B. Subsídios para a História p. 147-148. 
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Esse povo, cujo território originário esteve sob o jugo do Império Romano, dos 

bárbaros, e dos árabes durante muitos séculos, efetivamente passou pelas mais 

diversas transformações ao longo do tempo, principalmente pelas interações sociais 

que provocavam as conquistas obtidas pelos novos dominadores da Península 

Ibérica. 

 

No momento em que os Romanos dominaram a Península Ibérica, logo após 

a Segunda guerra púnica, em termos de divisão dos períodos do Império Romano, 

estava-se em pleno período do direito clássico à luz da divisão baseada no 

desenvolvimento do direito privado. Nessa época, o caráter político da família 

romana já estava a sofrer um processo de atenuação em termos de rigidez do seu 

controle por parte do pater famílias. 

 

Em tal período, para configuração do matrimônio romano clássico ―eram 

necessários três pressupostos para que uma relação fosse qualificada de justae 

nuptiae com os consequentes efeitos jurídicos: puberdade dos cônjuges (idades de 

14 anos para o homem e 12 para a mulher); concubium entre eles e vontade de ser 

marido e mulher (affectio maritalis)‖67. 

 

Temos que dessa forma eram constituídas as famílias romanas em todo o 

território peninsular sob a égide do governo romano, sendo certo que preponderava 

a affectio maritalis, como substância do casamento, a qual não se confundia com a 

vontade recíproca dos cônjuges de viverem como casados, nem tampouco com o 

consenso inicial, qualificando-se como duradoura e contínua. Diogo Leite de 

Campos68 doutrina que:  

 

Os romanos consideravam o matrimônio como a união entre o 
homem e a mulher, com o fim de estabelecer uma comunhão íntima 
e duradoura. (...) Sem dúvida alguma, o casamento romano resultava 
da troca inicial de consentimentos, mas ele era mais um estado do 
que propriamente um ato. O ato jurídico de celebração do matrimônio 
não exigia nenhuma solenidade. Poderia mesmo passar 
despercebido a terceiros, se não fosse a pública deductio in domum 
mariti, que os costumes cercavam de certas cerimoniais, e a 
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 CAMPOS. Diogo Leite de A invenção do Direito Matrimonial, Coimbra. Separata do Boletim da 
Universidade de Coimbra. 1989, p.5. 
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 Idem. 
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preocupação pós-clássica de assinalá-lo como instrumentum dotale. 
Efetivamente a intenção ou a vontade de ser marido e mulher é que 
era o requisito fundamental do matrimônio romano e o segredo de 
sua persistência. (...) A affectio maritalis é a vontade recíproca dos 
cônjuges de viverem como casados. (...) era um estado de espírito 
que devia existir, em todos os momentos do matrimônio. Quando ela 
cessava, o matrimônio também cessava. (...) O matrimônio romano 
não era, como o casamento moderno, uma relação por um ato 
jurídico inicial e independente da persistência da vontade de 
cônjuges. Era antes uma relação de permanência graças ao 
consenso continuativo e duradouro dos cônjuges – nesse particular 
apresenta particularidades analógicas com o instituto da posse. 

 

Os visigodos tinham também o costume de constituir a sua família pela via do 

casamento e este era antecedido dos esponsais, quando então se fazia a promessa 

do dote, na presença de testemunhas, quando era entregue pelo noivo à noiva, a 

título de garantia, o annulus arrharum. Portanto, ele se consumava pelo pagamento 

de um dote feito pelo noivo.  

 

O jurista Clóvis Beviláqua, sobre o antigo Direito Germânico descreve:: 

 

(...) a forma jurídica da celebração do casamento, no antigo direito 
germânico, era a compra da noiva feita ao seu pai ou ao seu sipe, e 
assim a mulher entrava para o mundium do marido. Algumas vezes, 
o casamento se efetuava pelo rapto de uma estrangeira, mas não era 
esta uma forma simpática aos espíritos. 

 

 

Escudado em Endemann Beviláqua diz ainda: ―Nas solenidades, com que se 

procurava cercar de prestígio e significar o valor social do casamento, aparecia a 

apresentação da lança como símbolo de poder e domínio‖.69 

 

Informa esse mesmo jurista que os povos bárbaros, invasores da Península 

Ibérica, introduziram outra modalidade de casamento, que foi nominado de 

morganático, tendo sido praticado posteriormente pelos portugueses.  

 

Assim, reportando-se a Shulte (Institutions de I’Allemagne, parágrafo 174), diz 

que: 
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 BEVILÁQUA, Clóvis, Direito de família, edição histórica. 7. ed., Rio de Janeiro: Editora Rio,  1976, 
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Se entre o homem e a mulher havia considerável diferença de 
posição social, em vez de concubinato regulado pelo direito 
germânico e tolerado pelo romano, pode efetuar-se o casamento 
morganático, da mão esquerda, particular aos povos germânicos, e 
que não constituía uma família com os direitos comuns à herança, à 
comunicação dos bens e à consideração civil do seu chefe.70 

        

Afirma o Professor Pietro Vaccari (Matrimonio no Diritto Intermedio, no 

―Novíssimo Digesto Italiano‖), citado por Freitas Gomes; que: 

Na Itália, foi a ocupação dos lombardos que introduziu, por primeiro, 
a forma germânica do instituto do matrimônio, que era diferente da 
romana, seja nas modalidades de celebração, seja no conteúdo das 
relações ordinárias das núpcias. O matrimônio romano, praticado 
pela população itálica, era baseado no princípio da paridade entre o 
marido e a mulher com regime de separação de bens e uma 
contribuição recíproca, do dote da parte daquela ad sustinenda onera 
matrimonii, da donatio propter nuptias da parte do esposo com o fim 
de prover a mulher de um bem patrimonial para o caso de viuvez. 
O casamento lombardo, ao revés, era dominado pelo poder do 
marido que se exprimia no mundo e as relações patrimoniais eram 
fundadas essencialmente sobre a contribuição do marido 
(morgengabe) e o regime informado pela comunhão administrativa.71 

 

 

3.4  Fase Brasil do Direito Português- o período colonial no Brasil 

 

O Brasil era parte integrante do Reino, mesmo na condição de colônia, então 

os fatos constantes de nossa história, ou seja, a nossa descoberta no ano de 1500 e 

a declaração de nossa independência em sete de setembro de 1822, por D. Pedro I, 

temos que, a influência do Direito Português em nosso território. Desde ordenações 

Filipinas o momento da edificação do Código Império em alguns casos até a 

vigência do Código Civil de 1916. 

 

Razão pela qual a abordagem histórica é interessante, pois a formação da 

sociedade e por decorrência o Direito pátrio sofreu influência significativa do Direito 

Português e do Cristianismo, mais especificamente da Igreja Católica. 
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 GOMES, Luiz Roldão de Freitas. O casamento no direito brasileiro – aspectos diante da 
Constituição Federal. Rio de Janeiro: Revista Forense, v. 323, julho/agosto 1989, p. 110. 
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Retornando ao contexto histórico, nesse primeiro momento, era importante a 

conscientização de que o casamento era para toda uma vida, porém ainda não se 

impunha de modo absoluto a condição de sacro72. 

 

 No Reinado de Afonso III, prescrevia-se a lei nº 85:  

 
Os casamentos todos podem fazer por aquelas palavras que a santa 
ygreja manda atando que seiam taes que possam casar sem pecado. 
E todo o casamento que possa ser provado quer seia a furto quer 
conhoçudamente valerá se os que assym cassarem forem  compryda 
como he de costume. 
 

  

Complementa Cabral de Moncada:  

 
―Neste simples texto se acha também suficientemente expressa a 
distinção entre casamentos a furto e conhoçudos. O essencial, tanto 
para uns como para outros (e trata-se aqui só dos clandestinos sem 
bênção sacerdotal), são palavras de presente (doutrina da Igreja) e a 
ausência de impedimento que envolvam pecado. O resto diz respeito 
apenas aos meios de prova e é, sob este ponto de vista, que os 
casamentos podem ser a furto ou de pública forma: se de furto. 
Ainda admitem a prova testemunhal: se de pública fama: só a da 
posse de estado. Daqui se vê mais uma vez, que era esta a doutrina 
canônica‖.73 

 

Nessa dicção temos que em Portugal, desde a Idade Média, eram admitidos e 

conhecidos, em geral, dois tipos ou espécies de casamento, ou seja, o casamento 

de bênção (ad benedictionem), designado pelo Concílio de Trento por prelado a 

porta da Igreja e o casamento de pública fama (maridos conhoçudos), mas que a 

seu ver, no aspecto como meios de provas do casamento, poder-se-ia admitir uma 

posição tripartite, incluindo o casamento de furto ou de juras. 

 

A forma de casamento de pública fama era tida como válida pelo Estado 

português e correspondia àquilo que futuramente veio a se chamar de estado de 

posse de casado, no direito moderno. 
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  Paulo Merea comenta sobre o agrado que se transformou o casamento após esse período. 
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 Luis Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito. Universidade de Michigan (original) edição 
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Acerca do ―casamento de juras ou de furto‖, como forma de constituição de 

família em Portugal, afirma Paulo Merea74 em sua obra ―Estudos sobre a História 

dos Regimes Matrimoniais‖: 

 

 ―(...) nenhuma diferença jurídica existia, pois entre os casamentos 
celebrados à face da Igreja e os que o não eram; apenas, em relação 
a estes últimos, a reprovação da Igreja (traduzida em sanções 
canônicas) e a menor dignidade que socialmente desfrutava‖.75 

 

Referem aos casamentos sem a benção da Igreja, nega-lhes licitude, não a 

validade.  

 

A benção apenas santificava a união, isto é, lhe conferia a plenitude das 

graças e favores espirituais, ao mesmo tempo em que lhe prestava dignidade e 

decoro. 

 

No século XVI, diversos fatores, como o fortalecimento da autoridade do Rei, 

o renascimento do Direito Romano e a pressão exercida pelo movimento de reforma 

protestante, encabeçado principalmente por Martinho Lutero e Calvino, acabaram 

levando o Estado a reivindicar a competência para legislar e julgar as questões do 

âmbito do Direito de Família, em confronto com a posição da Igreja que sempre 

avocou para si esse Direito, na lavra de Eduardo dos Santos76. 

 

Em posição a tais reivindicações, o movimento católico acabou por organizar 

o Concílio de Trento, que teve seu início em 1542 e só terminando em 1563, quando 

foram tomadas importantes decisões, que acabariam sendo acatadas pela grande 

maioria dos países que adotavam a religião católica, inclusive Portugal. 

 

A partir das decisões do Concílio de Trento, pelo Decretum de reformatione, 

estabeleceram-se definitivamente as regras e preceitos a que devia submeter-se o 

matrimônio, introduzindo a exigência dos proclamas, manifestação inequívoca da 

intenção de se receberem em matrimônio, quer por palavras ou gestos inequívocos, 
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celebração perante o pároco e diante de no mínimo duas testemunhas, a bênção 

nupcial e elevada à dignidade de sacramento, considerado, por isso mesmo, 

intangível e fora de toda regulamentação e jurisdição civis. 

 

Os casamentos clandestinos, a partir do Concílio Tridentino são declarados e 

considerados como inválidos e não mais simples ilícitos. A falta de publicidade dos 

atos matrimoniais, à luz do Direito Canônico, implicava deixar de ser de Deus o ato 

do casamento, mas sim do diabo. Foram veementemente combatidos, pois 

acabavam possibilitando distorções no meio social, em decorrência do seu sigilo, 

facilitando a ocorrência da bigamia e a inexistência de autenticidade do ato implicava 

a vulnerabilidade da constituição da família. 

 

Acerca do casamento, como forma de constituição da família portuguesa, a 

regulamentação para a sua celebração válida, competia ao Direito Canônico, 

segundo Gama 77. 

 

Moncada, em sua obra Estudos de Historia do Direito, descreve que um fato 

que causou grande controvérsia entre os doutrinadores portugueses, no final do séc. 

XIX foi a legislação civil, por intermédio das Ordenações Filipinas, que datam de 

1603, no seu Título XLVI, portanto, publicada após o Concílio Tridentino, dando 

guarida ainda aos casamentos clandestinos, ou seja, aos concubinatos.  

 

Finalmente, é importante ressaltar que o Direito Canônico por muito tempo se 

destacou como uma fonte subsidiária do direito comum português. No entanto, com 

relação ao casamento, preponderava de forma absoluta o direito canônico, cuja 

força tinha origem nas próprias leis civis, a tal ponto que o jurista Coelho da Rocha, 

citado por Luiz da Cunha Gonçalves em sua obra sobre o problema da Codificação 

do Direito Civil, viu-se obrigado no início do séc. XX, a justificar a razão por que se 

ocupava de ―doutrinas que até então se julgavam mais próprias da teologia ou do 

direito canônico do que da jurisprudência civil, doutrinas que não se achavam nas 

leis e cujo conhecimento pertencia aos tribunais eclesiásticos‖. 
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É importante ainda anotar que a constituição das famílias portuguesas, e, por 

conseguinte as famílias brasileiras até início do século XX, além de seguir os 

ditames impostos pela legislação do reino e do direito canônico, também seguia 

regras sociais que nem sempre se encontravam naquelas duas referências 

anteriores e sim em obras de tratadistas especializados que marcaram época em 

Portugal conhecidas como ―manuais de casamento‖. 

 

Assim, pode-se afirmar com serenidade que todo o conjunto de regras 

reguladoras do comportamento humano, quer civis, quer religiosa, quer morais ou 

éticas, funcionavam como uma verdadeira pressão moral-legal-psicológica em face 

do homem para que ele se casasse e viesse formar a sua família, tão necessária e 

tão desejada, tanto na sede do reino, como pelo sistema colonizador no Brasil. 

 

Revela-se que a questão legal-axiológica também foi influente no decorrer da 

história do direito de família, precipuamente pela influência da religião direta e ou 

indiretamente no comportamento dos grupos sociais de do povo.  

 

E todo esse arcabouço de informações faz refletir que a formação dos valores 

até meados do século XX, foi entregue pela igreja que informaram as nações, 

traduzindo em leis, que imponham certo grau de coerção nas pessoas. Essa 

coerção altera-se diante das mutações históricas após a segunda guerra e pós-

guerra fria, período que alguns doutrinadores entendem como início da pós-

modernidade, e em seus últimos momentos da pesquisa sobre o Direito de Família 

em si e a alternância axiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

4.  A INTERAÇÃO FAMÍLIA E PÓS-MODERNIDADE 

 

4.1 O Paradigma da modernidade - aspectos gerais 

 

O fim da Idade Média representou, também, o fim de um período teocêntrico. 

Com o Renascimento, a racionalidade e a individualidade do ser humano voltavam a 

ser valorizadas. A Revolução Científica do século XVII mudou a face do mundo. A 

busca de um saber objetivo e pretensamente neutro impulsionou o progresso 

científico, resultando enorme aumento de produtividade e gerando, por 

consequência, a aceleração das mudanças sociais e a solidificação do capitalismo. 

Esse cenário estendeu suas influências também sobre o mundo jurídico, 

contribuindo para o declínio da ideia de direito como prudência e acentuando o seu 

caráter regulador. São essas mudanças, ocorridas à luz de uma ruptura 

epistemológica, que se pretende analisar neste capítulo. 

 

No decorrer dos séculos XV e XVI, isto é, no Renascimento, o saber foi cada 

vez mais secularizado. Concomitantemente, as monarquias nacionais, com o apoio 

da burguesia, passaram a dispor de um aparato administrativo centralizado capaz de 

prestar serviços públicos, de recolher impostos, de manter um exército, além de 

cunhar moedas com exclusividade e deter o monopólio não só da elaboração e 

aplicação das leis, mas também do uso da força. Começa a nascer aí o Estado 

moderno. 

 

Já é possível, nesse contexto, compreender um novo tipo de intelectualidade, 

que tem em Maquiavel78 (século XVI) um de seus precursores.  

 

Fazendo jus à secularização do pensamento que pairava no ar, o pensador 

Florentino reavalia as relações entre ética e política. Ao defender que a moral 

privada não se aplica à política e que esta, ao visar o bem comum, deve valer-se 

das circunstâncias vividas, Maquiavel torna-a autônoma, desvinculada da ética 
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 Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna. 
MAQUIAVEL, Nicolau.  O príncipe. São Paulo: Martins Fontes. 2004. 
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privada e da religião. Preocupado com a unificação da Itália, Maquiavel compreende 

que a política é um sistema de forças e que o bom político é aquele que, tendo 

consciência dessas forças, é capaz de calcular a alteração do equilíbrio provocado 

pela interferência de sua própria ação nesse sistema. 

 

A característica que melhor representa a ruptura provocada pelo novo 

paradigma é o fato de a racionalidade científica, nascente em negar o caráter 

racional de todas as outras formas de conhecimento que não se pautam pelos seus 

princípios epistemológicos e por suas regras metodológicas. Ou seja, a confiança 

epistemológica que separa o saber aristotélico e medieval do saber moderno (mas 

ainda não dominante) não é apenas a observação mais sistemática e rigorosa dos 

fenômenos naturais, mas, sobretudo uma nova visão do mundo e da vida, e que 

segundo Danilo Marcondes em seu artigo sobre a crise dos paradigmas e educação 

tangencia em temas polêmicos e atuais sobre o ―modelo‖ de modernidade ou ―pós-

modernidade‖.  

 

(...) está consubstanciada, com crescente definição, na teoria 
heliocêntrica do movimento dos planetas de Copérnico, nas leis de 
Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre a 
queda dos corpos, na grande síntese da ordem cósmica de Newton e 
finalmente na consciência filosófica que lhe conferem Bacon e 
Descartes. 

 

Decorrência desse novo olhar são as distinções entre conhecimento científico 

e senso comum de um lado, e natureza e pessoa humana de outro. Para a ciência 

moderna a natureza é passiva e seus mecanismos podem ser demonstrados e 

relacionados sob a forma de leis. O conhecimento científico, ao contrário, é ativo e 

visa a conhecer para dominar e controlar: o ser humano como ―o senhor e o 

possuidor da natureza‖. 

 

A distinção entre natureza e ser humano é consequência, em grande parte, 

do lugar central que a matemática ocupa na ciência moderna: conhecer significa 

dividir, classificar e quantificar; o rigor do conhecimento afere-se pelo rigor das 

meditações. Tudo o que não for quantificável é cientificamente irrelevante. Os 

objetos, desse modo, desqualificam-se e desencantam-se. Dito de outro modo, o 



65 
 

 

 

conhecimento causal propiciado pela ciência moderna privilegia o como funciona 

das coisas em detrimento da sua finalidade, do seu valor e do seu sentido. 

 

Muito embora as ciências modernas, em seu início, tenham sido 

exclusivamente ciências da natureza, aos poucos os estudos relativos às relações 

sociais começam a reivindicar para si o rigor da metodologia científica. No século 

XIX, como decorrência do Iluminismo no século XVIII, nascem as ciências sociais 

que acabam por se dividir em duas vertentes principais.  

 

A primeira delas é o positivismo, que tem em August Comte e Émile Durkheim 

seus precursores79. 

 

O objetivo, aí, é o de aplicar a metodologia das ciências da natureza nas 

ciências humanas, reduzindo-se os fenômenos sociais às suas dimensões externas 

observáveis e mensuráveis.  

 

Daí o pressuposto de Durkheim, segundo o qual os fatos sociais devem ser 

observados como coisas, ou seja, a sociologia é concebida como uma ―física social‖.  

 

A segunda vertente é a fenomenologia, que reivindica para as ciências sociais 

um estatuto metodológico próprio. Ainda que a fenomenologia, ao propor o fim da 

dicotomia ser humano/objeto, retrate um momento de crise das ciências humanas, 

ela não deixa de pertencer ao paradigma da ciência moderna, partilhando com ela a 

distinção entre natureza e ser humano.  

 

A outra característica da ruptura epistemológica moderna é a distinção entre 

ciência e senso comum, ao mesmo tempo em que a ciência moderna reivindica uma 

e apenas uma forma de conhecimento verdadeiro. O senso comum é reduzido a um 

―conhecimento menor‖. 

 

                                            
79

 August Comte e Émile Durkheim, o primeiro como positivista e o segundo pela Teoria do Fato 
Social: SCRUTON, Roger. Uma breve história da filosofia moderna.  São Paulo: José Olympio Ed, 
2008. 
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 A ciência moderna se vê a si própria como um conhecimento rigoroso, neutro 

e objetivo e, concomitantemente, vê o senso comum como ametódico, assistemático 

e irrefletido, acrítico, ingênuo, enfim, uma mera opinião ou preconceito a serem 

superados. 

 

4.2 O Conteúdo e o objeto do Direito de Família  

 

Antes de iniciarmos o estudo do conceito de família e sua ―localização‖ na 

pós-modernidade, situaremos brevemente o Direito de Família. 

 

A família é a forma mais natural, espontânea e antiga de vida social.  Nota-se 

com clareza no capítulo anterior as formas que se apresentam ―família‖ na 

humanidade. 

 

Para Clóvis Beviláqua, o Direito de Família é:  

 

―o complexo de normas que regulam a celebração do casamento, 
sua validade e os efeitos que ele resultam, as relações pessoais e 
econômicas da sociedade conjugal, a dissolução desta, as relações 
entre pais e filhos, o vínculo de parentesco e os institutos 
complementares da tutela, curatela e da ausência‖.80 

 

José Augusto César81, afirma que dentro do direito de família, as figuras dos 

negócios jurídicos, casamento, filiação e parentesco, acham-se rigorosamente 

determinadas, sendo muito limitada a esfera deixada à vontade individual. 

 

O conceito de Direito de Família mudou no decorrer dos tempos, apesar de 

haver um entendimento de que seria aquele que ―regula as relações existentes entre 

os seus diversos membros e as influências que exercem sobre as pessoas e bens‖.  

 

Parece-nos que a melhor definição para o direito de família, em sentido 

amplo, como pertencente ao ramo do direito privado, contendo o sistema de normas 

                                            
80

 Clóvis Bevilaqua apresenta a família em sentido clássico, com norma posta para a regularização 
das relações. 
81

 José Augusto César em Paulo Eduardo Razuk, Da notificação. São Paulo: Editora Verbatim, 2012. 
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que tratam do direito matrimonial, convivencial, parental e assistencial, havendo uma 

reserva de direito público, com vistas à proteção do indivíduo e da sociedade. 

 

A família contemporânea tomou um sentido diferente daquela que existiu em 

séculos anteriores. Os membros da família passaram a exercer suas funções 

laborais fora do ambiente doméstico; primeiro o homem, a mulher e depois os filhos. 

Ou seja, aquela família voltada para a produção essencialmente de bens de 

subsistência, praticamente desapareceu. Claro que, desde a evolução industrial, 

acentuou-se a migração do campo para a cidade com a finalidade de obtenção de 

empregos. Essa tendência apenas foi crescendo cada vez mais, tornando-se hoje, 

quase que predominante, em razão do crescimento progressivo das populações 

urbanas. 

 

A ideia de família mudou. Por um lado, o núcleo familiar e o papel dos seus 

integrantes passaram a ter importância mútua, causando considerável mudança nas 

suas relações interpessoais e sociais. Por outro lado, o surgimento de novas formas 

de núcleo familiar exigiu do Estado um novo comportamento. Tal se deu porque a 

família não se encerra nas amarras da lei civil, ela engloba a família natural 

consanguínea, a resultante do casamento (afinidade) e os agregados pelo interesse 

e afeição, vivendo no lar comum.  

 

A Constituição Federal de 1988, bem como alguns textos anteriores, dá 

proteção especial à família e ao casamento, reconhecendo expressamente a 

igualdade dos cônjuges, dos indivíduos, independente de seu sexo, a lei e as 

convenções internacionais. 

 

A religião, a cultura e as próprias tradições de cada povo imprimem ao direito 

de família conceitos e normas próprias. Deveras, o casamento, no direito brasileiro, 

herdou preciosos fundamentos do direito canônico. Boa parte dos países ocidentais 

adotou, por conta do direito canônico, normas semelhantes em relação ao 

casamento. 
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O direito é folclórico e, por isso, deve o legislador levar em consideração os 

fatos de cada tempo, de sua época e os anseios do povo, adequando a produção 

normativa ao desenvolvimento humano digno e feliz. 

 

Exemplo disto é o famoso caso, relatado em obra intitulada de ―Trágico Amor‖ 

82 sobre o caso dos homicídios de Euclides da Cunha e seu filho por Dilermando de 

Assis, amante da esposa do escritor, e a disposição inserida no art. 183, do Código 

Civil de 1916, para impedir o casamento do cônjuge adúltero, com seu co-réu, 

também por tal condenado, bem como o cônjuge sobrevivente com o condenado 

como delinquente no homicídio, ou tentativa de homicídio, contra o seu consorte.  

 

Aqui fica demonstrado que a norma jurídica é um objeto cultural, cujo sentido 

deve ser sempre expressão de um valor.  

 

O direito de família, mais que uma definição, provavelmente, é o que deva 

acompanhar os fatos e a evolução da sociedade com mais rapidez e prontidão, 

considerando que o direito é quem deve servir à humanidade, não o inverso. 

 

O direito de família tem papel de proporções maiores do que simplesmente 

regular as relações familiares, pois deve dar base ao desenvolvimento humano 

regulando a política social da família. 

 

4.2.1 Direito de Família e Comportamento 

 

 Engels afirma que a família monogâmica baseia-se no domínio do homem 

coma finalidade expressa de procriar filhos cuja paternidade é indiscutível e essa 

paternidade é exigida porque os filhos deverão tomar posse dos bens paternos, na 

qualidade de herdeiros83. 

  

A família atual na maioria dos países ocidentais é monogâmica, não somente 

pelas arguições do autor, mas para um conceito de valores universais cristãos que 
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Jéferson Andrade; ASSIS, Judith. Anna de Assis: História de um Trágico Amor (4ª ed.). Rio de 
Janeiro: Codecri, 1987. 
83

 Friedrich Engels, em sua obra: A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado descreve 
que entre os gregos é que a família monogâmica encontra sua maior severidade.  
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somente haverá um homem para uma mulher e deles constituirão família, do 

conceito canônico ao tradicionalmente aceito pela sociedade. 

 

 Após discorrermos no capítulo anterior sobre o histórico da família e 

navegarmos pela história, faz-se necessário para a compreensão da alternância 

axiológica do Direito de Família na pós-modernidade as questões que envolvem a 

formação e comportamento da família na atualidade e comportamento que envolver 

a sua figuração na sociedade. 

 

 O Prof. Cláudio de Cicco84 em sua obra Direito: tradição e modernidade, 

afirma ao contrário de Engels, que o Cristianismo traz as novas relações entre o 

indivíduo e o Estado dando esse critério inédito. 

 

 Ora, o modelo familiar é definido pela inserção de cada pessoa em um 

contexto histórico-social.  A família tradicional que desenvolveu sua maior exposição 

nos meados do século XX, mas se apresenta à sociedade após na Idade Antiga, 

com a necessidade de transmissão de bens. 

 

 Em período anterior a modernidade e especialmente no Brasil até meados do 

final do Século XX, temos uma família patriarcal e hierarquizada, tendo como traço 

marcante a subordinação ao home, ou seja, a patriarcalismo é uma das estruturas 

sobre as quais se assentam todas as sociedades contemporâneas, tendo como 

característica predominante à autoridade, imposta institucionalmente, do homem 

sobre mulher e filhos no âmbito familiar. 

  

Por outro lado vivenciamos períodos matriarcais, tanto na pré-história, como 

na atualidade em que regiões no interior da China, as famílias são gerenciadas e 

administradas pelas mulheres, além dos próprios casos pátrios. 

 

 De Cicco e Manuel Castells85 argumentam que a denominada família imperial, 

apresenta-se com os poderes centralizados na figura do pai. Os relacionamentos 
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 O Prof. Cláudio de Cicco apresenta a família patriarcal ou como denominada monárquica, onde o 
pátrio poder se expressa na plenitude na direção da família. 
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interpessoais e consequentemente, a personalidade também são marcados pela 

dominação e violência que tem sua origem na cultura e instituições do 

patriarcalismo.  Observa-se que a afirmação do patriarcalismo ainda está fundada na 

reprodução biológica da espécie. 

 

 A sociedade centralizada nesta figura, persevera por vários anos, mas com os 

adventos dos últimos momento históricos, globalização e seu caráter econômico, 

alterando a figura do provedor da família para como um dos efeitos na pós-

modernidade, razão pela qual a economia mudou e com as empresas a sociedade 

também mudou trazendo quase que automaticamente interferência na formulação 

das famílias, evidencia-se que a mudança comportamental da massa e da 

sociedade atingindo a família e, por conseguinte o próprio Direito. 

 

 Com o declínio da família patriarcal entra em cena a família moderna. Para 

compreender melhor essa passagem, necessário se faz apresentar algumas 

movimentações sociológicas que construíram diretamente na organização familiar. 

Destacamos como recorte epistemológico três períodos na fase pré-industrial, como 

Walmir Grisar86 apresenta em sua obra, Famílias reconstituídas, na revolução 

industrial e no capitalismo avançado. 

 

 Na fase pré-industrial, a família estava baseada no exercício de suas 

atividades produtivas próprias. Os integrantes do grupo familiar produziam 

praticamente tudo o que consumiam. A casa era uma central de produção alimentar 

e de manufaturados. A direção dessa entidade era destinada ao pai (autocracia). 

 

 Na fase da revolução industrial, o papel da família se transforma por 

completo, porquanto a produção artesanal se encerra e a produção fabril determina 

o novo modelo social. As fabricas encerram a economia doméstica obrigando os 

integrantes das famílias a trabalharem nela. 

 

                                                                                                                                        
85

 Manuel Castells. O poder da identidade. Tradução Klauss Brandini Gerhardt. 2. ed. São Paulo: Paz 
e Terra, 2000. (A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, 2). 
86

 Walmir Grisar. Famílias Reconstituídas: novas uniões depois da separação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. 
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 Na fase capitalista, a família caracteriza-se pelo consumo. Os integrantes de 

grupos familiares procuram o seu bem-estar por intermédio de satisfação de suas 

necessidades.   

 

 Certas tarefas executadas por membros da família são terceirizados 

(surgimento do marido de aluguel87). Nascendo na esfera comportamental 

econômica uma família destinada ao consumo. 

 

 A decisão nos processos de compra é democrática, com consulta ao cônjuge 

(mulher) e aos filhos, todos são consumidores neste novo processo. Nasce  a família 

democrática em contraponto com a família patriarcal. 

 

 A organização e estrutura das famílias passaram por importantes 

transformações novos comportamentos emprestam novas face ao instituto familiar. 

 

4.2.2 Família e Direito de Família 

 

Abandonando a velha e antiga ideia de ser o núcleo de produção e de 

reprodução – no qual eram adquiridos bens que se transmitiam pela sucessão, 

depois da morte – para assumir nova arquitetura, democrática e plural, talhada nos 

contornos constitucionais, a família passou, na pós-modernidade, a ser 

compreendida como o privilegiado espaço do afeto e do amor, não mais fundada 

apenas no casamento. 

 

  Desse novo desenho da família, sem dúvida, decorrem novas representações 

sociais. É que, composta por seres humanos, dela decorre uma mutabilidade 

inexorável, apresentando-se sob tantas e diversas formas, quantas forem as 

possibilidades de se relacionar, ou melhor, de expressar o amor. 

 

Enxergar essa nova e grandiosa realidade foi e continua sendo, o grande 

mérito do texto constitucional. Formada por pessoas dotadas de anseios, 
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 Marido de aluguel é o nome comercial destinado a pessoas que realizam certos serviços de 
manutenção doméstica básicos, tais como troca de lâmpadas, ajuste de tomadas, que em outrora era 
destinado ao marido realizar, na posição de chefe e responsável pelo sustento de seu grupo, hoje são 
serviços terceirizados indicando que não mais é o homem o executando da manutenção do lar. 
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necessidades e ideais que se alteram, significativamente, no transcorrer dos tempos, 

mas com um sentimento comum, a família enquanto ―ninho da pessoa humana‖ é, 

na feliz expressão do eminente Gustavo Tepedino, ―como ponto de referência 

central do indivíduo na sociedade; uma espécie de aspiração à solidariedade e à 

segurança que dificilmente pode ser substituída por qualquer outra forma de 

convivência social.‖88 

 

Com efeito, na nossa ―Constituição cidadã‖, apoiada no basilar princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o casamento deixou de ser o modelo 

oficial de família, estando ao lado (sem superioridade hierárquica) de outras 

entidades, como a união estável e a família monoparental (comunidade formada por 

um dos pais e sua prole), havendo clara opção pelo amor, prestigiando o vínculo de 

afetividade. 

 

 É, seguramente, a porta aberta para o reconhecimento das uniões 

homoafetivas (entre pessoas do mesmo sexo) como entidades familiares, protegidas 

pela Lei Maior e pela legislação infraconstitucional, além da jurisprudência 

prevalente.  

  

Aliás, não apenas as uniões homoafetivas, como todo e qualquer modelo de 

família forjado pelos indivíduos no cotidiano plural, tais as comunidades formadas 

por tio e sobrinho, avô e neto, núcleos poliafetivos, irmãos, etc. 

 

Não se pode perder de vista que o nosso país se constitui um estado 

democrático de Direito, sendo vedada toda e qualquer discriminação em razão de 

raça, credo, convicções políticas e, por igual, das opções sexuais. Além disso, a 

necessária afirmação da dignidade de pessoa humana impede qualquer 

interpretação restritiva das possibilidades de entidade familiar que importaria, no 

final, na diminuição da tutela do homem. 
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 Gustavo Tepedino, ―como ponto de referência central do indivíduo na sociedade; uma espécie de 
aspiração à solidariedade e à segurança que dificilmente pode ser substituída por qualquer outra 
forma de convivência social.‖ (Temas de Direito Civil, Rio: Renovar, 1999, p.326). 
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Porém, tudo será em vão sem a assunção pela sociedade de uma postura 

responsável em relação à família. Na lavra de Marcos Corales89: ―Transformando o 

texto da Constituição Federal em letra viva.‖ 

 

Efetivamente, na legalidade constitucional, a família assume um desenho 

plural, aberto, multifacetário e globalizado, servindo como locus privilegiado para o 

desenvolvimento da personalidade humana.  

 

Enfim, é o ambiente ideal para a realização espiritual e física do ser humano. 

Ou seja, somente se justifica a proteção da família para que se efetive a tutela da 

própria pessoa humana. É, por conseguinte, a família servindo como instrumento 

para a realização plena da pessoa humana e não mais vislumbrada como simples 

instituição jurídica e social, voltada para fins patrimoniais e reprodutivos. 

 

Viola, assim, a dignidade do homem e os demais preceitos constitucionais a 

interpretação que venha de alguma forma a promover restrições que exclua da 

proteção legal qualquer modelo de família, afinal o próprio Código Civil afirma que 

não haverá interferências de pessoa pública ou privada na família. 

 

Neste caso, o professor Farias em artigo sobre a família na pós-modernidade, 

cita que por isso, toda e qualquer entidade familiar (casamento, união estável, 

família monoparental, união homoafetiva, entidades de irmãos, tio e sobrinho, avô e 

neto...) deve dispor da mesma proteção legal, sendo fundamental a imediata 

adequação das normas infraconstitucionais para ampliar a proteção, admitindo-se, 

por exemplo, a concessão de alimentos a quem está inserido nos referidos grupos 

familiares.  

 

 

 

4.3 Direito e sua mutação 
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  Marcos Colares. O que há de novo no Direito de Família . RBDFam 4:46. 
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 Para além da dessacralização do direito, o ordenamento jurídico das nações 

transformaram-se no decorrer da história, denotando precipuamente a sua 

racionalização, formalização e neutralização, como exigem as questões técnicas.  

 

Se a teoria da exegese e da interpretação desenvolvida na Idade Média 

restringia-se a textos específicos e isolados, não alcançando um refinamento 

sistemático, o que se desenvolve na modernidade é uma nova interpretação de 

caráter lógico demonstrativo de um sistema fechado que procura garantir à teoria 

jurídica uma dignidade metodológica e a sua entrada na ciência moderna. É correto 

afirmar, então, que o direito na era moderna não rompe totalmente com o caráter 

dogmático iniciado com os glosadores. 

 

 Na verdade, modifica-o e aperfeiçoa-o: desvinculado da ideia de 

transcendência divina, ganha a qualidade de sistema lógico-demonstrativo90. 

  

Durante os séculos XVII e XVIII a tensão dialética entre regulação e 

emancipação esteve presente nas teorias jurídicas que ora procuravam legitimar o 

absolutismo e o despotismo e ora defendiam as ideias liberais que conduziram á 

Revolução Francesa. 

  

O pensamento de Giambattista Vico (1668-1744) é destacado por Santos91 

como exemplo de sofisticação intelectual capaz de revelar as semelhanças e as 

diferenças nas formas como a ciência moderna e o direito experimentam a tensão 

entre regulação e emancipação. Vico mostra-se crítico do racionalismo cartesiano, 

condenando-o pela incapacidade de atingir a equidade nas questões sociais 

(aequitas civilis).  

 

                                            
90

 Tercio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito, p. 66-67. 
91

 O pensamento de Gianbattista Vico (1668-1744) é destacado por Boaventura de Souza Santos, em 
sua obra A critica da razão indolente, p. 126-129. 



75 
 

 

 

Enquanto Galileu defende que o livro da natureza está escrito em linguagem 

matemática, Vico defende que a filologia92 é indispensável para quem pretende ler o 

livro da humanidade.  

 

Para ele, a diferença entre as ciências da natureza e as ciências da 

sociedade é que só é possível um conhecimento ―interno‖ da linguagem, mas não da 

natureza; enquanto o reino da natureza obedece a leis cognoscíveis, mas não 

inteligíveis ou acessíveis somente a Deus, àquilo que é produto humano, como a 

linguagem, está sujeita a regras inteligíveis. 

 

É sempre mais difícil analisar um período histórico que se encontra em curso. 

Talvez por isso compreenda-se uma denominação ambígua como capitalismo 

desorganizado: ao mesmo tempo em que se torna demasiado evidente o 

desfazimento das formas de organização do período anterior, ainda não estão 

acabadas nem são visíveis às novas formas que as irão substituir, o que gera 

aumento de perplexidade. 

 

O capitalismo parece mais organizado do que nunca: além de dominar todos 

os aspectos da vida social, neutralizou seus inimigos tradicionais (o movimento 

socialista, o ativismo operário, as relações sociais não mercantilizadas, etc.). 

 

 Por outro lado, as formas de organizações que começam a surgir ainda são 

opacas e provisórias e as instituições, tornam-se obsoletas, necessitando um novo 

repensar, mas que apresenta certa sensação de desorganização social, razão pela 

qual cita-se um tal ―fim da família‖. 

 

 Ao menos parcialmente, e ressalvada a sua ambiguidade, a designação de 

capitalismo desorganizado parece então legítima. Em todo o caso ela revela 

perplexidade e abre espaço para a dúvida.  

 

                                            
92

 De acordo com Vico ―A filosofia considera a razão, de que procede a ciência do verdadeiro; a 
filologia considera a autoridade do arbítrio humano, de que resulta a consciência do certo‖.  In: 
Princípios de (uma) ciência nova (Acerca da natureza comum das nações),p. 34. 
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O que está por vir pode ser um período de transição de um regime de 

acumulação capitalista para outro. Mas pode ser também, uma transição mais vasta 

de um paradigma social para outro. 

  

Ainda que a distinção entre o pilar da emancipação e o pilar da regulação 

tenha se esvanecido, é possível caracterizar algumas transformações em curso.  

 

No campo da regulação, o princípio do mercado adquiriu pujança sem 

precedentes. Tendo extravasado a economia, o princípio do mercado, impulsionado 

pela ideologia neoliberal, coloniza e domina o princípio do Estado e o princípio da 

comunidade de modo muito mais intenso do que nos dois períodos anteriores. 

Observa-se o crescimento explosivo do mercado mundial e, concomitantemente, a 

concentração de seu controle nas mãos de algumas empresas transnacionais.  

 

Consequentemente, a capacidade de regulação nacional da economia é 

drasticamente reduzida.  

 

 Os mecanismos corporativos de regulação de conflitos entre capital e 

trabalho se enfraquecem ao nível nacional, tornando mais precária a relação salarial. 

Entre outras tantas e inumeráveis mudanças, a mercadorização e a digitalização da 

informação abrem novas perspectivas à reprodução do capital93. 

  

O princípio da comunidade retrocedeu e marginalizou-se ainda mais em 

relação ao período do capitalismo organizado.  

 

 No mesmo artigo, Paulo Davidson, em sua visão pos-keysenaina, que as 

classes trabalhadoras, cada vez mais fracionadas e distintas, veem aumentar a sua 

diferenciação interna tanto em sua base material quanto em sua lógica de vida; o 

setor de serviços atinge proporções sem precedentes; as organizações operárias 

perdem coesão e poder de negociação em face do Estado e do capital; a ideologia 

do consumismo difunde-se mesmo nas classes e nos países em que não encontra 

meios para converter-se em uma prática de consumo; o desemprego e o 

                                            
93

 Paul Davidson. The Neoclassical vs. Post Keynesian View of Government. In: Controversies in Post 
Keynesian Economics. Aldershot, UK: Edward Elgar, 1991 
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subemprego aumentam, assim como se expande o setor do trabalho informal; as 

práticas de classe não se traduzem mais em políticas de classe e os partidos de 

esquerda atenuam o conteúdo ideológico de seus programas. Paralelamente, 

surgem novas práticas de mobilização social, a saber, os movimentos sociais de 

reivindicação pós-materialista (movimentos ecológicos, pacifistas, etc.) e os 

movimentos sociais contra a diferenciação racial e sexual produzida pelo capitalismo 

(movimentos anti-racistas, feministas, gays, etc.). 

  

O princípio do Estado vem sofrendo o impacto das transformações ocorridas 

no interior do mercado e da comunidade.  

 

Otávio Ianni escreve que em sua obra Teorias da Globalização que os 

Estados nacionais promovem privatizações e veem reduzidas a sua capacidade de 

regular a economia. A transnacionalização da economia transforma o Estado numa 

unidade de análise obsoleta, não só nos países periféricos e semiperiféricos (como 

já era costume), mas também nos países centrais que assistem ao crescimento da 

pobreza e da desigualdade internas (―terceiros mundos interiores‖)94. 

 

A denominada crise altera o Direito em si, a globalização e o grau de 

informação das pessoas faz com que a sociedade conheça e reconheça novos 

direitos, até não apresentados nos Estado fechados, nascem novas aspirações e por 

decorrência movimentos sociais necessários para a alteração legislação. 

 

O Direito como sistema aberto sofre essas mutações da alternância axiológica 

da sociedade em plena época atual de uma comunidade globalizada. 
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  Octávio Ianni. Teorias da Globalização. Ed. Civilização Brasileira. 5a. ed., 1998. 
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5 OS VALORES A ALTERNÂNCIA E O DIREITO DE FAMÍLIA NA PÓS-

MODERNIDADE 

 

 Diante do apresentado, no tocante a formação do período pós-moderno, da 

contextualização histórica da família, das questões axiológicas sempre e presentes 

vejamos essa alternância e as questões do direito de família na pós-modernidade. 

 

 

5.1. A família moderna 

 

 A família dita moderna é fruto de duas feridas narcísicas95 infligidas pelos 

efeitos das Revoluções Francesa e Industrial sobre o sujeito ocidental entre meados 

do século XVIII e o início do XX.  

 

Consiste na perda da origem divina do homem e na perda da plenitude do eu, 

deram início ao desmonte da figura mítica do pai e a ingerência de certas 

instituições estatais no âmbito privado.  

 

Para que essa individualidade pudesse se concretizar, foi preciso, num 

primeiro momento, transformar a figura absolutista do pai em algo mais igualitário, 

processo que se iniciou com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na 

França, promulgada pela Assembleia Nacional, e foi progredindo ao longo do século 

XIX por meio da evolução jurídica que corroeu de maneira progressiva as 

prerrogativas paternas. Isso ocorreu, por exemplo, com o fim do direito testamentário 

que, ao possibilitar a divisão do patrimônio, dissolveu o poder do patriarca, pois 

permitiu que seus filhos tivessem acesso à herança antes de sua morte. Em outros 

termos, essa lei representou o assassinato simbólico do pai. 

  

                                            
95

 O uso de Narciso, deus da autoadmiração apresenta o contexto de que a própria família 
internamente foi alterando com a própria mutação social naquele período, sendo que da mesma 
forma ocorreu com a família pós-moderna com seus caracteres de liberdade democrática. 
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Um dos objetivos desta lenta evolução foi o fortalecimento do poder do 

Estado, que acabou se tornando o avalista da autoridade paterna, ou seja, nesta 

nova sociedade burguesa, a partir do momento em que precisou prestar contas ao 

Estado, o pai deixou de se assemelhar a um Deus todo poderoso, autorizado a 

exercer uma brutal opressão sobre mulher e filhos, mesmo que tentasse justificá-la 

como um meio de despertar neles a autoconsciência. 

  

Logo após a Revolução Francesa que alterou alguns sistemas do direito no 

mundo conhecido, apresenta-se a Revolução Industrial que, em seu primeiro 

estágio, retirou a produção do âmbito doméstico, visto que os capitalistas passaram 

a considerá-la antieconômica, o que os levou a coletivizá-la em fábricas sob sua 

própria supervisão96. 

 

Foi assim que, no estágio seguinte, os donos de fábricas apropriaram-se das 

habilidades e dos conhecimentos técnicos dos antigos artesãos, reagrupando e 

administrando suas habilidades sob uma direção supostamente científica que se 

encarregou de parcelar o processo de produção e atribuiu uma função específica a 

cada operário.  

 

É um primeiro grande momento de alteração dos valores familiares, com a 

retirada da tecnologia da figura dos mais velhos e do próprio pai, conhecedor das 

técnicas e, portanto provedor da família. 

 

Dessa maneira, a empresa, começa a guardar para si o conhecimento do 

processo produtivo como um todo, criando um gigantesco aparato gerencial 

composto por especialistas. 

  

Samuel Sanda, em Ensaio sobre a família pós-moderna, afirma que o efeito 

combinado da revolução política e econômica permitiu a entrada maciça das 

mulheres no mercado de trabalho, fato este que produziu grandes transformações 
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 Samuel Magoji Sanda. Ensaio sobre a Família Pós-moderna. 2007. 114f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Sociais) – Escola de sociologia, Universidade Pontifícia Universidade Católica de São 
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na estrutura familiar, visto que, por meio do trabalho, as mulheres conquistarem a 

capacidade de serem chefes de família. 

 

 Não é de se admirar, portanto, que pouco tempo depois as mulheres tenham 

conquistado também o direito ao divórcio, até então exclusivo dos homens. Essas 

importantes conquistas femininas começaram a abalar o pátrio poder, até então, 

intocável e intocado. 

  

Com a introdução do divórcio, o casamento deixou de ser um pacto 

indissolúvel e garantido pela presença divida para se tornar, pelo menos 

formalmente, um contrato quase livremente consentido entre homens e mulheres, 

supostamente baseado naquilo que veio a ser chamado de amor romântico.  

 

A figura atual do regime de participação nos aquestos, previsto no Código 

Civil de 2002, evidencia o plano material do casal, em que o patrimônio é 

administrado conjuntamente até o momento de sua dissolução. 

 

É fato que no início durante o século XX os casamentos arranjados  era  uma 

forma existente e aquiescida pela sociedade, mas visavam  outras dimensões, como 

a coesão patrimonial e até política. 

 

Nesse contexto, a família passou a ser submetida a movimentos.  

 

Se, por um lado, seus membros iam se tornando, cada vez mais livre uns em 

relação aos outros, por outro lado, o Estado e seus representantes passaram a se 

interessar cada vez mais pela família enquanto instituição.  

 

Assim, a socialização da produção, anteriormente citada, tronou-se a 

premissa do que viria a ser a socialização da reprodução, ou seja, o controle da vida 

privada pelo Estado por meio de agentes (médicos, psiquiatras, professores, 

orientadores infantis, funcionários da justiça de menores) que passaram a expropriar 

ou supervisionar certas funções da família97. 
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 A partir desse momento, o Estado passou a cercar cada vez mais a família 

em cujos mistérios pareciam querer penetrar, principalmente no que dizia respeito às 

famílias pobres, tidas como incapazes de desempenhar o papel que lhes cabia em 

relação aos filhos. 

  

Este fato não se restringiu à Europa. Como aponta Lash, em seu livro 

―Refúgio num Mundo sem coração”, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos, pois 

no qual os principais alvos da intervenção de planejadores e políticos foram as 

famílias de imigrantes, vistas como obstáculos para o que se concebia como 

progresso social, entendido em parte como homogeneização. Segundo esses 

interventores, a instituição familiar, ao conservar suas tradições religiosas de origem, 

suas línguas e dialetos maternos, assim como seus saberes comunitários e 

tradições, favorecia o desenvolvimento comunitário ao mesmo tempo em que 

dificultava e retardava o fortalecimento do Estado nacional. 

  

Mas para que a família fosse útil para a constituição deste Estado nacional 

forte era preciso, primeiro, que se transformasse a maneira de se entender a 

criança. Segundo Perrot98, durante muito tempo a criança não passou de um 

pequeno adulto e o conceito de infância não existia.  

 

No Antigo Regime, por exemplo, a aristocracia entregava seus filhos às mães 

de leite, dando conta deles somente quanto chegavam á idade adulta.  

 

A ascensão da moral burguesa mudou esse estado de coisas e a criança 

passou a ser vista como um ser dotado de atributos especiais, tais como 

susceptibilidade, vulnerabilidade e inocência, razão pela qual necessitava de um 

período de cuidados e proteção.  

 

Ao ganhar esse tempo, a criança deixou de ser ―o filho‖, para ser o ―bebê, 

criança de oito anos‖ e ―o adolescente‖, conforme assinala o autor acima. 
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Essa concepção de infância colaborou para o surgimento de uma nova ideia 

de família, pois ao tentar proteger a criança de más influências e evitar que ela fosse 

corrompida por adultos, criou-se outro padrão de cuidados para ela, baseado em 

amor e compreensão.  

 

A nova educação dos filhos, em solo pátrio, levou à intensificação dos laços 

emocionais entre pais e filhos, e a frouxidão do vínculo com os familiares não 

pertencentes ao núcleo imediato. Dessa maneira, na medida em que a família 

tornava-se mais nuclear, a relação entre pais e filhos ia sendo emocionalmente 

sobrecarregada, conforme assinale Samuel Sanda, em obra citada acima. 

  

Tal valorização da infância acabou gerando tensões nas famílias burguesas 

que, para se adequarem à nova realidade, foram obrigadas a rever a posição 

ocupada pela mulher neste sistema familiar.  Trata-se de outro momento de 

alteração axiológico-histórico na família. 

 

Até aquele momento, a atividade feminina estava fortemente relacionada aos 

cuidados com a casa e à educação dos filhos, mas na segunda metade do século 

XX ela se apresenta para o trabalho99. 

  

Essa domesticidade implicou na ampliação da educação da mulher e em uma 

minuciosa reforma de pensamento, por meio da qual a mulher passou a ser instada 

a renunciar sua sensibilidade em prol do bom senso.  

 

A domesticidade, cuja finalidade era manter as mulheres no lar, acabou 

provocando uma desordem geral na medida em que as encorajou a terem 

aspirações que o casamento e a família tradicional não podiam satisfazer.  

 

Dessa forma, deu-se início ao movimento feminista. 

  

                                            
99

 Estatuto da mulher casada, Lei nº 4.121, de 1962, embora de cunho patrimonial é o primeiro marco 
de liberdade feminina na administração de seus bens particulares e por conseguinte avançando nas 
questões negociais junto com o marido, sendo o exordial da liberdade feminina no Brasil e por 
decorrência alterações na seio da família e no Direito de Família. 
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Por volta do início do século XX, algumas mudanças tornaram-se evidentes: 

as mulheres eram cada vez mais incitadas a exigirem direitos até então exclusivos 

dos homens como o voto e a educação; os jovens transformaram-se em um público 

consumidor; e os pais foram instados a satisfazer todos os desejos de seus filhos, 

conforme depreende-se da obra de Samuel Sanda, sobre a família na pós-

modernidade100.  

 

Essa última tarefa, sendo impossível, serviu para minar a confiança dos pais 

em serem capazes de prover a felicidade de seus rebentos, fizeram com que 

apelassem cada vez mais para as novas descobertas da tecnologia moderna, pois, 

aparentemente, só ela poderia proporcionar à criança em crescimento alimentação 

adequada, cuidados médicos apropriados e habilidades sociais necessárias para 

atar no mundo moderno. 

  

Horcheimer, em texto sobre ―Análise Quântica‖, específica em dado momento 

que a família101 que, durante muito tempo, foi a instituição por meio da qual a 

sociedade formou os homens de que necessitava.  

 

 Durante muito tempo, a família monopolizou a ação econômica e educativa, 

ao mesmo tempo em que sua figura central, o pater família, funcionou como modelo 

para os filhos, aos quais só restavam num primeiro momento, identificaram-se com 

ele e, num segundo, afastarem-se dele. 

 

 Quando a pressão paterna não era dura demais e vinha acompanhada pela 

doçura materna, formavam-se homens capazes de lidar tanto com a autoridade 

quanto com a liberdade, aprendendo a se responsabilizarem pelos próprios 

sucessos e fracassos. 

  

O que se percebe da pesquisa da bibliografia desta pesquisa que a mesma 

dinâmica social que, num primeiro momento, permitiu a constituição e a reprodução 

da família burguesa, começou, na sociedade industrial avançada, a ameaçá-la 

internamente, tornando-a cada vez menos apta a preencher suas funções de 

                                            
100

 Ob. Cit. p.79. 
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  Adorno M, Horcheimer TW. Sociológica. Madrid: Editora Taurus; 1991. 
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instrução e educação. Na sociedade a criança descobria cada vez mais cedo a 

fragilidade do pai, dificultando a interiorização das exigências familiares que, apesar 

de todos os seus aspectos repressivos, contribuíam para a formação de um 

indivíduo autônomo. Ao mesmo tempo em que a criança foi condenada a descobrir a 

privatização da socialização, o pai foi sendo substituído por poderes coletivos, tais 

como a classe escolar, o time esportivo, o clube ou o Estado. 

  

Os efeitos da substituição do pai eram temidos por  Horkheimer102 porque os 

autores acreditavam que os jovens, na falta de um pai com quem pudessem se 

identificar poderiam se submeter a qualquer autoridade desde que essa lhes 

oferecesse proteção, vantagens materiais, satisfação narcísica e possibilidade de 

descarregar sobre outros o sadismo, em que a desorientação inconsciente e o 

desespero encontrassem uma cobertura. Foi o que aconteceu, segundo eles, na 

Alemanha nazista, primeiro país a viver a crise da família no período entre guerras. 

  

 Samuel Sanda, afirma que no final dos anos 60, com o fim da Era de Ouro e 

da morte do Estado do bem estar social, iniciou-se a ascensão de uma nova ordem 

e, de um novo pai, o mercado.  

  

A partir desse momento, começou a se delinear um novo tipo de família, 

nomeada pela maioria dos contemporâneos e por outros autores de pós-moderna.  

 

Nesta mesma linha Sanda, descreve que há um novo modelo de família, 

segundo alguns autores em desordem, baseada na união temporária de dois 

indivíduos em busca apenas de relações íntimas, na busca de novas formas de 

união, ou seja, a quebra de modelos anteriormente estabelecidos e padronizados. 

 

O fenômeno separação, divórcio e recomposições familiares, tornam-se 

presente, sendo condição para existência, não é sacro nem distante. 

 

                                            
102

 Ob. cit. 83 
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Os valores se alteram nesse período, para os autores econômicos há um 

domínio do mercado, sendo um novo modelo de consumo, mas na verdade as 

uniões  apresentam-se dentro de uma alternância sem igual na história. 

 

Observou-se que durante grande período da humanidade as uniões eram 

informais e depois sedimentadas pelo Estado, em dado momento o Cristianismo não 

assegurava o casamento, ou seja, a união como algo nobre, mas em outros 

momentos da história regula o casamento como algo sacro. 

 

Então, não exista uma ―nova‖ família, uma nova formação, mas diversos 

modos de sua constituição. O novo está, na transigência, na mutabilidade aceitável 

pela sociedade e, por conseguinte atingindo as decisões dos Tribunais, razão  pela 

qual ratifica-se que o valor-fonte de qualquer estrutura normativa advém da pessoa 

humana. 

  

  

5.2 A família contemporânea: pós-moderna 

  

A família chamada contemporânea ou pós-moderna, fruto dos movimentos 

revolucionários e da contracultura da década de 60, tem como principais 

características a juvenilização de seus membros, a liberalização dos costumes, a 

perda da autoridade paterna, o fortalecimento da autoridade materna e os 

relacionamentos virtuais, ou seja, a valoração é dimensionada de outra forma que 

não seja a reprodução e aproximação sexual. 

  

Em 1968, jovens do mundo inteiro, de Nova Iorque a Tóquio, passando por 

Paris e São Paulo, atearam fogo ao planeta, como se uma palavra de ordem 

universal tivesse sido dada, a calçada e o paralelepípedo tornam-se  os símbolos de 

uma geração em revolta que, como cantava Jim Morrisn em We want the world and 

we want it now103, queria transformar o mundo no menor tempo possível. Devido ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, toda uma geração assistiu, 

                                            
103

 Jim Morrisn, queremos o mundo e queremos agora, apresenta o novo perfil da juventude, ou seja, 
da geração pós-moderna, prefaciando a rapidez e sazonalidade de todos os valores e 
comportamentos. 
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num turbilhão de sons e imagens, a emergência dos Beatles e dos Rolling Stones, a 

invasão de Praga pelos tanques russos, Carlos e Smith no pódio dos Jogos 

Olímpicos do México, de punhos erguidos e luvas negras em sinal de protesto contra 

o racismo, e o rosto eternamente jovem de Che Guevara. 

  

Alimentada por essas imagens, surgiram novos atores sociais como os 

jovens, as mulheres e as minorias sexuais que, segundo Hobsbawm104 , acabaram 

criando um estilo de mobilização social que desembocou em novos padrões de 

comportamento, aos quais se deu o nome de contracultura e que consistiu numa 

verdadeira revolução cultural que afetou modos e costumes de homens e mulheres 

urbanos ao supostamente libertá-los do poder regulador das grandes instituições 

coletivas (Estado, família, escola, igreja) em prol de um novo enquadramento social, 

no qual os indivíduos teriam liberdade para compor e recompor seus valores e por 

decorrência seu modo de vida. 

  

 Esses valores acabaram sendo incorporados pela sociedade pós-moderna, 

que estabeleceu a juventude como estágio final do desenvolvimento humano, 

independentemente da idade cronológica da pessoa.  

 

 Em outras palavras, a questão axiológica é latente alterando todo um quadro 

conhecido, razão do espanto social ao receber as ditas minorias como ente de 

direitos e deveres É um universo de incessantes inovações gerais, desde 

obsolescência acelerada de informações, bem como a alterabilidade dos valores, 

sendo que, percebe-se que o conhecimento tornou-se volátil, razão pela qual o pater 

sendo o centro da operação da família e propagador de conhecimento não é mais 

concebível, pois o acesso do filho é inevitável, pelas ferramentas pós-modernas, tal 

como internet por meio de equipamentos cada vez mais sofisticados, portanto temos 

os conhecimentos e valores da juventude, diverso de épocas anteriores que a 

―sabedoria‖ advinha com o avançar da idade. 

 

 Temos várias consequências dessa alterabilidade, ou alternância como 

apresenta o título desta pesquisa, uma delas é permanência de um jovem adulto em 
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 Eric Hobsbawm autor da ―A era dos extremos‖. 
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seu lar inicial, pois adota comportamentos inferiores a sua idade, estendendo a 

adolescência ao mais de trinta anos de idade, na escrita de Guita Grin Debert, em 

seu artigo sobre a alteração dos valores da vida adulta e da juventude. É a 

jovialidade física e mental da pós-modernidade e seus valores. 

 

 Em suma, temos um novo modelo de família, ou melhor, vários modelos que 

se integram na conformidade das alternâncias axiológicas e por decorrência altera-

se a formatação do Direito de Família na pós-modernidade. 

 

Essa é a interpretação é respaldado em Morin105 ao ressaltar que ser adulto 

hoje em dia parece ter virado algo sem graça e pouco sedutor, pois significa assumir 

compromissos e responsabilidades.  

 

Em contrapartida, permanecer jovem, tanto psicologicamente quanto 

fisicamente, significa não envelhecer e não ter que respeitar tabus, salvaguardar a 

virgindade de filhas, fazer culto aos ancestrais ou transmitir ética paterna às 

crianças.  

Segundo o autor, a principal razão que leva homens e mulheres a deixarem 

de ser adultos é a busca da auto-realização no amor e no bem estar da vida privada, 

num eterno desfrute do tempo presente.  

  

Em entrevista para a revista O Globo106, os psicanalistas José Outerial e 

Márcia Neder Bacha veem como problemática a ausência de diferença geracional no 

relacionamento entre pais e filhos. Na tentativa de eliminar essa diferença, mães e 

filhas imaginam ser possível compartilhar segredos e intimidades o que, por ser 

impossível, só faz gerar um relacionamento doloroso e angustiante.  

 

A relação entre gerações na história sempre foi pautada quase que na 

hierarquia existente entre pais e filhos, mas hodiernamente diante dessa alternância 

                                            
105

 Edgar Morim, antropólogo que disserta sobre as questões comportamentais da pós-modernidade. 
106

 Em entrevista para a revista O Globo (2006), os psicanalistas José Outerial e Márcia Neder.  
Seção: Zona Sul Data: 29/04/2006. Estado: RJ 
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essa situação contraria a própria existência se faz realidade, sem a devida clareza 

dos papéis dos atores da família. 

 

 Ao longo da década de sessenta e setenta do século XX, saiu de cena o 

clássico ―até que a morte nos separe‖ e ganhou espaço um novo tipo de relação 

conjugal, na qual as pessoas se autorizavam a romper a promessa de se manterem 

juntas até a morte. 

 

 O divórcio, ao perder sua nódoa de vergonha, amainou o significado que 

tinha até então de fracasso de um projeto, assim como os filhos de pais separados 

deixaram de carregar este estigma. 

  

O direito ao divórcio foi uma conquista e uma vitória que, no entanto, vem se 

banalizando ao se tornar a solução natural de casais que se deparam com as 

primeiras dificuldades da vida a dois, de modo que, em nossos dias, o casamento 

acaba sendo compreendido como um mero encontro temporário entre dois 

indivíduos em busca de relações íntimas ou realização sexual. Essa característica 

de transitoriedade vem caracterizando, cada vez mais, a família contemporânea ou 

pós-moderna, fruto de divórcios, separações e recomposições conjugais. 

  

O casamento contemporâneo deixou de se fundamentar na junção de dois 

patrimônios ou no exercício de uma atividade profissional comum. Seu fundamento 

atual é como vimos o amor que varia com o tempo, visto que esse sentimento 

parece ter se transformado em problema, pois a tendência dos casais é ficarem 

juntos apenas enquanto tudo vai bem.  

  

No mundo em novas formas de vida conjugal, há certa liquidez na relação 

afetiva, ou seja, de maneira clássica entedia-se o núcleo da formação familiar, a sua 

perpetuidade, o famoso: ―felizes para sempre‖, então o principal infortúnio da 

atualidade passou a relacionamentos que esvaem futilmente. 
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A alternância de valores pode chegar ao indivíduo tornando dialético em si, 

entre sonho e realidade, sem noção onde termina ou começa seu papel social e sua 

integração familiar. 

 

Nesse viés, é que se apresenta a família e por decorrência o Direito de 

Família, que não consegue, em face de sua imutabilidade legislativa em 

acompanhar esses processos de constante mudança, sendo legado á jurisprudência 

essa missão, e somente é possível essa assimilação dos tribunais, pois estamos 

diante do perfeito sistema aberto de Claus W. Canaris. 

 

5.2 O Sistema aberto 

 

É necessário incluir nesta pesquisa, as questões que envolvem a Teoria dos 

Sistemas e sobre os sistemas jurídicos, mesmo que brevemente utilizando o 

pensamento de Canaris, para compreender essa permeabilidade do Direito de 

Família, pois a alternância axiológica se dá em virtude dessa facilidade de um 

sistema jurídico aberto, uma vez que o autor cita que um sistema jurídico não é 

hermético é aberto no contexto axiológico, razão pela qual há alternância de valores 

receptíveis no sistema. 

 

O pensamento de Claus Wilhlem Canaris deriva do Larentz, pois era discípulo 

do grande professor da Universidade de Kiel (Alemanha). 

 

Afirma que em sua teoria aberta sobre sistemas que a elaboração de 

considerações mais pormenorizadas sobre o conceito de sistema jurídico pressupõe 

dois pontos: ―em primeiro lugar, do conceito geral ou filosófico de sistema e, em 

segundo, o da tarefa particular que ele pode desempenhar na Ciência do Direito‖. 

 

Trata-se da compreensão da Ciência do Direito em si e de sua ligação com o 

exterior e, com outros sistemas, ou seja, sua interferência no mundo real. 

 

 

5.2.1 Do conceito geral de sistema 
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 Formular um conceito geral de sistema é difícil tarefa, sobe um conceito geral 

temos o divisor de águas da filosofia, Kant, que descreve sobre um conceito geral de 

sistema deveria dominar com sua amplitude as várias divergências e aspectos 

específicos desde os métodos fundamentais até na sua maior extensão: é ainda 

determinante a definição clássica de KANT, que caracterizou o sistema como ―a 

unidade, sob uma ideia, de conhecimentos variados ou, também, como um conjunto 

de conhecimentos ordenado segundo princípios‖107. 

 

 De modo semelhante, por exemplo, no Dicionário dos conceitos filosóficos de 

Hanns Eisler108 define-se sistema, sob dois aspectos: 

 

1. Objetivo: um conjunto global de coisas, processos ou partes, no qual o significado 

de cada parcela é determinado pelo conjunto supra-ordenado e supra-somativo (...)  

 

2. Lógico: uma multiplicidade de conhecimentos, unificada e prosseguida através de 

um princípio, para um conhecimento conjunto ou para uma estrutura explicativa 

agrupada em si e unificada em termos interiores lógicos, como o correspondente, o 

mais possível fiel, de um sistema real de coisas, isto é, de um conjunto de relações 

das coisas entre si, que nós procuramos, no processo científico, ‗reconstruir‘ de 

modo aproximativo.  

 

Também seguem no mesmo sentido, as definições que se encontram na 

literatura jurídica no que tange ao conceito geral de sistema. 

 

  Assim, por exemplo, segundo Savigny, em sua obra Metodologia Jurídica, o 

sistema é a ―concatenação interior que liga todos os institutos jurídicos e as regras 

de Direito numa grande unidade109‖. 

  

                                            
107

 KANT, que caracterizou o sistema como ―a unidade, sob uma ideia, de conhecimentos variados 
ou, também, como um conjunto de conhecimentos ordenado segundo princípios‖, em sua obra 
Doutrina do Direito. 
108

 De modo semelhante, por exemplo, no Dicionário dos conceitos filosóficos de Hanns Eisler 
(MELO: 2004, p.125). 
109

 ―concatenação interior que liga todos os institutos jurídicos e as regras de Direito numa grande 
unidade‖ (SAVIGNY: 2008). 
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Há duas características que emergiram em todas as definições, segundo 

Claus Canaris: ―a da ordenação e a da unidade; elas estão uma para com a outra, 

na mais estreita relação de intercâmbio, mas são, no fundo, de separar‖. 

 

  O mesmo autor afirma, respeita, em primeiro lugar, à ordenação, pretende-se, 

com ela quando se recorra a uma formulação muito geral, para evitar qualquer 

restrição precipitada exprimir um estado de coisas intrínseco racionalmente 

apreensível, isto é, fundado na realidade. 

 

 No pensamento de Canaris, o que toca a unidade, pode modificar o que 

resulta da própria ordenação, ou seja, por não permitir uma dispersão em uma 

multiplicidade de outros de singularidades desconexas, sendo assim, não há de se 

falar em singularidade da não conexão, o hermetismo defendido por Kelsen não 

possui foro aqui, pois na teoria positivista é não é permitida tal dispersão, sendo que, 

aqui, a avaliação dos princípios é constante e fundamental. 

 

  Na esteira do autor, em pauta, deve-se, assim, verificar sempre duas formas 

ou, melhor, dois sentidos do sistema, continua Canaris: ―por um lado o sistema de 

conhecimentos chama-se de lógico e que, na sequência, de modo mais genérico, foi 

nominado de científico e, por outro, os sistematizados objetos do conhecimento, a 

propósito do qual, fala-se de sistema objetivo ou real‖. 

 

Percebe-se que ambos estão, de fato, em estreita conexão, devendo o 

primeiro ser fiel o mais possível ao último, de modo à constituição da pesquisa 

científica de um objeto não se altere atingindo  sua finalidade.  

 

Segue-se imediatamente daí para a formação jurídica do sistema, que esta só 

será possível quando o seu objeto, isto é, o Direito, aparente tal sistema objetivo. 

 

Então, depreende-se, que qualquer outra precisão sobre o significado da ideia 

de sistema na Ciência do Direito e sobre o correspondente conceito de sistema 

pressupõe a identificação na própria ideia de Direito, ou seja, o Direito deve ser 

concebido ontologicamente sistemático. 
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5.2.2 A questão valorativa como fundamento do sistema jurídico. 

 

 

Vejamos o que Claus Canaris apresenta em sua obra, Pensamento 

Sistemático, então: 

 
Em um prisma metodológico elas pressupõem-se, normalmente, 
como evidentes. 
 Em última análise, o sistema jurídico é a tentativa de reconduzir o 
conjunto da justiça, com referência a uma forma determinada de vida 
social, a uma soma de princípios racionais.  
Por consequência, também a metodologia jurídica parte, nos seus 
postulados, da existência fundamental da unidade do Direito, mesmo 
dentro de um sistema. 
No entanto, o concluir, sem mais, pela existência da unidade do 
Direito, a partir da natureza científica da jurisprudência ou do 
postulado metodológico do entendimento unitário, conduz a uma 
petitio principii.  
Pois o ser a jurisprudência uma Ciência suscita, logicamente, a 
questão prévia, inteiramente procedente, de saber seja aceitação 
desse carácter científico não será um erro, por inadequação do seu 
objeto. 
 

 

Assim, segundo Canaris, o pensamento sistemático parte na sequência desse 

seu princípio básico tem negado o caráter científico da jurisprudência, 

reconhecendo-lhe apenas a categoria de uma espécie de arte ou de técnica, fato 

este que discordamos, pois hoje, a hodierna jurisprudência pode ser e é fonte do 

sistema jurídico. 

 

Nas regras de interpretação sistemática, ocorre de mesma forma, há pesquisa 

dos princípios gerais de Direito e do entendimento unitário que, como todas as 

máximas metodológicas, estas devem apresentar a devida postulação para que haja 

encontro com o objeto propriamente dito, ou seja, a própria ordem jurídica. 

 

Canaris, também postula sobre os críticos do pensamento sistemático,  como 

se estivessem em grande oposição, típico da época que vivia pois distanciava do 

pensamento kelsenyano vigente no momento, afirmando que caso esta (corrente de 

pensamento) estivesse em grande oposição com os pressupostos e os postulados 
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da metodologia, o jurista ou iria sofrer, no seu trabalho prático, ou seja afirmando 

que o metodologia do pensamento jurídico é sistêmica. 

 

Enfim, está claro que o pensamento sobre um sistema aberto, distante do 

sistema fechado, está entrelaçado com a ideia da questão valorativa. Sendo assim, 

necessário para a compreensão sistema na atualidade a alternância de valores que 

se evidenciaml no Direito de Família. 

 

5.3 A alternância de valores no Direito de Família. 

 

 Miguel Reale, em sua obra Filosofia do Direito, afirma que não vivemos em 

um mundo de maneira indiferente, sem rumos ou sem fins. Ao contrário, a vida 

humana é sempre uma procura de valores. Viver é de maneira indiscutível em optar 

diariamente por dois ou mais valores.  

 

A existência é uma constante tomada de decisão e posição diante de certa 

realidade e objetos de acordo com seus valores ou da própria instituição que 

pertencente, lembrando que se filiou a ela por seus valores. 

 

 A família como descrevemos sofreu alterações no passar do tempo e nas 

civilizações. Até chegarmos ao período dito pós-moderno. 

 

 Percebe-se que houve uma transposição de obrigações e alteração de 

orientação política intra e extrafamiliar, enfim de seus valores. 

 

Os valores são aquilo que dá sentido à ação humana e a orienta.  

 

É aquilo que dá um grau de maior ou menor importância, maior ou menor 

aceitação ou repulsa por parte do ser humano em relação ao seu agir. Há sempre 

uma estimação, uma tomada de posição, uma escolha. 
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 Antônio Xavier Teles o define como ―uma não indiferença de alguma coisa 

relativamente a um sujeito ou uma consciência motivada‖110. 

 

 Acresce também que em segundo lugar, o valor se apresenta como ―uma 

relação, um produto entre o sujeito dotado de uma necessidade qualquer e um 

objeto ou algo que possua uma qualidade ou possibilidade real de satisfazê-lo‖.  

 

As necessidades são a medida dos valores. Deduz então, o autor acima, que 

elas são ―uma carência, uma falta, um déficit, uma perda qualquer de um equilíbrio 

na pessoa‖, equilíbrio que, na Psicologia, se chama ―homoestasia‖, termo também 

utilizado para designar o esforço para se restabelecer o equilíbrio.  

 

Quando este se restabelece, há a satisfação. 

 

 Os valores têm, como propriedade, a polaridade. Por serem eles uma ―não 

diferença‖, a ―indiferença‖ é a ausência de valor. Estão sempre em um dos dois 

polos: o positivo ou o negativo. São eles positivos ou negativos. Aqueles se desejam 

e se buscam; estes se evitam e se afastam. Existe também uma hierarquia entre os 

valores. 

 

 Miguel Reale, na obra citada acima, assim o defina: ―O valor é dimensão do 

espírito humano, enquanto este se projeta sobre a natureza e a integra em seu 

processo, segundo direções inéditas que a liberdade propicia e atualiza‖111 

 

 Direito de Família é o complexo de normas que regulam as atividades 

humanas que envolvem a formação da família, quer seja na modalidade matrimônio, 

união estável e outras uniões aceitas pela sociedade, então estamos tratando de 

ramo do Direito Privado que sofre interferências da variante axiológica da própria 

sociedade, enfim os valores implicam no Direito.  

 

                                            
110

 Antonio Xavier Teles o define como ―uma não indiferença de alguma coisa relativamente a um 
sujeito ou uma consciência motivada‖. Psicologia Moderna.  Ed. Ática. 1977 
111

 Miguel Reale assim o defina: ―O valor é dimensão do espírito humano, enquanto este se projeta 
sobre a natureza e a integra em seu processo, segundo direções inéditas que a liberdade propicia e 
atualiza‖ 
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 Os valores implicam a gênese de princípios e de normas, norteando-os. Eles 

provocam o surgimento e a solidificação ou, ainda, o enfraquecimento ou 

desaparecimento de ambos.  

 

 Os valores, além de implicar o surgimento de princípios e normas, atuam em 

sua interpretação e aplicação. 

 

José Fabio Rodrigues Maciel112, tratando da Axiologia, afirma: ―O que 

ocasiona a essência do fenômeno jurídico parece ser a presença do valor. Norma e 

fato geralmente são inexpressivos se desvinculados do valor... (…) Os valores são 

essenciais; têm como função indicar os fins fundamentais da produção jurídica e 

atuam tanto na elaboração como na interpretação da norma‖. 

 

 O Código Civil de 2002, em seu artigo 1513, afirma que é defeso a qualquer 

pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela 

família, é certo que em uma visão doutrinária vemos que não há interferência no 

―modus operandi‘ de uma família, mas de maneira axiológica vemos que  há grande 

alternância na constituição da família, vide que nem o Estado , nem o particular deve 

interferir, desde que lógico não ofenda a lei vigente. 

 

Ora, a própria norma atual civilista, dirigida à formação da família, depreende-

se que é possível alternância de valores na sua formação, sendo assim, a 

mutabilidade é possível no âmbito do Direito de Família na ordem dos valores.  

  

Então, sendo o Direito, sequência imediata da formalização de regras 

desejadas por uma comunidade, então direito também é fato da cultura desse povo, 

então, deduz-se que o Direito é um fato cultural, pois também resulta da ação 

humana que, busca-se resolver conflitos de interesse, passou a estabelecer regras, 

para possibilitar a convivência. 

 

                                            
112

 José Fabio Rodrigues Maciel, tratando da Axiologia, afirma: ―O que ocasiona a essência do 
fenômeno jurídico parece ser a presença do valor‖. Norma e fato geralmente são inexpressivos se 
desvinculados do valor 



96 
 

 

 

 Havendo diferenças culturais, haverá diferentes direitos, havendo mudanças 

de valores na comunidade, outros direitos como consequência. 

 

 Destarte, onde há o ser humano, há fonte de todos os valores; ou seja, o ser 

humano é o emanador e para ele existem.  

 

É ele que, enquanto valor, legitima a ordem jurídica. 

 

 Em sua experiência, os demais valores revelam-se e atualizam-se. É o ser 

humano que estima e toma uma posição relativamente aos fatos, por sua 

capacidade de inovação e superação, tem também a capacidade de valorar. 

 

Em havendo Direito, há humanos e valores mutáveis, de acordo com a 

história, geografia, cultura e outros expressões sociais próprias deste ser. 

 

 

5.4.  A alteração normativa diante da alternância de valores. 

54.1. Proposta de alteração 

 

Há então uma legitimação da norma por meio dos valores?  A justificação 

valorativa afeta ou não  o ordenamento jurídico, fornece elementos para a 

compreensão do sistema em estudo. 

 

 A frase acima está inserida nos primeiros capítulos desta pesquisa, pois algo 

que instigava o desenvolvimento do trabalho é que haveria alguma forma de 

alteração legislativa ou normativa diante da alternância. 

 

 O positivismo normativista foi provavelmente à concepção de direito mais 

difundida entre os teóricos de direito europeus e com as devidas deferências nas 

terras brasileiras. 

 Então, se faz necessário criar a sensação de exterioridade do Direito frente 

aos requisitos da sociedade a que se aplica, o que poderá conduzir a uma revisão 

das estratégias argumentativas e deslocar o foco das justificativas das respostas 
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‗certas‘, na lavra de Márcio Pugliesi, pretendidas por muitas escolas de retórica e 

argumentação, para um entendimento mais profundo do que subjaz nos bastidores 

da construção da (dês) igualdade e da diferença. 

 

 Daí exsurgem não da normatividade, mas das decisões dos tribunais a 

alteração de valores, a sensação, dita acima que revela o condão de atualizar  o que 

a sociedade vem aceitando ( tolerando), conforme as decisões que seguem. 

 

 Tal questão foi matéria de decisão em 2000 o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: 

 

OITAVA CÂMARA CÍVEL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, em 
julgamento do dia 01/03/00 julgou ser juridicamente possível o 
pedido de reconhecimento de união estável entre homossexuais 
"...ANTE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS INSCULPIDOS NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE VEDAM QUALQUER 
DISCRIMINAÇÃO, INCLUSIVE QUANTO AO SEXO, SENDO 
DESCABIDA DISCRIMINAÇÃO QUANTO A UNIÃO 
HOMOSSEXUAL [...] UMA ONDA RENOVADORA SE ESTENDE 
PELO MUNDO, COM REFLEXOS ACENTUADOS EM NOSSO 
PAIS, DESTRUINDO PRECEITOS ARCAICOS, MODIFICANDO 
CONCEITOS E IMPONDO A SERENIDADE CIENTÍFICA DA 
MODERNIDADE NO TRATO DAS RELAÇÕES HUMANAS, QUE AS 
POSIÇÕES DEVEM SER MARCADAS E AMADURECIDAS, PARA 
QUE OS AVANÇOS NÃO SOFRAM RETROCESSO E PARA QUE 
AS INDIVIDUALIDADES E COLETIVIDADES, POSSAM ANDAR 
SEGURAS NA TÃO ALMEJADA BUSCA DA FELICIDADE, DIREITO 
FUNDAMENTAL DE TODOS. 

 

 

A decisão foi recorrida, subindo para as instâncias e em cinco de maio de 

2011, em um momento singular, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por 

unanimidade, considerar como união estável as relações entre pessoas do mesmo 

sexo. 

 

Ora, de maneira clássica encontramos no direito pátrio quer o matrimônio, 

quer a união estável, requerem a diferença sexual, mas a alteração valorativa e a 

própria tolerância à diversidade, fizeram com que a Jurisprudência lançasse nova 

forma de verificação do direito, corrobora com a nossa tese de alternância que 

somente foi alcançada no período em vivemos, pós-moderno. 
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Outra questão, embora mais próxima à bioética, mas pertinente, são as 

decisões que favorecem a extinção da vida intrauterina, desde que o nascituro não 

tenha condições físicas para a vida extrauterina, outra decisão do Supremo Tribunal 

Federal, conforme síntese da decisão abaixo na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 54: 

 
ADPF 54 DF 
Relator(a):Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:31/07/2008 
Parte(s):CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 
SAÚDE – CNTSLUÍS ROBERTO BARROSO E OUTRO(A/S) 
Decisão PROCESSO - SANEAMENTO - AUDIÊNCIA PÚBLICA.1. 
Em substituição ao Colegiado, porque véspera das férias coletivas de 
julho de 2004, sem possibilidade de submissão do pleito de liminar 
ao Plenário, prolatei a seguinte decisão (folha 158 a 
164):ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL - LIMINAR - ATUAÇÃO INDIVIDUAL - ARTIGOS 
21, INCISOS IV E V, DO REGIMENTO INTERNO E 5º, § 1º, DA LEI 
Nº 9.882/99.LIBERDADE - AUTONOMIA DA VONTADE - 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SAÚDE - GRAVIDEZ - 
INTERRUPÇÃO - FETO ANENCEFÁLICO. 

 

  

 Além da decisão, acima citada, outros Tribunais já se manifestaram em 

mesmo sentido, pois é fato, que a norma pura não conseguiria atender a alteração 

constante da atualidade, ou seja, a efemeridade de casos que se apresentam, mas o 

que se refere a nossa pesquisa percebe-se que há uma alteração diante do valor 

vida, matrimônio, trazendo o homem ao centro das relações e não o contido na 

própria letra da lei. 

 

Razão pela qual uma proposta de alteração constitucional é válida, pois o 

artigo 226 da Constituição Federal de 1988, não atende a necessidade atual, no que 

tange ao seu parágrafo terceiro e quinto no momento da citação ―homem e mulher‘, 

para outro termo, mais adequado: como pessoas; e da mesma forma o nosso 

Código Civil de 2002, quando cita em seu artigo 1514 o ―homem e mulher ‖, sendo 

que a jurisprudência vem se posicionando com o termo pessoas.   
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 E em outras situações que se podem levantar tais como a sub-rogação de 

útero, as alternâncias que se apresentam no aspecto filiação concernentes à 

reprodução assistida, 

 

 Enfim, vivemos o paradoxo positivo da contrariedade e novidades que se 

apresentam nesse período, pós-fim da guerra fria até a atualidade, com grande 

inovação tecnológica, firmando de uma sociedade urbana e complexidade das 

relações humanas que desaguam de alguma forma para a Ciência Jurídica analisar. 
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CONCLUSÃO 

 

A nossa pesquisa argumentou sobre valores e sua influência no Direito de 

Família em um período extremamente cativante que é o contemporâneo, ou seja, o 

denominado pós-moderno. 

 

Primeiramente estruturamos uma breve apresentação sobre a axiologia, 

sobre e de imediato observa-se que é algo inerente ao ser humano: as questões 

valorativas. 

 

Desde os primórdios a seletividade do homem é clara, traduzindo o que é 

possível ser alimento, local de segurança e outras necessidades para sua 

sobrevivência, trazendo consigo sempre a noção vulgar de valor e em momentos 

mais civilizados da história traduzindo essa seletividade para o conjunto de 

apreciações sobre determinado fato e objeto, na relação pessoa-objeto. 

 

O estudo sobre valores nos trouxe a compreensão de seu universo de 

concepção que adentrou em outras searas além da Filosofia, do Direito ou das 

Ciências Sociais, avançou na identidade das empresas, como pessoas que o são, 

com os tais valores empresariais, a pessoa jurídica se apresenta, hoje, com a 

formação de seus predicados e de seus valores, desde a visão estratégica até os 

modelos teóricos de avaliação tendo como base esses parâmetros. 

 

 A pós-modernidade, não possui termo ―a quo‖, e nem poderia se exteriorizar 

dessa forma, mas é possível identificar um período muito próximo ao seu início, ou 

seja, o fim da guerra fria, no final dos anos 1990 do último século, momento em que 

as transformações sociais mundiais aceleram-se. 

 

A era contemporânea é um desdobramento natural da evolução humana 

como ser social dentro desse catálogo denominado história, a pós-modernidade é 
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corroborada como fenômeno da globalização econômica e o advento da rede 

internacional de computadores. 

 

 A revolução da cibernética e a possibilidade de conhecer e reconhecer novas 

informações transforma a vida das pessoas, somado aos grandes movimentos 

sociais da década de 1960 e 1970 e aparentemente perdura até os dias atuais com 

sua grande riqueza que é a possibilidade de se rever de relativizar tudo a sua volta 

trazendo a possibilidade do novo a qualquer momento. 

 

 Como ocorreu com a Revolução Industrial e no período das duas grandes 

guerras, a sociedade altera-se na conformidade desses movimentos e por 

decorrência a própria normatividade. 

 

Por vários séculos a alternância dos valores estava intrínseco a cada 

civilização, como demonstramos no capítulo próprio sobre história, depreendo que a 

formação da família estava mais próxima ao instituto tribal, da sobrevivência de cada 

povo e de acordo com os seus costumes, pois este mantiveram a sociedade como 

tal se expressava. O Direito romano conheceu uma família com forte acento 

patriarcal, vigente por séculos, sendo que na Idade Média, temos na célula religiosa 

tornando a família sacra. 

 

Neste viés, o Direito pátrio sofreu influência extrema da colônização 

portuguesa, sendo que praticamente chegou  até o início do século XX a vigência de 

institutos portugueses, então deduz-se que a formação normativa e axiológica do 

povo brasileiro em seu primeiro momento deriva do protegido e posto pelo 

ordenamentos lusitano, somente após metade do século vinte é que novos 

comportamento e novas normas alteraram-se em situações próprias 

 

No denominado período pós-moderno as transformações sociais recrudescem 

de maneira ímpar, sendo que, em muitos casos, a normatividade se afasta de seu 

objeto principal que é o regramento social, para ser reformada diante dessas 

alterações. 
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 Verificou-se na pesquisa que a alteração axiológica é latente nessa 

sociedade em transformação, decorrendo em necessidade de mudanças no Direito 

de Família atual, como citado: o caso da família homoafetiva. 

 

Há influência da globalização é clara, com alteração sócio-econômica 

norteando novos modelos de família, não necessariamente a patriarcal ou 

matriarcal, pois a pós-modernidade recebe um conjunto de informações e re-

informações que são adaptadas pelas próprias pessoas, nascendo a possibilidade 

da união poliafetivas, e de formas de união conjugal não prevista pela norma, que é 

o caso da família homoafetiva, nada descrito em direito posto até o momento, 

somente na esfera da jurisprudência. 

 

Conclui-se que o valor-fonte de uma norma é o próprio homem, que 

promoveu uma significativa transformação em seu ambiente e na esfera do 

conhecimento no período pesquisado, que alterou comportamento e por decorrência 

os valores se alteraram de modo singular com relação aos demais períodos da 

história, conforme foi demonstrado. 

 

Preconiza-se na pós-modernidade uma nova formação do status familiaie 

como novos valores intra e extrafamiliares, a liberdade apresenta-se outorgando 

padrões diversos do ocorrido em qualquer outro momento na história, no qual o pai 

deixa a sua posição de dirigente para ser membro de um grupo democrático, temos 

emanações singulares nesse período com uma alteração de valores que exigem 

novo comportamento da norma perante a realidade. 

 

Ratifica a inovação com as recentes decisões dos tribunais em que a 

sensação de exteriorização do direito atual melhor se apresenta, com inovações até 

não comtempladas pela Lei Maior, estabelecendo novos vínculos familiares com 

sofisticados desdobramentos no que tange a filiação, adoção, Direitos 

Previdenciários, entre outros. 

 

A tutela da dignidade da pessoa humana foi uma conquista histórica, 

esculpida em nossa Carta Constitucional, sendo que nela baliza-se a possibilidade 
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de uma alteração normativa diante do concreto apresentado na dialética de Luhman, 

encontrando o paradoxo positivo da lide que se transforma em decisão de Tribunal 

dizendo o direito ao caso. 

 

Direito este afastado pela norma estática kelsenyana, que não necessita da 

tonalidade dos valores expressos na pesquisa para alcançar o justo. 

 

Destarte, a alternância axiológica na pós-modernidade no Direito de Família, 

é fato, que vem sendo adequado na medida em que os contrários se apresentam 

nas lides, e que em momento posterior será alterada na sua conformidade escrita, 

formal. 

 

Alteração que já nasce nas condutas de aceitação ou de tolerância maior das 

pessoas nesse período, diante da assimilação de valores que se transformam quase 

que diariamente, no denominado pós-moderno, e que alguns autores indicam que 

logo chegará ao fim e logo se apresentará a outra fase histórica, dita ultramoderna, 

onde as relações receberão a rapidez da tecnologia ainda não conhecida. 
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