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• Art. 1º  Institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os 

direitos da família e as diretrizes das políticas públicas 

voltadas para valorização e apoio à entidade familiar  
 

• Art. 2º  Para os fins desta Lei, define-se entidade 

familiar como o núcleo social formado a partir da união 

entre um homem e uma mulher, por meio de casamento 

ou união estável, ou ainda por comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes 
 

• Art. 3º É obrigação do Estado, da sociedade e do Poder 

Público em todos os níveis assegurar à entidade 

familiar a efetivação do direito à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 

à cidadania e à convivência comunitária. 
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O Congresso Nacional decreta: 

 



Família: alta complexidade 

 
• Relações entre seus membros, seus membros e 

outras esferas da sociedade como Estado, trabalho 

e mercado 

• Não só uma construção privada e pública, com 

papel na estruturação da sociedade em seus 

aspectos sociais, políticos e econômicos 

 

• A relação com o Estado, através de sua legislação, 

de suas políticas econômicas e sociais, interfere na 

história das famílias, na construção dos processos 

familiares que são expressos através das dinâmicas 

familiares 

•   
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Reconhecer sua importância 

• Como é incorporada à política social, em quais 

políticas e os impactos que essas políticas tem na 

vida da famílias 

 

• A proposição de políticas públicas consiste em 

estabelecer mecanismos de avaliação de informações 

sobretudo em dois aspectos: 

– 1) necessidades das famílias que podem ser identificadas 

nas unidades de serviços 

– 2) elementos que avaliem os impactos que as políticas 

públicas têm no cotidiano da vida das famílias 
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Objetivo principal das políticas da família  

• Identificar as fontes de dificuldades familiares, suas 

possibilidades de mudanças e os recursos 

necessários para que consigam articular respostas 

compatíveis com uma melhor qualidade de vida 

 

• Conquista de Direitos: para a concretização da 

cidadania por meio de políticas sociais e o Estado 

reconhecido como instância responsável por essa 

garantia e atenção 

 

• Família de maior vulnerabilidade 

– Qual sua necessidade? 
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ART. 2º  PARA OS FINS DESTA LEI, DEFINE-SE 

ENTIDADE FAMILIAR COMO O NÚCLEO 

SOCIAL FORMADO A PARTIR DA UNIÃO 

ENTRE UM HOMEM E UMA MULHER, POR MEIO 

DE CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL, OU 

AINDA POR COMUNIDADE FORMADA POR 

QUALQUER DOS PAIS E SEUS 

DESCENDENTES 
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É o momento para mudança do conceito 

de família? 

• Primeira célula de organização social mais 

antiga do que o Estado: célula germinal da 

comunidade estatal 
 

• Família contemporânea: busca pelo afeto e 

felicidade 

 

• Sua evolução histórica e legislativa se 

confunde com os direitos conquistados 

(Austrália 4600 anos) 
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Censo 2010 - IBGE 

• 87,2%: famílias formadas por 2 ou + pessoas 

com laços de parentesco 
 

• 12,1%: vivem sozinhas representam do total  
 

• 0,7%: pessoas sem parentesco  
 

• Entre 2000 e 2010:  

– crescimento na proporção pessoas morando sozinhas 

(antes de 9,2%)  

– famílias tendo a mulher como responsável                                  

(de 22,2% para 37,3%) 
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DIREITO DE QUEM? 

 

SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

SOCIEDADE DE DIREITOS 
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AUTONOMIA INDIVIDUAL 

TEM LIMITES? 



Criança 

“A Constituição Federal permitiu que se 

reconhecessem constitucionalmente, em 

perspectiva pós-moderna, dois princípios 

eventualmente, considerados antagônicos: 

 proteção à unidade familiar e o de proteção aos 

filhos, considerados em sua individualidade”  

Belmiro Pedro Welter 
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O mais vulnerável 

• “O país vivia (e ainda vive) um momento 

social difícil em que havia marginalização 

da criança, que era colocada de lado, no 

processo de integração social.  

• Tal preocupação fez com que o 

constituinte de 1988 destinasse longo 

capítulo à família, à criança, ao 

adolescente e ao idoso”                                                       
• Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Júnior Nunes 
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ECA 
• “Art. 4. É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.  

• § único.  A garantia de prioridade compreende: 
• a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

• b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

• c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

• d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude.”  

• Seção II  Da Família Natural   Art. 25. Entende-se por 

família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. 
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Importância dos pais: papel essencial na 

afetividade para a criança 

• D. W. Winnicott 

• E. H. Erikson 

• H. Bissonier 

• R. Hersh 

• P. Lersch 

• A. Pithod 

• J. Lacan  

• J. Piaget 
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O que significam? 
 

Prudência neste 

caso 
 

 Preconceito 

 
A união homossexual sempre 

nega à criança ou um pai ou 

uma mãe 

 



Prudência apesar dos avanços tecnológicos 

• Família não é apenas qualquer relacionamento entre 

seres humanos: é relação enraizada na natureza 

humana e regida pela lei natural 
 

• O Estado beneficia o casamento heterossexual 

porque ele ajuda a perpetuar a nação e fortalecer a 

sociedade o que é um evidente interesse do Estado 
 

• Por uma insuperável impossibilidade biológica, 

pessoas do mesmo sexo não vivem a totalidade da 

união sexual por isso é uma união naturalmente 

estéril (necessidade de ações artificiais)  
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POSSIBILIDADE DE UMA 

ESTRATÉGIA  IDEOLÓGICA? 

A família é vista “como um desvio de energias que 

poderiam ser canalizados para setores de maior 

capacidade de respostas em termos de transformação 

das relações sociais em seu conjunto” (Costa) 
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Estabelecimento de Gênero        
[Gender Establishment] 

• Plataforma de Ação da Conferência de Pequim 

sobre as Mulheres: conclamou os governos a 

“incorporar [mainstream] a perspectiva de 

gênero” em todo programa e em toda política, 

em cada instituição pública e privada  (1994) 

• Luta política:  

• Engels  liga a família com a produção material, 

através do materialismo-histórico-dialético e 

relaciona a relaciona como "propriedade privada 

da mulher” - Origem da família da propriedade privada 

e do estado                         
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“A Dialética do Sexo” Shulamith Firestone 

“[...] para garantir a eliminação das classes sexuais, 

exige-se a revolta da classe inferior (as mulheres) e a 

tomada do controle da reprodução  

[...]  

o objetivo final da revolução feminina deve ser, 

diversamente do objetivo do primeiro movimento 

feminista, não apenas a eliminação do privilégio 

masculino, mas da própria distinção sexual” 
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• “A cultura gay/lésbica pode também ser vista como uma 

força subversiva, capaz desafiar a natureza hegemônica 

da ideia de família. Isso deve, contudo, ser feito de 

modo que as pessoas não percebam o estamos fazendo 

por oposição à família em si mesma  
 

• Um simples slogan no sentido de ‘esmagar a família’ 

pode ser visto como uma ameaça, não apenas para a 

classe dominante, mas também para as pessoas da 

classe operária 
 

• Para que a natureza subversiva da cultura gay seja 

usada com eficiência, temos que apresentar modos 

alternativos de compreender as relações humanas” 
 

Christine Riddiough, presidente da Comissão Feminista de 

Socialistas Democratas da América                         
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Os ativistas 

afirmam que a 

“família 

homossexual’ é 

uma questão 

de direitos 

civis, 

semelhante à 

luta pela 

igualdade racial 

nos anos 1960 
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mulher         transgênero        homem 

feminino       andrógino      masculino   

fêmea            hermafrodita          macho   

heterosexual     bisexual   homosexual   



21/34 

Heterossexualidade  Homossexualidade Bi-curioso  Bissexualidade  

Assexualidade  Pansexual Metrosexual 

 



A família sem gênero 
22 

Em nome da “família”, o “casamento” homossexual  valida e 

promove o estilo de vida homossexual 



GÊNERO 
CULTURA  

FILOSOFIA 

VALORES  
PRAXIS  

POLÍTICA  

CIÊNCIAS 

BIOÉTICA  
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PRECONCEITOS 



QUANDO A FAMÍLIA ESTÁ 

BEM, O PAÍS ESTÁ BEM;  

QUANDO O PAÍS ESTÁ BEM, A 

GRANDE COMUNHÃO 

HUMANA VIVE EM PAZ 

LÜ BU WE Filósofo chinês (300-236 a.C) 
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