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RESUMO: A sociedade do século XXI está passando por diversas transformações econômicas, 
politicas, tecnológicas, culturais e sociais. Existe uma certa incerteza, dúvida e expectativa em 
relação ao futuro. Evidentemente, isso está refletido nas estruturas famílias modernas. Hoje não 
existe uma única maneira de formar uma família. O matrimonio, o patrimônio ou a genética 
não são mais os fatores determinantes para determinar o que é família. Para o direito de família 
moderno, deve ser considerado o afeto, como ponto central para a formação da família. 
Buscaremos analisar como fica o direito à filiação e a convivência familiar, principalmente 
tendo por ponto de partida a proteção ao interesse superior das crianças e adolescentes. A 
filiação é umas das instituições mais relevantes no campo do direito de família. É por esta 
instituição que se estabelece quem são juridicamente o pai e a mãe de uma determinada criança. 
Lembrando que atualmente já é possível ter mais de uma pessoa que ocupe o campo de pai ou 
de mãe (multiparentalidade). A vontade de ser pai ou mãe é um fator determinante. Não 
podemos ver a filiação somente do ponto de vista biológico. Principalmente com a evolução 
das técnicas de TRHA, a filiação ganhou novos contornos jurídicos. O importante é garantir 
que crianças e adolescentes cresçam em um ambiente harmônico, onde prevaleça a afetividade. 
Com a ruptura dos laços afetivos dos pais (dentro desse conceito de pais, devemos lembrar as 
relações homoafetivas), deve ser garantida a continuação das relações familiares entres os pais 
e filhos, tendo o menor impacto possível na vida das crianças. Por essa razão, em regra, no 
direito brasileiro vigora a guarda compartilhada, que tem por base a maternidade e a paternidade 
responsável, em que há direitos e obrigações de ambos os pais. Tradicionalmente, se concedia 
as mães a guarda das crianças, por serem elas “naturalmente” as cuidadoras, e se deixava aos 
pais o direito de visita. Os filhos muitas vezes ficavam refém das brigas dos pais, o que ocasiona 
diversos sofrimentos emocionais e psíquicos na criança.  Atualmente, pai e mãe possuem mais 
que o direito de “visita”, possuem a responsabilidade parental. O exercício do direito da guarda, 
no cotidiano da vida das crianças é desempenhado por ambos, por exemplo decidindo a escola 
que irá frequentar. Isso é necessário para a manutenção dos laços afetivos entre pais e filhos. O 
divórcio de um casal não pode significar a separação dos pais com os filhos. Além disso, 
também é importante destacar que com a reconstrução de um novo casal, ou seja, a existência 
de um padrasto ou madrasta, não pode significar a substituição do pai ou da mãe. Cada um terá 
o seu papel determinante no crescimento saudável da criança e adolescente. Podendo até mesmo 
este novo membro familiar entrar no registro da criança como uma mãe ou pai socioafetivo. 
Diversas pesquisas já demonstram que os laços afetivos formados no entorno familiar são 
indispensáveis para a construção emocional e da personalidade das crianças e dos adolescentes. 
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