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RESUMO 
O presente texto baseia-se nas implicações que as leis que regulamentam a Guarda Compartilhada 
trouxeram ao cenário brasileiro. Isso porque, com o advento da Lei11.698 de13 de junho de 2008 e a 
Lei 13.058 de 22 de dezembro de 2014 no qual complementam ao Código Civil, fazendo assim 
modificações concernentes áconceitualização daqueles que na sociedade atual, são os maiores 
afetados pelas dissoluções conjugais, poréma criança em questão enfrentará questões que irãoalém 
daquelas já muito conhecidas derivadas de um divórcio/separação, pois seus responsáveis legais são 
pessoas do mesmo sexo. Com a redação destas leis, os genitores, terãoa oportunidade de 
compartilhar, ter influencia igual e uma maior participação na vida de seus filhos. A pesquisa que ora 
se apresenta é caracterizada como bibliográfica e documental. Esta pela utilização de documentos da 
legislação contemporânea e aquela, pela difusão de interpretações jurídicas concernentes à temática. 
 
Palavras chave: Dissolução Conjugal.Guarda Compartilhada.Homossexualidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A instituição família, desde os tempos antigos, até os modernos, ganha 
ramificações e variações, podendo ir da família nuclear, ou também chamada de 
tradicional, até a família feito, no qual, se constitui pelo casal que vive junto, porém, 
sem qualquer vinculo, passando pela família extensa, família monoparental (ou 
pais), extepfamily e família homoparental, no qual se dará o nosso foco.  

Mas especificamente na dissolução da família homoparental, no qual se 
constitui por um casal homoafetivo, e seus filhos adotados ou biológicos, e como se 
dar a aceitação e adaptação desses filhos, após a dissolução conjugal dos pais ou 
mães. 

O papel da família, dentro de qual seja o tipo familiar que os integrantes 
sejam inseridos, é de proteção aos descendentes independentemente do motivo que 
possa levar aos conjunges a separação. O conflito gerado pelos genitores ou 
responsáveis, não sedeve chegar aos filhos, pois quando os descendentes são 
inseridos dentro desse conflito familiar, os danos que podem ser resultados em 
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alguns casos, costumam ser imensuráveis, fazendo com que os traumas infantis 
adquiridos na infância, causem reflexo, na vida adulta. 

Traumas que podem variar nos seus resultados com aspectos psicológicos, 
morais e sociais, fazendo com que a criança tenha sequelas em diferentes setores 
de sua vida e de sua relação interpessoal, que vai além do seu relacionamento em 
casa com seus pais.Essa relação que é considerada a mais importante que se pode 
ter, pois esse relacionamento vem para dar segurança, educação, independência e 
outras bases aos filhosnas relações sociaise resultarácomo essa criança irá se 
comportar diante de amigos, colegas e conhecidos. 

A dissolução de uma família sempre é algo muito doloroso para todas os 
envolvidos; a mudança gerada na rotina derivada desse conflito é diversa, porém, o 
foco se dará na guarda escolhida após essa dissolução, o estudo aqui apresentado, 
se dará na guarda compartilhada e em todos os benefícios que traz quando 
efetivamente executada pelos responsáveis. 

Porém, esse tipo de guarda só se conseguirá ser bem exercida, quando os 
pais conseguem se separar de forma respeitosa, sem colocar o(s) filho(s) no meio 
das questões pessoais do casal ou envolve-los quando o assunto for “quem essa 
criança optará por ficar após a separação”, os sentimentos negativos adquiridos 
após o fim da união pelo casal não deve de forma alguma trazer sequelas para o(s) 
filho(s). 

A exposição da criança aos conflitos internos do casal, deve ser evitada, para 
que esse menor saiba apenas o essencial, não deixando questionamentos sobre a 
relação do casal, como essa relação acontecerá posterior e que essa separação de 
forma alguma mudará a rotina de atividades desse menor, ou permitindo que este 
adquira uma “opinião” errônea acerca dos motivos que estão gerando a separação. 
Fazendo assim, que esse filho, não escolha um lado ou saia a favor de um dos 
responsáveis e não que fique propenso a fazer isso. 

Em estudo, quando há a dissolução conjugal e os filhos acabam ficando no 
“meio” do conflito, o sofrimento gerado se torna inevitável, pois querem entender se 
são os motivos que está levando aquele casal á se separar/divorciar, fazendo assim 
que haja uma maiorfragilização por toda a situação que estão sendo inseridos. 

Há uma piora desses aspectos quando o casal é homoafetivo, a dissolução 
além de ter os critérios dolorosos que toda separação acarreta, também trás consigo 
outras situações externas que acabam sendo desagradáveis e desnecessárias para 
uma criança ser exposta, que muitas vezes a família não tem o controle real da 
situação e que o meio social influência de forma direta nesses resultados negativos 
nas crianças. 
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2. TIPOS DE UNIÃO E SEUS ASPECTOS NO DIREITO CÍVIL 

Há o costume de se entender que família é formada pelo pai, mãe e filho. 
Onde o casal se une em matrimônio, sendo o homem o responsável pela 
sustentação do lar e a mulher a dona de casa e tendo, como obrigação, o dever de 
cuidar e educar os filhos, esse era o modo de família tradicionalmente conhecido 
pela sociedade. 

Com isso, ao se consultar o significado da palavra FAMÍLIA, se obtém a seguinte 
definição: 

“família s.f. (sXIII cf. FichIVPM)1 grupo de pessoas vivendo sob o 
mesmo teto (esp. O pai, a mãe e os filhos) 2 grupo de pessoas que 
têm uma ancestralidade comum ou que provêm de um mesmo tronco 
3 pessoas ligadas entre si pelo casamento e pela filiação ou, 
excepcionalmente, pela adoção 3.1fig. grupo de pessoas unidas por 
mesmas convicções ou interesses ou que provêm de um mesmo 
lugar (uma f. espiritual) (a f. mineira)3.2 grupo de coisas que 
apresentam propriedades ou características comuns (porcelana 
chinesa da f. verde)4BIO categoria que compreende um ou mais 
gêneros ou tribos por características marcantes [Na hierarquia de 
uma classificação taxonômica, está situada abaixo da ordem e acima 
da tribo ou do gênero]. 5GRÁF conjunto de tipos que apresentam em 
seu desenho as mesmas características básicas 6MAT conjunto de 
curvas ou superfícies indexadas por um ou mais parâmetros 7QUÍM 

m. q. GRUPO  cf. tabela periódicaf. de instrumentosMÚS 
conjunto de instrumentos semelhantes que se distinguem pelo 

tamanho e pela afinação („nota‟) f. de palavrasLEX LING grupo de 
palavras que se associam por meio de um elemento comum, a raiz 

f. linguísticaLING grupo de línguas geneticamente aparentadas 
(derivadas de uma mesma protolíngua), cuja origem comum, inferida 
por estudos comparativos de gramática, filologia e linguística 
histórica, é atestada por grande número de cognatos e de 
correspondências sistemáticas e regulares de ordem fonológica e/ou 
gramatical (f. linguística indo-europeia, fino-úgrica, sino-tibetano 

etc.) cf. grupo, tronco, filo, ramof.naturalDIR. CIV família formada 

pelos pais, ou apenas um deles, e seus descendentes f. nuclear o 
grupo de família composto de pai, mãe e filhos naturais ou adotados 
residentes na mesma casa, considerado como unidade básica ou 

núcleo da sociedade f. radiativaFÍS. NUCm. q. SÉRIE RADIATIVA 

f. substitutivaDIR. CIV família estabelecida por adoção, guarda ou 

tutela Sagrada ou Santa F. quadro ou outra representação artística 

figurado José, a Virgem e o Menino Jesus ser f. ser honesto, 

recatado (nada de abusos, aquela garota é f.) ETIM lat. Família, 
ae„domésticos, servidores, escravos, séquito, comitiva, cortejo, casa, 

família‟; ver famili-SIN/VAR ver sinonímia de linguagem”. 

(HOUAISS, 2001) 
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Assim como mostrado pela definição linguística, os diferentes significados 
dados a palavra família, os entendimentos não poderiam ser diferentes. Devido a 
essa grande metamorfose que os tipos familiares sofremcom o passar dos anos, as 
famílias foram se modificando e se modernizando. 

Atualmente, vivemos em uma sociedade com costumes completamente 
diferentes, onde a busca pelas mulheres por direitos iguais, fez com que elas 
ocupassem um grande espaço, invertendo, na maioria das vezes, o papel de pilar 
familiar.  

Decorrente da época ou de como essa famíliavai se formando, o seu papel se 
modifica ou moderniza, pois a necessidade de uma criança apesar de continuar 
inteiramente igual, faz com que a mulher busque de formas diferenciadas 
administrar, zelar e trabalhar, sem afetar a vida de seus filhos. Diante disso, 
podemos afirmar que o papel dos pais, que são responsáveis pela constituição da 
família, tem o dever, conjuntamente, de educar, transmitir valores, influenciar em 
bons comportamentos perante a sociedade. Cada passo dado pelos pais é seguido 
pelos filhos, que têm os mesmos como “fonte de inspiração” ou de “espelho”. 

Existem várias formas de se constituir família nos dias atuais. Não é mais 
necessária, única e exclusivamente, a figura do pai e da mãe para que seja 
constituída uma família. 

Como aborda Maria Berenice Dias sobre o assunto: 

“Será que hoje em dia alguém consegue dizer o que é uma família 
normal? Depois que a Constituição trouxe o conceito de entidade 
familiar, reconhecendo não só a família constituída pelo casamento, 
mas também a união estável e a família monoparental – formada por 
um dos pais com seus filhos – não dá mais para falar em família, 
mas em famílias”. (DIAS, 2008). 

Seja qual for à constituição familiar, todos possuem os mesmos direitos e 
deveres perante sua prole. Ou seja, o que realmente importa, é a criação e o amparo 
prestado. 

Os casais se unem, de fato, de algumas formas. As principais e mais 
conhecidas, são o casamento e a união estável. Onde os casais compartilham de 
uma relação pública e moram sobre o mesmo teto. 

Em relação ao casamento, Paulo Lôbo diz: 

“O casamento é um ato jurídico negocial solene, público e 
complexo, mediante o qual um homem e uma mulher 
constituem família, pela livre manifestação de vontade e pelo 
reconhecimento do Estado”. (LÔBO, 2008) 
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Já a União Estável, é uma união mais prática, pois não exige nenhuma 
formalidade para comprovar sua existência. Nesta união, o casal deve manter uma 
relação pública, duradoura e com objetivo de constituir família e, pode ou não, ser 
reconhecida através de documento público. 

Geralmente, quando uma união estável é reconhecida através de documento 
público, é para uma finalidade específica. A mais comum é para usufruir de direitos 
do companheiro perante a empresa onde é empregado, como no plano de saúde. 

Maria Berenice Dias aborda que: 

“O fato de mencionar primeiro o casamento, depois a união estável e 
após a família monoparental, não significa qualquer preferência e 
nem revela escala de prioridade entre elas. Ainda que a união estável 
não se confunda com o casamento, ocorreu a equiparação das duas 
entidades familiares, merecedoras da mesma proteção. A 
Constituição acabou por reconhecer juridicamente ao afeto, ao elevar 
as uniões constituídas pelo vínculo de afetividade à categoria de 
entidade familiar”. (DIAS, 2008). 

Por ser uma união mais simples de ocorrer, foi a partir da união estável que 
surgiram os primeiros casais homoafetivos. Além de, na época, ser a única forma de 
união que poderia ser realizada para os mesmos. 

Quando os casais homoafetivos começaram a manifestar, publicamente seus 
relacionamentos, a sociedade dividiu opiniões, porém depois de muita luta para que 
fossem aceitos e obter os mesmo direitos de casais, considerados “normais”, os 
casais homoafetivos ganharam espaço e o surgimento dos mesmos cresceu 
absurdamente. Assim, Gagliano e Stolze (2017, p. 424), em sua obra afirma, “... a 
união estável como uma relação afetiva de convivência pública e duradoura entre 
duas pessoas, do mesmo sexo ou não, com o objetivo imediato de constituição de 
família”. 

Após muitas conquistas, não apenas social, mas também, jurídica, surgiu, em 
2005 no Brasil, a primeira adoção de casais homoafetivos. Foi uma decisão que 
causou muito impacto para alguns e para outros foi uma vitória e crescimento social 
de extrema importância. 

Quando existe criança no meio da relação, qualquer tipo de união fica mais 
complexa. Pois, o mais importante não é o tipo de união que se adquire ou de qual 
forma se formalizou, mas sim, a assistência que o fruto desse relacionamento está 
tendo. Em relação à educação, esporte, lazer, saúde e outros direitos garantidos 
pela nossa Constituição Federal. 

Realizar todos esses passos para o crescimento de alguém é uma tarefa 
muito árdua e tentar de maneira exaustiva manter um relacionamento amoroso com 
o parceiro no qual já não está tão bem na relação se torna mais oneroso ainda. 
Surgem então as dissoluções dessas uniões. 
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3. A DISSOLUÇÃO DA FAMILIA AFETIVA 

Quando o casamento é realizado, ele se concretiza com a promessa do “até 
que a morte nos separe”. Esta promessa perdurou por muitos anos, pois 
antigamente não existia a figura do “divórcio”. Os casamentos eram arranjados pelos 
pais, onde o casal, muitas vezes, não se conhecia, e o primeiro contato que 
possuíam um com o outro, era no dia do casamento. 

Desta forma as pessoas eram obrigadas a viver, conviver e constituir família 
com uma pessoa “estranha”. Alguns relacionamentos chegavam a gerar amor entre 
os dois, por conta da convivência, mas nem todos conseguiam desenvolver este 
sentimento pelo parceiro, e sendo então, obrigados á conviver eternamente ao lado 
de alguém sem amor. 

Com o decorrer dos anos houve a modernização e uma melhor abertura da 
sociedade quanto á esses casais. Desta forma, os casais que não conseguiam mais 
manter uma convivência diária ou aqueles que se apaixonavam por outras pessoas, 
dentre muitos outros motivos, adquiriram o direito de se “separar” do cônjuge, 
através da lei 6.515 de 26 de dezembro de 1977, que pelo seu art. 2°, incisos III e IV, 
afirmam: Art 2º - A Sociedade Conjugal termina:[...];III - pela separação judicial;IV - 
pelo divórcio. 

Quando as partes são casadas legalmente, essa separação se concretiza 
com o divórcio e na união estável, através da dissolução dessa união. Quando o 
casal não se une por amor, é difícil conseguir que a relação perdure por muito 
tempo. Pois o desgaste da convivência, a rotina, entre outros, influencia diretamente 
na relação, fazendo com que os conflitos sejam cada vez mais comuns. 

Se o casal está insatisfeito com a relação ou situação em que vive, devem de 
fato optar pela dissolução do relacionamento que está sendo infrutífero. A 
problemática aumenta quando há o envolvimento de um terceiro nesta situação, o 
filho. 

O filho cresce sabendo que existe a figura paterna e a materna, ou nos casos 
de casais homoafetivos, duas figuras maternas ou duas figuras paternas morando 
juntos, dividindo tarefas e obrigações. Cresce compartilhando festas escolares na 
presença dos dois, e comemorando todas as datas festivas, juntos. Cada detalhe 
que esta criança foi acostumada no decorrer daquela união é modificada e sofre um 
abalo diferente. 

A dissolução do casal pode ocorrer de forma conflituosa ou de forma 
harmoniosa. Esse detalhe influencia totalmente e inteiramente no comportamento 
infantil. 

Quando essa separação ocorre de forma harmoniosa, o casal sempre dá um 
jeito para que a decisão tomada por eles, não atinja de forma tão agressiva o filho. 
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Pois é impossível que haja esta separação, sem que alguém saia “prejudicado”. Na 
maioria das vezes, quem sofre com todo esse processo são os filhos. 

Porém, quando a separação se finda com conflitos, a criança sofre em dobro 
os efeitos. A disputa pela atenção, afeto, educação, entre outros, do filho, acaba se 
tornando uma disputa, para mostrar quem é mais capaz, fazendo assim com que 
cada ego que se sobrepor ao do outro. O problema se agrava quando os dois 
resolvem que querem, ao mesmo tempo, a guarda judicial.  

Quando falamos de guarda, temos que avaliar a situação como um todo. 
Levando em consideração os prós e contras que podem ou não á vir atingir essa 
criança. Normalmente quem fica com a guarda de fato é a mãe. Mas e quando essa 
criança possui duas mães ou dois pais? Quais mais outras sequelas além do conflito 
tido entre os (as) pais (mães) podem causar efeito nos filhos. 

Pois os conflitos internos de um casal, não poderiam de forma alguma atingir 
o menor e seus interesses, porém, quando este o atinge, a forma como aquilo 
refletirá em seu comportamento e no seu psicológico, deve ser analisada de forma 
minuciosa para que mais tardiamente este não venha a progredir com outros tipos 
de comportamentos inaceitáveis socialmente. 

E as retoricas sociais não podem ser deixadas de nenhuma forma agredir a 
mentalidade infantil que já tanto sofre com essa dissolução. Assim sendo, o art. 1634 
do atual Código Cívil, no qual foi alterado pela lei 13.058/14, afirma: 

“Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste 
em, quanto aos filhos: 

I - dirigir-lhes a criação e a educação; 

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 
1.584; 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 
exterior; 

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 
residência permanente para outro Município; 

VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 
o poder familiar; 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) 
anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos 
em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1634.


 
 

 

V. 1, n. 1, Anuário do Congresso Intercontinental de Direito Civil  ISSN: 2595-1602 

  
 

8 

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição”. 

Ou seja, a tutela exercida pelos pais deve sempre visar o menor em questão, 
não sobrepondo seus interesses ou a forma no qual tenha ocorrido à separação, o 
bem-esta da criança deve está em primeiro lugar e ser a melhor forma para que 
aquele que tenha a tutela no momento tome as melhores atitudes para que sua 
educação e seu desenvolvimento não sejam afetados pelos problemas conjugais. 

 

4. A GUARDA COMPARTILHADA E SUA APLICABILIDADE NA ROTINA 
FAMILIAR 
 

Atualmente, a guarda compartilhada é a forma ideal para a dissolução 
conjugal.Pois, os pais conseguem ter uma atuação igualitáriana vida de seus filhos, 
que necessitam de uma maior participação e proteção de seus direitos e deveres por 
parte dos seus genitores, mesmo quando estes não querem mais ter uma 
convivência em comum juntos, os descendentes devem ser os menos afetados. 

Com um direito igualitário já pré-estabelecido pela Constituição de 1988, 
homens e mulheres, não terão quaisquer formas de distinção e a igualdade tende á 
ser plena, como preceitua o art. 5º de tal carta magna. Porém, ao afirmar isso, o 
legislador, também preceitua no que concerne ao direito da criança, ou melhor, dos 
filhos, no estatuto da criança e do adolescente, no art. 21. 

“Art. 21 - O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, 
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, 
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência”. (BRASIL, 1990). 

A guarda compartilhada deve ser um ato acima de tudo de maturidade por 
parte dos pais ao dissolverem sua relação amorosa, devem colocar os interesses de 
seus filhos á frente daquilo que os separou, e entender que a participação igualitária 
e ativa é primordial para o desenvolvimento do menor, assim ambos devem ser 
ativos diariamente no crescimento e amadurecimento, a fim de minimizar ao máximo 
os danos sofridos pelo menor. As sequelas decorrentes de uma dissolução conjugal, 
em alguns casos, podem ser irreparáveis, dependendo da forma como conduzida 
pelos pais. 

As crianças tendem além de sofrer abalos psicológicos resultados pela 
separação dos pais, também fazem questionamentos diversos sobre se devem ou 
não escolher um lado, e qual lado optar caso isso lhe seja indagado posteriormente, 
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em qual casa devem morar, á quem devem obedecer ou perguntar se podem ou não 
fazer algo. 

Os questionamentos infantis são infinitos, porém, os responsáveis por estes 
motivos, devem ter a sensibilidade e acima de tudo,buscarem não quebrar os 
vínculos parentais obtidos, por conta da dissolução conjugal, e de toda forma 
possível auxiliarem seus filhos para que seu crescimento seja continuo. 

Muitas vezes, quando um casal rompe os vínculos amorosos, estes criam um 
rancor do parceiro (a) e que tende a afetar a prole.A guarda compartilhada visa 
justamente, que os pais deixem de lado suas diferenças e continuem á compartilhar 
da convivência e rotina de seus filhos, para que eles se sintam muito mais seguros e 
acolhidos pelos dois. 

Comprovadamente, as crianças que são resultadas de uma guarda 
compartilhada efetiva, se desenvolvem melhor, com menos receios e medos do que 
as crianças que são provenientes das guardas unilaterais, aquela na qual, a criança 
fica somente com um dos pais, na maioria das vezes, com a mãe e aos fins de 
semana, ou a cada 15 dias, dependendo do acordo judicial ou extrajudicial feito, ver 
ao pai.  

Assim sendo, a responsabilização deve ser conjunta, compartilhada e outros 
mais adjetivos que se possam ser empregados, para que os pais tenham uma 
participação igualitária na educação, saúde, lazer e afins, dos filhos. Devendo 
aquele que estiver com a responsabilidade sobre o menor em dado momento, zelar 
para que esse interesse se sobreponha ao litigio criado com o(a) companheiro(a).  

Em muitos casos, os parceiros deixam seus rancores, e seus sentimentos 
mais diversossobre o ex-cônjuge se sobrepor aos menores, fazendo uma proibição 
ao acesso sobre o filhoe assim causando danos psicológicos e uma possível 
alienação parental. 

Quando uma das partes age desta forma, faz com que o filho, se envolva em 
uma briga, que não faz parte, e tenha partido sobre o pai ou a mãe que poderá deter 
um tempo maior com ele, pensando assim, que foi a causa da separação ou que o 
genitor que não será mais assíduo em sua residência, não o amará da mesma forma 
ou deixará de gostar dele, pois este é muitas vezes, o argumento utilizado pela parte 
que detém a tutela sobre o filho. 

Por anos dessa conduta já conhecida não apenas no âmbito jurídico familiar, 
mas em outros ramos, é que a guarda compartilhada teve seu início com 
WaldyrGrisard, e veio á ser incorporada pela lei 11.698/08, no qual modificou a 
redação ao art. 1583 do atual código civil, no qual aduz: 

“Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1583
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§ 1o  Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos 
e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

[..]” 

Por meio desta, a compartilhação dos deveres e obrigações pelos pais, deve 
ser mutua e igualitária, devendo trazer um bem-estar social e psicológico para o 
filho, para que as consequências da separação, além de se refletir de forma mínima, 
aquele que não viverá mais sobre o mesmo teto que a criança, tenha um livre 
acesso á sua presença e possa opinar de forma ativa e presente sobre aquilo que 
for afetar a sua vida. 

Essa forma de guarda veio para apaziguar pais que buscavam ter um maior 
convívio ou participação na rotina de seus filhos, após a separação, e eram tolhidos 
deste direito, por se tratar de guarda unilateral. Desta forma, além dos filhos terem 
uma presença dos pais, estes terão também suas decisões de mesmo peso em suas 
vidas, fazendo assim que um não se sobrepunha ao outro, e que ambos possam 
tomar a melhor decisão, quando o assunto for os menores em sua responsabilidade. 

Assim, a psicóloga e psicanalista Maria Antônia Pisano Motta, define sobre a 
Guarda Compartilhada em sua obra: 

“A guarda compartilhada deve ser vista como uma solução que 
incentiva ambos os genitores a participarem igualitariamente da 
convivência da educação e da responsabilidade pela prole. De ser 
compreendida como aquela forma de custódia em que as crianças 
têm uma residência principal e que define ambos os genitores do 
ponto de vista legal como detentores do mesmo dever de guardar 
seus filhos” (MOTTA, 1996. p. 19). 

A guarda compartilhada acaba por ser não apenas conceitualizada, mas 
também, uma forma de aplicabilidade para que a criança tenha um desenvolvimento 
amplo e de forma natural, com a presença de amos os pais, e não apenas com uma 
das figuras, seja do pai ou da mãe. 

Por haver, uma grande preocupação com o desenvolvimento infantil, é que 
WaldyrGrisard Filho, em sua obra, mostra que o foco na dissolução conjugal, mais 
do que o conflito de interesses do casal, seja os filhos, a prole, os menores e outros 
sinônimos, ao afirmar: 

"Este modelo, priorizando o melhor interesse dos filhos e a igualdade 
dos gêneros no exercício da parentalidade, é uma resposta mais 
eficaz à continuidade das relações da criança com seus dois pais na 
família dissociada, semelhantemente a uma família intacta. É um 
chamamento dos pais que vivem separados para exercerem 
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conjuntamente a autoridade parental, como faziam na constância da 
união conjugal, ou de fato." (GRISARD FILHO: 2002). 

Assim sendo, a guarda compartilhada, quando há eficácia na vida infantil, 
consegue um resultado superior e de maior extensão de forma positiva na vida dos 
filhos, fazendo assim que o desenvolvimento seja notório, e a participação dos pais, 
seja de igual peso e de forma continua. 

 

5. OS RESULTADOS DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA NA 
TUTELA DOS FILHOS E OS DANOS DECORRENTES. 

 

A concordância entre os pais, para que haja a guarda compartilhada, é suma 
importância para o bem-estar da criança, tendo em vista que esta tem que ser a 
menos afetada, como já mencionado antes. A criança deve se desenvolver de forma 
que acrescente ao seu crescimento. 

Assim sendo, quando os pais não entram em um consenso da guarda, e 
criam uma luta, não apenas para zelar pelo bem-estar do(s) filho(s), mas também, 
colocando dentro dessa disputa seus sentimentos em relação um ao outro, suas 
mágoas, ressentimentos, raivas, incertezas e outros, quem sairá prejudicado é a 
criança, pois no que tange aos aspectos psicológicos essa criança, crescerá de 
forma insegura e sentindo que deve escolher um lado. 

Quando o assunto se volta aos casais homoafetivos, as problemáticas 
tendem á aumentar, no que tange o social, pois quando estes optaram durante á sua 
união á ter filhos, e depois de um tempo, se separam não sendo de forma amigável, 
o maior dano será nesses filhos adquiridos durante o casamento ou união, pois além 
de criar conflitos internos, também, enfrentará, as asperezas da sociedade, pois 
assim como muito já observado durante os anos, tende á ter um pré-conceito com 
casais de mesmo sexo. 

A sociedade em si, tende á encarar com outros olhos, crianças advindas de 
pais separados, e afunila mais esta preconcepção, quando esses pais são 
homoafetivos, pois cria indagamentos desnecessários a se fazer para uma criança 
ou adolescente, independente da sua faixa etária.  Indagações, que variam entre 
“Como eles (as) lhe criavam?” e indo até “você também é gay?”, da forma menos 
sutil e mais imprópria que se pode existir. 

Casos de crianças que tem em seu registro civil o nome de duas mães ou de 
dois pais, e falta o nome do outro parceiro, tendem á sofrer mais preconceito, ao 
ingressarem em escolas, ao necessitarem retirar algum documento, e quando 
completam a maior idade, também continuam á sofrer variadas descriminações. 
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Quando se é criança, e se vive em um ambiente no qual, a aceitação faz 
parte da criação infantil, estas quando começam á entender e ter contato com outras 
pessoas, como na fase colegial, começam á adquirir alguns medos, que eram 
setentados sanar em casa. Pois muitas das vezes, a criança se envergonha em 
dizer quem são seus pais, com medo do que podem achar dela, ou com medo ser 
descriminada pelas outras pessoas e de suas criticas. 

Muitas vezes, a separação de um casal seja ele formado por qual gênero for, 
reflete bem mais no meio social da criança, do que no aspecto psicológico desta, 
pois o casal pode ter se separado de forma amigável, ter conscientizado os filhos de 
que aquilo não mudará ou afetará sua vida, porém, o comportamento da criança x 
sociedade, acaba sendo totalmente modificado, fazendo assim que essa crie atritos 
sociais, seja pela falta de comunicação ou por se adquirir um medo e não conseguir 
expor isso para seus pais. Por isso que os responsáveis, mesmo enfrentando um 
conflito interno, devem pôr os interesses dos filhos em primeiro plano, para que os 
danos causados sejam os mínimos possíveis, e em caso de casais homoafetivoshá 
uma maior observação com seus filhos, pois as consequências e os agravantes 
sociais acabam sendo maiores dos que os já convencionais conhecidos. 

A discriminação enfrentada por família homoafetivas é notória, fazendo assim 
com que a criança tenha reflexos dessa descriminação em seu comportamento, seja 
se retraindo ou se tornando agressiva, como uma forma de defesa, ou usando 
outras formas diversas para se proteger ao preconceito empregado não apenas aos 
seus responsáveis, mas com elas mesmas. O comportamento dessa criança além 
de variar com o dano social obtido, também varia com o dano psicológico e moral 
enfrentado. 

O constrangimento e outras formas de se agredir a imagem de uma criança, 
reflete de forma exaustiva em seu comportamento, o acompanhamento deve ser 
observado, e feito de forma regular por parte dos pais, pois a criança exposta a 
estes tipos de situações, pode vim a sofrer bullying ou quaisquer outras formas de 
reprovações sociais possíveis. Suas consequências em alguns casos, pode levar a 
uma criança, ao seu extremo na busca de cessar alguns comportamentos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O viés familiar é muito maior que a família tradicional ou monoparental, como 
anteriormente já debatida, mas vai além, indo através daquelas famílias que são 
formadas por amor, seja esse amor advindo de duas mães, dois pais, duas mães e 
um pai e assim sucessivamente.  

O foco no âmbito familiar deve ser sempre o bem-estar geral, não apenas 
daqueles que constitui o laço amoroso, mas também daqueles que detém laços 
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parentais, e que estes tenham o melhor desenvolvimento e com participação ativa e 
efetiva daqueles que se propuseram á ama-los, cria-los e dar-lhes todos os amparos 
e seguranças necessários para seu desenvolvimento. 

Os pais acima de qualquer outro aspecto devem garantir uma participação 
efetiva na educação, saúde, lazer e demais atividades de seus filhos, fazendo assim 
que sua responsabilidade não diminua com a dissolução da união ou divorcio, mas 
que esta mantenha seu vinculo com aquele que muita das vezes acaba por ser o 
maior afetado. 

Fazendo assim que não haja resultados nos filhos, que essa dissolução dos 
parceiros, senha mínima ou intacta nas relações com os filhos, e que este não 
tenham medo ou rancor de seus pais por não compartilharem mais a mesma 
residência, se assim for definido pelas partes, pois a participação integral, as 
decisões tomadas e todas e quaisquer outras coisas que envolvam o menor, deve 
ser decidido e pensado por ambos os responsáveis, com mesmo peso e seriedade. 

Assim sendo, o art. 1583 do CC/02, como já antes citado, vem em seu §2°, 
vem justamente já prevendo os interesses dos filhos e aquilo que for melhor para 
seu convívio preceituando: 

“§ 2o  Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos 
deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 
sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 
filhos”. 

Por conta disso, o convívio harmônico deve ser primordial, e se não possível, 
que não afete os filhos em sua convivência ou não afete as decisões dos ex-
parceiros nas decisões a serem tomadas, fazendo assim que não prejudiquem aos 
menores. 
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