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O presente trabalho trata sobre a viabilidade do reconhecimento de relações 

familiares que se dão em ambientes virtuais, considerando o papel da família como 

espaço de realização pessoal de seus membros e de busca pela felicidade plena, 

com base na afetividade. O objetivo geral da pesquisa é demonstrar a possibilidade 

do reconhecimento de núcleos familiares virtuais a partir do conceito instrumental da 

família contemporânea, tendo em vista ser a família um fenômeno social em 

constante mudança e fortemente influenciado pelo contexto histórico-social da 

comunidade em que está inserido, assim como que o uso das redes sociais está cada 

vez mais difundido. A metodologia utilizada privilegia o método dedutivo e a técnica 

de pesquisa é a bibliográfica e documental, consultando-se, ainda, a legislação 

constitucional e infraconstitucional atual e pretérita. A pesquisa é aplicada, de natureza 

descritiva, que aborda o problema de maneira qualitativa, consistindo em um estudo 

monográfico. Conclui-se que, ante o afeto, a atenção e o cuidado esperados dentro 

da unidade familiar, a família virtual evidencia a conceitualização das novas 

tendências de convívio, havidas em meio virtual, como adaptação das relações de 

ordem fundamental, notando-se não haver qualquer óbice ao reconhecimento desse 

tipo de união se, além de demonstrados os requisitos objetivos necessários à 

constituição da união convivencial, o casal se reconhecer como pertencentes a um 

mesmo núcleo familiar, o que se coaduna com o princípio constitucional da dignidade 

da pessoa humana e com a afetividade enquanto mola propulsora para formação das 

entidades familiares, atentando-se, também, para o papel da família como lugar de 

realização pessoal em homenagem à família eudemonista. 
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