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RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-se no contexto contemporâneo de transformações que inauguram novas 

configurações familiares, novos modos de subjetivação, de expressão do sofrimento e de 

tratamento deste, no qual aos desconfortos e aos mal-estares experimentados são ofertados 

paliativos médicos e jurídicos. Deste cenário, destacaram-se como objeto de estudo os impasses 

subjetivos experimentados em relações familiares judicializadas sob a insígnia do fenômeno 

designado como alienação parental (AP), tratado pelas Leis nº 13.431/2017 e nº 12.318/2010 e, 

recentemente, incluído na Classificação Internacional de Doenças (CID-11). Trata-se de uma 

pesquisa documental, desenvolvida através do estudo de casos judicializados, e que tem como 

método de tratamento de dados a análise dos discursos apoiada nas perspectivas freudo-

lacaniana e foucaultiana. A partir das noções de discurso, Foucault e Lacan forneceram recursos 

que permitem pensar a judicialização dos conflitos que abarrotam os tribunais. Nessa 

perspectiva, o discurso não se restringe ao texto, é ato, envolve as práticas, os rituais e os agentes 

que os colocam em movimento. Através de uma parceria de oferta e demanda, entre Estado e 

sociedade, a intervenção da lei é acionada, a fim de regular o social através das relações privadas 

e (re)mediar o mal-estar do sujeito no campo familiar. Esse ato, que envolve um enlace entre 

operadores do direito, peritos e famílias, faz circular práticas e palavras na instituição judiciária, 

produzindo efeitos tanto no campo social quanto no subjetivo. O estudo teve como objetivo 

geral analisar os discursos sobre o fenômeno designado como AP, a partir dos impasses 

emergentes no exercício das funções parentais na trajetória de sujeitos que judicializam a 

reorganização familiar. As análises empreendidas nos textos dos autos processuais demonstram 

que os processos de medicalização e judicialização da parentalidade tendem a ser marcados por 

discursos patologizantes, naturalizantes, criminalizantes e vitimizantes, que se articulam como 

vetores de normalização. Os estudos de caso, por sua vez, evidenciam os matizes dos conflitos 

subjetivos vivenciados, permitindo situar que aquilo que se aborda discursivamente como AP 

condensa os efeitos de cenas que superpõem os embaraços da conjugalidade e da parentalidade. 

A partir do fio singular do desejo de cada sujeito que borda a trama familiar, pode-se observar 

que o outro com quem se litiga na cena judicial reflete os (des)encontros e mal-entendidos da 

linguagem, o Real que atravessa os laços conjugais e parentais. O litígio vivenciado pelas 

crianças, por sua vez, demonstra que os conflitos por elas experimentados refletem seus 

embaraços com o Outro, encarnado em sua família, na busca por respostas aos seus próprios 

enigmas e afetos, em meio à guerrilha daqueles que se ocupam das funções parentais. Por fim, 

a proposta de releitura do conflito familiar judicializado, a partir dos referenciais psicanalítico 

e foucaultiano, localiza a dimensão de “travessias necessárias” que redimensionam a 

compreensão da AP: de um atravessamento sócio-histórico das formas de se conceber e recriar 

os laços conjugais e parentais; de uma passagem pelos lutos que os sujeitos realizam no 

percurso de uma recomposição familiar; da universalidade do fenômeno à singularidade do 

sintoma de cada sujeito; da reinvenção das práticas de atuação das equipes psicossociais das 

Varas de Família, das quais os(as) psicólogos(as) fazem parte. Espera-se, a partir do 

desenvolvimento deste estudo, poder repensar os dispositivos disponíveis ao tratamento do 

conflito, contribuindo para a produção de uma práxis mais crítica e qualificada dos(as) 

psicólogos(as) que atuam no Judiciário, transformando os olhares cristalizados sobre o tema da 

alienação parental e enriquecendo a interlocução entre Psicanálise e Direito. 

 

Palavras-chave: alienação parental; judicialização; discursos; psicanálise; Lacan; Foucault. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is situated on the contemporary context of transformations that inaugurate new 

familiar settings, new subjectivation ways, suffering expression and its treatment, in which to 

the experimented discomfort and discontent are offered medical and judicial palliatives. From 

this scenery, the subjective impasses experimented in judicialized family relationships under 

the mark of the phenomenon designated as parental alienation (PA), treated by the Laws no. 

13.431/2017 and no. 12.318/2010, and recently included on the International Classification of 

Diseases (ICD-11), stand out as the study object. It’s a documentary research developed by the 

study of judicialized cases, and which has as data processing method the discourse analysis 

supported by Freudian, Lacanian and Foucauldian perspectives. From the notions of discourse, 

Foucault and Lacan provided resources that allow you to think about the judicialization of 

conflicts that cram courts. From this perspective, the discourse is not limited to the text; it is an 

action, it involves the practices, the rituals and the agents that move them. Through a partnership 

of supply and demand between the State and society, the intervention of law is triggered, in 

order to regulate the social through private relationships and remedy/mediate the discontent of 

the subject on the family field. This act, which involves a link between law operators, experts 

and families, makes practices and words circulate on the judicial institution, producing effects 

both on the social and on the subjective field. The study had as its general objective analyze the 

discourses about the phenomenon designated as PA, from the impasses emerging from the 

exercise of parental functions over the trajectory of subjects that judicialize family 

reorganization. The analysis contained in the texts of case-files demonstrate that the processes 

of medicalization and judicialization of parenting tend to be marked by pathologizing, 

naturalizing, criminalizing and victimizing speeches, which articulate themselves as 

normalization vectors. The case studies, on the other hand, show the hues of experienced 

subjective conflicts, allowing to situate that what is discursively approached as PA condense 

the scene effects which superimposes the embarrassments of conjugality and parentality. From 

the singular thread of desire of each subject that embroiders the family weave, it is possible to 

observe that the other with whom one litigates with on a judicial scene reflects the 

encounters/mismatches of language, the Real that crosses conjugal and parental ties. Litigation 

experienced by children, on the other hand, demonstrates that conflicts experienced by them 

reflect their embarrassments with the Other, incarnated in their family, in the search for answers 

to their own riddles and affections, amid a guerrilla of the ones who occupy themselves with 

parental functions. Lastly, the re-reading proposal of the judicialized family conflict, from the 

psychoanalytical and Foucauldian references, locates the dimension of “necessary crossings” 

that resize comprehension of the PA: from a sociohistorical traverse of ways of conceiving and 

recreating conjugal and parental ties; from passing through grieves which subjects accomplish 

during a family recomposition process; from the universality of the phenomenon to the 

singularity of each subject’s symptom; from the reinvention of acting practices of psychosocial 

teams from Family Court, which psychologists are a part of. It is hoped from this study’s 

development to be able to rethink the available devices to the conflict’s treatment, contributing 

for the production of a more critical and qualified praxis of psychologists that act in the judiciary 

system, transforming crystalized looks over the parental alienation theme and enriching the 

interlocution between psychoanalysis and law. 

Keywords: parental alienation; judicialization; discourses; psychoanalysis; Lacan; Foucault. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contemporaneidade é marcada por transformações que inauguram novas 

configurações familiares, pela transitoriedade dos laços, por novas exigências de otimização da 

performance individual e social, por novos modos de subjetivação, de expressão do sofrimento 

e de tratamento deste, nos quais os dissabores, a imprevisibilidade ou qualquer outro signo de 

falta não são tão bem-vindos (Bezerra; Figueiredo & Hornstein, 2009). Soluções médicas e 

jurídicas, bem como os discursos que as instituem, são frequentemente acionadas, tanto no 

âmbito privado como no público, pelos sujeitos que padecem embaraçados nos laços sociais. 

Esta pesquisa situa-se nesse contexto e tem como objeto de estudo os impasses subjetivos 

experimentados em relações familiares judicializadas sob a insígnia do fenômeno designado 

pelos discursos médico e jurídico como alienação parental, tratado pelas Leis nº 13.431/2017 e 

nº 12.318/2010 e, recentemente, incluído na Classificação Internacional de Doenças (CID-11).1 

A fim de compreender as atuais inclinações medicalizantes e judicializantes, que tratam 

como problemas médicos e jurídicos questões do laço social, é importante pensar as 

transformações ocorridas na instituição familiar que, a partir da modernidade, passou a ganhar 

exterioridade e publicidade na regulação dos seus modos de existir. Assim, ao analisar a história 

da família, pode-se reconhecê-la, abreviadamente, em três tempos que marcam suas 

transformações: a “família tradicional”, cuja função calcava-se, fundamentalmente, na 

transmissão do patrimônio; a “família moderna”, fundada no amor romântico, na paulatina 

inserção da mulher no campo de trabalho e do homem na educação dos filhos; e a “família 

hipermoderna” que traz a marca das realizações individuais, satisfações instantâneas e 

desvinculações afetivas mais frequentes. Os vestígios de tais transformações, contudo, 

permanecem na coexistência de traços desses três modelos de família na contemporaneidade. 

Na tentativa de regular as transformações familiares e sociais e os novos fenômenos 

engendrados na última década, foram promulgadas no Brasil diversas leis no âmbito do Direito 

de Família que versam sobre as relações parentais e filiais, tais como: a Lei nº 13.010/2014, da 

Palmada, que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados 

sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, demarcando, assim, um 

limite ao exercício da autoridade/hierarquia dos pais sobre os filhos; a Lei n°13.058/2014, que 

estabelece a Guarda Compartilhada como regra, exceto se um dos pais abrir mão ou se houver 

 
1 O termo “alienação parental” aparece na CID-11 enquanto evento de QE52.0 – problemas relacionais da criança 

como cuidador. 
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demonstração cabal de que um deles não está apto a exercer o poder familiar (STJ, 2016), 

assinalando, dessa forma, a corresponsabilidade parental, reflexo da busca por uma igualdade 

de direitos entre o casal; e a Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos 

da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 

Além dessas, sublinha-se a Lei nº 12.318/2010, que dispõe sobre alienação parental 

(AP), considerada como uma:  

[...] interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou 

vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. (Art.2º). 

 

Alegações de AP têm sido frequentemente lançadas em ações judiciais de disputa de 

guarda no Brasil. De acordo com a legislação nacional, havendo indícios de sua ocorrência, o 

juiz pode determinar perícia psicológica ou biopsicossocial (Lei nº 12.318/2010). Dentre as 

medidas legais previstas, pode-se até mesmo, em última instância, declarar a suspensão da 

autoridade parental. A criação de leis como esta aparece na intersecção dos saberes médico e 

jurídico, visando à proteção de possíveis danos ao desenvolvimento psicológico da criança e do 

adolescente.  

Herdamos a prática do exame, iniciada no século XIX, conforme evidenciado por 

Foucault (1975), na qual os conflitos que ocorrem no âmbito privado da família ao serem 

judicializados,  demandando que um terceiro, o Estado encarnado na figura do juiz, decrete uma 

sentença capaz de resolvê-los, frequentemente, são submetidos ao crivo de diferentes 

especialidades. Os juízes, desse modo, contam com equipes interdisciplinares, de cuja 

composição participam psicólogos(as), a fim de auxiliá-los em suas decisões. Espera-se que 

tais profissionais sejam capazes de fornecer-lhes subsídios através da realização de perícias e 

produção de laudos, bem como do desenvolvimento de trabalhos de aconselhamento, 

orientação, encaminhamento, prevenção e outros (Lei n° 8.069/1990, Art. 151).  

Como psicóloga atuante junto às Varas de Família, orientada por uma escuta 

psicanalítica, esta pesquisadora se depara com solicitações que visam à objetivação do conflito 

subjetivo pelo discurso jurídico. Sejam dos operadores do direito2 ou dos autores das ações 

judiciais, tais pedidos compreendem demandas que, diferentemente do jargão disseminado – 

“O que não está nos autos não está no mundo” –, apontam para algo que transcende os autos 

do processo. Nesta vivência, experimenta-se o hiato existente entre as solicitações formuladas 

 
2 No presente trabalho o termo “operador do direito” será utilizado para designar aqueles cujas carreiras de atuação 

derivam do campo do Direito: magistrados, promotores, defensores e advogados. 
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pelos operadores do direito e pelas partes litigantes e as respostas passíveis de serem produzidas 

pela psicologia. 

Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n° 8.069/1990) e a 

Resolução nº 02/01 do Conselho Federal de Psicologia descreverem a extensão das atividades 

do(a) psicólogo(a) judiciário(a) que compõe a equipe psicossocial no âmbito da proteção à 

infância e juventude para além de uma atividade pericial, percebe-se que, na prática, atividades 

de caráter avaliativo e informativo são as principais solicitações que esses profissionais recebem 

da instituição (Miranda, 2010; Brandão, 2016). Ademais, os métodos alternativos de resolução 

de conflitos, tais como a conciliação, a mediação e a justiça restaurativa, que ganharam maior 

visibilidade nos últimos anos com a Lei nº 13.140/2015 e a Resolução nº 125/2010 do CNJ, 

apesar de importantes, ainda não fazem frente a grande demanda de judicialização que emerge 

mesmo após as tentativas autocompositivas mencionadas. Assim, as disputas judiciais ainda 

carregam resquícios de uma justiça retributiva, baseada no paradigma adversarial e na lógica 

dicotômica, que reforçam as noções de certo e errado, normal e patológico, vítima e algoz, 

ganhador e perdedor.  

Nesse sentido, assegurar o direito de convivência com os filhos e netos muitas vezes 

perpassa pela reivindicação de posse da guarda unilateral e atestar a própria competência 

parece, e assim está previsto, necessitar da prova de inaptidão do outro, que, não raro, aparece 

“justificada” sob a insígnia de patologias, hipóteses e diagnósticos psiquiátricos. O(A) 

psicólogo(a) que atua no Sistema Judiciário nas Varas de Família é, nesse momento, 

convocado(a) a fornecer um saber sobre os enigmas instituídos: há desordem 

psicológica/psiquiátrica? Os pais são competentes para o exercício da parentalidade? Oferecem 

riscos à criança? É necessária restrição de contato? Com qual dos dois a criança deve residir? 

 Esta pesquisa surgiu a partir da motivação de aprofundar uma vertente crítica sobre o 

fenômeno da alienação parental e está norteada pela seguinte inquietação: quais discursos estão 

em jogo na sustentação da noção de AP que se popularizou nos últimos anos nas judicializações 

da família, e quais efeitos essa tendência comporta? Isto se desdobra em outras questões que 

implicam explorar: as origens do conceito; por quais caminhos ele passou a ser uma das chaves 

de leitura mais acionada na interpretação dos conflitos familiares judicializados; as 

problemáticas emergentes com a aplicação desta nomenclatura; e quais os matizes do conflito 

condensados sob a tutela do fenômeno. 

A perspectiva teórica que ancora esta pesquisa é a psicanálise freudo-lacaniana. 

Acrescenta-se que, por se tratar de um estudo, vinculado a uma prática que se debruça sobre a 
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regulação das relações parentais por agentes alicerçados em outros campos de saber, é previsto, 

na contextualização da problemática, um importante tangenciamento com a crítica foucaultiana, 

que tece relações entre as noções de verdade, saber-poder e controle pelas instituições sociais. 

Interessa, pois, o esforço de articulação de tais perspectivas na problematização do imperativo 

de normalização social através das categorias de normal e patológico, vítima, dano e reparação, 

fundadas pelos discursos médico e jurídico.  

Foucault e Lacan foram contemporâneos e estabeleceram diálogos, um deles registrado 

numa conferência à Sociedade Francesa de Filosofia, proferida pelo primeiro (Foucault, 

1969/2011). Na ocasião, este situou Freud como um autor cuja função excedeu a própria obra, 

produzindo algo a mais: uma nova discursividade, que possibilitou a formação de uma 

infinidade de outros textos, instaurando diferenças em torno de seus conceitos e hipóteses, que 

dizem respeito ao discurso psicanalítico. Retornar a ele, portanto, implica mais do que uma 

atualização histórica; promove um trabalho de transformação da própria discursividade, 

ressaltou. Ao final dessa conferência, da qual participava, Lacan se pronunciou afirmando ter 

tomado o retorno a Freud como uma bandeira, e ressaltou a pertinência das colocações feitas 

por Foucault naquele contexto. Nesse mesmo ano, Lacan (1969b) trabalhou com a noção de 

discursos, situando diferenças entre o psicanalítico e os demais. 

Essa articulação entre os discursos psicanalítico de Lacan e filosófico de Foucault não 

é negligente quanto a suas disjunções e impasses; no entanto, conforme sublinham Birman e 

Hoffmann (2017), ambos os autores delinearam ordens discursivas no campo da 

interdisciplinaridade. Assinalam, assim, a necessidade de a psicanálise presentificar-se no 

mundo contemporâneo, no diálogo com outras ordens discursivas, avançando, complexificando 

e enriquecendo seu discurso na esfera epistemológica e histórica da pesquisa interdisciplinar.  

Embora Foucault (1973; 1981) tenha, em dado momento, inscrito a psicanálise numa 

linha de continuidade das práticas psiquiátricas e psicológicas, ressaltou também as rupturas 

promovidas pela psicanálise e as contribuições lacanianas à perspectiva crítica acerca da 

medicalização ocidental da experiência da loucura. Assim, nesse âmbito, não existiria oposição, 

mas sim uma relação de complementaridade e suplementaridade entre os dois percursos 

teóricos, lacaniano e foucaultiano (Birman & Hoffmann, 2017, p. 56).  

Considerando que uma das principais pautas sobre a qual o direito de família e a 

psicanálise são convocados a “conversar” é sobre a disputa de guarda dos filhos, incrementada 

na contemporaneidade pelo tema da alienação parental; considerando a frequência dos 

discursos normativos observados no Sistema Judiciário, alicerçado no discurso psiquiátrico, 
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sobre “transtornos”, “síndromes” e “distúrbios”, que desqualificam o sujeito em suas 

potencialidades parentais; as consequências importantes que tal viés pode acarretar nas decisões 

judiciais, como reversão de guarda, restrição de contato, e suspensão da autoridade parental; o 

crescente número de ações judiciais nas Varas de Família, sobre as quais se requer da psicologia 

um saber especializado sobre a presença e os impactos de “desordens psíquicas” no exercício 

da parentalidade; considerando a presença do discurso psicanalítico neste campo como 

instituinte de uma diferença que pode promover giros discursivos, justifica-se a relevância desta 

pesquisa. 

O objetivo geral deste estudo é analisar os discursos sobre o fenômeno designado como 

AP, a partir dos impasses emergentes no exercício das funções parentais na trajetória de sujeitos 

que judicializam a reorganização familiar. Os objetivos específicos são: delinear como o 

fenômeno da alienação parental é abordado pelos diferentes discursos presentes na cena 

judicial; analisar discursivamente as diferentes demandas de trabalho envolvendo os pedidos 

judiciais de averiguação de alienação parental; analisar, na cena analítica, as dinâmicas e 

processos psíquicos subjacentes às manifestações dos conflitos parentais, bem como os 

impasses e recursos utilizados no seu manejo. 

Espera-se, a partir do desenvolvimento deste estudo, poder repensar os dispositivos 

disponíveis ao tratamento do conflito, contribuindo para a produção de uma práxis mais crítica 

e qualificada dos(as) psicólogos(as) e demais profissionais que atuam no Judiciário, 

transformando os olhares cristalizados sobre o tema e enriquecendo a interlocução entre 

Psicanálise e Direito. 

 

1.1. O percurso da investigação: considerações metodológicas e éticas 

 

Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, desenvolvida através de estudo de 

casos atendidos nas Varas de Família, e que tem como método de tratamento de dados a análise 

dos discursos apoiada nas perspectivas freudo-lacaniana e foucaultiana.  

A coleta de dados foi realizada no ano de 2018, através dos registros documentais 

institucionais que integram o protocolo de assistência do serviço, a saber: autos processuais, 

laudo psicológico e anotações derivadas dos atendimentos. Os autos processuais foram 

acessados digitalmente através do Sistema de Automação Judicial Eletrônica (E-SAJ), a partir 

da anuência formal de magistrados das Varas de Família; e os demais registros referentes aos 
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estudos psicossociais, produto da intervenção da psicóloga, com anuência formal da 

coordenação do Serviço de Apoio e Orientação Familiar.  

Os processos e os casos que participaram da pesquisa foram selecionados a partir da 

identificação de uma associação entre alegação de alienação parental e questionamento acerca 

da competência à parentalidade. Deste recorte, foram analisados 15 autos processuais enviados 

para estudo psicossocial, escolhidos de modo aleatório, nos quais se privilegiou o texto do 

conflito judicial designado como alienação parental; e selecionados três casos, não pertencentes 

a este primeiro conjunto, atendidos na instituição, nos quais se privilegiou a análise do conflito 

subjetivo familiar. Apesar de constituir limites a uma análise mais aprofundada do objeto, esta 

escolha foi pautada na necessidade de preservação dos dados de identificação, visando proteger 

e evitar uma exposição indesejável dos sujeitos em questão. 

Partiu-se da premissa de que a proliferação de discursos comporta efeitos que devem 

ser problematizados, pois, mais do que nomear ou designar posições, eles produzem aquilo que 

enunciam (Foucault, 1970/2012). Assim, buscou-se seguir a trilha indicada por Foucault 

(1969), ao sugerir que a análise histórica das discursividades se debruçasse nas suas 

modalidades de existência, seus modos de circulação, valorização, atribuição e apropriação, 

que variam de acordo com cada cultura. O método foucaultiano de análise dos discursos não 

consiste, portanto, em distinguir o verdadeiro do falso, mas em apontar os caminhos pelos quais 

a verdade se constitui através de práticas discursivas, sendo esta a trajetória percorrida na 

presente pesquisa na análise da AP.  

Desse modo, a seleção dos processos foi realizada por uma triagem nos seus resumos, 

sendo escolhidos aqueles em que os sujeitos envolvidos nomeavam o conflito familiar como 

alienação parental. Em seguida, procedeu-se uma leitura do material, descartando-se aqueles 

que não apresentavam dados substanciais acerca do objeto em estudo. Desta primeira leitura, 

foram extraídos trechos que circunscreviam a noção de AP, sublinhando-se, nestes, os 

fragmentos que a caracterizavam. Deste mapeamento inicial, a partir de uma segunda leitura do 

material, os trechos foram agrupados a partir de eixos temáticos emergentes na caracterização: 

da definição do fenômeno; dos personagens envolvidos; das atribuições de motivo e de sentido. 

Por fim, a interpretação dos achados efetuou-se em interação com a revisão de literatura acerca 

do tema.  

A análise dos discursos a partir da perspectiva psicanalítica, por sua vez, amparou-se na 

teoria formulada por Lacan (1969b), no Seminário 17, a partir da qual propõe pensar o laço 

social através das modalidades discursivas estabelecidas entre o sujeito e o outro. Assim, 
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especificou ter desmembrado a cultura sob a forma de quatro discursos, que flutuam na política: 

o discurso universitário, histérico, do mestre e do analista (1975b). Nesse sentido, buscou-se 

inicialmente refletir sobre as relações estabelecidas entre os personagens que compõem o 

processo de judicialização (operadores do Direito, peritos/especialistas e sujeitos da pesquisa), 

delineando as demandas, os efeitos e as disjunções que comportam. Em seguida, procedeu-se a 

matemização destes laços através das fórmulas propostas por Lacan (1969b).  

Noutro plano, os três casos analisados foram selecionados a partir de um levantamento 

realizado pela pesquisadora, que elegeu aqueles que pudessem ser articulados com as temáticas 

previamente esboçadas com base nas análises precedentes. Tanto o estudo de caso quanto a 

construção de caso clínico são meios dos quais a psicanálise pode se valer a fim de interrogar, 

elaborar e transmitir o conhecimento psicanalítico decantado através da experiência clínica ou 

institucional de escuta ao sujeito. Trabalhar com o primeiro método situa-se, portanto, no tempo 

de compreender, sendo um modo de elaborar e aprofundar o conhecimento sobre determinado 

objeto, possibilitando a análise, em vários planos de um contexto, dos processos relacionados 

ao objeto de estudo, além de favorecer a reflexão sobre uma cena, evento ou situação. Nesse 

domínio, a teoria serve de suporte e referência ao diálogo proposto pelo pesquisador (Pedrosa 

& Teixeira, 2015). 

 Podem-se destacar, nessa estratégia, pontos de intersecção com a construção de caso 

clínico, na medida em que esta última, segundo Viganò (2010), articula as narrativas dos 

protagonistas da rede social (os operadores, os familiares, as instituições), evidenciando 

“pontos cegos” instaurados pelo saber prévio e pelo “medo da ignorância”. O saber produzido 

numa pesquisa a partir do referencial psicanalítico, noutro sentido, não está dado a priori, mas 

se constitui na escuta e na reflexão singular sobre o um a um. Por conseguinte, a instituição é a 

primeira convocada à revisão de seus protocolos, regulamentos e hierarquias, cabendo a 

interrogação sobre aquilo que escapa às suas normativas, aquilo que, ao vacilar e hesitar na 

experiência com a equipe e seus usuários, pode abrir espaço para reinventar-se (Borges, 2010).  

 Figueiredo e Minerbo (2006) demarcam uma diferença entre a “pesquisa em 

psicanálise” – que inclui, mas não se confunde com – a “pesquisa com o método psicanalítico”. 

A pesquisa em psicanálise, na qual se insere o trabalho em questão, abarca a realização de 

estudos interdisciplinares que investigam os fundamentos “sobre os quais a psicanálise se 

assenta, ou as formações sociais/culturais com as quais se articula” (Neto, 2006). Assim, pode 

ter como objeto de estudo “processos socioculturais e/ou fenômenos psíquicos transcorridos e 
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contemplados fora de uma situação analítica no sentido estrito (embora também aí se constate 

uma dimensão clínica e se observem efeitos terapêuticos)” (Figueiredo & Minerbo, 2006).  

 Esta pesquisa guarda, assim, a particularidade de ser desenvolvida a partir de um 

contexto não-clínico, extramuros ou em extensão que, como situado por Rosa (2004b), aborda 

o sujeito enredado em problemáticas sociais e políticas, por via da ética e das concepções 

psicanalíticas. Sublinha-se que, ainda que não se trate de uma pesquisa psicanalítica stricto 

sensu, remete-se aos seus princípios, já que, orientada por sua escuta, implica a realização de 

uma investigação no discurso a partir de um método e ética que lhes são próprios.  

Lacan (1953-54) destaca a diferença de estilo existente entre o método de pesquisa 

inaugurado por Freud e as demais pesquisas científicas: 

O seu domínio é o da verdade do sujeito. A pesquisa da verdade não é inteiramente redutível à pesquisa 

objetiva, e mesmo objetivamente, do método científico comum. Trata-se da realização da verdade do 

sujeito, como de uma dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade em relação à noção 

mesma da realidade [...] a análise como ciência é sempre uma ciência do particular. A realização de 

uma análise é sempre um caso singular, mesmo que esses casos singulares se prestem não obstante a 

alguma generalidade. (p. 33). 

 

Esta consideração marca duas distinções importantes no que tange à concepção de 

sujeito e verdade para a psicanálise. Lacan (1957-58) interrogou:  

O que é um sujeito? Será alguma coisa que se confunde, pura e simplesmente, com a realidade individual 

que está diante de seus olhos quando vocês dizem sujeito? Ou será que, a partir do momento em que 

vocês o fazem falar, isso implica necessariamente uma outra coisa? (p. 185) 

 

Quando nos deparamos com suas exigências, desejos e fantasias, há sempre um terceiro, 

o grande Outro (A), campo da linguagem, constitutivo do sujeito enquanto ser falante, que 

reporta a “um saber que não se sabe”, a uma Outra Cena, a cena do inconsciente (Lacan, 1969b), 

estruturado, tramado e tecido de linguagem,3 numa cadeia de significantes que, em algum lugar 

 
3 O conceito lacaniano de inconsciente estruturado como linguagem (Lacan, 1953a) foi mediatizado pelo diálogo 

com as ciências sociais, com os estudos antropológicos de Lévi-Strauss e com a linguística de Saussure e Jakobson, 

que marcaram a importante influência do movimento estruturalista na psicanálise lacaniana, sobretudo nos 

primeiros anos de sua transmissão (1953-1960). Em A eficácia simbólica, artigo dedicado a Saussure, Lévi-Strauss 

(1949/1958) situou a relação entre símbolo e coisa simbolizada, ou entre significante e significado nos termos da 

linguística, a qual fornece uma linguagem capaz de reordenar a experiência inconsciente do sujeito sobre sua 

doença, tal como a experiência psicanalítica. O signo linguístico, segundo Saussure (1916/2006, p. 79), é uma 

entidade psíquica que une não uma palavra a uma coisa, mas um conceito (significado) a uma imagem acústica 

(significante). O algoritmo (significado/significante), no entanto, incita a ilusão de que um significante tem a 

função de representar um significado. A leitura lacaniana inverte os termos da fórmula para 

“significante/significado” e indica que a busca de qualquer significação deve pautar-se no fato de a sua estrutura 

revelar-se sempre na articulação com outros significantes, naquilo que se define como uma cadeia, na qual o 

significado desliza sob o significante – apontando a primazia do significante sobre o significado. Em outros termos, 

o significante é isolado do significado como uma letra desprovida de significação, a qual só pode ser compreendida 

numa cadeia na qual os significantes se articulam. 
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situado por Freud como uma outra cena, repete-se e insiste (Lacan, 1953a; 1955-56; 1960b). O 

que aponta à possibilidade de servirmo-nos da plasticidade da língua para “expressar algo 

completamente diferente do que ela diz” (Lacan, 1957, p. 508). 

A subversão que Lacan (1957) produz no cogito cartesiano “penso, logo existo”, que 

baliza a busca da Ciência Moderna pela verdade, para “sou onde não penso”, desvela o 

impensável, o indizível que ex-siste no sujeito. Aponta para o fato de que o inconsciente se 

apresenta em nós de linguagem e nós de gozo; de que no campo do sentido, na passagem do 

significante ao significado, há sempre perda, entropia, algo que insiste em retornar, e que o 

sujeito tenta recuperar. O inconsciente se revela, portanto, nesta hiância da cadeia significante, 

no tropeço, no desfalecimento, na rachadura, na medida em que “numa frase pronunciada, 

escrita, alguma coisa se estatela” e se produz como um achado, como uma surpresa, para o 

próprio sujeito (Lacan, 1964, p. 30). 

Na análise, a verdade surge pelo que é o representante mais manifesto da equivocação – o lapso, a ação 

a que se chama propriamente falhada. Nossos atos falhos são atos bem-sucedidos, nossas palavras que 

tropeçam são palavras que confessam. Eles, elas revelam uma verdade detrás. No interior do que se 

chamam associações livres, imagens do sonho, sintomas, manifesta-se uma palavra que traz a verdade. 

Se a descoberta de Freud tem um sentido é este – a verdade pega o erro no cangote, na equivocação 

(Lacan, 1953-54, p. 345). 

 

Desse modo, apesar de derivar do método inaugural da ciência moderna, a psicanálise 

não permanece presa a este campo, na medida em que opera com esta Outra cena, cujo olhar 

se lança àquilo que a universalidade do discurso da ciência exclui no seu campo operacional: o 

sujeito (e não o homem) em suas dimensões simbólica, imaginária e real (Alberti & Elia, 2008). 

A cena do inconsciente nos adverte, portanto, de que a realidade psíquica do sujeito não 

coincide com o estatuto social e jurídico do indivíduo, apesar de afetar-se com seus 

atravessamentos e só poder ser lida à luz da subjetividade de sua época. A experiência da 

análise, nesse sentido, consiste, segundo Lacan (1957-58), em “captar o que é dito para além 

do que se quer dizer” (p. 169). A verdade de uma interpretação, desse modo, não é replicável 

experimentalmente, definitiva ou totalizante. Será sempre provisória e parcial, pois se evidencia 

através de uma perspectiva singular sobre o objeto (Figueiredo & Minerbo, 2006).  

É sustentável dizer que a verdade tem uma estrutura de ficção. Isto é o que normalmente se chama o mito 

- muitas verdades têm uma existência mítica – é bem nisso que não se pode esgotar, dizê-la toda. É o que 

eu enunciei sob esta forma: da verdade, não há mais que meio-dizer. A verdade, se a diz como pode, isto 

é, em parte. Só que isso se apresenta, isso se apresenta como um todo. E é aqui que reside a dificuldade: 

é que é necessário fazer sentir a aquele que está em análise que esta verdade não é toda, que ela não é 

verdadeira para todo o mundo, que ela não é - esta é uma velha ideia - que ela não é geral, que ela não 

vale para todos (Lacan, 1975b/2016, p. 69).  
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Nessa lógica, a ética sustentada pela psicanálise não coincide com o enquadramento 

social do sujeito aos padrões universalizantes, aos ideais e exigências de performance da cultura 

hipermoderna. É uma ética norteada pelo “dever de bem-dizer ou de orientar-se no inconsciente, 

na estrutura” (Lacan, 1974/1993, p. 44). Em outras palavras, trata-se da ética do um a um que, 

ao pôr o sujeito a falar sobre seu desejo, supõe-lhe um saber não sabido, inconsciente. Aquilo 

que enuncia a partir desse lugar pode lhe permitir não apenas acessar seus modos de gozo no 

laço social, mas também remanejá-los e reinventá-los.  

 Os sujeitos desta pesquisa, considerados a partir desta Outra Cena, são aqueles que 

exercem as funções parentais e a criança, que compõem o núcleo familiar envolvido em ações 

judiciais atreladas à denúncia de AP e que participaram de estudos psicossociais realizados pela 

pesquisadora. Tais estudos consistem em entrevistas psicológicas, individuais e conjuntas, 

semiestruturadas pelo tema do conflito familiar, envolvendo os atores considerados 

significativos tanto à criança quanto à compreensão do problema. Trata-se ao mesmo tempo de 

uma prática interventiva, que visa dar voz aos sujeitos e convocá-los ao protagonismo da 

resolução de seus conflitos.  

O estudo é encerrado com a produção de um laudo psicológico, que é anexado aos autos 

processuais. Esse documento deve apresentar “informações técnicas e científicas dos 

fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo 

ou instituição atendida”, relatando “o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o 

prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação e/ou sugestão de projeto 

terapêutico”, tendo por finalidade “subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu 

a demanda”, “considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo” 

(CFP, 2019). 

 Para além das referidas considerações sobre a ética psicanalítica, sublinha-se que esta 

pesquisa respeitou os aspectos éticos envolvidos nos estudos com seres humanos, conforme 

regulamentado pelo Conselho Nacional de Saúde – CNS (Resolução nº 196, 1996). Foi 

registrada na Plataforma Brasil e submetida à apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal da Bahia (CEP/UFBA), tendo sido aprovada através de Parecer nº 

2.837.750). 

 Ciente do compromisso ético no que diz respeito à realização de pesquisas científicas 

que envolvem seres humanos (Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016), reitera-se que foram 

tomadas providências no sentido de proteger o sigilo de dados de identificação de todos os 
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sujeitos, omitindo-se quaisquer informações que possam identificá-los, em conformidade com 

a Resolução nº 215, de 16 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. 

A pesquisa estruturou-se em quatro planos, além do capítulo introdutório. O capítulo 2 

apresenta um olhar genealógico sobre as expressões “alienação” e “parental”, que compõem a 

designação da síndrome de alienação parental (SAP), a fim de identificar as matrizes nas quais 

se sustenta, e interrogar os efeitos que a judicialização do conflito familiar condensa na 

contemporaneidade sob o seu estatuto. O estudo genealógico, vale ressaltar, consiste numa 

cuidadosa remontagem “peça por peça” daquilo que mascara a singularidade de um 

acontecimento. Para tanto, parte-se da compreensão de que as relações humanas são marcadas 

por jogos de força, inversão e confisco de poder, nos quais a apropriação de um vocabulário 

pode ser relançada contra seus utilizadores, transformando as relações de dominação (Foucault, 

1979). Nesse sentido, pretendeu-se pensar os efeitos que a nomenclatura SAP engendra no 

campo da judicialização do conflito familiar através de um olhar genealógico sobre sua 

concepção. 

O capítulo 3 situa o referencial psicanalítico que norteia o estudo dos casos apresentados 

e as reflexões sobre o tema pesquisado, circunscrevendo o percurso teórico freudo-lacaniano 

na compreensão da constituição psíquica do sujeito e do seu mito familiar. Assim, as noções de 

função parental, alienação, separação, identificação e sintoma infantil foram destacadas como 

elementos-chave para a análise realizada, a fim de refletir sobre as dinâmicas subjetivas em 

torno do conflito nomeado como alienação parental e a resposta singular da criança frente aos 

enigmas e desafios com os quais se depara nos laços familiares judicializados. 

O capítulo 4, dividido em duas etapas, apresenta uma análise dos discursos sobre a 

alienação parental em jogo na cena judicial. A primeira delas desenvolveu-se a partir de uma 

leitura crítica dos autos processuais, amparada no referencial foucaultiano, segundo o qual o 

discurso se conforma como um conjunto de estratégias que fazem parte das práticas sociais, tais 

como as jurídicas e médicas, que podem engendrar domínios de saber (discursividades),4 

fazendo nascer novos objetos, conceitos, técnicas e formas de subjetividade (Foucault, 1973). 

Esta etapa encerra uma conexão a segunda, pois o discurso não se restringe ao texto, é ato e, 

nessa perspectiva, envolve também as práticas, os rituais e os agentes que os colocam em 

movimento.  

 
4 Foucault (1979) insere o discurso num conjunto heterogêneo de elementos que fazem parte de um dispositivo, 

que abarca, além dele, “instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito 

são os elementos do dispositivo” (p. 244). 
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Neste segundo momento, considerando que as instituições são marcadas por práticas 

discursivas diversas e que o mal-estar que chega às Varas de Família convocando a mediação 

da lei é oriundo do embaraço do sujeito nos laços sociais, foi utilizada como aporte a teoria 

lacaniana dos discursos (Lacan, 1969b). Tratam-se de modalidades de inserção no laço social 

que revelam formas de tratamento do mal-estar. Nesse sentido, buscou-se pensar as posições 

ocupadas pelos agentes envolvidos nas ações judiciais de alienação parental, os quais, ao 

mesmo tempo, valorizam, apropriam e fazem circular diferentes discursividades (práticas e 

palavras alojadas) na instituição judiciária; além de lançar luz ao discurso psicanalítico como o 

avesso dos demais, refletindo sobre suas (im)possibilidades na cena judicial.  

No capítulo 5, as manifestações dos conflitos nomeados na cena judicial como alienação 

parental foram examinadas a partir do estudo de casos, à luz dos conceitos de função parental, 

alienação, separação, sintoma infantil e identificação. Propôs-se, assim, uma releitura do 

conflito familiar enquanto uma travessia: do fenômeno jurídico ao processo de constituição do 

sujeito. Este percurso foi orientado a partir de perguntas, tais como: o que existe antes da 

separação? Que mudanças ela produz? O que a judicialização introduz? Qual o lugar da criança 

entre laços familiares judicializados? Quem são os litigantes, afinal? As discussões promovidas 

através da análise dos casos permitiram esquadrinhar, em meio aos discursos da cena judicial, 

elementos de uma Outra cena, frequentemente esquecida. 
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2. A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NA FRONTEIRA DOS DISCURSOS 

MÉDICO E JURÍDICO 

 

“[...] não desprezemos a palavra. Afinal de contas, ela é um instrumento poderoso; é o meio pelo qual 

transmitimos nossos sentimentos a outros, nosso método de influenciar pessoas. As palavras podem fazer um 

bem indizível e causar terríveis feridas. Sem dúvida ‘no começo foi ação’ e a palavra veio depois; em certas 

circunstâncias ela significou o progresso da civilização quando os atos foram amaciados em palavras. Mas 

originalmente a palavra foi magia – um ato mágico; e conservou muito de seu antigo poder.”  

(Freud, 1926, p. 183) 

 

Adaptando a releitura lacaniana sobre a metáfora freudiana que compara a tarefa do 

psicanalista à do arqueólogo, a pesquisadora propõe  iniciar o estudo sobre o tema da alienação 

parental, através de uma revisitação à história de seus significantes mestres e daqueles que a 

eles se acoplaram, encadeando sentidos e dotando de consistência imaginária e estabilidade este 

que se situa entre os chamados “fenômenos da coletividade social”. Essa releitura, entretanto, 

visa não somente à restauração de um passado, mas aquilo que se poderá, ao final do trabalho, 

reescrever sobre o tema (Lacan, 1953a). 

Os campos semânticos das palavras “alienação” e “parental” são amplos, e sua 

incorporação e aplicação por diversos campos de saber das ciências humanas e da saúde, tais 

como psiquiatria, filosofia, direito, psicologia e psicanálise, além do leigo, fazem-nos esquecer 

a extensão conceitual que lhes é subjacente. Articuladas na expressão “alienação parental”, 

estas poderiam ser reconhecidas, tal como nomeou Ricoeur (2002), como “palavras 

hospitaleiras”, nas quais se alojam muitos embaraços e desconfortos na contemporaneidade. 

As palavras também sofrem de reminiscências, reflete Poli (2005): ao circular, elas 

carregam consigo vestígios de sua história. A sobrecarga semântica contida na banalidade de 

seu uso comporta o risco de que, após algum tempo, elas estejam esvaziadas, pouco signifiquem 

(Ricoeur, 2002). A restauração da memória das palavras, desse modo, favorece uma ponderação 

sobre as produções de sentido que o seu emprego engendra – criticidade que pode conferir 

maior racionalidade e equilíbrio ao seu uso, já que não se trata de censurá-lo (Ricoeur, 2002).  

Assim, através de uma breve incursão genealógica na história das expressões 

“alienação” e “parental”, pretende-se, aqui, pensar criticamente o modelo cartesiano de 

compreensão da loucura e os efeitos segregativos, interditantes e normalizantes da expansão 

diagnóstica e da patologização do cotidiano dos comportamentos e das relações humanas no 

âmbito da família, em especial nas discursividades presentes na instituição judiciária, a partir 

da concepção de “alienação parental”, destacando as problemáticas por ela evocadas.  
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2.1. Quem nos afirma que o alienado não é o alienista? 

 

“Nada tenho que ver com a ciência; mas, se tantos homens em quem supomos juízo, são reclusos por dementes, 

quem nos afirma que o alienado não é o alienista?”  

(Sebastião Freitas - Machado de Assis, 1882/1998, O alienista) 

 

A pergunta do personagem oitocentista machadiano questiona uma tendência que os 

séculos seguintes testemunharam: olhares “viciados” que supõem alienação àquilo que antes 

era visto como natural e encaixava-se na norma. Mas de que alienação se trata? De início, é 

preciso situar que o termo “alienação parental”, aqui em questão, e que hoje soa tão comum ao 

Direito de Família, tem raízes que vicejaram em outros campos, e isso comporta efeitos. 

A etimologia da expressão “alienação” deriva do latim, do verbo alienare – tornar 

estrangeiro, hostil – e do substantivo alienatio – dissociação, hostilidade (Ricoeur, 2002). As 

origens do seu uso reportam-se principalmente ao campo jurídico, para designar transferência, 

venda, doação de uma propriedade. Do campo jurídico ao filosófico, observa-se um incremento 

conceitual na palavra, que passa a caracterizar não mais apenas uma transação, mas um “ato 

fundador que gera o corpo político”. Subjetivamente, este ato pode ser traduzido como uma 

renúncia em prol da criação de algo, ou como uma perda acompanhada da esperança de uma 

compensação (Ricoeur, 2002). 

Na filosofia, a expressão se complexificou com significações plurais, ganhando 

densidade e notoriedade, sobretudo, através de Rousseau (1762/1972) e de Karl Marx 

(1844/1974). Com Rousseau (1762), aparece como “alienação-contratual”, para referir-se ao 

contrato social que se funda na medida em que os homens alienam (cedem) sua liberdade 

individual em troca da liberdade social, mediada pelas regras da convivência. Com Marx 

(1844), aparece como sinônimo de um estranhamento que permeia a relação do trabalhador 

com o processo produtivo e o produto de seu trabalho, que se autonomizam diante de si, fazendo 

com que aquele que criou não consiga se apropriar daquilo que produziu. Trata-se de uma perda 

do ter e do ser, própria de um dos modos possíveis de produzir a vida, o capitalismo, que incide 

não apenas nas condições materiais de sobrevivência geradas pelo trabalho, mas também de 

existência, na medida em que afeta a compreensão que o homem tem de si e do outro.  

Noutro uso corrente, o sentido psiquiátrico do termo, que designava “loucura”, remonta 

ao século XV, mas é no século XIX, com Pinel (1801/2007), que a psiquiatria nasce com o 

nome de alienismo, denominando a ciência que se ocupava em estudar a alienação mental. Fala-

se, aqui, não mais em uma perda do ter (propriedade), mas em uma perda do ser. O termo 
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“alienado”, nesse sentido, referia-se àquele que, estrangeiro ao seu entorno pelo seu estado de 

desordem mental, situava-se “fora do mundo e da realidade” (Amarante, 2006). Desde a alta 

Idade Média, “o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer 

que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade, nem importância, 

não podendo testemunhar na justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato”, sublinhou 

Foucault (1970/2012, p. 10). Ou, ainda, nas palavras de Riot, “o louco é aquele que não mais 

se possui”, “é o delírio que maneja os cordéis.” (Foucault, 1977b, p. 249-253). 

Um olhar genealógico sucinto e não exaustivo lançado sobre o termo “alienação” 

evidencia que suas acepções são diversas e operam com processos de objetificação, 

desapropriação e reapropriação, e com a perspectiva de tornar-se outro, estrangeiro, exterior 

(Ricoeur, 2002). Remetem, portanto, em sua gênese, à ideia de perda de algo traduzida no 

campo subjetivo como perda de si, extravio psíquico, ausência de controle/consciência, 

objetificação, o que aponta para uma submissão e apagamento do sujeito alienado frente aos 

imperativos de um outro, seja este um indivíduo, um fenômeno social, médico, psicológico ou 

jurídico.  

Articulando os sentidos psiquiátrico e filosófico, o alienado mental era concebido como 

aquele que, por não possuir domínio pleno de suas faculdades mentais, perdeu sua liberdade 

moral e não apresentava, portanto, condições para o estabelecimento do pacto social: 

[...] na psiquiatria, ser “alienado” era ao mesmo tempo uma descrição que se queria científica do estado 

d’alma do doente e um julgamento moral: a incapacidade de ser incluído no pacto social. Um sentido 

explicando-se pelo outro: “ser alienado”, no sentido psiquiátrico, significava a incapacidade à “alienação” 

no sentido rousseauliano (Poli, 2005, p. 136). 

 

Na Idade Média, a realeza, o aparelho judiciário e a família compartilhavam a função 

de controle dos comportamentos não conformes. Com o advento do legalismo, novos agentes 

se articularam para participar dos procedimentos de regulação dos desadaptados: a justiça, as 

administrações locais e a medicina (Castel, 1978). Até meados do século XIX, a psiquiatria 

funcionou no domínio da proteção social contra os perigos que a doença mental podia trazer à 

sociedade, constituindo-se, segundo Foucault (1975), como um ramo especializado da higiene 

pública, que atuou a partir de ações normativas orientadas pelas categorias do normal e do 

anormal. E, para tanto, procedeu a duas codificações simultâneas: a primeira, da loucura como 

doença, patologizando seus desvios, erros e ilusões, e catalogando uma série de 

sintomatologias, nosografias e prognósticos; e a segunda, da loucura como perigo, mesmo 

quando suave, inofensiva e imperceptível. Ao longo do tempo, crime e loucura passaram a ser 

aproximados através da noção de periculosidade (Foucault, 1975). 
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Se, até o século XVIII, a palavra do alienado mental servia apenas ao reconhecimento 

da sua loucura e nenhum médico ousou recolhê-la, escutá-la, senão no agenciamento de sua 

exclusão, hoje o isolamento da loucura é exercido de modo distinto, produzindo efeitos também 

diferentes, por uma rede de novas instituições médicas, pedagógicas e psicológicas, não mais 

através do silenciamento de sua palavra, mas na atenção, no exame de sentido por um “aparato 

de saber mediante o qual deciframos essa palavra” (Foucault, 1970/2012, p. 12). O esforço de 

compreensão da alienação mental deu origem à disciplina, organizada no início do século XX, 

com Jaspers (1913/1987), e nomeada “psicopatologia”: um discurso (logos) sobre as paixões e 

os sofrimentos (pathos) da mente (psychê). Cada época constituiu, assim, a sua psicopatologia, 

através de métodos para decompor, classificar, compreender e tratar o sofrimento psíquico 

(Ceccarelli, 2005).  

Apesar de a crítica foucaultiana, por vezes, situar a psicanálise numa linha de 

continuidade com outros saberes e práticas de regulação social, com um novo método de 

compreensão e intervenção, ela representou uma importante ruptura epistemológica no campo 

da psicopatologia. Freud (1908) aproximou o chamado “homem neurótico” daquele 

considerado “homem sadio”, distinguindo-os apenas quanto ao maior ou menor embaraço que 

encontram para lidar com os complexos estruturais de sua constituição psíquica, na medida em 

que o segundo costuma superá-los sem sofrer prejuízos importantes e notórios na vida prática. 

Ao escutar o sujeito, apontou que ele fala sempre sobre o seu pathos, que se confunde com a 

própria “trama discursiva que o constitui” (Ceccarelli, 2005, p. 473). Debruçou-se, assim, sobre 

a psicopatologia, observando que os mecanismos psíquicos das neuroses estavam presentes na 

vida cotidiana do homem comum (Freud, 1901).  

Nesse sentido, Lacan (1946) também subverteu o conceito de alienação, adotando-o 

noutra perspectiva na análise dos alienados. Diante do entendimento cartesiano do delírio 

enquanto erro, déficit da razão, contestou afirmando que a insensatez com que o alienado impõe 

a lei do seu coração, frente ao que se lhe apresenta como um mundo caótico, não se reduz a 

uma mera inadaptação à vida, como se costumava pensar. A insensatez da experiência se traduz 

no fato de o louco não reconhecer na “desordem do mundo a própria manifestação do seu ser” 

(Lacan, 1946, p. 172).  

Ao defender a causalidade psíquica da loucura, Lacan propôs que o fenômeno se 

relaciona intrinsecamente com o problema da significação, ou seja, da linguagem, apontando 

àquilo que há de singular na estruturação do delírio. Nesse ponto, abordou conceitualmente a 

alienação enquanto efeito da imago no sujeito, cuja história se desenvolve a partir de uma série 
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de identificações ideais, que o fazem se experimentar, a princípio, através do outro. Assim, 

Lacan (1946) pronunciou uma crítica ao modelo psiquiátrico organicista e cartesiano de 

compreensão da loucura, concebida enquanto entrave à liberdade, reduzida a processos físico-

químicos que, para ele, comprometem a originalidade da experiência. Nesse sentido, provocou: 

[…] haverá alguma coisa que distinga o alienado dos outros doentes, a não ser pelo fato de o encerramos 

num asilo, enquanto hospitalizamos estes últimos? Ou ainda, será que a originalidade do nosso objeto é 

da prática – social – ou da razão – científica? (p. 155). 

 

A segregação social dos alienados e a crítica ao modelo cientificista de compreensão da 

loucura são também tópicas do romance O alienista, de Machado de Assis (1882/1998). O autor 

prenuncia uma crítica ao saber e às instituições psiquiátricas explorada no século XX, na 

filosofia, por autores como Foucault e, na psicanálise, tal como o fez Lacan. Ao construir o 

asilo batizado de Casa Verde, o personagem machadiano Simão Bacamarte, cientista recém-

chegado da Europa, dedicou-se ao estudo da patologia cerebral em seus diversos graus, no 

intento de descobrir sua causa e seu “remédio universal”. Assim, deu um destino aos loucos que 

antes ficavam trancafiados em alcovas nas suas próprias casas e aos mais mansos que 

circulavam nas ruas, ampliou os territórios da loucura a tal ponto que, em pouco tempo, a Casa 

Verde tornou-se uma enorme povoação. Esse contexto levou-o a reexaminar as evidências 

estatísticas de sua teoria e a decidir libertar todos os asilados, ao concluir que “se devia admitir 

como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades e, como hipóteses patológicas, todos 

os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto”. 

Os efeitos da extensiva taxonomia proposta por Bacamarte, no século XIX, aludem às 

consequências produzidas pelas sucessivas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), e da Classificação Internacional de Doenças (CID), nos séculos 

XX e XXI. Tais manuais de diagnóstico e classificação são produto de contínuos esforços 

empregados a fim de superar a pluralidade de leitura do pathos, traduzindo-o numa linguagem 

única, anistórica, ateórica e comum aos especialistas da saúde (Ceccarelli, 2005; Cirino, 2015). 

Além de serem utilizados mundialmente no campo da medicina para fins diagnósticos, a CID e 

o DSM têm sido largamente incorporados em outras esferas, no cotidiano das escolas, dos 

tribunais, das famílias, etc.  

A velocidade e imprecisão com que as pessoas são classificadas como “anormais” são 

proporcionais à expansão da psiquiatria e da psicofarmacologia (Jerusalinsky & Fendrik, 2011). 

A aplicação da quarta edição do DSM foi responsável, por exemplo, pela produção de grandes 

epidemias diagnósticas de transtornos mentais, tais como o bipolar, o déficit de atenção e 

hiperatividade e o autismo (Resende, Pontes & Calazans, 2015). Frances (2010), numa análise 
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crítica do DSM-5, destaca seu caráter excessivamente inclusivo, que ao estabelecer novos 

diagnósticos extremamente comuns na população geral e reduzir os limiares diagnósticos para 

os distúrbios já existentes, incluiu inúmeras variantes normais sob a rubrica de doença mental, 

aumentando drasticamente as taxas de desordens psíquicas. 

Outro aspecto sujeito à crítica é a indefinição de um marcador biológico que explique o 

conjunto de sinais e sintomas observados clinicamente para especificar uma doença mental. Na 

medida em que não é possível identificá-lo, resta à psiquiatria a utilização de um sistema de 

classificação que privilegia a descrição de síndromes: 

Sendo sindrômicos, os diagnósticos psiquiátricos guardam sempre um certo grau de indeterminação. Não 

há, até o momento, marcador biológico específico para nenhum transtorno psiquiátrico, que permita a 

aplicação de um diagnóstico nosológico de fato, como nas doenças somáticas em geral. O diagnóstico 

psiquiátrico é, nesse sentido, sempre um nome que designa determinado agrupamento de sintomas, não 

se podendo falar propriamente em doenças, como nas outras áreas da medicina (Aguiar, 2004, p. 31). 

 

Nesse esteio, é importante rememorar que, no campo do Direito, a expressão “alienação 

parental”, disseminada no léxico jurídico e recentemente reconhecida pela Organização 

Mundial da Saúde e incluída na CID-11, provém do conceito de síndrome de alienação parental 

(SAP), definida por Gardner (2002), psiquiatra infantil, norte-americano, como um distúrbio da 

infância que emerge num contexto de disputa de guarda em função de uma campanha de 

desqualificação contra um dos genitores, vítima de instruções de um outro genitor alienador e 

de contribuições da própria criança alienada. 

A SAP foi especificada, ainda, por um conjunto de sintomas comportamentais que 

aparecem geralmente juntos, especialmente nos níveis moderado e severo, a saber: campanha 

difamatória contra o genitor alienado; racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a 

depreciação; falta de ambivalência; fenômeno do pensador independente; apoio automático ao 

genitor alienador no conflito parental; ausência de culpa sobre a crueldade e/ou exploração 

contra o genitor alienado; presença de encenações encomendadas; e propagação da animosidade 

aos amigos e/ou à família extensa do genitor alienado. Como método de tratamento da SAP, há 

recomendações de transferência imediata da criança para o lar do “pai odiado” e restrição 

absoluta de contato com o “pai amado”, salvo através de ligações monitoradas, visando à 

interrupção do “processo psicopatológico”, já que a terapia sozinha seria inútil ao tratamento 

(Gardner, 1985; 2002a; 2002b). 

Na definição e nas formas de tratamento propostas à alienação parental podem-se 

localizar as categorias fundantes que tramam o conceito: o caráter de perturbação psíquica, 

demarcado pela noção de “distúrbio” e de “processo psicopatológico”, que envolve uma 

ausência de consciência da criança, tomada enquanto objeto de manipulação, que acaba por 
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contribuir para a própria alienação a uma das figuras parentais, situada, nesse cenário, como 

vítima, que demanda uma reparação de danos em termos judiciais e penais.5 Observa-se, assim, 

que processos de medicalização e judicialização permeiam as origens do campo nocional do 

atual conceito de AP tão presente no cotidiano das Varas de Família. 

A proposição do conceito de SAP, vale ressaltar, localizou-se em um cenário norte-

americano marcado pelo surgimento de diversas síndromes relacionadas ao litígio conjugal.6 

Nesse sentido, a propagação desse diagnóstico, em detrimento de outras formas de leitura da 

situação, parece ser convergente com a tendência de classificar como patológica a 

complexidade do comportamento e do sofrimento humanos (Sousa, 2010). No esteio desse 

movimento, podemos localizar trabalhos7 que alardeiam os riscos psicológicos ao 

desenvolvimento infantil, e que se empenham na construção de instrumentos diagnósticos 

psicométricos para identificar a SAP e elaborar propostas de tratamento. 

De outro modo, algumas abordagens8 problematizam a classificação destas 

manifestações comportamentais sob a etiqueta de SAP ou AP e suas repercussões, tentando 

fornecer outras chaves de leitura para o fenômeno. É importante destacar que, dentre as 

publicações9 que questionam o conceito, há um acento crítico no que se refere à ausência de 

metodologia científica apropriada e fidedigna, com modelos experimentais e estatísticos para 

corroborar a validade de seus pressupostos. Percebe-se, ainda, que os esforços de validação do 

fenômeno, seja por Gardner ou por seus críticos que lhe solicitam mais evidências, concentram-

se num modelo médico científico que assume preponderância sobre os demais na análise de 

conflitos familiares que não detêm nenhuma etiologia orgânica. Essa perspectiva, apesar de ser 

crítica, não parece fornecer outros modelos de entendimento para os conflitos nomeados como 

alienação parental, mas envidar esforços para a produção de instrumentos de detecção e 

protocolos de tratamento do fenômeno. 

Embora seja uma questão discutida mundialmente, o Brasil é atualmente o único país 

com legislação própria para tratar da alienação parental. Desde o seu surgimento, entretanto, 

 
5 Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 4488/2016, que criminaliza os atos de alienação parental, 

e prevê como pena detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, podendo ser acrescida em um terço em casos 

estipulados como agravantes. 
6 Síndrome das alegações sexuais no divórcio, descrita em 1986 pelos psicólogos Blush e Ross; síndrome de 

Medeia, referida em 1988 por Jacobs e em 1989 por Wallerstein; e síndrome da mãe malvada no divórcio, 

mencionada em 1994 por Turkat (Sousa, 2010, p. 100). 
7 Carvalho, Medeiros, Coutinho, Brasileiro & Fonseca (2017); Brandão & Baptista (2016); Gomide, Camargo & 

Fernandes (2016); Trindade (2013). 
8 Brandão (2012;2016); Sousa (2010; 2014; 2017) 
9 Kelly & Johnston (2001); Bruch (2001); Zirogiannis (2001); King (2002); Pepiton, Alvis, Allen & Logid (2012); 

Moses & Towsend (2011); Carrey (2011); Mendes, Bucher-Maluschke, Vasconcelos, Fernandes & Costa (2016). 
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este tema tem sido alvo de constantes discussões, que problematizam a pertinência de 

considerar essa manifestação como anormal, que analisam se o seu enquadre diagnóstico 

fornece benefícios significativos para as crianças e adolescentes, e se a SAP seria a designação 

mais apropriada.  

Warshak (2001) destaca que, frequentemente, profissionais do Direito e pais concluem, 

de modo equivocado, que uma criança sofre da SAP apenas pela manifestação de seu 

comportamento negativo contra um dos genitores, esquecendo-se de outros critérios, como seu 

caráter persistente, injustificado e manipulador. Enquanto Gardner, psiquiatra, propôs um 

modelo médico de entendimento do conflito, Kelly e Johnston (2001), psicóloga e sociólogo, 

por sua vez, optaram por uma abordagem sistêmica, que abrange uma análise mais ampla sem 

muitos rótulos, sinalizando que a SAP simplifica as causas da alienação, levando a usos 

indevidos em divórcios litigiosos. Destacaram alguns pontos críticos do conceito, dentre eles o 

fato de ser comum a existência de pais que, numa separação conflituosa, assumem posturas 

doutrinadoras e, numa mesma proporção, a ocorrência de crianças que resistem a tais tentativas 

de minar seu afeto pelo outro par parental, além daqueles, em especial os adolescentes que, sem 

a influência de um dos genitores, desenvolvem animosidade contra um dos pais. 

Kelly e Johnston (2001) propuseram uma reformulação da compreensão do fenômeno, 

ressaltando a intersecção de múltiplos fatores na configuração de uma alienação, destacando 

variáveis intervenientes que abrangem situações comuns e esperadas, como por exemplo, 

processos próprios ao desenvolvimento, como ansiedades de separação em tenra idade, 

dificuldade de lidar com a transição de um casamento e divórcio marcado por acentuado 

conflito, resposta ao estilo parental de cada genitor, preocupações voltadas à fragilidade 

emocional de um dos pais e medo de deixá-lo sozinho e resistência frente ao início de um novo 

relacionamento de um dos genitores, com inclusão de madrastas e padrastos na rotina familiar. 

Nesse sentido, propõem que o olhar se volte à “criança alienada” que expressa, de modo livre, 

persistente e desproporcional, sentimentos e crenças negativas a um dos pais, em vez de centrar-

se na “alienação parental”, ou seja, numa hipótese de manipulação. Adotam assim, um quadro 

mais inclusivo na análise da resposta de rejeição da criança a um de seus familiares. 

Apesar de ser um tema já tratado por outros estudiosos10 que antecederam Gardner 

 
10 Reich, em 1949, refletiu sobre diferentes posicionamentos de pais frente aos filhos, em situações de divórcio. 

Caracterizando a situação em que uma luta pela custódia da criança é empreendida através da difamação do 

parceiro, na qual o carinho dela em relação ao outro pai é desconsiderado. Num ato de vingança, ao ex-

companheiro são imputados diagnósticos psicopatológicos, como alcoólatra ou psicótico, sem que essas 

afirmações tenham alguma veracidade, privando-o, assim, do prazer do convívio com o filho. Contemporâneos de 

Gardner, Wallerstein e Kelly (1998) também descreveram a vulnerabilidade de algumas crianças que vivenciam o 
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(1985) e de já ter sido rediscutido através de outras perspectivas, conforme acima exposto, foi 

justamente a formulação psiquiátrica que se popularizou nas ações de guarda, seja através dos 

familiares litigantes, ou através dos profissionais que atuam na área, para tratar de antigos 

conflitos relacionados ao litígio conjugal.  

Se essa leitura ganha primazia sobre as demais, isto remete a um outro campo de 

especialização do saber psiquiátrico, que se dedica à família, mais especificamente, à infância. 

A clínica psiquiátrica com crianças ganha conceitos e métodos mais consistentes a partir da 

década de 1930 e impõe à medicina um confrontamento e um diálogo com questões interpostas 

pelas ciências humanas (Cirino, 2015). Uma delas é a crítica à medicalização, tendência que 

ganhou destaque na modernidade, por desdobrar-se em discurso normalizador que, ao 

classificar comportamentos desviantes da norma como transtornos e síndromes, amplia o rol de 

indivíduos passíveis de serem enquadrados em categorias psicopatológicas e constitui como 

problema médico o que até então não era, repercutindo num massivo aparecimento de 

patologias. Outra questão problematiza o quanto os comportamentos exibidos pelas crianças e 

considerados patológicos não são reflexos do ambiente, das práticas parentais, dos ideais e das 

acentuadas exigências de performance da contemporaneidade. 

De forma análoga ao movimento de medicamentalização indiscriminada dos 

desconfortos e dores emocionais cotidianas, cada vez mais pujante no campo da psiquiatria, 

pode-se observar uma judicialização cada vez maior dos conflitos humanos, campo no qual o 

Direito de Família ganha cada vez mais desdobramentos, através, por exemplo, da alienação 

parental, que passou a ser massivamente denunciada nas ações judiciais de guarda na última 

década. Nesse cenário, parece ser indispensável lançar luz sobre as mutações da instituição 

familiar, seus modos de regulação social, bem como as incidências dessas transformações nas 

formas de subjetivação do sujeito. 

 

 

 

 

 
litígio parental ao ódio que um dos pais dirige ao outro na tentativa de prejudicá-lo, denominando “a extrema 

identificação com a causa parental” como “alinhamento” (p. 95). Também discorreram sobre a busca de apoio 

parental nos filhos em brigas conjugais e pós-conjugais capazes de gerar “alianças e conflitos de lealdade” (p. 

106). 
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2.2. Da modernidade aos novos arranjos na contemporaneidade: como se conjuga o 

parental na família? 

 

“Era esse passado que ainda estava presente em detalhes da vida da cidade e nos hábitos do povo. 

Desaparecendo aos poucos, cedendo lugar às inovações, a recentes costumes. Mas não sem resistência, 

sobretudo no que se referia a hábitos, transformados pelo tempo quase em leis.” 

(Jorge Amado, 1989, Gabriela Cravo e Canela, p. 16) 

 

 A aliança conjugal, sob o prisma da tradição liberal, pode ser encarada como um contrato 

e um ato jurídico, que fez do casamento uma instituição reconhecida pela coletividade e 

legitimada pelo Estado. Assim solenizado, o casamento foi historicamente, de modo extensivo, 

regulamentado, sendo considerado durante muito tempo o princípio da instituição familiar. Ao 

inserir os envolvidos em um discurso, este contrato regulado pelo Estado, prescritor de direitos 

e deveres ligados à descendência e à herança, além de condicionar as categorias estruturais da 

parentalidade, fixou os lugares deste exercício (Dunker, 2017; Brito, 2002). 

Do pátrio poder ao poder familiar, é possível observar os modos distintos pelos quais o 

casamento e a parentalidade se (des)conjugam na família. Em outras palavras, podemos 

perceber, ao longo do tempo, como esses laços conjugais e parentais estiveram articulados e, 

paulatinamente, caminham para um processo de desvinculação nos discursos sociais e públicos 

sobre a concepção de família.  

O sujeito que hoje chega às instituições clínicas, escolares, judiciais, nomeado pela 

cultura, pelo discurso social e jurídico, como “criança” ou “adolescente”, chega legalmente 

assujeitado a um outro, ao “poder familiar” compartilhado pelo “par parental” (Pacheco, 2012). 

Tais nominações são produto de transformações sócio-históricas que segmentaram as idades 

em fases do desenvolvimento, tomadas como objeto de estudo de diferentes disciplinas, tais 

como a Medicina, a Pedagogia, a Psicologia e o Direito, que sustentam o discurso público sobre 

a “parentalidade”.  

O termo “parentalidade”, em voga na contemporaneidade nos estudos de família, nem 

sempre esteve presente, vale sublinhar. Seu uso parece revelar, segundo Teperman (2012), os 

modos pelos quais o mal-estar comparece na atualidade ao se particularizar no campo da 

família, apresentando-se através de três perspectivas: como um discurso psicológico de 

nomeação do par parental; como um discurso social/jurídico que aborda as transformações nos 

costumes e nas configurações familiares; e como um discurso público, veiculado pelo 

“especialista da família”. 

 A fim de lastrear as análises desenvolvidas no capítulo 4 sobre os discursos em torno da 

alienação parental, será exposta a seguir uma breve incursão realizada nas transformações 
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sócio-históricas ocorridas nos arranjos familiares. Este percurso pretendeu evidenciar o 

surgimento do sentimento de infância, assim como pensar o exercício da maternidade e da 

paternidade conjugados sob o estatuto de parentalidade, bem como sua regulação pelo Estado 

a partir de um corpo de saber científico. 

 

2.2.1 A valorização da infância 

 

 Se até meados do século XVIII a criança não possuía destaque no discurso social, nos 

séculos XX e XXI ela ascende a uma posição de valorização, que reverbera numa organização 

da família em torno da proteção da infância. Como demonstrado por Ariès (1973), o que 

caracterizava a família nas sociedades tradicionais era o ofício comum, a conservação dos bens, 

a vida comunitária. O amor podia estar presente, mas geralmente era experimentado e nutrido 

após a vida comum estabelecida pelo casamento, de modo que o afeto conjugal e parental era 

prescindível à existência e ao equilíbrio da família. Nessas sociedades, o sentimento de infância 

era esvanecido e localizava-se no tempo da “paparicação”, nos primeiros anos de vida. 

 A partir do século XVIII, aquilo que diz respeito à família passou a merecer especial 

atenção do Estado, através um agenciamento político que insere o homem e a população em 

estratégias de disciplina e vigilância, que operam de modo central em um nível estatal, mas 

também de modo difuso, capilar, por uma rede de instituições, além do judiciário, tais como o 

hospital, a escola, etc. (Foucault, 1975-76). Assim, na passagem ao século XIX, à tecnologia 

disciplinar soma-se nova tecnologia, de vigilância, dirigida aos processos comuns à 

coletividade, tais como o nascimento, a morte, a produção, a doença – seus primeiros objetos 

de saber e alvos de controle. Trata-se de uma biopolítica, uma estatização do biológico ou, em 

outros termos, uma tomada de poder sobre a vida do homem, com fins de estabelecer um 

equilíbrio, uma homeostase, assegurar compensações, precaver o aleatório inerente ao humano 

e às populações, evitando acidentes (Foucault, 1975-76). 

 Com a modernidade, o amor passa a caracterizar as alianças conjugais e as relações da 

chamada família moderna, nuclear, burguesa. Um novo lugar então é assumido pelas crianças 

nas sociedades industriais, nas quais o processo de escolarização substituiu a aprendizagem 

como meio de educação. A valorização da infância e a medicalização da família caracterizam 

este período da história, cuja preocupação não se restringia ao número de filhos, abarcava, em 

especial, a gestão do mundo infantil a partir da codificação de um conjunto de regras e 

obrigações sobre as relações parentais que visavam, sobretudo, à saúde. O laço conjugal, além 
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de dar continuidade a duas linhagens, passou a servir como matriz de organização do futuro 

adulto e de produção de melhores condições de existência (Foucault, 1979).  

 A afetividade nas relações parentais foi, deste modo, marcada pela preocupação em 

torno da educação e da formação dos filhos (Ariès, 1973). O poder paterno foi relativizado, mas 

se manteve no espaço privado, sendo constantemente invocado pela figura materna perante as 

transgressões infantis. A mulher, valorizada em sua condição materna, por sua vez, 

experimentou um incremento de seu poder na gestão do espaço doméstico, na saúde e na 

educação das crianças, em articulação com as instituições médicas e pedagógicas (Donzelot, 

1980; Birman, 2007). 

 Da família tradicional à família moderna, há, ainda, um duplo movimento caracterizado 

concomitantemente pela “intimidade conjugal” e pela “extimidade parental”: a separação entre 

o domínio privado da conjugalidade e o público da parentalidade (Julien, 2000). O declínio da 

autoridade parental é sucedido pela ascensão da autoridade dos especialistas na regulação dos 

cuidados maternos. Essa transição foi marcada por uma medicalização do espaço social, que 

passou a regular os corpos no registro individual e coletivo. Nascer, casar e morrer tornaram-se 

eventos reservados, ao tempo em que educar passou a estabelecer-se sob vigilância pública. Em 

parceria com o Estado, o bem-estar familiar tornou-se, então, um propósito a ser alcançado, 

pois o equilíbrio e a estabilidade do adulto dependeriam da harmonia na conformação do lar. 

Assim, a relação parental não deveria correr ao livre arbítrio dos pais, mas sempre mediada por 

um terceiro social, no qual se inclui o especialista da família: 

[…] o professor, a pediatra, a psicóloga, a assistente social, o juiz de menores, o juiz de Varas de Família 

[...] peritos chamados para dizer quais são os direitos da criança e, em caso de conflito conjugal, o que 

convém mais ao filho ou à filha. (Julien, 2000, p. 15-16). 

 

 Na segunda metade do século XX, na chamada família hipermoderna, a escolha do 

enlace matrimonial, anteriormente pautada na proteção das identidades familiar, cultural e 

social dos cônjuges, sofre subversões alavancadas, sobretudo, pelo desejo do casal, 

promovendo uma transgressão das fronteiras culturais e, por conseguinte, uma mestiçagem 

étnica nas linhagens (Julien, 2000). Se antes o registro do desejo estava subsumido ao da 

reprodução biológica, a disseminação dos métodos anticoncepcionais possibilitou uma 

desvinculação, promovendo uma revolução dos costumes, agora marcados pelo desejo.  

 A não garantia do amor esteve presente desde sempre; contudo, o desenlace ou sua 

iminente ameaça de concretização, seja na família, nas relações amorosas ou em outros campos 

da vida dos sujeitos é, segundo Soler (2016), a experiência social dominante na atualidade. O 

que faz com que a instabilidade das famílias se materialize no incremento das estatísticas das 
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dissoluções deve-se, basicamente, à primazia do desejo como fundador dos laços conjugais e à 

emancipação das mulheres no que diz respeito à divisão sexual do trabalho, que antes a 

confinava ao espaço doméstico, assegurando uma vida conjugal, ainda que sofrível (Soler, 

2016). 

 Esta síntese da evolução dos costumes familiares, entretanto, está situada num macro 

contexto ocidental, que comporta ainda particularidades em cada cultura. Importa, nesse 

sentido, especificar como os discursos jurídico/social e público sobre a família e a parentalidade 

vêm sendo delineados no cenário brasileiro, até os dias atuais. 

 

2.2.2. Os discursos jurídico e público sobre a família e a parentalidade no Brasil 

 

 Historicamente, no âmbito do Direito de Família, as leis pretendiam fornecer sensação 

de segurança, estabilidade jurídica e social, evitando qualquer lacuna que, preenchida pelo 

intérprete, pudesse desviar-se de sua aplicabilidade literal; contudo, não raro, faltavam respostas 

aos emergentes problemas suscitados pelas situações sociais (Hironaka, 2016). Beviláqua 

(1917), jurista e autor do projeto do primeiro Código Civil Brasileiro (Lei nº 3.071/1916), que 

vigorou até 2002, ressalva que a evolução do Direito de Família e a evolução legislativa não se 

justapõem; o Direito não se reduz ao código, mas vive “principalmente dos costumes, que 

insuflam sangue e vida no mecanismo inanimado da lei” (p. 10). É preciso analisar, portanto, 

como o Direito, as leis e as normas brasileiras erigiram-se a partir da família e através do 

exercício de sua regulação, tanto no sentido de coibir e prevenir condutas indesejáveis, quanto 

de produzir novos comportamentos.  

 No período colonial brasileiro (1500-1822), o contrato conjugal estabelecia-se segundo 

os interesses econômicos e sociais; o pai era o núcleo do poder, ao qual estavam submetidos a 

mulher e, também, os filhos, que possuíam uma função instrumental e um lugar não-

personalizado na vida familiar. O poder paterno não se sustentava apenas na força que possuía, 

mas também no tipo de saber detinha, que reeditava as fórmulas e os conhecimentos ancestrais, 

do qual dependiam a proteção patrimonial, num tempo em que a tradição não deixava espaço 

para inovações técnicas. (Costa, 1979, pp.158)  

 A conservação do patrimônio e a geração de força de trabalho eram sustentadas através 

da constituição de uma parceria sexual fértil (Dias, 2010). A família tradicional estruturada pelo 

pátrio poder foi, portanto, marcada pela verticalidade das relações conjugais e parentais e 

estabeleceu-se como célula de proteção do futuro patrimonial. O trono e os louros, nesse 
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sentido, nem sempre estiveram destinados à criança, mas, primeiramente, ao pai, protetor dos 

bens familiares. No contexto colonial, o espaço físico e sentimental a ela destinado era 

sensivelmente reduzido, só sendo redimensionado com o movimento higienista que, após o 

processo de urbanização despertado pela chegada da Corte Portuguesa ao Brasil (1808), passou 

a operar sobre o afrouxamento dos laços entre pais e filhos visando ao ordenamento familiar e 

social, ao longo do século XIX e XX. 

 No Brasil Imperial (1822-1889), o sistema de leis baseava-se nas Ordenações Filipinas, 

vigente em Portugal. Assim, a herança legislativa mais antiga em matéria de família no país 

(Hironaka, 2016) sustentou-se no patriarcalismo, o qual determinava que as mulheres deviam 

ser tuteladas nos atos da vida civil, sendo tal incapacidade suprida pelo marido, seu 

representante legal. Apesar de o Código Filipino representar uma reação contra o direito 

canônico, é possível perceber a grande influência deste na produção da concepção de 

casamento, no qual homem e mulher estariam unidos, salvo algumas exceções, por vínculos 

indissolúveis em “uma só carne”.  

 A higiene do casamento consolidou-se através da aliança entre o amor e a sexualidade 

para fins reprodutivos, pois o compromisso essencial do casal eram os filhos. A figura do jovem 

patriota, a quem seria transmitido o papel adulto de provedor da família, passou a receber maior 

destaque, estando o seu aparecimento dependente de uma infância protegida por adultos 

responsáveis. A alta mortalidade infantil da época tornou-se, então, alvo de atenção. (Costa, 

1979) 

 “A vida privada [contudo] não se deixava codificar pelo vocabulário jurídico” buscou-

se, assim, uma reeducação europeizada dos costumes e mentalidades, através da 

conscientização social da importância do Estado na manutenção do bem-estar e saúde da 

população, na qual “o dispositivo médico inseriu-se na política de transformação familiar 

compensando as deficiências da lei” (Costa, 1979, p. 62). Como os recursos jurídico-legais 

eram insuficientes, com o auxílio da medicina, a família deveria constituir-se como seus 

próprios agentes de fiscalização: “a família medicalizada-medicalizante” (Foucault, 1979).  

 O sistema familiar herdado do período colonial, nesse sentido, era danoso à infância, e 

necessitava, portanto, de uma nova organização doméstica. Nesse intento, o amor passou a ter 

a importante função de criar e regular os papéis sociais do homem e da mulher no casamento. 

As diferenças sexuais foram, assim, marcadas em termos de virtualidades: o masculino era 

caracterizado pela força física e pelo intelecto, e o feminino, pela fragilidade e pela afetividade. 

O amor parental conciliaria as diferenças do casal, sendo o ponto no qual a convergência entre 
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homens e mulheres era desejável. (Costa, 1979) 

 Com o movimento higienista, há um incremento do papel materno que assume funções 

sociais no cuidado da prole, em aliança às instituições médicas e pedagógicas. A higiene passou 

apoiar-se, então, no papel da mãe devotada, ao qual se aliou, e na imagem da criança bem-

amada (Donzelot, 1980). O poder e o status que o patriarcado conferia aos homens cederam 

lugar à figura higiênica do pai, não mais proprietário dos bens e da família, mas funcionário do 

Estado, que lhe consentiu heranças patriarcais como compensação (Costa, 1979).  

 Existiram diversas tentativas de diminuir o poder eclesiástico na governabilidade do 

Estado e, após a proclamação da República, através da Constituição de 1891, de reduzir as 

intervenções estatais na vida privada. É notório, entretanto, que o modelo de família do século 

XIX persistiu no século XX, com fortes resquícios do direito eclesiástico, como se pode 

perceber através do Código Civil (Lei nº 3.071/1916).11 A legislação da época definiu, assim, o 

perfil de uma família matrimonializada, ainda patriarcal, hierarquizada, monogâmica e 

heterossexual. A família moderna concretiza o ideal higiênico de amor e dedicação aos filhos, 

porém de modo insatisfatório, mantendo-se, assim, na dependência dos saberes médico-

pedagógicos, que sempre apontam algo a corrigir ou a tratar: “os pais jamais estão seguros do 

que sentem ou fazem com suas crianças. Nunca sabem se estão agindo certo ou errado. Os 

especialistas estão sempre ao lado, revelando os excessos e as deficiências do amor paterno e 

materno” (Costa, 1979, p. 15).  

 No final do século XX, a família nuclear moderna, durante muito tempo estruturada e 

definida pelo matrimônio, experimentou transformações importantes em sua configuração e 

dinâmica. A promulgação da Constituição Brasileira de 1988 produziu mudanças,12 ainda que 

 
11 Baseado no pátrio poder, o Código Civil (1916) nomeava o marido como chefe da sociedade conjugal, 

competindo-lhe a representação da família, a administração dos bens comuns, o direito de fixar ou mudar o 

domicílio, autorizar a profissão da esposa e prover a manutenção do lar. A mulher, por sua vez, através do 

casamento, deveria assumir a condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família. Em caso 

de separação, o adúltero era considerado o responsável e perdia o direito à guarda dos filhos e à pensão. A 

possibilidade de dissolução do vínculo matrimonial passou a ser admitida com a Lei do Divórcio (Lei nº 

6.515/1977). Nesse caso, a guarda dos filhos era concedida ao cônjuge que não tivesse causado a separação, mas 

sendo ambos responsáveis era permitido que determinassem livremente o modo pelo qual a guarda dos filhos seria 

exercida, e não havendo acordo entre os pais, ficariam os filhos em poder da mãe. 
12 A Constituição de 1988 promoveu, ainda, a constitucionalização do direito civil, do qual o Direito de Família 

faz parte. Isso resultou no fato de que as soluções passaram a exigir do operador do direito uma apreciação dos 

princípios jurídicos e constitucionais envolvidos (Moraes, 2006). Dentre eles, o princípio da dignidade humana e 

o de proteção da pessoa humana elevaram as condições existenciais sobre as patrimoniais, voltando os olhos do 

Estado para as partes potencialmente mais vulneráveis nas relações privadas e públicas, como a mulher, a criança, 

o adolescente e o idoso. Nesse sentido, há uma descentralização do Código Civil e o surgimento de microssistemas 

jurídicos, a fim de tratar de ramos específicos do direito, tais como o ECA (Lei n° 8.069/1990), o Estatuto do Idoso 

(Lei nº 10.741/2003), a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/2015).  
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tímidas, na concepção de família, as quais viriam a ser contempladas no Código Civil 

subsequente (Lei nº 10.406/2002) e nas jurisprudências que acatam os efeitos jurídicos de outras 

estruturas familiares, como a união estável e homoafetiva. Dessa forma, na transição dos 

séculos XX e XXI, a família ganhou a denominação de hipermoderna e pluralista, abrangendo 

tipos alternativos de convivência, caracterizados pela transformação de sua função 

instrumental, que passa a ser a realização dos interesses afetivos e existenciais de seus 

integrantes (Pinheiro, 2017), promovendo uma complexificação das modalidades de família e 

de parentalidade.  

 No novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o poder familiar substituiu o pátrio poder: 

se antes o pai detinha todo poder na sociedade conjugal, no poder familiar esta responsabilidade 

deve ser compartilhada entre pais e mães de forma equânime. Incorporando noções como a 

doutrina da proteção integral e o melhor/superior interesse da criança, trazidas pelo ECA (Lei 

n° 8.069/1990) – o código determina que, na falta de consenso entre os cônjuges, a guarda “será 

atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la” (Art. 1.583) – o que via de regra 

apontava para a mãe, detentora de maior intimidade nos cuidados filiais. 

 Conforme já exposto, à medida que a conjugalidade passou por um movimento de 

abertura e flexibilização, a parentalidade, embora também elástica em suas modalidades, 

transformou-se num domínio privilegiado de regulação do Estado. Na atualidade, a 

indissolubilidade do vínculo é limitada aos laços parentais, e não mais ao casal conjugal, como 

na família tradicional, “sendo necessário manter a dupla inscrição deste sistema, ou seja, a 

linhagem materna e paterna” (Brito, 2002).  

 Em 2008, foi sancionada a Lei nº 11.698/2008, que altera o Código Civil (2002), e 

institui e disciplina a Guarda Compartilhada, compreendida como aquela que implica “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” (Art. 1º). No entanto, esta 

modalidade era, ainda, apenas uma alternativa à Guarda Unilateral, nos casos em que houvesse 

consensos entre os pais, ou em que o juiz decidisse visando distribuir o tempo de convívio entre 

a criança e os pais. Nesse momento, ainda vigora na lei, para concessão da Guarda Unilateral, 

a noção de “aptidão” parental, a escolha daquele que seria mais qualificado para o provimento 

de afeto, segurança, saúde e educação (Art. 1º).  

 A Lei da Alienação Parental (2010) emerge no Brasil a partir de reivindicações de 

associações de pais separados que tiveram uma importante função na promoção do conceito de 

SAP (Sousa, 2010). Se no contexto norte-americano, a concepção surge em defesa de pais 
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acusados de abuso sexual, no cenário brasileiro vem, primeiramente, reclamar os direitos de 

uma participação paritária na criação dos filhos, cujos cuidados foram, historicamente, 

delegados às mulheres, e os encargos alimentícios, aos homens.  

A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de 

convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo 

familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes 

à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. (Lei nº 12.318/2010, art. 3º). 

 

 Apenas alguns anos depois, a aprovação da Lei da Guarda Compartilhada (2014) 

estabeleceu que, em regra, ainda que não haja consenso entre os pais, a guarda dos filhos deverá 

ser compartilhada, salvo se um dos dois abdicar do seu direito, se estiver interditado ou caso 

reste comprovado que o exercício da parentalidade é promotor de riscos à criança ou ao 

adolescente, sujeitos em desenvolvimento. Nesse sentido, garantir a participação equilibrada de 

ambos os pais na vida da criança é a saída legal apontada como mais salutar ao desenvolvimento 

da criança/adolescente. 

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores 

declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 

§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação 

técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o 

pai e com a mãe. (Art. 1.584, Lei 13058/2014). 

 

 A regra a ser aplicada, ainda que na ausência de consenso entre os pais, no entanto, não 

reduziu a judicialização dos conflitos que permeiam a dissolução conjugal e a redefinição dos 

papéis parentais. Na brecha da exceção legal, uma série de ações judiciais que questionam e 

contestam a competência parental para o exercício da guarda compartilhada se avoluma nos 

tribunais, sendo o especialista de família convocado a analisar e a responder sobre a 

(in)competência dos pais no convívio com os filhos e, ainda, a opinar sobre as atribuições e o 

regime de regulamentação da convivência parental. Numa inversão do propósito de 

reivindicação de paridade nos cuidados, alegações de AP, que desqualificam o alienador para o 

exercício da função, permeiam grande parte das contestações que advogam o exercício de uma 

guarda unilateral no lugar da compartilhada.  

 As tentativas de desapropriação da função do outro parental tornou-se tão frequente 

quanto as constatações de que a instituição familiar estaria em crise, atribuída ora ao 

afrouxamento dos laços conjugais, ao enfraquecimento da autoridade dos pais, à rebeldia da 

juventude, à repressão da infância, à superproteção ou à ausência de amor aos filhos (Costa, 

1979). Nesse cenário, os discursos psiquiátrico e psicológico ganham revelo nas tentativas de 
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leitura e tratamento do mal-estar social na família. 

 

2.2.3. Os discursos psiquiátrico e psicológico sobre a parentalidade 

 

 É a este período do século XX, de transformações nos laços familiares, que remonta a 

origem do termo “parentalidade” que, segundo Houzel (2004), é um neologismo da expressão 

parentalité, cunhada pelo psiquiatra e psicanalista francês Racamier (Racamier, Sens & 

Carretier, 1961), através do estudo de patologias psiquiátricas da parentalidade, como as 

psicoses puerperais. Destaca-se, nesta etiologia, o contexto em que a expressão emerge, 

especificando-se entre as fronteiras do normal e do patológico – o que desemboca na concepção 

de uma parentalidade normal, sadia, contraposta a uma sintomatologia psiquiátrica que pode 

caracterizá-la enquanto pathos (sofrimento). A expressão ressurge, na década de 1980, 

reagrupando as funções e os papéis parentais sob um mesmo nome, ora como forma de designar 

aqueles que se ocupam dos cuidados filiais, ora como meio de conferir igualdade aos encargos 

destes. 

 O exame da família por diferentes campos de saber promoveu, ainda, uma hibridez 

conceitual que circula numa Torre de Babel, na qual os especialistas da área, com seus diferentes 

dialetos, versam sobre a parentalidade como um objeto homogêneo. É comum, entretanto, que 

o uso do termo “parentalidade” remeta a diferentes acepções, superpostas no diálogo 

interdisciplinar. Nesse sentido, alguns estudiosos do tema empenham-se em destrinchar o 

emaranhado conceitual, trazendo-lhe mais clareza. Houzel (2004), por exemplo, estabelece três 

eixos da parentalidade: o exercício, a experiência e a prática.  

 O exercício da parentalidade se aproximaria do domínio jurídico que organiza a 

genealogia do indivíduo, seus laços de parentesco estabelecendo seus direitos e deveres, em um 

conjunto estruturado de relações de aliança e pertencimento. O autor reforça que este eixo se 

encontra em franca transformação em virtude da evolução dos costumes, que dissociam cada 

vez mais as dimensões biológica, social e jurídica do laço. A experiência da parentalidade, por 

sua vez, é designada como a experiência subjetiva vivenciada no exercício dos papéis parentais 

no processo de “tornar-se pai/mãe”. Por fim, a expressão prática da parentalidade é utilizada 

por Houzel (2004) para se referir às tarefas cotidianas de cuidados físicos e psíquicos 

executados pelos pais. 

 A prática dos cuidados parentais que, no século XIX, centrava-se na disciplina e na 

vigilância em torno da educação moral, na passagem para o século XX, passa a apoiar-se em 
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práticas institucionais organizadas pela puericultura, campo de saber que aparece na interface 

da medicina com a pedagogia, aglutinando noções psiquiátricas e psicanalíticas e delineando 

uma clínica com forte influência da abordagem funcionalista e pragmática norte-americana. 

(Oliveira, 2011a; Oliveira, 2011b; Pacheco, 2012) O projeto de medicalização engendrado com 

a modernidade, especializou-se na higiene mental da infância no século XX, no qual Estado, 

escola e família passam a estar engajados em ações psicoprofiláticas voltadas às crianças e à 

sua adequação ao meio físico e social. Não se trata mais de abordar a saúde da criança a partir 

da fisiologia dos órgãos e dos aparelhos motores, mas considerá-la a partir de uma compreensão 

neuropsicológica. Conforma-se, a partir de então, um discurso psicológico de ajustamento e de 

adaptação dirigido à “modelagem psíquica dos indivíduos desde os primeiros instantes de vida” 

(Oliveira, 2011b, p. 632).  

 Como agente de difusão da moralidade, através de dispositivos de depuração da 

sexualidade, e dos bons hábitos higiênicos físicos e mentais, a família é condenada por 

incompetência de sua função educativa, quando não é capaz de gerar indivíduos ajustados às 

expectativas desenvolvimentais. Observa-se neste julgamento, uma regulação da economia 

afetiva intrafamiliar, na qual tanto a privação quanto o excesso de proteção e liberdade são 

considerados perniciosos à adaptação das crianças às exigências sociais. As preocupações 

traduzem-se, agora, quanto ao risco do incesto, da psicopatologia e da criminalidade despertada 

no seio familiar, que deveria ter por função a proteção à saúde mental de seus integrantes. Se 

nas famílias tradicionais a criança não possuía um lugar personalizado, nas configurações 

modernas e hipermodernas estariam sofrendo os efeitos de uma saturação afetiva (Oliveira, 

2011b).  

 Saímos de uma era de fechamento sobre os discursos do exercício, da experiência e da 

prática da parentalidade, para uma transição em que tais dimensões passam por uma abertura, 

porém, não sem o recrudescimento de um debate que envolve tendências conservadoras e 

progressistas. Algumas advogam uma redução da família enquanto instituição conjugal, com 

papéis sociais e hierárquicos definidos, assentados na diferença sexual, apoiando-se em 

discursos que desacreditam novas formas de família e patologizam as parentalidades que se 

distanciam do modelo idealizado. Outras sustentam a pluralização do laço familiar, conjugal e 

parental, apoiada em discursos que desconstroem teorias heteronormativas, defendendo uma 

parentalidade desvinculada dos laços conjugais e dos papéis socialmente estabelecidos. Por 

rotas diferentes, nenhuma dessas tendências, por sua vez, parece escapar ao discurso científico 

homogeneizante da contemporaneidade, que trata a parentalidade enquanto competência, esteja 
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ela baseada numa diferença entre os papéis sociais masculino e feminino, ou na concepção de 

paridade destes. 

 É o que Teperman (2012) enfatiza ao pontuar que ao mesmo tempo em que o uso do 

termo “parentalidade” passa a ser acionado para conferir legitimidade às diversas formas de 

constituição do laço familiar na atualidade, também provoca um efeito que dilui as diferenças 

no campo da família. 

A família interessa cada vez mais à ciência como uma parentalidade, os discursos normativos e 

ortopédicos nos quais se ampara esse neologismo pretendem excluir as imperfeições e excessos 

característicos do drama familiar e investir nas habilidades e competências pontuais dos pais. [itálicos 

nossos] (Teperman, 2012, p. 82). 

 

É neste lugar da competência que os discursos científicos, médico, pedagógico e 

psicológico se atualizam, com seus manuais e cartilhas, prescrevendo comportamentos 

parentais funcionais ou prejudiciais ao desenvolvimento infanto-juvenil. Tal crítica, entretanto, 

não significa que todas as recomendações sejam indesejadas, nem que as relações entre pais e 

filhos devam se estabelecer anarquicamente. Não há dúvidas de que os sujeitos sofrem com 

seus dilemas familiares e necessitam de auxílio. Questiona-se, todavia, quais efeitos essa norma 

parental produz nos âmbitos subjetivo e social? “A dúvida consiste [precisamente] em saber se 

os remédios propostos, ao invés de sanarem o mal, não irão perpetuar a doença”, pondera Costa 

(1979, p. 17) 

Percebe-se que as possíveis incidências das transformações das configurações 

familiares sobre a formação dos filhos passaram a ter maior destaque nos estudos sobre a 

família, em suas diferentes disciplinas. Entre estas, constata-se, na letra da lei, que os discursos 

psiquiátrico, psicológico e psicanalítico ganharam relevo, por servir como chave de leitura para 

a compreensão desses impactos. Nessa perspectiva, Teperman (2012) ressalta que a forma como 

os discursos psiquiátrico e psicológico circunscrevem e trabalham o conceito de parentalidade 

reverbera no modo como os demais discursos, sociojurídico e público, se apropriam dele a fim 

de estabelecer as políticas de apoio à parentalidade.  

É pertinente, portanto, ao desenvolvimento das problematizações que esta pesquisa 

pretende fazer, que esse campo seja mais esquadrinhado, pensando quais contribuições a 

psicanálise, referencial teórico desta pesquisa, pode trazer à compreensão da parentalidade num 

contexto de novas formas de configuração familiar, nas quais o casamento heterossexual e as 

hierarquias de autoridade que lastreavam o formato da família padrão não mais são 

condicionantes da instauração do laço. De antemão, pode-se dizer que elas derivaram das 

inquietações freudianas que instigaram Lacan (1957-58) a prosseguir na busca por respostas às 
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questões: “o que é um sujeito?”, “o que quer uma mulher?” e “o que é o pai?”. Tais indagações 

sustentaram a pesquisa sobre a constituição psíquica do sujeito numa Outra cena, para além do 

discurso psiquiátrico e psicológico sobre a parentalidade.   
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3. A FAMÍLIA À LUZ DA PSICANÁLISE: A INCIDÊNCIA DO REAL NOS LAÇOS 

PARENTAIS E CONJUGAIS 

 

Eros e Ananke – o poder do amor que funda a família e a necessidade externa de 

trabalhar – foram situados por Freud (1929) como os pais da civilização. O amor que conduz à 

formação das famílias foi abordado enquanto protótipo de felicidade, fornecedor de uma intensa 

experiência de satisfação, que tornou o homem dependente do objeto amado. A psicanálise 

freudiana apontou que o medo de perdê-lo e o sentimento de culpa estão na base dos laços 

familiares, sejam eles conjugais ou filiais. Mas qual seria a atualidade da teoria psicanalítica, 

elaborada na passagem do século XIX ao XX, para uma época que vê conformar uma gama de 

novas configurações e dissoluções familiares? É um ponto a partir do qual muitos críticos 

interrogam a pertinência da psicanálise na contemporaneidade (Faria, 2017).  

A organização familiar e suas incidências nos processos e estruturas psíquicas dos 

sujeitos foram examinadas nas teorias freudiana e lacaniana em interlocução com textos 

antropológicos e sociológicos. No estudo das sociedades primitivas, Freud (1913b) e Lacan 

(1938) sublinharam que a forma atual da família comporta traços essenciais daquelas, marcadas, 

desde a origem, por proibições e leis. Nestas, o parentesco, longe de se assentar biologicamente, 

era reconhecido por ritos, que legitimavam os laços de consanguinidade, e por laços fictícios. 

Analogamente, segundo nossos códigos, a necessidade de legitimação da filiação foi, durante 

muito tempo, demonstrada pelo laço do casamento.13 A psicanálise apontou, nesse sentido, que 

a família se assenta em laços conjugais e filiais, cujo parentesco demonstra-se, antes de mais 

nada, por uma ficção social e subjetiva – ficção singular de cada sujeito, que Freud abordou 

através de mitos, e que Lacan (1953b) nomeou, mais tarde, com o auxílio da linguística e da 

antropologia estrutural, como mito individual do neurótico.  

A teoria psicanalítica freudo-lacaniana apontou, ainda, a dimensão alteritária de 

constituição do sujeito em seu processo de humanização e inserção na cultura, através daquilo 

que nos diferencia da natureza animal, a linguagem. Não à toa, o método de tratamento que 

deriva do esforço de dar conta daquilo que é conflitivo e que escapa à consciência do sujeito se 

situa nesta dimensão: é pela fala que a experiência da análise irá se realizar. Os romances 

familiares, nas palavras de Freud (1909a), ou os complexos familiares, nos termos iniciais de 

 
13 A necessidade de legitimação da filiação oriunda da condição “mater semper certa est pater semper incertus 

est” (mãe sempre certa, pai sempre incerto) foi solucionada pelo código de leis, através da presunção de 

paternidade, que transmutou a asserção em “mater semper certa est pater quem nuptiae demonstrant”(mãe sempre 

certa, pai é quem as núpcias demonstram). 
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Lacan (1938), por sua vez, dão pistas de que o esforço de compreensão do funcionamento 

psíquico do sujeito partiu do seu drama familiar.  

Em Romances familiares, Freud (1909a) destacou os pais como figuras-fonte de toda 

autoridade e conhecimento para a criança, sublinhando ainda o desejo mais intenso e 

importante, cultivado em tenra idade, de igualar-se a eles. À medida que cresce, o processo de 

libertação da autoridade parental é descrito como um dos mais penosos, sendo motivado pela 

comparação com outros pais, pelos pequenos fatos da vida cotidiana e pelo sentimento de ser 

negligenciado, o que precipitaria na criança uma crítica aos próprios pais, o que, entretanto, não 

é capaz de minar a supervalorização que estes conservam nos sonhos adultos. A desidealização 

da família, por sua vez, é o que permite que o indivíduo construa outros laços sociais. Disso se 

observa o aspecto psíquico conflitivo e ambivalente, nem sempre acessível pela consciência, 

que a relação parental comporta.  

Em Os complexos familiares na formação do indivíduo, Lacan (1938) também se 

dedicou a pensar a estrutura cultural da família, que afirmou prevalecer na educação precoce, 

na repressão dos instintos, na aquisição da língua materna, regendo os processos fundamentais 

do desenvolvimento psíquico e a organização das emoções, transmitindo estruturas de 

comportamento e de representação, cujo funcionamento ultrapassa os limites da consciência. 

Dessa formulação, percebe-se que Lacan ressalta a noção de uma “continuidade psíquica” na 

cadeia sucessória, questão que, desde 1913(b), Freud também já apontava, ao se perguntar como 

o sentimento de culpa se desdobrou, perpetuando-se entre gerações. Respondeu, citando 

Goethe: “Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu” (p. 160). Atribuiu, 

portanto, essa transmissibilidade à conjunção de forças que promovem o despertar das 

disposições psíquicas herdadas, as quais o sujeito é capaz de se apropriar como suas, na medida 

em que resta sempre um vestígio dos impulsos mentais recalcados, passível de ser captado pelo 

aparato inconsciente dos descendentes. Dessa forma, afirmou que “nenhuma geração pode 

ocultar, à geração que a sucede, nada de seus processos mentais mais importantes” (Freud, 

1913b, p. 160). 

Um pretenso afrouxamento do laço familiar não afligiu Lacan (1938),14 que o abordou, 

antes, como uma complexificação em função dos progressos culturais. No domínio da família, 

 
14 Neste texto, já se encontram expressões como “adultos geradores que assegurem sua função”, “funções 

maternas”. Trata-se, todavia, de formulações iniciais, nas quais se observa uma orientação sociológica, pré-

psicanalítica, quando conceitos importantes como inconsciente e Outro ainda não estão postos e, portanto, as bases 

que sustentarão a possibilidade de pensar com maior clareza e consistência a noção de parentalidade enquanto 

função residual de constituição da subjetividade, como Lacan (1969a) enuncia, ainda não estão consolidadas. 
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ressaltou que as instâncias culturais predominam sobre as naturais, de modo que “as formas 

fundamentais da cultura, prenhes de variações infinitas”, são reflexos do caráter subversivo que 

caracteriza a ordem humana que ultrapassa a fixidez dos instintos (p. 34). Das primeiras 

formulações psicanalíticas freudo-lacanianas depreende-se, portanto, que desde as sociedades 

mais primitivas o vínculo familiar humano é, sobretudo, simbólico e, nas sociedades modernas, 

embora reduzido em seu núcleo, revela-se complexo e, não sem resistência, flexível e adaptável.  

Em um esforço de compreender a estrutura e o funcionamento do aparelho psíquico na 

constituição dos sintomas, Freud e Lacan trilharam um percurso que vai da descoberta freudiana 

do inconsciente à concepção lacaniana de sujeito do inconsciente cuja consistência se 

demonstra, topologicamente, num quarto elo entre as dimensões Real, Simbólica e Imaginária 

(RSI) de sua constituição psíquica. Assim, se o sujeito do inconsciente e as figuras parentais 

foram objeto da pesquisa psicanalítica, a concepção de função parental foi um dos seus 

produtos, na medida em que os avanços teóricos permitiram despersonalizar a parentalidade e 

tratá-la, antes, como uma função. Função esta que se especifica através das gerações pela 

transmissão de uma falta constituinte que funda o desejo que causa o sujeito do inconsciente. 

Este percurso será esboçado, a fim de problematizar e pensar o parental, que está em jogo nas 

disputas de guarda no que hoje se define como AP, à luz da psicanálise. 

 

3.1. O romance familiar e os complexos parentais 

 

A teorização do complexo de Édipo e do complexo de castração, que estariam nas bases 

da novela familiar, atravessou as elaborações freudianas ao longo de toda sua obra, sendo a 

primeira menção à lenda de Sófocles feita em 1897, na Carta 71 endereçada a Fliess:  

Descobri, também em meu próprio caso, o fenômeno de me apaixonar por mamãe e ter ciúme de papai, 

e agora o considero um acontecimento universal do início da infância [...] a lenda grega capta uma 

compulsão que todos reconhecem, pois cada um pressente sua existência em si mesmo. Cada pessoa da 

plateia foi, um dia, um Édipo em potencial na fantasia, e cada uma recua, horrorizada, diante da realização 

de sonho ali transplantada para a realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado 

infantil do estado atual (Freud, 1987, p. 273). 

  

A lenda que deu nome ao complexo freudiano foi, assim, utilizada pelo autor para 

explicar o processo de diferenciação dos sexos e o posicionamento do sujeito frente à angústia 

evocada pelo complexo de castração. A partir daí, é possível referir tais complexos como 
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organizadores dos processos de identificação e de escolha objetal do sujeito freudiano.15 Em 

suma, o mito edipiano apoiou-se em três axiomas postulados por Freud ao longo de sua obra, a 

saber: de que há uma sexualidade infantil pulsional perverso-polimorfa, que não se confunde 

nem se reduz à genitalidade; de que a organização sexual infantil se realiza a partir da lógica de 

uma primazia fálica; e de que a mãe é o primeiro objeto de amor primordial (Faria, 2017).  

Da asserção de que há uma sexualidade infantil, destacam-se o caráter pulsional da 

sexualidade e sua forma peculiar de satisfação perverso-polimorfa. Mas o que isso quer dizer? 

A psicanálise freudiana desperta a infância do sono da razão e do desejo, em que se encontra 

até meados do século XIX, ultrapassando a compreensão desenvolvimentista e educacional da 

sexualidade infantil, através da construção do conceito de pulsão e da introdução da dimensão 

da fantasia (Pacheco, 2012).  

O caráter pulsional retira o “sexual” exclusivamente do âmbito somático e considera 

seus componentes mentais. A sexualidade afirma-se, nesse sentido, num campo pulsional, 

fronteiriço, entre as disposições orgânicas e as representações psíquicas, convocadas a trabalhar 

em função de sua ligação com o corpo (Freud, 1915). Nos humanos, a materialidade anatômica 

e fisiológica é, portanto, sempre atravessada por uma apropriação do aparelho psíquico. Freud 

(1905a) identificou, assim, o caráter perverso-polimorfo da sexualidade infantil, distanciando-

se da acepção que reduz sexualidade à genitalidade, aproximando-a da fantasia.16  

Sobre o caráter perverso, vale lembrar que, em psicanálise, este conceito, como tantos 

outros, está dissociado da acepção vulgar, comum: “não é simplesmente aberração em relação 

a critérios sociais, anomalia contrária aos bons costumes, ou atipia em relação a critérios 

naturais” (Lacan, 1953-54, p. 252). A natureza da pulsão sexual infantil seria pervertida no 

sentido de desviada do objeto sexual genital, assim como no fetichismo ela é satisfeita 

parcialmente através de objetos substitutos, que podem ser uma parte do próprio corpo (zonas 

erógenas), ou objetos inanimados, transicionais. Assim, a disposição perverso-polimorfa 

 
15 Freud (1923a) ressaltou, todavia, que o complexo de Édipo se prestava, antes de mais nada, a uma simplificação 

ou esquematização utilizada para fins práticos, a qual estaria longe de representar a forma mais comum pela qual 

se apresenta. Destacou, assim, que o caráter bissexual constitutivo dos sujeitos impõe saídas, identificações sexuais 

e escolhas objetais diversificadas. “Isto equivale dizer que um menino não tem simplesmente uma atitude 

ambivalente para com o pai e uma escolha objetal afetuosa pela mãe, mas que, ao mesmo tempo, também se 

comporta como uma menina e apresenta uma atitude afetuosa feminina com o pai e um ciúme e uma hostilidade 

correspondentes em relação à mãe” (Freud, 1923a, p. 45-46). 
16 Diante de sua experiência clínica, Freud (1920) observou que a sexualidade emergia nas fantasias infantis, 

enumerando, assim, a repetição de alguns tipos de fantasia de mesmo conteúdo e que independiam das vivências 

do sujeito, a saber: a observação das relações sexuais parentais; a sedução pelas pessoas amadas e a ameaça de 

castração; o retorno ao útero materno; e, por fim, a fantasia da novela familiar. 
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caracteriza-se por modalidades de gozo distintas da finalidade sexual reprodutiva, por gozos 

não-genitais17 atrelados à vida imaginativa infantil. 

A asserção da primazia fálica, por sua vez, parte da formulação de que as teorias sexuais 

infantis são produto da observação do mundo externo – refletida, por exemplo, no 

questionamento “de onde vem os bebês?”. A teoria da cegonha e as respostas evasivas dadas 

pelos pais, até então fonte de todo conhecimento, falham. Essa primeira decepção faz com que 

as crianças desconfiem dos segredos parentais e tomem seus próprios caminhos de investigação. 

Tal curiosidade logo se transforma em uma tendência autossustentada de pesquisa, nomeada 

“pulsão de saber”, protótipo do trabalho intelectual que mais tarde o sujeito empreenderá na 

solução de problemas (Freud, 1905a, 1908).  

Das pesquisas empreendidas em tenra idade, derivam algumas teorias amparadas no 

desconhecimento das diferenças entre os sexos, como por exemplo, a crença de que todos, 

meninos e meninas, possuem um pênis e de que, portanto, os bebês nascem de outros orifícios 

que não a vulva. A constatação anatômica dessa diferença produziria nos meninos uma angústia 

derivada da ameaça de castração, e nas meninas, a inveja do pênis. Assim, Freud (1923b) 

ressaltou que a organização genital infantil se especifica no fato de haver, a princípio, uma única 

referência genital para ambos os sexos: o que está presente “não é uma primazia dos órgãos 

genitais, mas uma primazia do falo” (p. 158). 

Por fim, a asserção de que há um objeto de amor primordial materno comporta duas 

considerações: a de que a relação amorosa se realiza entre sujeito e objeto, que assumem 

posições ativas e passivas,18 e a de que o primeiro objeto seria a mãe.19 Assim como a primazia 

do referencial fálico, existiria uma libido única, com modalidades de satisfação tanto ativas 

quanto passivas (Freud, 1931). A primeira relação objetal colocaria a criança numa posição de 

satisfação predominantemente passiva, na qual ela tanto é tomada como objeto pelo desejo da 

mãe como também se oferta a partir deste lugar aos cuidados maternos. Em seu trabalho de 

dominar o mundo externo, ao receber uma impressão passiva, a criança tende a produzir uma 

reação ativa, acrescentou (Freud, 1931). O desenrolar de sua sexualidade envolveria, portanto, 

 
17 “Desde os ‘Três Ensaios sobra a Teoria da sexualidade’, Freud pôde colocar a sexualidade como essencialmente 

polimorfa, aberrante. O encantamento de uma pretensa inocência infantil foi rompido. Essa sexualidade, por se 

impor tão cedo, eu quase diria cedo demais, nos fez passar depressa demais pelo exame que ela representa em sua 

essência. É, a saber, que em relação à sexualidade, todos os sujeitos estão em igualdade, desde criança até o adulto 

– o que eles só têm a ver com aquilo que, da sexualidade, passa para as redes da constituição subjetiva, para as 

redes do significante – que a sexualidade só se realiza pela operação das pulsões, no que elas são pulsões parciais, 

parciais em relação à finalidade biológica da sexualidade” (Lacan, 1964, p. 167). 
18 Freud, S. (1923b).  
19 Freud, S. (1925a). 
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o abandono inicial de uma posição passiva, para a experimentação de outras modalidades de 

satisfação. 

Em síntese, na teoria freudiana, a organização da sexualidade foi pensada a partir da 

noção de falo, da possibilidade de perdê-lo ou do desejo de tê-lo. E desse modo, se 

desenvolveria a partir de uma bissexualidade constitutiva de todo ser, que se desdobra, 

posteriormente, em saídas identificatórias e escolhas objetais diversas, na constituição da 

masculinidade e da feminilidade, a partir de uma lógica fálica que ultrapassa o campo da 

anatomia. A cena edípica aponta, ainda, para uma relação triangular, que reafirma a dimensão 

alteritária da constituição subjetiva, que se estabelece frente à figura de um outro parental, cuja 

presença, marcada pela ambivalência dos afetos, é revelada sempre a partir da perspectiva do 

próprio sujeito, através de suas formações inconscientes – quais sejam, os sonhos, as fantasias, 

os atos falhos e seus sintomas. 

 

3.1.2. A mãe e o pai em Freud 

 

De acordo com Freud (1913a), a figura da mãe se apresenta sob pelo menos três formas 

na vida de um homem: a da mulher que o deu à luz; a da mulher amada, escolhida segundo o 

modelo materno da primeira; e a Terra mãe que, finda a vida, o acolhe. A mulher freudiana traz, 

portanto, a marca da fecundidade, do amor e do desejo, considerados a partir do referencial 

materno. Embora a dimensão desejante marque a mulher tanto quanto o homem em seus 

complexos parentais, percebe-se ser pujante a relação entre o ser mulher e o ser mãe nas 

elaborações freudianas.  

A partir da psicanálise, a questão da maternidade não pode ser pensada em disjunção 

com o campo da sexualidade e da feminilidade, referida por Freud (1926) como um continente 

ainda enigmático para a psicologia. Descrever o que é uma mulher seria uma tarefa difícil de 

se cumprir, afirmou Freud (1933), que se dedicou, portanto, a indagar os caminhos pelos quais 

“torna-se uma mulher”, dentre os quais apontou a maternidade como a via de constituição, por 

excelência, da feminilidade, que ainda assim permanecia aos seus olhos como um campo não 

desbravado e não elucidado. 

Nas formulações freudianas, a constituição da feminilidade está marcada pela lógica da 

primazia fálica, que também norteia a constituição da masculinidade. Em síntese, se para o 

menino o que se desenha é a saída do complexo de Édipo pelo complexo de castração, que o 
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permite se identificar ao pai, restando do amor materno o molde de suas escolhas objetais 

futuras, para a menina, o complexo de castração está dado de saída, como uma constatação de 

que sua mãe, também castrada, não lhe transmitiu o falo que supunha ter.  

Se a mãe (e as figuras que a ela se fundem no papel de cuidado) foi especificada como 

primeiro objeto de amor da criança, em uma investigação para aventar os motivos pelos quais 

a menina dela se afasta, dirigindo seu amor à figura paterna, Freud (1931) percorre uma gama 

de possibilidades, isoladamente insuficientes: o sentimento de que ela não lhe transmitiu o falo, 

de que não a amamentou ou a amou o bastante, de que censurou a sua atividade sexual. Por fim, 

sugere que esta relação está fadada a abalos pelo próprio fato de serem as primeiras relações 

permeadas por uma acentuada ambivalência, que reflete o fato de que quanto mais a criança 

ama seu objeto, mais sensível é aos seus desapontamentos e frustrações.  

A descoberta de ser castrada levaria a três saídas: a inibição da vida sexual; a enfatização 

da masculinidade; ou, por fim, ao desenvolvimento da feminilidade. Nesta última hipótese, a 

menina entraria no complexo de Édipo, e a maternidade, como desejo de dar um filho ao pai, 

seria uma compensação que, numa equação simbólica, faz equivaler: falo-bebê. A natureza 

enigmática da vida erótica da mulher, segundo Freud (1914), parece estar relacionada a sua 

forma de amar, ora pautada num amor narcísico, auto investido, que a coloca em posição ser 

amada, ora num amor objetal, que a coloca na posição de amar, o que se realizaria, 

predominantemente, através da maternidade. 

Se o bebê, enquanto substituto fálico, é tomado como objeto de amor, ele também elege 

como seus primeiros objetos amorosos as pessoas que lhe ofertam cuidados e proteção, ou seja, 

a “mãe ou quem quer que a substitua” (Freud, 1914, p. 94). A relação objetal materna, enquanto 

o primeiro laço do ser com o mundo, promoveria, como mencionado, uma satisfação 

predominantemente passiva, na qual a criança “é amamentada, alimentada, limpa e vestida por 

esta última, e ensinada a desempenhar todas as suas funções” (Freud, 1931, p. 244). Esta relação 

primeva, à qual culturalmente se supõe amor incondicional, é marcada por demandas 

insatisfeitas, frustrações e ambivalências afetivas, cujas marcas ecoam no futuro adulto.  

O pai, por sua vez, aparece como um terceiro que interfere na suposta harmonia do par 

materno filial.20 Em Totem e tabu, Freud (1913b) estabeleceu um paralelo entre os problemas 

da psicologia social e o núcleo das neuroses: a relação do homem com o pai, afirmando o caráter 

 
20 A questão do pai foi abordada por Freud através de mitos fundamentais, como Édipo Rei (Freud, 1923a, 1923b, 

1924, 1925a) e o parricídio da horda primeva (Freud, 1913b). 
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ambivalente do laço. Refletiu que esse componente emocional, presente em grande medida nas 

relações humanas e caracterizado como “a existência simultânea de amor e ódio para os mesmos 

objetos”, teria sido adquirido através do “complexo parental” (Freud, 1913b, p. 158). 

A fim de tentar estabelecer pontos convergentes entre a vida mental dos povos 

primitivos e dos neuróticos, empreendeu uma análise do totemismo e dos tabus, sobre os quais 

tais sociedades se assentavam, e das quais herdamos vestígios, sendo o principal deles o 

fundamento exogâmico,21 encontrado em quase todos os clãs. Propôs, assim, o mito do 

parricídio na horda primeva, do qual restou o remorso e o sentimento de culpa filial partilhado 

pelo grupo, que tornou o pai morto mais forte do que fora vivo. O totem, colocado no lugar do 

pai, instituiu uma lei, de modo que aquilo que sua existência real interditava passou a ser 

proibido, através do seu símbolo, pelos próprios filhos: o incesto e o parricídio, os quais 

correspondem aos dois desejos reprimidos do complexo de Édipo. Repousam nesse mito 

freudiano, portanto, os princípios fundadores da organização social, das restrições morais e da 

religião.  

A função que o “pai morto” do mito de Totem e tabu realiza comporta tanto a dimensão 

da repressão quanto da sublimação criativa, que franqueia a organização civilizatória. Como 

censor das pulsões, o pai totemizado simboliza a introdução da lei, que ao interditar a 

possibilidade de satisfação do filho com o objeto primordial institui uma falta que é estruturante 

da condição desejante. A impossibilidade de satisfação plena instaurada é o que aciona 

processos sublimatórios que direcionam a libido do sujeito para outros objetos de satisfação, 

sempre parciais, tais como a arte, a ciência, a formação de famílias, os quais impulsionam os 

progressos da civilização. A fecundidade das penosas renúncias pulsionais se expressaria, 

portanto, em certa medida, a favor das formações coletivas.  

Na psicanálise freudiana, a transmissão entre gerações que estabelece uma continuidade 

psíquica, permitindo que o sujeito participe, ao seu modo, em maior ou menor grau, do pacto 

social, aparece encarnada na concretude da novela familiar infantil edipiana. Como 

consequência, a importância das figuras materna e paterna foi destacada no processo de 

constituição do sujeito de forma imaginarizada, sendo o valor da mulher muitas vezes reduzido 

ao seu papel materno, e o do homem confundido com a sua autoridade paterna. Isso rendeu à 

psicanálise críticas acerca de uma teoria familiarista, na qual o complexo edipiano mascararia 

 
21 O fundamento exogâmico proibia relações sexuais entre indivíduos aparentados, não necessariamente por 

consanguinidade, pois o parentesco nas sociedades primitivas se estabelecia através dos relacionamentos sociais, 

decorrentes do pertencimento ao clã totêmico, mais do que físicos. 
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a função normalizadora da estrutura da família patriarcal burguesa (Teperman, 2012). Nesse 

sentido, muitas leituras pós-freudianas concluíram, equivocadamente, que o destino da mulher 

era a maternidade, e que a origem de todos os dramas do sujeito residia ora num excesso de 

presença, ora numa carência paterna (Lacan, 1957-58).  

A releitura lacaniana, todavia, permite que esta confusão se desfaça gradativamente. 

Como já sinalizado, ao longo de seus seminários, ao propor um retorno à obra freudiana, Lacan 

atualizou e introduziu novos conceitos, produzindo avanços na compreensão da constituição do 

sujeito, dos seus laços e de suas formações sintomáticas. Assim, propôs em sua teorização uma 

travessia da universalidade do mito edipiano ao mito individual do neurótico, destacando a 

estrutura de ficção que singulariza o sujeito e o seu sintoma. 

 

3.2. O mito individual do neurótico 

 

A constituição psíquica do sujeito, conforme formulada por Lacan (1953b; 1953c; 1949; 

1962-63; 1974-75), está assentada no enodamento de três registros essenciais de apreensão da 

realidade, designados como: real, simbólico e imaginário (RSI).22 Em síntese, o imaginário 

refere-se àquilo que dá uma suposta “consistência ortopédica” à unidade corporal do filhote 

humano, que chega ao mundo, inicialmente, “como um corpo despedaçado”; o simbólico, 

àquilo que através do significante enlaça o sujeito no campo da linguagem; e o real, campo de 

gozo, àquilo que escapa à palavra, à imagem, às tentativas de simbolização e representação 

pelos dois outros registros. 

As contribuições da antropologia e da linguística, atualizadas nas formulações 

lacanianas, permitiram constituir as bases para uma releitura do complexo de castração 

edipiano. Os primeiros anos do ensino de Lacan foram, por essa via, marcados por uma primazia 

do imaginário e do simbólico. Numa referência a Lévi-Strauss (1982), Lacan (1953c) afirmou 

que as estruturas do parentesco são ditas elementares apenas na medida em que os interditos 

que regulam as alianças humanas são restritos; entretanto, são especialmente complexas e “não 

 
22 Lacan (1953b) introduziu uma importante novidade em relação à concepção freudiana do eu, na medida em que 

marca um traço distintivo entre o eu (moi) e o eu (Je). No francês, je e moi são utilizados para designar o eu; Lacan 

se serve dessa dualidade para estabelecer uma diferenciação entre o eu (moi) e o sujeito do inconsciente (Je). O 

primeiro é o eu enquanto unidade corporal, produto de uma construção imaginária, da identificação à imagem 

especular que o outro, seu semelhante (a’), lhe proporciona. Já o segundo é o sujeito do inconsciente, barrado ($), 

produto de uma construção simbólica, efeito do campo de linguagem (A) que franqueia sua sustentação no laço 

social. A distinção principal entre um e outro reside no fato de que este último ($) se constitui “no lugar do conflito 

e da impossibilidade de obter qualquer unidade” (Jorge, 2002, p. 23). 
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existiriam sem o sistema das palavras que as exprimem” (p. 31-32). Acrescentou, ainda, que 

tendemos a confundir termos como “pai”, “mãe” e “filho” com os agentes das relações reais, 

mas quando falamos nas funções parentais, “trata-se de símbolos” (p. 31). O fundamento da 

dimensão do simbólico, dessa forma, é o significante, que tem efeito de significado, mas ao 

mesmo tempo comporta algo que resiste à significação, que é índice de uma falta, que está 

associada ao registro do Real (Lacan, 1972-73).  

A teoria da inveja do pênis foi repensada na teoria lacaniana em torno da ideia de 

significante fálico. O falo, esclarece, não é uma fantasia, um objeto, muito menos o órgão 

peniano ou clitoriano que ele simboliza; ele remete a uma falta que se transmite na geração 

(Lacan, 1958). O avanço teórico da psicanálise em direção ao campo do Real, aquilo que escapa 

ao simbólico, permitiu, dessa forma, pensar o registro psíquico da sexualidade a partir da noção 

de falo, cuja concepção aos poucos se desprende do órgão genital, assumindo o estatuto de 

representante psíquico da falta, daquilo que pode vir a faltar, daquilo que resiste à simbolização, 

das perdas narcísicas e das insatisfações, (Lacan, 1958; Pacheco, 2019). 

Com Lacan (1953b; 1957-58) o pai totêmico freudiano foi, portanto, atualizado como 

significante fálico, símbolo da função paterna,23 concebida enquanto uma metáfora da 

castração; e posteriormente, como quarto elo do nó que dá consistência ao enlace dos registros 

(RSI) que constituem o aparelho psíquico do sujeito (Lacan, 1974-75). Quanto à mãe, se em 

Freud (1931, 1933) a maternidade seria capaz de inscrever simbolicamente a mulher no registro 

da feminilidade, o enigma que restou da insuficiência dessa resposta foi retomado por Lacan 

(1972-73) como algo do discurso do feminino que escapa à possibilidade de representação, em 

virtude da ausência de um significante capaz de definir o que é a mulher, a qual nomeou como 

“não-toda”. 

 

3.2.1. O pai como metáfora da castração 

 

Todo um esforço para dissociar o pai como um agente social da instituição familiar do 

pai enquanto um operador de estrutura será percebido nos seminários lacanianos. O pai só é 

real “na medida em que as instituições lhe conferem [...] seu nome de pai”. Desse modo, aquele 

que emerge no complexo familiar não é necessariamente o agente da procriação (Lacan, 1957-

 
23 “O que caracteriza a espécie humana é justamente cercar o cadáver de algo que constitua uma sepultura, de 

sustentar o fato de que isso durou. A lápide ou qualquer outro sinal de sepultura merece exatamente o nome de 

‘símbolo’. É algo humanizante” (Lacan, 1953c, p. 36). 
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58, p.186-87). Destacou ainda que existem pais de toda sorte, fortes, fracos ou humilhados, mas 

que não é sua biografia aquilo que define sua operatividade, sendo perfeitamente possível “que 

o pai esteja presente mesmo quando não está”; portanto, falar de sua carência na família não é 

o mesmo que falar de sua carência no complexo (Lacan, 1957-58, p. 173). Do mesmo modo, a 

presença do pai na família durante o casamento não garante que ele seja atuante no seu papel 

social ou na sua função paterna. Com base nessa premissa, releu o Édipo freudiano, 

estabelecendo-o em três tempos.  

No primeiro tempo, é a partir da relação estabelecida entre aquele(a) que encarna a 

função materna que a criança experimenta seus primeiros contatos com o meio vivo, esboçando-

se, a princípio, como “assujeitada” aos caprichos desse outro de quem ela depende. Nesse 

momento, a criança identifica-se especularmente com o objeto privilegiado capaz de satisfazer 

o Desejo da Mãe (DM): “no plano imaginário, trata-se, para o sujeito, de ser ou não ser o falo”, 

ou seja, aquilo que completaria o Outro (Lacan, 1957-58, p. 192).  

Em um segundo tempo, o desejo da mãe (DM) é interrogado pela criança ante a 

alternância entre suas presenças e ausências: “O que quer essa mulher aí? Eu bem que gostaria 

que fosse a mim que ela quer, mas está muito claro que não é só a mim que ela quer” (Lacan, 

1957-58, p. 181). Neste ponto, o outro materno, antes concebido como absoluto e caprichoso, 

é percebido como desejante e enigmático; e o pai, por sua vez, é imaginariamente concebido 

como privador, pois concorre como objeto do desejo materno (Lacan, 1957-58; Silva & Altoé, 

2018).  

O terceiro tempo caracteriza-se pela transmissão de uma falta estrutural ao sujeito que, 

ao renunciar à posição de ser o falo para a mãe, é marcado pela incompletude que possibilita a 

constituição de sua condição desejante. Nesse momento, o Nome-do-Pai (NP) revela sua 

potência, por ser percebido como aquele que tem e que pode dar à mãe o que ela deseja – o falo. 

Nesse ponto, se desenha a saída do Édipo, que marca a possibilidade de o menino identificar-

se com aquele que supostamente tem o falo – supostamente, pois, em verdade, ele também é 

castrado. 

O pai, vale enfatizar, afirma-se como aquele que é o suporte da lei, mediado pela palavra 

da mãe, cuja direção do desejo é que efetivamente o instaura nesta função.24 Disso depreende-

se que o Édipo pode constituir-se mesmo quando o pai não está presente e a criança é deixada 

sozinha com a mãe, porque, enquanto desejante marcada pela falta, ao desejar, enquanto mulher, 

 
24 O pai acha-se numa posição metafórica, na medida em que a mãe faz dele aquele que sanciona, por sua presença, 

a existência como tal do lugar da lei. Uma imensa amplitude, portanto, é deixada aos meios e modos como isso 

pode se realizar, razão por que é compatível com diversas configurações concretas (Lacan, ,1957-58, p. 202). 
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outras coisas para além da maternidade, ela cumpre sua função, sendo “ perfeitamente capaz de 

mostrar ao filho o quanto é insuficiente o que ele lhe oferece” (Lacan, 1957-58, p. 193).  

A travessia percorrida pelo sujeito entre ser ou não ser (objeto fálico materno) para ter 

ou não ter o falo (que o identifica às posições masculina ou feminina), coloca-o frente a uma 

escolha forçada, diante da qual é ele tão ativo quanto passivo. Apesar de não ser ele “quem 

manipula as cordinhas do simbólico”, pelo fato de ser embalado em um berço de linguagem 

concebido por seus pais, “está na partida às suas próprias custas [...] com suas imagens, sua 

estrutura imaginária e tudo o que se segue” (Lacan, 1957-58, p. 192;164). Nesse sentido, não 

se trata de subordinar-se ao nome do pai, mas de servir-se dele como um operador da castração.  

 

3.2.2. A mulher não-toda mãe 

 

Os destinos das mulheres foram desenhados à luz das perspectivas de cada época, e isso 

reflete o porquê dos limites de Freud à compreensão da feminilidade – naquele tempo, 

confinada ao espaço doméstico e aos cuidados da prole (Soler, 2005). Isso não o impediu de 

superar o biologicismo, ao afirmar que “aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade 

é uma característica desconhecida que foge do alcance da anatomia” (Freud, 1933, p. 115), e 

de reconhecer a importância da cultura, ao recomendar que a “influência dos costumes sociais 

que compelem as mulheres a uma situação passiva” não fosse subestimada (Freud, 1933, p. 

116). 

As críticas aos limites da teoria psicanalítica fizeram-na avançar com Lacan, vale 

lembrar, também marcado pelos horizontes de sua época. A partir da consideração freudiana 

que distingue os modos de amar masculino (ter o falo) e feminino (ora ser, ora ter o falo) - que 

nada tem a ver com a anatomia, mas com a posição subjetiva-, Lacan (1972-73) pôde formular 

que, além do gozo fálico, existe um gozo a mais. Assim, especificou um gozo suplementar, 

místico, o qual revela que o desejo feminino não é apenas desejo de ter o falo, ou um bebê como 

um substituto deste.  

A dimensão desejante aponta que a mulher é não-toda regida pela lógica fálica, que ela 

possui outras aspirações para além das gratificações que a maternidade lhe enseja (Soler, 2005) 

– daí podemos extrair que a mulher é não-toda mãe. Os objetos de seu desejo são ilimitados e 

assumem diversas formas, tantas quantas forem as aparências das quais o objeto a possa se 

revestir. Esta divisão no desejo, que faz a mulher comparecer com diversas roupagens, não só 
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como mãe, mas também como filha, esposa, profissional etc., permite que a criança se descole 

da posição passiva de objeto capaz de saturar a falta materna.  

Como consequência, a função metafórica do pai (NP) é algo que traz à cena a mulher, 

que divide seu desejo de mãe (DM), impedindo que ele se reduza à criança. O salto promovido 

por ele, desse modo, foi permitir situar a diferença entre os pais da realidade – ou seja, as 

pessoas que carregam os títulos de pai e mãe, dos pais enquanto uma função que comporta os 

efeitos de linguagem e de desejo que marcam o filhote do homem no seu processo de 

humanização.  

Se o Desejo da Mãe pode ser encarnado por diferentes agentes que não a genitora, o 

Nome-do-Pai também é plural, multiplica-se e serve-se de diversos nomes que fazem suporte a 

sua função, que não necessariamente o nome do genitor (Lacan, 1962-63). Não sendo um objeto 

real o agente da procriação propriamente dito, a dimensão do Nome-do-Pai pode materializar-

se sob inúmeras formas culturais, mas não depende destas, “mesmo que tenha de intervir como 

objeto real para dar corpo à castração” (Lacan, 1957-58, p. 180). Como representante da 

metáfora paterna, o Nome-do-Pai não é exatamente o patronímico, o pai biológico, ou a lei de 

sua autoridade, mas aquilo que divide o Desejo da Mãe, ou de quem se ocupe desta função, 

expandindo-o para além do filho. 

  

3.2.3. A castração como efeito de linguagem 

 

Lacan (1938) produziu importantes reflexões que atenuavam as determinações 

biológicas do homem e enfatizavam ser sua constituição mediatizada pelas relações sociais. 

Acrescentou, ainda, que as estruturas elementares da cultura “revelam uma ordenação das trocas 

que, embora inconsciente, é inconcebível fora das permutações da linguagem” (Lacan, 1957, p. 

499). Assim, se naquele primeiro momento ele já apontava que há algo que se transmite na 

família e que ultrapassa o patronímico e a partilha de bens, certos, por direito, aos descendentes 

de uma linhagem, posteriormente ele pôde elaborar que esse algo diz respeito a uma herança 

simbólica, capaz de inserir o ser na cultura e humanizar o desejo, momento no qual “a criança 

nasce para a linguagem” (Lacan, 1953a, p. 319). 

A estrutura de linguagem do inconsciente é, portanto, o grande legado que se herda ao 

entrar no campo simbólico. Neste advento do sujeito do inconsciente, também nomeado como 

sujeito dividido, barrado ($), há um campo de linguagem, que antecede seu nascimento, 
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composto por um conjunto (enxame) de significantes que se constituem para ele como uma 

referência singular. A intervenção do significante mestre S1 (marca fundadora, originária) sobre 

a bateria de significantes S2 (conjunto faltoso que remete a todos os outros que não possuem 

valor de S1) engendra $. Desta operação, que resulta na articulação de significantes numa cadeia 

simbólica, resta uma perda, aquilo que não é simbolizável, e que pertencente ao real, objeto a 

mais-de-gozar,25 que o sujeito tenta repetida e insistentemente recuperar (Lacan, 1969b).  

O conceito de gozo foi, ainda, abordado por Lacan (1972-73) em sua relação com a 

noção do Direito, como usufruto,26 que aponta para a dimensão de limite, que se traduz no fato 

de que para todo sujeito que se humaniza enquanto ser de linguagem, há um gozo primordial 

interditado e que implicará uma forma de gozar cuja satisfação pulsional será, a partir de então, 

sempre parcial e marcada pelo imperativo do supereu – goza!  

A atualização do complexo de Édipo sustentou-se, nesse sentido, sobretudo na 

anterioridade da linguagem como um campo preexistente ao nascimento do sujeito, que dá 

contornos a sua experiência no mundo, mas que não dá conta de dizer tudo, de fazê-lo gozar 

plenamente do sentido. O sujeito barrado, dividido, como efeito do significante, significa que 

ele não é representado integralmente por ele e, neste ponto, distingue-se do indivíduo, indiviso 

(Jorge, 2002). Há sempre um resto inassimilável que é, ao mesmo tempo, causa de desejo, que 

põe o sujeito em movimento.  

Nas palavras de Teperman (2012) e Faria (2017), se a função do pai em Freud é articular 

o sujeito ao simbólico através da castração, em termos lacanianos, esta deve ser compreendida 

em função da linguagem, como perda de gozo.  

Uma vez inscrito nesse campo que é o da linguagem, o gozo é, para o sujeito, um gozo perdido. [...] 

Enquanto a teoria freudiana do Édipo faz supor um gozo inicial, e em seguida uma perda desse gozo em 

nome da entrada na cultura, a teoria do Édipo em Lacan pode ser lida a partir da ideia de que esse gozo é 

perdido desde sempre, porque o sujeito não se constitui como tal senão na e pela linguagem. É nesse 

sentido que entendemos a afirmação de Lacan de que “não é a lei em si que barra o acesso do sujeito ao 

gozo; ela apenas faz de uma barreira quase natural, um sujeito barrado. [...] Se o gozo está interditado a 

quem fala, então a falta é estrutural, e o Édipo não impõe nada ao sujeito, ele só oferece os elementos por 

meio dos quais o sujeito pode ordenar esse dado estrutural da falta (Faria, 2017, p. 132). 

 

Ler a castração como metáfora paterna e como efeito de linguagem desmistifica-a e 

desfamiliariza-a: “há um deslocamento do Édipo como traumático para o trauma inerente à 

 
25 Lacan (1968-69; 1969b) faz uma articulação entre trabalho e renúncia ao gozo, em homologia com o conceito 

marxista de mais-valia, formulando, assim, o conceito de objeto a, enquanto perda, que deverá retornar como 

objeto a ser recuperado como mais-de-gozar. 
26 “O usufruto quer dizer que podemos gozar de nossos meios, mas que não devemos enxovalhá-los. Quando temos 

usufruto de uma herança, podemos gozar dela, com a condição de não gastá-la demais. É nisso mesmo que está a 

essência do direito – repartir, distribuir, retribuir, o que diz respeito ao gozo” (Lacan, 1972-73, p. 11). 
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inscrição do sujeito na ordem simbólica, na linguagem, implicando sempre o Real na perda de 

gozo”, afirma Teperman (2012, p.50), ressaltando entretanto que “desembaraçar-se do 

familiarismo não implica uma superação ou desatualização do romance familiar” (p. 46).  

De um lado, não parece ser possível afirmar que os pais não possuam qualquer relação com a função que 

deveriam exercer, paterna ou materna; por outro lado, também não parece possível afirmar que a 

constituição de um sujeito dependa necessariamente da presença concreta de um pai e uma mãe. A questão 

que se coloca, portanto, é: como é possível pensar nesse cruzamento entre as funções paterna e materna 

como constituintes do sujeito humano, e os pais enquanto indivíduos concretamente aptos a exercê-las? 

(Faria, 1998, p. 38). 

 

Sendo emergência do sujeito barrado ($) tributária de sua inserção no campo simbólico 

da linguagem e da perda de gozo que esta entrada significa, Lacan (1969b) efetua uma passagem 

do mito à estrutura. O mito freudiano do romance familiar seria uma tentativa de o sujeito dar 

uma forma épica à esta perda de gozo, dado estrutural próprio do encontro malsucedido do ser 

com a linguagem. A persistência da família conjugal ao longo das gerações, a despeito das 

transformações sociais, portanto, não tem a ver meramente com a satisfação de necessidades 

biológicas e maturacionais; é da ordem da constituição subjetiva, da emergência do sujeito 

desejante, estruturado como efeito de linguagem (Lacan, 1969a). 

 

3.3. As funções parentais como suporte à constituição do sujeito 

 

A criança se tornou um tema preponderante na pesquisa psicanalítica, pois o infantil 

persiste a despeito da idade, continua a viver quase inalterado “no doente, bem como naquele 

que sonha e no artista”, segundo Freud (1925b, p. 307). Seguindo esta trilha, Pacheco (2012) 

propõe pensar a psicanálise com crianças a partir da efetuação de uma travessia: da fantasia de 

infância (lugar da criança no discurso da cultura) ao infantil na fantasia (lugar do infantil que 

subsiste na fantasia do sujeito do inconsciente, que não tem idade). Dessa forma, a clínica 

psicanalítica com crianças, embora contenha particularidades, não opera com categorias do 

desenvolvimento, mas com a valorização do conceito de sujeito do inconsciente.  

Ademais, a infância poder ser especificada também como um tempo de estruturação 

psíquica do sujeito, com o suporte daqueles que desempenham as funções parentais. Conforme 

já enunciado, tanto Freud (1985) quanto Lacan (1938, 1949) enfatizaram, desde seus primeiros 

escritos, a condição de desamparo em que se localiza o organismo humano no seu nascimento, 

sempre prematuro se considerada a insuficiência do seu aparelho psicomotor e de suas funções. 

O tom penoso da vida orgânica nos primeiros meses de vida, fonte de mal-estares primordiais, 
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tem como origem “uma adaptação insuficiente à ruptura das condições ambientais e de 

alimentação que compõem o equilíbrio parasitário da vida intrauterina” (Lacan, 1938, p. 39).  

O bebê, ao nascer na dependência de um terceiro que o auxilie na satisfação de suas 

necessidades e no alívio do desprazer que o tensiona, engendra uma importante função 

secundária de comunicação com o outro, que atribuirá significações ao seu grito, ao seu choro, 

ao seu riso, interpretando-os como fome, dor, frio, afeto etc. (Freud, 1985). Ao ser traduzida 

para o campo da linguagem, o que se apresentava como necessidade transforma-se em demanda 

que, atravessada pelo afeto da língua materna, será sempre uma demanda de amor (Lacan, 

1958). Para fazer viver e civilizar o bebê, a mãe ou seu substituto tem a função de emprestar 

voz, mediar, dar contenção:  

Esta não pode passar simplesmente pelo silêncio dos hábitos regularizados, embora suas marcas não 

deixem de ter influência. É preciso haver a linguagem em que a demanda se articula, e que é a única a 

permitir que esse corpo seja “corporalizado de maneira significante” (Soler, 2005, p. 123). 

 

Ambos indicaram, conforme exposto, uma dimensão de alteridade que atravessa o ser 

no seu processo de humanização, capaz de inseri-lo na cultura. Essa comunicação se estabelece 

não apenas pelas palavras, mas também pelas imagens que marcam o corpo do bebê, corpo 

erógeno, sensível ao olhar e ao dizer do outro, seu semelhante. Assujeitado e alienado pelo olhar 

e pelo dizer deste outro familiar: é assim que o ser se encontra na ocasião do seu nascimento. 

As funções parentais, nesse sentido, irão se constituir como suporte às identificações alienantes 

(imaginárias e simbólicas) das quais o sujeito, em sua travessia, deverá se separar a fim de 

constituir-se como desejante. 

 

I. Suporte Imaginário 

Neste momento, caracterizado pela discordância entre pulsões, funções e coordenação 

dos aparelhos, o eu (moi) ainda não existe como unidade; seu corpo se confunde com o meio. 

Uma nova ação psíquica é necessária à passagem do autoerotismo ao narcisismo (Freud, 1914), 

permitindo uma “recolagem do corpo próprio”, que inicialmente Lacan (1938) nomeou como 

um “corpo despedaçado” (p. 48). Reafirmou, contudo, que não é o amadurecimento biológico 

que determina essa travessia. Em O estádio do espelho como formador da função do eu, 

esboçou o percurso dessa constituição: de um tempo de indiferenciação entre o mundo interno 

e o mundo externo à integração da imagem do eu em uma totalidade ortopédica – “a armadura 

enfim assumida de uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 

desenvolvimento mental” (Lacan, 1949, p. 100). 
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O que se manipula no triunfo da assunção da imagem do corpo no espelho é o mais evanescente dos 

objetos, que só aparece à margem: a troca dos olhares, manifesta na medida em que a criança se volta 

para aquele que de algum modo a assiste, nem que seja apenas por assistir a sua brincadeira. (Lacan, 

1966a, p. 74). 

 

O espelho, pode-se esclarecer citando Guimarães Rosa (1962), “são muitos, captando-

lhe as feições; todos refletem-lhe o rosto”, fazendo o eu crer-se “com aspecto próprio e 

praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel”. Nesse sentido é, sobretudo, a presença do 

outro que espelha e precipita o eu, dando contorno e consistência à sua imagem. Esta imagem 

que o eu assume, entretanto, não corresponde ao eu exatamente, mas ao ideal do eu, anteparo 

das identificações que virão. 

A constituição do sujeito do desejo (Je), por sua vez, ocorre simultaneamente à 

estruturação deste eu (moi), na medida em que o olhar do outro se sustenta também na palavra, 

que valoriza e dá lugar a esta identificação primordial, franqueando a aparição do sujeito no 

campo simbólico da linguagem. Nos termos de Lacan (1966a), “o estádio do espelho fornece a 

regra de partilha entre o imaginário e o simbólico” (p. 73). 

 

II. Suporte Simbólico 

Pode-se dizer que as funções parentais estão na base da precipitação da causação do 

sujeito, não como aquelas que saciam através do alimento, mas como intérpretes que alimentam 

o infans pela linguagem, ofertando-lhe significantes, já que, desde sua origem, a criança “se 

alimenta tanto de palavras quanto de pão, e perece por palavras”, informou Lacan (1955-56, p. 

192). Destacou desse modo, ao longo de sua obra, a função estruturante e o valor constitutivo 

do significante no sujeito falante e a determinação do desejo dos pais, vista pelos efeitos que 

ele produz (Lacan, 1957; 1960a; 1964).  

Um significante é o que representa um sujeito para um outro significante. O significante produzindo-se 

no campo do Outro faz surgir o sujeito de sua significação [...] se o pegamos em seu nascimento no campo 

do Outro, a característica do sujeito do inconsciente é de estar, sob o significante que desenvolve suas 

redes, suas cadeias e sua história, num lugar indeterminado. [...] O sujeito pode com efeito ocupar diversos 

lugares, conforme se o ponha sob um ou outro desses significantes. (Lacan, 1964, p. 197-8). 

 

“Sua Majestade o Bebê” vai sendo investida libidinalmente, a partir deste lugar de 

projeções e identificações (Freud, 1914). O campo da linguagem, que preexiste à entrada de 

todo ser no mundo, denominado por Lacan (1956) de grande Outro (A), é transmitido ao infans, 

que advém ao mundo enquanto objeto, representante de uma verdade que não é sua.27 Dotada 

 
27 A relação com o Outro é essencial, uma vez que o caminho do desejo passa necessariamente por ele, mas não 

porque o Outro seja o objeto único, e sim na medida em que o Outro é o fiador da linguagem e a submete a toda a 

sua dialética (Lacan, 1957-58, p. 145). 
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de um corpo sensível ao dizer, interpretável por uma rede de significantes: “sua existência já é 

sustentada, inocente ou culpada, antes que ela venha ao mundo” (Lacan, 1960, p. 659). Nesse 

sentido, desde o nascimento, é a linguagem que franqueia o laço da criança com seus 

semelhantes – pequenos outros (a’). Desde muito cedo, portanto, ela é interpretada por um 

Outro primordial que, geralmente, mas nem sempre, é encarnado pelos seus pais (Soler, 1997; 

Magalhães, 2013).  

Lacan (1975b/2016) sublinhou, assim, a inclinação que faz como que o sujeito em 

análise não fale mais do que sobre papai e mamãe, retornando àquilo que o sustenta na família: 

à infância. Uma história que porta sempre uma particularidade: “não é a mesma coisa haver 

tido sua mamãe e não a mamãe do vizinho; o mesmo para seu papai”. Este papai não é 

exatamente o agente da procriação, reafirmou: “o pai é uma função que se refere ao real [...]. 

Isso não impede que o real do pai seja absolutamente fundamental na análise” (p. 71). A 

predominância incontestável dos dramas familiares nos discursos dos sujeitos associa-se à 

língua materna, ou seja, ao fato de serem os parentes próximos aqueles que ensinam alíngua, 

“estrutura elementar que subsume a relação de parentesco” (Gerbase, 2007, p. 42). O espaço 

familiar é, noutro sentido, o lócus privilegiado no qual alíngua se presentifica, através das 

funções parentais.  

São os pais que constroem o berço de linguagem, antecipando psiquicamente a chegada 

da criança. Esta, por sua vez, não aprende, mas recebe; é marcada pela linguagem e a manipula 

desde cedo, quando nem mesmo é capaz de compreender os sentidos das palavras (Lacan, 

1975b/2016, p. 75), por isso, afirma-se que alíngua porta o sem-sentido. A linguagem, resume 

Lacan (1972-73), presta-se a outra coisa que ultrapassa a comunicação, ela é feita de alíngua, 

é efeito do esforço para dar conta desta que ele especificou como língua materna, a qual “nos 

afeta, de início, por tudo que ela comporta de efeitos, que são os afetos” (p. 267).  

  

3.3.1. O sujeito na travessia da alienação à separação 

 

Do exposto, depreende-se que a primeira operação essencial à fundação do sujeito é a 

alienação, que marca o encontro do ser com a linguagem, com regras e códigos predefinidos, o 

que, de algum modo, “significa dizer que o sujeito está condenado a só se ver surgir, de início, 

no campo do Outro” (Lacan, 1964, p. 199). A ilusão de consistência de um Outro absoluto, sem 

falta, sem falha, sem descontinuidade, antecede o surgimento do sujeito do desejo, o qual, por 

sua vez, pressupõe a condição de ser castrado. 
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[...] é um momento de encontro em que, ao sabor das circunstâncias, o enigma do Outro barrado se atualiza 

para o sujeito, não raro em duas vertentes: como mistério de seu desejo e como opacidade de seu gozo. O 

nascimento de um novo filho, um luto, uma separação, uma partida, em suma, todos os acidentes que 

afetam a libido da mãe e, em linhas mais gerais, dos pais, são ocasiões propícias a isso (Soler, 2005, p. 

127).  

 

O desejo é apreendido naquilo que não cola, nas faltas do discurso, e todos os porquês 

da criança testemunham o enigma do desejo adulto. Ela presta atenção não apenas em seus 

ditos, mas também em seus silêncios e em suas mentiras (Magalhães, 2013). Ao deparar-se com 

a falta do Outro, a criança é provocada pelo enigma do seu desejo: “ele me diz isso, mas o que 

é que ele quer?”. A fantasia de sua morte, de sua perda – pode ele me perder? – é o primeiro 

objeto que propõe ao enigma do desejo parental (Lacan, 1964, p. 203). É primeiramente pela 

via da identificação que o sujeito tenta responder à questão do que ele é para o Outro, tomando 

de empréstimo traços, significantes, que poderiam defini-lo: 

Ele os toma emprestados, primeiro, do pequeno outro que lhe oferece imagens, e também do grande Outro 

que, falando com ele, lhe oferece significantes. Essas identificações, imaginárias ou simbólicas, são 

“identificações alienantes”. (Thamer, 2017, p. 30). 

 

Freud (1921, p. 60) definiu a identificação “como a mais remota expressão de um laço 

emocional com outra pessoa”, sublinhando, assim, sua função de enlace. Tais marcas 

transmitidas e capturadas através da linguagem – palavra, imagem ou até mesmo o silêncio – e 

recebidas ao longo da infância e da adolescência pelos pais, educadores, amigos e demais redes 

– irão se constituir como bússola para as escolhas do sujeito no decurso da vida (Alberti, 2004).  

O sujeito do inconsciente, subvertido pela linguagem e capturado na dialética do desejo, é, na verdade, 

um assujeitado à estrutura do Outro. Assujeitado, mas não é escravo, pois que desse Outro ele deve 

separar-se, parir-se, engendrar-se, criar-se, enfim. (Pacheco, 2012, p. 149). 

 

A segunda operação, de separação, portanto, é aquela responsável por engendrar, “pôr 

no mundo”, o sujeito (Lacan, 1964) e guarda a possibilidade de a criança interpretada ascender 

à condição de intérprete, de sujeito do desejo (Soler, 1997; Magalhães, 2013). Ao reconhecer o 

Outro como desejante, portanto, faltoso, a criança pode permanecer na posição do objeto que 

tamponará sua falta, permanecendo alienado, ou se dar conta de que não será capaz de preenchê-

la e separar-se, reconhecendo sua própria falta na falta do Outro, saindo do lugar de objeto e 

assumindo a posição de sujeito do desejo. Deste processo de subjetivação do sujeito frente ao 

desejo do Outro, banhado pela “água da linguagem”, restam na peneira de cada criança alguns 

detritos, “com os quais brincará, com os quais, necessariamente, terá que se desembaraçar. [...] 

restos aos quais mais tarde se agregarão os problemas do que vai lhe assustar” (Lacan, 1975a, 

n.p). Dito de outro modo: 

Ao tornar-se intérprete, a criança escreve seu próprio texto, buscando situar-se no laço social. Frente à 
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pergunta – “o que o Outro quer de mim?” – ela pode fazer várias leituras a partir das ressonâncias do 

caldo de linguagem no qual está mergulhada (Magalhães, 2013, p. 264).  

 

O lugar que o sujeito interpretado ocupa nos ditos parentais depende da fantasia que ele 

vem suturar, o que não despreza os efeitos das variadas contingências da vida, nem sua 

participação autoral como leitor-escritor de toda a trama que o envolve. 

 

3.3.2. A criança e o seu sintoma  

 

O romance familiar, conforme mencionado, é situado na teoria psicanalítica enquanto 

produção subjetiva de cada sujeito, que constrói saídas singulares aos seus complexos. Freud 

(1897/1986) formulou que as neuroses estão amparadas em “ficções protetoras”. Caracterizou, 

assim, as fantasias como “estruturas protetoras, sublimações dos fatos, embelezamentos deles” 

que, “ao mesmo tempo, servem para o alívio pessoal.” (p. 240). Essas ficções fantasmáticas 

surgem a partir de enigmas que se apresentam na vida da criança, cuja pulsão de saber é atraída, 

desde tenra idade, pelos problemas sexuais:  

Não são interesses teóricos, mas práticos, que põem em marcha a atividade investigatória na criança. A 

ameaça trazida para suas condições existenciais pela chegada conhecida ou suspeitada de um novo bebê, 

assim como o medo de que esse acontecimento traga consigo a perda de cuidados e de amor, tornam a 

criança pensativa e perspicaz. O primeiro problema de que ela se ocupa, em consonância com essa história 

do despertar da pulsão de saber, não é a questão da diferença sexual, e sim o enigma; de onde vêm os 

bebês? (Freud, 1905a, p. 183). 

 

Em 1908 e 1909(a), Freud esboçou a construção do romance familiar do neurótico 

estruturado enquanto mito, a partir das atividades imaginativas das fantasias infantis, que 

constituem tanto uma realização de desejos e quanto uma retificação da vida real, tentando dar 

conta das lacunas da história familiar de sua filiação. É o que Lacan (1974/1993) reafirmará, 

acrescentando que, ainda que as recordações de um sujeito sobre a repressão familiar exercida 

sobre suas relações não sejam verídicas, é preciso inventá-las. O mito familiar é, portanto, uma 

ficção singular, criação de cada sujeito para dar conta do Real, do impossível de se dizer.  

O conceito de sintoma, trabalhado por Lacan (1969a), denuncia que a criança parece 

ofertá-lo como resposta às demandas que lhes são dirigidas pelos seus outros primordiais que 

comumente exercem as funções parentais. Como representante da estrutura familiar, o sintoma 

apresenta-se complexo, porém mais permeável à intervenção, pelo fato de estar vinculado ao 

par parental, já devidamente articulado à metáfora paterna. Já como representante da 

subjetividade da mãe, a criança põe-se como objeto a na fantasia materna. “A distância entre a 

identificação do Ideal do Eu e o papel assumido pelo desejo da mãe, se não for mediada – aquilo 
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que normalmente a função paterna assegura – deixa a criança aberta a todas as capturas 

fantasísticas maternas” (p. 369). Colocando-se como substituta desse objeto, a criança satura a 

modalidade da falta em que se específica o desejo do Outro materno.  

Quando Teperman (2015) sublinha a premissa lacaniana, afirmando que “para que haja 

transmissão é preciso que a mãe possa também ser mulher, é preciso que o pai compareça 

também como homem” (p. 230), destaca que é preciso que os sujeitos que encarnam tais 

funções apareçam em sua condição desejante, para além das funções parentais, da sua bondade, 

dos seus esforços pedagógicos e suas competências educacionais. Trabalhar com noção de 

função dilui a consistência imaginária que os termos “pai” e “mãe” podem adquirir. Esta 

compreensão se contrapõe ao ideal, na medida em que “na transmissão familiar, as faltas e 

imperfeições daqueles que se responsabilizam pelas funções materna e paterna são necessárias 

e bem-vindas” à causa do desejo (Teperman, 2015, p. 231).  

Em uma perspectiva lacaniana, portanto, a parentalidade pode ser pensada como a marca 

de um interesse particularizado do desejo dos pais sobre a criança, que a faliciza e a 

significantiza, inserindo-a na linguagem (Lacan, 1969a), como suporte para que ela possa se 

constituir também como desejante. 

 

3.4. A família conjugal: um capítulo à parte? 

 

“A um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão, nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. E 

então, não é necessário o disfarce: embora não se fale, também não se mente, embora não se diga a 

verdade, também não é necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. 

Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo o mais. E poucos suportam perder 

todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida 

pessoal. É o contrário: amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive amor é a desilusão do que se 

pensava que era amor.”  

(Clarice Lispector, O ovo e a galinha) 

  

Há uma ambiguidade constitutiva nos laços familiares, afetivos e amorosos, traduzida 

na própria palavra: “um laço conecta dois ou mais entre si, salva da solidão, conforta, assegura, 

tranquiliza, mas também o laço amarra, acorrenta, constrange, limita, incomoda: 

desconfortável” (Fingermann, 2015, p. 74). O traço arcaico da ambivalência que caracteriza a 

vida erógena do sujeito, desde tenra idade, marca a vida das pessoas durante toda a vida, de 

modo que os relacionamentos posteriores continuam comportando a amálgama do amor e do 

ódio (Freud, 1931). 

Esse paradoxo se manifesta nitidamente nas rupturas familiares judicializadas, que 

parecem testemunhar a dificuldade da vivência de lutos que, quanto mais ambivalentes, mais 
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difíceis de serem atravessados. Se nas ações de divórcio é consentido tratar objetivamente da 

partilha de bens, as ações de guarda são o campo intricado dos afetos – que possuem uma 

economia própria – onde as vicissitudes dos lutos se apresentam seja no que tange à derrocada 

do amor, seja no que diz respeito a um modo de gestão da vida cotidiana e dos cuidados 

familiares. 

Nesses desenlaces conjugais, aos restos do amor amalgamados aos vínculos parentais 

uma sobrevida é concedida pelos laços da judicialização. Este prolongamento observado na 

cena judiciária se dá a ver nos embaraços da conjugalidade que se estendem à parentalidade, 

ambos marcados pelo núcleo faltoso do laço. Constata-se, nessa cena, que uma relação nem 

sempre está desfeita quando seu fim é formalmente decretado, pois, numa guerrilha, um casal 

pode permanecer separado e junto ao mesmo tempo, lembra-nos Dunker (2017).  

Há uma preponderante influência do casamento sobre a forma atual da instituição 

familiar. Neste sentido, ainda que os estudos psicossociais realizados nas Varas de Família 

objetivem a proteção da criança nos laços parentais, o relevo dos laços conjugais sugere que 

eles não podem ser tratados apenas como um capítulo à parte. Sobre a natureza do laço familiar 

amoroso, Freud (1929) pontuou que o tratamento descuidado conferido à palavra “amor” na 

linguagem omite sua ambiguidade:  

As pessoas dão o nome de “amor” ao relacionamento entre um homem e uma mulher cujas necessidades 

genitais os levaram a fundar uma família; também dão esse nome aos sentimentos positivos existentes 

entre pais e filhos, e entre irmãos e irmãs de uma família, embora nós sejamos obrigados a escrever isso 

como “amor inibido em sua finalidade” ou “afeição” (p. 108). 

 

Nessa descrição, o amor que funda a família e que continua a operar na civilização se 

especifica de duas maneiras: como união do casal através do interesse sexual, do laço conjugal, 

e como afeição presente, por exemplo, nos laços parentais e fraternais. Lacan (1938), por sua 

vez, também fez questão de especificar diferenças nas funções da família, reportando-se ao 

termo durkheimiano “família conjugal”, sendo o laço marital que testemunha o desejo do casal, 

tanto aquele que funda como aquele que resta à família após a independência dos filhos. 

Destacou, ainda, que os modos complexos de organização da autoridade familiar, de suas leis 

de transmissão, seus conceitos de descendência e parentesco, de suas leis de herança e sucessão 

e suas relações íntimas com o casamento, obscurecem as relações psicológicas, embaralhando-

as. Nessa exposição evidenciou, portanto, uma dupla função do grupo familiar: enquanto 

instituição conjugal atravessada por ordenamentos de um código de lei próprio e, residualmente, 

a despeito das mutações sociais, como espaço no qual a constituição da subjetividade se 

precipita através dos complexos parentais.  
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Os planos da conjugalidade e da parentalidade, historicamente, caminharam de mãos 

dadas nos discursos públicos e sociais, mas, apesar de amalgamados, necessitam ser situados 

em um lugar próprio a cada um, pois é a superposição dessas funções, conforme exposto, que 

aparece com frequência nos conflitos familiares judicializados. Enquanto o Direito é convocado 

a julgar as questões de família, afetando e alterando os laços de parentesco, apontando os 

direitos e obrigações decorrentes destes laços, a Psicanálise aporta o valor afetivo e a 

importância destes na constituição do sujeito (Jerusalinsky & Jerusalinsky, 2016).  

É preciso, portanto, ultrapassar as dimensões da conjugalidade e da parentalidade e os 

atravessamentos sócio-históricos desse agrupamento, olhando-o antes como campo de 

precipitação da subjetividade. Esse processo, já descrito, aponta para a incessante busca do 

sujeito por um objeto que lhe satisfaça, a fim de suturar sua falta estrutural, o que Freud traduziu 

através do mito de Aristófanes como: “uma necessidade de restaurar um estado anterior das 

coisas” (Freud, 1920, p. 68):  

[...] unir-se e confundir-se com o amado e de dois ficarem um só. O motivo disso é que nossa antiga 

natureza era assim e nós éramos um todo; é, portanto, ao desejo e procura do todo que se dá o nome de 

amor (Platão, O banquete). 

 

Freud (1929) pondera que o auge de um relacionamento parece ser atingido quando o 

casal se basta e nenhum outro interesse, nem mesmo o filho em comum, parece distrair-lhes, 

quando “o intuito de, de mais de um, fazer um único” revelaria o âmago de Eros. No entanto, 

acrescentou que “esse desejável estado de coisas” nunca existiu e que “a realidade nos mostra 

que a civilização não se contenta com as ligações que até agora lhe concedemos” (p. 113). Nesse 

esteio, Lacan (1972-73) ratificou: 

Nós dois somos um só. Todo mundo sabe, com certeza, que jamais aconteceu, entre dois, que eles sejam 

só um, mas enfim, nós dois somos um só. É daí que parte a ideia do amor. É verdadeiramente a maneira 

mais grosseira de dar à relação sexual, a esse termo que manifestamente escapa, o seu significado (p. 64). 

  

Sabe-se, pela psicanálise, que a falta estrutural que constitui o sujeito como desejante é 

fruto de uma perda de gozo, preço de sua entrada no campo da linguagem. Esta falta é, ao 

mesmo tempo, o que franqueia a possibilidade do laço social, na medida em que o sujeito 

conserva o sonho, sempre fracassado, de tamponá-la e restituir o gozo pleno. Todo laço social, 

nesse sentido, é um modo de tratamento do gozo que resta (Lacan, 1969b), que se organiza, por 

consequência, em torno da premissa lacaniana de que não há relação sexual, que entre o homem 

e a mulher há, em verdade, um muro, muro de linguagem, que Lacan (1972-73) nomeou 

“amuro”.28  

 
28 Neologismo que deriva da junção, em francês, entre “amour” (amor) e “mur” (muro). 
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A insuficiência da linguagem, a incompletude são, deste modo, constituintes da 

condição desejante e se demonstram pela dimensão do Real que se apresenta para todos, como 

impossibilidade de os significantes se articularem produzindo um significado unívoco, ou de o 

casal conjugal fazer de dois, Um. Impossibilidade que se manifesta como mal-estar nos laços. 

Os laços, os discursos, embora marcados pelo mal-estar, são também remédios para “os 

infortúnios da vida e do sexo”, regulam os gozos permitidos, “possíveis, adequados” passíveis 

de garantir uma configuração viável do pacto social (Soler, 2005 p. 224).  

O amor é então uma promessa, aquilo que vem fazer suplência à não existência da 

relação sexual (Lacan, 1972-73). Tem função de encobrir a dimensão Real da relação sexual, 

pois fazer suplência não é fazer existir. Essa promessa comporta um hiato entre aquilo que é 

selado como compromisso no contrato nupcial e aquilo que se pode realizar. Esta distância é a 

mesma que se apresenta entre o enunciado e a enunciação, entre o dito, o escrito e o dizer: 

[...] há uma montanha entre o dizer e o escrito. A prova é que as pessoas se creem muito mais seguras de 

uma promessa quando elas têm o que se chama um papel. Um papel que é, por exemplo, um 

reconhecimento de dívida. Esse papel dá suporte à verdade da promessa (Lacan, 1975b, p. 68). 

 

O amor escrito em contrato, nesse sentido, não supre a falta, não barra o deslizamento 

metonímico do desejo e nem decreta o fim do mal-estar dos laços; e se consegue conferir-lhe 

alguma estabilidade, esta não é toda (Kuss, 2015). Em suas faces, o amor revela-se: ilusório, 

por não bastar na união dos parceiros; mentiroso, por ser narcísico e dissimular-se ao revestir-

se sob a forma de amor pelo outro; e enganador, ao visar seu próprio bem camuflado de querer 

bem ao outro – “no cômputo final, gêmeo do ódio” (Soler, 2005, p. 246). 

Existem os atrapalhamentos do amor, sempre relacionados aos atrapalhamentos do gozo. O amor tem uma 

relação com o Um, ou seja, fazer, de dois, Um. O gozo tem relação com o Um, mas é o Um sozinho. 

Mesmo quando acreditamos que com dois gozos chegamos a fazer um, por exemplo, ter o orgasmo ao 

mesmo tempo, resta o fato de que não sabemos nada sobre o gozo do outro, pois o gozo é sempre o gozo 

do próprio corpo. [...] a ideia de fazer comunhão nos gozos, é somente um gozo da fantasia (Izcovich, 

2015, p. 14). 

 

Assim, se há Um, este um não é produto da comunhão dos gozos, deve ser lido como 

Um sozinho, pois goza-se do próprio corpo, sendo essa a grande sacada de Freud (1914), ao 

introduzir a função do amor narcísico: o amor, se é verdade que ele tem relação com o Um, não 

faz ninguém sair de si mesmo (Lacan, 1972-73, p. 53).  

O amor é, portanto, em sua estrutura, narcísico e, na contemporaneidade, sem modelo, 

acrescenta Soler (2005): mas se não temos o amor ideal, romântico, perdido nas figuras míticas 

do passado, ainda temos amores, contingentes aos (des)encontros. Dizer que o amor é sem 

modelo, porém, não significa supô-lo livre. Isso é o que Freud, desde 1912, afirmava quando 
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sublinhou que a liberdade concedida ao prazer sexual no casamento, por exemplo, não é capaz 

de proporcionar uma satisfação completa. A libido, segundo ele, é avivada por obstáculos, “e 

onde as resistências naturais à satisfação não foram suficientes, o homem sempre ergueu outros, 

convencionais, a fim de poder gozar o amor” (p. 193). O amor guarda, portanto, o caráter 

repetitivo e compulsivo de um modo de gozar, de uma estrutura sintomática (Soler, 2005). 

Embora não seja uma instituição de saúde mental propriamente dita, é à instituição 

judiciária que muitas famílias recorrem para “tratar, viver e falar da dor da separação, dos 

rompimentos dos vínculos, da ‘desidealização’ da família e de si mesmas” (Suannes, 2011, 

p.47), porque não encontraram outras formas e espaços para lidar com o sofrimento 

experimentado. Assim, ainda que claudicante, ao mesmo tempo em que dita o reconhecimento 

das relações, a regulação das suas dissoluções e dos seus efeitos, a lei é também convocada 

pelos sujeitos envolvidos, estabelecendo com eles uma relação de parceria no ordenamento de 

sua intimidade. 

Ciente de Eros e de Tânatos,29 todavia, à psicanálise interessa a singularidade das 

dinâmicas pulsionais presentes nestas novas organizações familiares, não lhes competindo 

prescrever uma forma idealizada e imaginarizada de família, a partir dos modos tradicionais de 

filiação e organização social, que satisfaria os caminhos “normais” para desenvolvimento 

psíquico, ou indicar qual o arranjo familiar seria produtor de mais “saúde psíquica” (Ceccarelli, 

2007). 

Pensando as transformações na cultura, importa destacar que a hipermodernidade não 

só institui modos diversos de se fazer laço conjugal, mas também formas diferentes de se 

exercer a parentalidade, atravessadas ainda pela singularidade de cada sujeito. Se antes o que 

fundava o casamento cumpria funções objetivas – como a formação e a transmissão patrimonial 

– amparadas por leis que buscavam “civilizar o desejo” e pelo discurso religioso e, 

posteriormente, médico da monogamia e da procriação, hoje tal instituição é sustentada, 

sobretudo, por relações de afetividade instauradas pelo desejo dos envolvidos, o que torna a 

amarração desses laços mais flexível e frouxa. 

Desse modo, na contemporaneidade, podemos falar em “amores”, “famílias”, 

“infâncias” e em “parentalidades”, sublinhando a pluralidade dos seus modos de constituição e 

configuração. A intimidade das relações instituídas em cada uma dessas novas configurações 

traz marcas da singularidade do laço, que não está prescrita e nem pode ser catalogada. A 

 
29 No mito grego, Eros é o deus do amor e Tânatos, deus da morte, aos quais Freud (1920) remeteu na 

conceitualização das pulsões de vida e de morte no texto “Além do princípio de prazer”. 
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diversidade de critérios que conferem legitimidade subjetiva ao enlace amoroso e familiar, 

portanto, antecede e nem sempre está amparada pelo lastro jurídico, que tenta lentamente 

acompanhá-los. O Estado, deste modo, testemunha seu descompasso na tentativa de regular “a 

família” e “a parentalidade” – fatos sociais, anteriores ao direito, e atravessados pelo desejo que 

desliza, não possui um objeto fixo, está atrelado a contingências não previstas em leis, que 

caducam frente à dinamicidade de fenômenos marcados pela complexidade da subjetividade 

humana. 
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4. ENTRE-LAÇOS DA JUDICIALIZAÇÃO: OS DISCURSOS NA CENA JUDICIAL 

 

“De que são feitos os dias? – De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Entre mágoas 

sombrias, momentâneos lampejos: vagas felicidades, inactuais esperanças. De loucuras, de crimes, de pecados, 

de glórias – do medo que encadeia todas essas mudanças. Dentro deles vivemos, dentro deles choramos, em 

duros desenlaces e em sinistras alianças…” 

(Cecília Meireles, 1956) 

 

Os sujeitos acessam o mundo através dos laços que estabelecem uns com os outros. Tais 

alianças comportam trocas enunciadas por aspirações de justiça e equanimidade, mas os poetas, 

que antecedem o próprio texto cotidiano de nossa experiência, mostram que elas são permeadas 

por conflitos, mal-entendidos e desenlaces que demandam algum tipo de (re)mediação, seja no 

plano privado ou público. Quanto mais os recursos subjetivos são parcos na tentativa de dar 

tratamento ao mal-estar das perdas envolvidas nessas rupturas, os recursos sociais são 

acionados para equacionar e equilibrar as faltas e os excessos.  

Nesse sentido, Freud (1929) pensou o processo civilizatório como consequência da 

tentativa de regulação dos relacionamentos entre os homens, que exige sacrifícios individuais 

em função da coletividade. A lei teria emergido na cultura como um estatuto para o qual todos 

precisariam contribuir com uma parcela de renúncia pulsional, como garantia de que não 

haveria violação em nome de um único indivíduo (Freud, 1929). Os laços sociais, nessa 

perspectiva, são marcados pelo esforço contínuo que o homem necessita empregar na 

reorganização de seus componentes libidinais.  

Aquilo que Freud (1929) nomeou como “mal-estar inerente ao processo civilizatório”, 

Lacan (1969b) abordou a partir da teoria dos discursos, segundo a qual estes seriam modos de 

tratar o mal-estar, de organizar o gozo tributário da inserção do homem na cultura, cujo acesso 

instaura a falta que o impele ao estabelecimento do laço social. Desse modo, o protótipo de todo 

laço e, portanto, de todo discurso, é a articulação de dois campos distintos (do sujeito e o do 

Outro) em torno de uma falta estrutural. 

“Ganhar sem perder, gozar sem partilhar” sempre foi um sonho acalentado pela 

humanidade, destacou Lévi-Strauss (1982, p. 537). Portanto, tentar negar a falta que organiza 

e estrutura não apenas o social, mas também o próprio sujeito, não é algo novo, mas ganhou 

proeminência na contemporaneidade, na qual as soluções médicas e jurídicas emergem a fim 

de paliar o mal-estar. Nesse sentido, as instituições judiciárias aqui em questão constituíram-se 

como forças capitais na sustentação do laço, possibilitando a convivência em sociedade que, de 

fato, não se conserva sem as regras de intercâmbio (Miranda, 2010). Judicializar o conflito 

oriundo das relações humanas de troca significa submetê-lo aos imperativos de conduta e aos 
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enunciados de organização social sustentados pela norma jurídica, que estabelece medidas 

legais àqueles que a infringem. Por outro lado, na contemporaneidade, assistimos a uma 

crescente judicialização da vida, que se delineia à medida que os sujeitos se apropriam da 

regulação normativa e legal do viver, recorrendo ao sistema de justiça e aos seus dispositivos 

acessórios30 para a resolução dos conflitos cotidianos (Oliveira & Brito, 2013). Não se trata 

apenas de sujeitos que se submetem a uma norma imposta pelo Estado, mas que passam também 

a reivindicá-la e a incorporá-la no dia a dia, através do “exercício da vigilância, da denúncia, 

do julgamento e da punição de comportamentos considerados perigosos ou desviantes” 

(Oliveira & Brito, 2016, p. 151)  

A partir das noções de discurso, ambos os autores, Foucault e Lacan, forneceram 

recursos distintos que permitem pensar a judicialização dos conflitos que abarrotam os 

tribunais. Através de uma parceria, de oferta e demanda, entre Estado e sociedade, a intervenção 

da lei é acionada a fim de regular o social através das relações privadas e (re)mediar o mal-estar 

do sujeito no campo familiar. Este ato, que envolve um enlace entre diferentes sujeitos 

(operadores do Direito, peritos, famílias), faz circular práticas e palavras na instituição 

judiciária, produzindo efeitos tanto no campo social quanto no subjetivo. 

A atualidade dessa tendência conversa com as raízes históricas dos modos de se exercer 

o poder e a governabilidade através da regulação do laço, operada por distintas tecnologias. A 

ordem judiciária, embrião do aparelho de Estado, segundo Foucault (1979), aparece como 

expressão do poder, visando à ordem pública a partir de uma ideologia sobre “o que é, ou não 

é, bom fazer”: 

[...] olhemos meticulosamente o que significa a disposição espacial do tribunal, a disposição das pessoas 

que estão em um tribunal. Isso pelo menos implica uma ideologia. Qual é essa disposição? Uma mesa; 

atrás dessa mesa, que os distancia ao mesmo tempo das duas partes, estão terceiros, os juízes; a posição 

destes indica primeiro que eles são neutros em relação a uma e a outra; segundo, implica que o seu 

julgamento não é determinado previamente, que vai ser estabelecido depois do inquérito pela audição das 

duas partes, em função de uma certa norma de verdade e de um certo número de ideias sobre o justo e o 

injusto; e, terceiro, que a sua decisão terá peso de autoridade (Foucault, 1979, p. 45). 

 

A lei e os direitos e deveres que ela prescreve sustentam-se, nessa perspectiva, em 

discursos e instrumentos de poder produtores de saber e verdade, estabelecidos e aplicados de 

acordo com os ideais sociais e os modos de governabilidade dominantes em cada época:  

 
30 O sistema de justiça não se restringe ao Poder Judiciário, que trabalha de forma articulada com o Poder Executivo 

e Legislativo. Assim, a judicialização abarca as leis, os responsáveis pela sua interpretação, aplicação e execução. 

Diversas instituições, órgãos jurisdicionais da administração pública, e não jurisdicionais da sociedade civil estão, 

direta ou indiretamente, envolvidos nesse processo: tais como as câmaras legislativas, os conselhos de justiça, os 

tribunais, os ministérios públicos, as defensorias, as delegacias, os conselhos tutelares, que zelam pelo 

cumprimento dos direitos da infância e adolescência conforme preconizado pelo ECA (Lei nº 8.069/1990). 
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Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso 

que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 

os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 

dizer o que funciona como verdadeiro (Foucault, 1979, p. 12).  

 

Assim, o discurso não é apenas texto, nem somente ato. Envolve as práticas e os agentes 

que, em posição de poder, colocam-no em movimento, produzindo efeitos de saber e verdade. 

O poder, sublinhou Lacan (1975), está sempre vinculado à palavra, “jamais repousa sobre a 

força pura e simples”. A produção de discursos, como os judiciários e terapêuticos, é assim 

controlada e organizada por rituais que determinam os sujeitos que falam, suas qualificações, 

seus gestos, comportamentos e seus papéis, assim como todo um conjunto de signos que os 

acompanham (Foucault, 1970/2012, p. 36). 

A partir do exposto, este capítulo pretende analisar os discursos presentes na cena 

judicial com o aporte das teorias foucaultiana e lacaniana, considerando o fenômeno da 

alienação parental enquanto um objeto que nasce no campo de saber das práticas médicas e 

jurídicas, articuladas pelos agentes do laço social que compõem o processo de judicialização.  

 

4.1. O texto em ação (na cena) judicial 

 

Conforme situado, o discurso não é apenas texto, é aquilo que propriamente lhe escapa, 

sem prescindir dele, é o texto em ação. Posto isto, neste plano será apresentada uma análise dos 

discursos presentes em ações judiciais que envolvem acusações de alienação parental, com o 

aporte das concepções foucaultianas de biopoder, saber e verdade, e da crítica de teóricos do 

contemporâneo, como Bauman (2007), Costa (1999; 2005), Dufour (2005), entre outros. Para 

tanto, foram extraídos dos autos processuais trechos que circunscrevem o fenômeno designado 

como “alienação parental”, agrupados a partir de eixos temáticos que revelam que os processos 

de medicalização e judicialização da parentalidade, tendem a ser marcados por discursos 

patologizantes, naturalizantes, criminalizantes e vitimizantes que se articulam como vetores de 

normalização da família.  

A pesquisa nos autos processuais partiu, primeiramente, de uma análise sobre a 

definição do fenômeno da AP contida nas petições de operadores do Direito. Desse recorte, 

pôde-se identificar que os advogados costumam recorrer ao conceito conforme descrito na 

literatura psiquiátrica e jurídica, reportando-se não apenas à alienação parental, mas a sua 
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nomenclatura sindrômica, como se pode observar abaixo, na citação de trechos dos processos 

analisados: 

 

“Quando o genitor alienante tenta afastar o menor do relacionamento com o outro genitor, promove a 

ALIENAÇÃO PARENTAL. Esta situação pode causar o aparecimento de uma síndrome que aparece 

com o apego excessivo do menor com relação a um dos genitores e do afastamento total do outro. A este 

processo patológico dá-se o nome de síndrome de alienação parental” (9)“A síndrome da alienação 

parental foi delineada pelo professor do Departamento de Psiquiatria Infantil da Faculdade de 

Columbia, em New York, Richard Gardner, sendo considerada pelo psiquiatra como um distúrbio 

infantil que se desenvolve principalmente no decorrer da separação dos genitores e do processo de 

guarda.” (1) “A Síndrome da Alienação Parental é uma das doenças que emerge quase que 

exclusivamente no contexto das disputas pela guarda. Nesta doença, um dos genitores (o alienador, o 

genitor alienante, o genitor PAS-indutor) empreende um programa de denegrir o outro genitor (o genitor 

alienado, a vítima, o genitor denegrido).” (2) “Advirta-se que a 'síndrome da alienação parental' e o 

afastamento forçado causador da perda de vínculo afetivo entre genitor e filho, é questão urgente e deve 

ser combatida.” (1) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

Há nestas passagens uma referência ao autor da SAP e ao campo de saber médico 

psiquiátrico ao qual ele pertence; e ainda, uma diferenciação entre o programa alienante de 

desqualificação de um genitor sobre o outro (AP), e a síndrome patológica (SAP) de rejeição 

e afastamento parental que ela provocaria nas crianças em um contexto de disputa de guarda. 

No âmbito legislativo, controvérsias em torno do conceito de SAP, aparentemente, pareciam 

ter sido superadas através da diferenciação entre alienação parental e síndrome da alienação 

parental, proposta por Darnall (1999) 31.  

Ao adotar a primeira expressão, a legislação brasileira buscou centralizar-se na coibição 

do ato alienador; evitou, por conseguinte, confrontar-se com outros impasses, tais como os 

levantados pela nomenclatura médica. Contudo, embora a Lei nº 12.318/2010 não adote a 

acepção sindrômica proposta por Gardner (1985), sustenta-se nas matrizes do conceito por ele 

proposto, assim como diversos trabalhos encontrados na revisão de literatura psicológica 

brasileira. Consequentemente, os autos processuais fazem constante menção ao autor, como 

acima demonstrado. Dessas definições, destaca-se o campo de saber psiquiátrico, no qual este 

conceito nasce, bem como a natureza psicopatológica atribuída ao fenômeno abordado. 

Ao interrogar sobre o que é um autor pela sua função, Foucault (1969/2011, 1970/2012) 

nos dá elementos para compreensão dos holofotes lançados sobre este tema, através da 

 
31 A síndrome da alienação parental se concentra no comportamento da criança, a alienação parental, por sua vez, 

concentra-se mais no comportamento dos pais do que no empenho da criança em degradar o genitor 

vitimizado. Neste caso, a alienação parental pode ocorrer antes que o ódio dos pais permeie as crenças da criança 

sobre o genitor alvo, ou, ainda, os pais podem alienar sem necessariamente levar ao desencadeamento da síndrome 

de alienação parental. 
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“cientifização” da questão, assinalando que, diferentemente da Idade Média, na qual os textos 

só detinham valor de verdade pela marca da sua autoria, a partir do século XVII os discursos 

científicos passaram a ter legitimidade por si, no anonimato de uma verdade demonstrável e 

replicável por seus instrumentos e métodos. Deste modo, no campo da ciência, a função do 

autor se apaga, restando apenas para batizar proposições, formulações, teoremas e síndromes 

patológicas:  

[...] na biologia e na medicina, a indicação do autor e da data do seu trabalho desempenha um papel 

bastante diferente: não é simplesmente uma maneira de indicar a origem, mas de conferir um certo índice 

de "credibilidade" relativamente às técnicas e aos objetos de experiência utilizados em tal época e em tal 

laboratório (Foucault, 1969/2011, n.p.)  

 

Assim, a força de nomenclaturas médicas na análise e compreensão dos conflitos 

humanos, tais como aquele designado, na interface do campo médico e jurídico, como alienação 

parental, parece relacionar-se com o estatuto de legitimidade na produção de verdades. Vale 

lembrar que o sistema penal buscou amparar-se, primeiramente, em uma teoria do Direito, mas 

a partir do século XIX, “como se a própria palavra da lei não pudesse mais ser autorizada em 

nossa sociedade, senão por um discurso de verdade”, buscou calçar seus lastros na articulação 

com os saberes sociológico, psicológico, médico e psiquiátrico (Foucault, 1970/2012, p. 18). O 

discurso de Gardner, nesse sentido, parece ter adquirido legitimidade não exatamente pelo 

prestígio do seu nome, mas por sua vinculação ao código e aos signos do campo das ciências 

médicas, muito embora não cumpra todos os requisitos de produção de verdade, sendo por isso, 

posteriormente, questionado nesses termos. 

Ao justificar o estatuto de síndrome do fenômeno que descreve, por exemplo, Gardner 

apoia-se no paradigma médico, comparando-a em momentos distintos com a síndrome de 

Down, com a síndrome de Tourette e com a síndrome de Asperger. Empenhando-se em 

defender a pertinência de utilizar a expressão “síndrome de alienação parental”, em vez de 

apenas “alienação parental”. Em suas publicações, identifica-se uma expectativa de que o 

fenômeno fosse incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

5). No entanto, no DSM-4 (2002) já era possível encontrar categorias destinadas a problemas 

de relacionamento parental usada quando o padrão de interação entre pai/mãe-criança está 

associado a significativo prejuízo individual ou familiar, ou ao desenvolvimento de sintomas 

clinicamente significativos no pai, na mãe ou na criança.  

Gardner (2002) elencou uma série de diagnósticos do referido manual – aplicáveis ora 

aos alienadores, ora às crianças, ou a ambos – que, apesar de não serem idênticos à SAP, 

possuem elementos comuns que justificariam sua utilização e poderiam ser potencialmente 
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úteis aos tribunais, sobretudo em casos severos, a saber: transtorno psicótico compartilhado; 

transtorno delirante; transtorno de personalidade paranoide; transtorno de personalidade 

borderline; transtorno de personalidade narcisista; transtorno de conduta; transtorno de 

ansiedade de separação; transtorno dissociativo; e transtorno de ajustamento.  

O acionamento deste saber produtor de “verdade” não é sem efeitos; reverbera nos autos 

processuais e nas narrativas dos sujeitos que, frequentemente, tentam imputar ao seu par 

litigante características psicopatológicas, acessando dados da história familiar, comportamentos 

do ex-companheiro que, desde sua primeira infância, sugeririam a montagem de uma 

personalidade psicopática ou psicótica, figuras míticas no imaginário social que, vulgarmente, 

denotam crime e loucura, antigas parceiras presentes na cena judiciária. Como se pode observar, 

nos autos processuais, a SAP não aparece isolada; vem com frequência acompanhada de uma 

série de outras desordens psíquicas, que estariam na origem do comportamento do alienador e 

da criança alienada: 

“A síndrome de alienação parental (SAP) refere-se a um transtorno da personalidade que tem 

acometido crianças e adolescentes cujos pais tenham se envolvido em forte litígio decorrente da 

necessidade de intervenção judicial para estabelecer o sistema de atribuição de sua guarda, com os 

correlatos direitos e deveres daí decorrentes.” (10) “Estudiosos ensinam que: 'como características 

marcantes da personalidade de um alienador, podemos destacar: pais ansiosos, egocêntricos, 

agressivos, instáveis, controladores, apresentando muitos casos de personalidade perversa.'” (1) “Em 

situações de violência, conflitos, brigas e opressão psicológica, em que há pessoas ansiosas, brigas e 

discussões, esses estados, todo esse tipo de neurose passa para a criança. A criança sente toda essa 

tensão, toda essa preocupação, toda essa incompetência, em certo sentido. Nesses ambientes, as crianças 

tendem a ter algum tipo de transtorno mental.” (6)  

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

Desta passagem, destaca-se a montagem de um transtorno da personalidade alienadora, 

no qual ansiedade, egocentrismo, agressividade, perversidade e instabilidade são signos que 

convergem a uma incompetência à parentalidade. Isso se coaduna com a definição de Gardner 

(2002), que ressaltou, todavia, o caráter não substitutivo destes diagnósticos adjacentes ao 

diagnóstico de SAP. Em sua linha de defesa, argumentava que constar no DSM asseguraria a 

admissibilidade do fenômeno nos tribunais de justiça, advertindo que caso isso não ocorresse, 

“muitas famílias com SAP seriam privadas do reconhecimento que apropriadamente merecem 

nos tribunais – que dependem frequente e significativamente do DSM”. Nesta declaração, 

observa-se a legitimidade que o saber médico, dentre os demais, poderia conferir a um 

fenômeno de caráter subjetivo, garantindo sua validação e inserção no campo judiciário. 

Em 2013, foi publicada a quinta versão do DSM, e a inclusão do termo “alienação 

parental” não se concretizou devido à escassez de evidências científicas para definição 

sindrômica. Contudo, ainda que não claramente explicitada, a expressão apareceu pulverizada, 
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podendo ser utilizada para designar problemas de relacionamento entre pais e filhos, problemas 

de comportamento associado a controle parental inadequado ou excesso de proteção; e 

cognitivos sob a forma de atribuições negativas das intenções dos outros, hostilidade ou 

culpabilização do outro; sentimentos injustificados de estranhamento. O termo “alienação 

parental” ou “alienação dos pais” aparece também como uma subcategoria ampla, “Caregiver-

child relationship problem” (QE52.0), na CID-11 da OMS, prometendo maior facilidade e 

celeridade na avaliação e aplicação de encaminhamentos para decisões judiciais, tratamento 

psiquiátrico e terapêutico (Gonçalves, 2018). 

Ao analisar as condições para o surgimento da experiência clínica, Foucault (1977a) 

destacou que, até o século XVIII, na medicina classificatória, tanto o médico quanto o doente 

não deveriam estar implicados na racionalidade da doença, daí a necessidade de neutralizar e 

abstrair o sujeito em prol da descrição dos seus sintomas: “quem desejar conhecer a doença 

deve subtrair o indivíduo com suas qualidade singulares” (p. 14). As ciências humanas 

importaram o modelo antropológico e epistêmico da medicina moderna, pelo lugar estratégico 

que esse discurso atribuiu às categorias de normal e patológico, ressaltam Birman e Hoffmann 

(2017), configurando assim uma crescente apropriação dos modos de vida pela medicina que, 

como instância de regulação, passa a abordar os problemas sociais como doenças a serem 

tratadas e medicalizadas.  

Este primeiro momento da análise permitiu evidenciar o processo de medicalização que 

atravessa a concepção do fenômeno da AP, ainda que, na atualidade, prescinda de uma 

nomenclatura sindrômica. O estudo do tema da medicalização ganhou proeminência a partir da 

década de 1950, através de diferentes autores como Illich (1975), Conrad (1979), e Foucault 

(1979), que lançaram luz à expansão e à hegemonia do saber médico na definição e 

compreensão de determinados fenômenos e, por conseguinte, na gestão da vida, tal como 

observamos no caso da SAP.  

Apesar das distintas abordagens e reflexões acerca do tema, a medicalização pode ser 

concebida como tendência pela qual comportamentos e problemas não médicos passam a ser 

definidos sob a insígnia de doença e transtorno, delegando à medicina a compressão do objeto 

de estudo, bem como à profissão médica a competência para a prescrição do tratamento, no 

qual o saber leigo, as propostas alternativas de cuidado à saúde e a singularidade dos pacientes 

tendem a não ser considerados (Illich, 1975; Conrad, 1979; Foucault, 1979). Dessa forma, 

produz-se um alargamento da epistemologia psiquiátrica, a partir da sintomatologização de uma 
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série de fenômenos que antes não possuíam estatuto de doença, como podemos observar na 

definição e na descrição da SAP circulante nos documentos processuais.  

Um dos principais pontos destacados por Conrad (1979) diz respeito às diferentes 

formas de controle social exercidas (intencional ou inconscientemente) pela medicalização, ou 

seja, os modos pelos quais as funções da medicina dão suporte à adesão às normas sociais, 

sobretudo no sentido de minimizar ou normalizar comportamentos desviantes, não conformes. 

Assim, o saber médico não opera sozinho, mas frequentemente em colaboração com outros 

saberes e instituições, como por exemplo aquelas que compõem o sistema de justiça. 

Na atualidade, os discursos sobre a infância e adolescência não são homogêneos, 

transitam entre a medicalização, a judicialização e a mercantilização, que transformam soluções 

em produtos médicos e jurídicos (Rosa, Veras & Vilhena, 2015). Nesse esteio, o conceito 

médico da SAP deu uma nova roupagem a velhos problemas vivenciados pelas famílias em 

situação de litígio, atualizando a parceria entre Psiquiatria e Direito, na qual a primeira confere 

legitimidade científica às sentenças judiciais (Sousa & Bolognini, 2017).  

Os efeitos da medicalização dos fenômenos da vida, através de modelos teórico-

descritivos, classificatórios, com promessas de soluções rápidas, tal como ocorreu com a SAP, 

negligenciam a tessitura complexa do romance familiar, rotulando e patologizando também os 

sujeitos envolvidos. Nesse cenário, é fundamental refletir sobre aspectos tais como: os efeitos 

da constituição massiva de diagnósticos para a abordagem dos conflitos humanos; as políticas 

medicalizantes e judicializantes que ganham força na contemporaneidade no tratamento do mal-

estar através da objetivação dos discursos, promovendo um apagamento do sujeito e uma 

redução do campo da linguagem na compreensão do conflito-sintoma; o declínio de outras 

formas de resolução dos conflitos que incluem maior participação e implicação do sujeito; e, 

em contrapartida, um incremento de soluções interditantes, que o desqualificam para o exercício 

de suas funções sociais. 

A atribuição do rótulo “síndrome da alienação parental” designa um nome de impacto, 

que promove o produto que se pretende vender, e a facilidade desta comunicação e de análises 

baseadas na simples observação comportamental pode redundar numa simplificação e 

banalização do tratamento do conflito familiar, alerta Sousa (2010). Desse modo, pensar como 

a etiqueta SAP circula não apenas na cena judicial, mas também como é socialmente valorizada 

e incorporada parece ser fundamental. É nesse sentido que Foucault (1977b) recomenda ser 

necessário prestar atenção nas palavras que não cessam de reaparecer nos títulos panfletários 
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de jornais e revistas, pois, cumprindo a função de “cambiadores entre o familiar e o notável, 

entre o cotidiano e o histórico”, trazem à cena personagens, objetos e diálogos que 

frequentemente não têm lugar no social, revestindo de ineditismo e curiosidade a monotonia 

dos acontecimentos cotidianos. 

Assim, empreender uma análise das narrativas circulantes em torno da questão familiar 

permite trazer à luz o jogo de saber e as relações de poder que acionam os discursos dispostos 

nas instituições e nos papéis que estas prescrevem. Em um breve levantamento, realizado em 

março de 2019, com o termo “alienação parental" no site de buscas Google, encontramos as 

seguintes matérias a respeito do tema:  

“Quando os pais viram monstros: Lei da Alienação Parental completa 7 anos no Brasil”; “Os efeitos 

perversos da alienação parental”; “Entenda a lei da alienação parental e as punições previstas para 

pais e mães”; “Finalmente, a alienação parental é motivo para prisão”; “Agora a alienação parental 

dá cadeia”; “Alienação parental: a lei pode colocar crianças nas mãos de abusadores”.  

 

Monstros – perversos – abusadores - punições – prisão – cadeia, esta série de palavras 

que circundam o noticiário sobre a alienação parental evidencia um duradouro ponto de 

intersecção entre a judicialização e a medicalização: quando os discursos jurídico e psiquiátrico 

se articulam como vetores da normalização que se desenvolvem às margens, e até mesmo na 

contramão, do sistema de leis32.  

Em conformidade com o noticiário, da montagem processual do cenário familiar 

litigante frequentemente participam personagens parentais aos quais se atribuem um caráter 

perverso, violento e vingativo, como se pode observar nos autos: 

“A guarda do menor e o direito de visita são instrumentalizados pelo ressentimento da genitora, numa 

relação perversa que expõe a criança ao desamparo, abandono, privação de contato, transformando o 

filho em objeto de barganha.” (1) “O corréu está praticando alienação parental, entre outras violências 

diretas contra as crianças, por meio de práticas reiteradas e métodos violentos contra as crianças com 

o objetivo de atingir o demandante, de quem tem ciúmes patológico.” (6) “O réu é uma pessoa 

dominadora e violenta por natureza! Recentemente se apropriou dos bens amealhados pelo casal ao 

longo de anos de união e convivência” (7)  

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

A ampliação do campo semântico da palavra violência, bastante presente nos autos 

processuais, não corresponde necessariamente a um incremento da criminalidade, mas a uma 

expansão de sua aplicação na qualificação dos conflitos interpessoais. Esse efeito traduz um 

modo contemporâneo peculiar de se relacionar com o outro, marcado pelo aumento da 

 
32 As técnicas de normalização não devem ser confundidas com o sistema de normas no qual a lei se apoia. Há 

uma normatividade intrínseca ao código legal, que tem por função efetuar a codificação de uma norma, cujo caráter 

prescritivo possibilita a distinção entre o normal e o anormal. (Foucault 1977-78). 
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percepção de proximidade dos riscos e das ameaças, e consequentemente por um apelo a 

medidas de prevenção e de segurança (Rifiotis, 2012; Sousa, 2014; Oliveira & Brito, 2016).  

Nas ações judiciais, a fragmentação das narrativas sobre o conflito familiar, através do 

recorte de cenas pouco contextualizadas e a qualificação do perfil psicológico do alienador 

geralmente sobressaem, valorizando o caráter homogeneizante do fenômeno, em detrimento 

daquilo que singulariza os sujeitos e suas questões. A intimidade das relações parentais é, assim, 

ampliada sob a lupa dos operadores do Direito de Família, convocados em defesa da causa dos 

transtornos e síndromes, que inflacionam o inventário de riscos. 

Assim, além dos discursos patologizantes que se associam à medicalização, outra 

tendência é observada na caracterização do fenômeno – sua criminalização –, através do 

destaque à periculosidade das condutas parentais. No cotidiano das Varas de Família, as figuras 

da mãe vingativa e desnaturada e do pai violento e abusador são personagens que costumam 

protagonizar a composição do conflito narrado nos autos processuais. Desse modo, através da 

aproximação entre SAP e relações perversas, reproduzem-se discursos de medo e de 

moralização. 

“É oportuno demonstrar que a requerida não tem escrúpulos, pois utiliza o filho com finalidade 

vingativa, a própria perversão em muitos momentos vem dissimulada em pequenas atuações em que 

inventar situações para manipular o menor a fim de que este repudie o seu genitor.” “A reiteração da 

conduta criminosa da requerida obrigou o requerente a buscar o amparo judicial em várias 

oportunidades, para tentar assegurar o cumprimento do acordo.” (1)  

“Insta salientar que o Requerido é uma pessoa mentalmente desequilibrada, dissimulada que, apesar 

de não demonstrar isso no convívio social, costumava revelar-se dentro de casa.” (10) 

“Um homem com o perfil psicológico de um agressor, voltado ao descontrole emocional diante de 

mínimas contrariedades, capaz de violentar um componente do seu núcleo familiar mais caro, não é 

capaz de educar e gerir saudavelmente a sua prole. Um homem com este aqueduto de violências terá 

condições de discernir sobre uma situação conflituosa do quotidiano da escola ou das atividades da sua 

filha, resolvendo os problemas que surgirem com equilíbrio? É por isso que a Autora insurge-se com a 

possibilidade de atribuição da guarda da menor ao Réu, pois teme que o perfil violento aflore e vitime 

psicologicamente, verbalmente ou fisicamente, a sua própria filha.” (12)  

“Na mensagem acima fica clara a prática do crime de AP porque o réu exige que a genitora exclusa do 

convívio do menor, o contato com os familiares maternos e do convívio da autora. O genitor exige que o 

menor não tenha contato com a irmã.” (7) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

Em muitos casos que chegam aos tribunais, as narrativas infantis que reportam algum 

desconforto vivenciado na transição de casas de um dos pais costumam ser exploradas e ganhar 

bastante relevo, como frutos de negligências e violências físicas, sexuais ou psicológicas 

impingidas às crianças. Importa situar que a “descoberta” da SAP no contexto norte-americano 

vem contrapor alegações de supostos abusos sexuais cometidos por pais, relançando a acusação 

como um abuso psicológico perpetrado por mães alienadoras. Assim, na cena judicial, a criança 
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se situa entre um pai abusador ou uma mãe alienadora. O acento à situação de vulnerabilidade 

aparece nos autos:  

 “As coisas tomaram rumos graves e perigosos que, pelo conjunto da obra, mais que justificam o 

requerente buscar tutela jurisdicional em seu favor e em favor de sua própria filha requerida.”; “A 

implantação de falsas memórias e falsas verdades é uma das formas que a pessoa alienante se utiliza 

para macular a imagem do alienado e prejudicar e impedir o seu relacionamento com a vítima da 

alienação”.(3);  
“[...] a genitora vem praticando todos os atos para impedir a convivência paterna, tendo inclusive 

acusado de crime de abuso sexual contra o menor, praticando toda espécie de alienação parental, como 

será demonstrado” (5); 

“A conduta da requerida é ilegal, abusiva e de gravidade impar” (8);  

“Não se trata de mera alienação parental, são fortes os indícios e os resultados do acompanhamento 

psicológico da criança demonstram e corroboram com a preocupação da requerida, os fatos se 

encaminham para uma situação de abuso de vulnerável [...]Quando o abuso e/ou a negligência 

parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a 

explicação de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável. Diante do 

temor de ter a filha em perigo de abuso sexual, a requerida buscou acolhimento junto ao Serviço de 

Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual.” (12)  

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

O problema consiste, precisamente, na polarização que se delineia na cena judicial. 

Desliza-se da suposição de abuso para o polo oposto: a falsa alegação motivada por AP. Ou há 

abuso sexual ou há falsa alegação, caracterizada como abuso psicológico. Esse raciocínio 

enfatiza a intencionalidade e desconsidera as dúvidas, os equívocos, ignora a censura histórica 

sobre o tema da sexualidade, os pudores e interditos que ela suscita, que podem sugestionar 

percepções distorcidas que, por sua vez, nem sempre são produto de um falseamento.  

Ambas as cenas comportam riscos de restrição à convivência familiar, pois nos dois 

casos permanece a sombra de uma parentalidade perversa, seja na figura do abusador ou do 

alienador. Violências físicas, sexuais e psicológicas acontecem, não podem ser negligenciadas 

e necessitam de interditos; no entanto, em muitos casos judicializados, a violência se perpetra 

não como ato, mas como um discurso que, repetido, ganha estatuto de verdade e traz grandes 

repercussões subjetivas ao estigmatizar adultos como abusadores e crianças como vítimas 

abusadas, ao romper laços familiares em virtude acusações pouco prudentes (Brockhausen, 

2012; Brandão, 2016). 

Os discursos moralizantes, segundo Foucault (1975), essencialmente parentais-pueris-

infantis, retratam o discurso dos pais com seus filhos e da própria moralização da criança: 

E, de outro lado, é o discurso que não apenas se organiza em torno do campo da perversidade, mas 

igualmente, em torno do problema do perigo social: isto é, ele será também o discurso do medo, um 

discurso que terá por função detectar o perigo e opor-se a ele. É, pois, um discurso do medo e um discurso 

da moralização, é um discurso infantil. (Foucault, 1975, p. 30). 
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Para compreender como este discurso instituiu-se no âmbito judicial, é preciso explorar 

“como um ato torna-se patológico em função de um progresso do saber psiquiátrico” (Foucault, 

1977b, p. 264), revisitando a história da criminalização da loucura. Esse processo se 

estabeleceu, primeiramente, numa exclusão aos alienados: médicos foram convocados pelos 

juízes a desvendar o enigma que certos crimes representavam, através do exame-médico-legal 

(Foucault, 1975). Um novo objeto de estudo, a anormalidade, ampliou o campo psiquiátrico, 

antes restrito à loucura, passando a ser vinculada à criminalidade. Apesar da função originária 

do exame médico – distinguir a necessidade de punição aos criminosos da necessidade de 

tratamento aos alienados –, no início do século XIX, os júris passaram a estabelecer um 

parentesco entre crime e loucura, constituindo as categorias de perigo e de perversão como os 

pilares teóricos do exame médico-legal, que forjaram discursos de medo e de moralização 

(Foucault, 1975).  

A partir do século XVIII, há uma tendência à patologização do crime, que franqueia, no 

final do século XIX, um movimento de reivindicação dos juízes no sentido da “medicalização 

da sua profissão, da sua função, das suas decisões” (Foucault, 1975, p. 34). Erigiu-se, assim, 

uma série de reformas organizadoras do poder médico-judiciário que estabeleceram que o 

indivíduo levado ao tribunal seria submetido, antes de mais nada, ao exame pericial 

psiquiátrico. Como consequência, no século XIX, foi construído um saber-verdade sobre o 

homem, sua individualidade e sua normalidade, a partir do qual nasceram práticas sociais de 

controle e de vigilância, tais como o exame médico-legal, que estariam na origem da articulação 

dos discursos jurídico, médico, pedagógico e psicológico (Foucault, 1973).  

O campo disciplinar composto pela família, pela escola e vizinhança tornou-se, nesse 

cenário, objeto das intervenções psiquiátricas. As relações intrafamiliares, parentais, fraternais 

e amorosas, suas lacunas e perturbações tornaram-se domínio de investigação do psiquiatra, 

transformado em "agente dos perigos intrafamiliares no que eles podem ter de mais cotidiano" 

(Foucault, 1975, p. 125). O controle social deixa de ser agenciado sob a forma exclusão do 

indivíduo, para realizar-se através de um minucioso policiamento biopolítico, no qual os 

indivíduos são avaliados regularmente, conforme a norma de saúde definida (Foucault, 1975). 

A partir de então, toda uma literatura médica, guias e dicionários de higiene sobre o tema da 

infância coloca em questão os costumes educativos seculares (Donzelot, 1980).  

Por trás da imagem da pureza da infância como “fase do sono da razão e do desejo”, as 

práticas médicas e pedagógicas da modernidade revelam um agenciamento político dos 

discursos sobre o sexo (Foucault, 1976/1988; Pacheco, 2012). Justamente por sabê-lo existente, 
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promovem-se uma depuração do vocabulário autorizado e um silêncio absoluto entre pais e 

filhos, educadores e alunos. Não se trata, contudo, de um mero silenciamento; fala-se sobre o 

sexo de outro modo, por outras pessoas (educadores, médicos, administradores, pais), 

autorizadas e qualificadas, a partir de outras perspectivas e com outros objetivos, por meio de 

discursos úteis e públicos (Foucault, 1976/1988):  

[...] todos esses controles sociais que se desenvolveram no final do século passado [XIX] filtram a 

sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes perigosos e em perigo — tratando de 

proteger, separar e prevenir, assinalando perigos em toda parte, despertando as atenções, solicitando 

diagnósticos, acumulando relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo eles irradiaram os 

discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que constitui, por sua vez, incitação a se 

falar dele (p. 32-33). [itálicos nossos] 

 

Além de um discurso de competência à parentalidade apoiado nos saberes médico 

pediátrico e pedagógico, que estabelece cada vez mais diretrizes não unânimes de cuidados, 

uma função de vigilância exercida pelo Estado também foi, aos poucos, incorporada pelos 

próprios sujeitos, que passaram a demandar a regulação e o controle daquele, a fim de precaver 

os riscos que a desordem psíquica, a degeneração moral e a incompetência parental 

comportariam no seio familiar.  

O exame pericial outrora requerido pelo juiz, na atualidade, passou a ser com frequência 

demandado pelos próprios sujeitos: 

“Em vista disso, os elementos trazidos aos autos que demonstram a prática de atos de AP impõe que a 

genitora seja submetida a perícia psicológica ou biopsicossocial.[...] “Destarte, é a partir da avaliação 

psicológica que o psicólogo irá elaborar o laudo que servirá de subsídio para que o magistrado possa 

elaborar sua decisão, sendo este fundamental para a compreensão exata da lide, bem como para que se 

possa definir qual genitor possui as melhores condições para deter a guarda do menor.”(1)  

“Requer que a ré seja submetida a exame psiquiátrico para apurar a sua sanidade mental, bem como 

a menor seja submetida a investigação social pelo projeto família para se apurar a AP vivida” (8) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

Outra questão suscitada pelos discursos de normalização dirigidos às famílias são os 

argumentos sustentados em uma naturalização dos papéis parentais. Historicamente, as funções 

sociais da família foram determinadas a partir daquilo que se convencionou chamar de 

“virtualidades naturais do masculino e do feminino”, como por exemplo, a racionalidade 

atribuída ao primeiro, e a afetividade/passionalidade, à segunda. Os atributos que incidiram 

sobre o ser homem e o ser mulher desenharam, assim, uma cartografia moral da diferença 

sexual, que imprimiu suas marcas à instituição familiar. Com base nessa distinção, efetuaram-

se uma circunscrição dos espaços sociais de pertencimento e uma distribuição das demandas 

relativas a cada sexo. Destinaram-se, assim, ao homem um lugar público e os encargos da 

produtividade; e à mulher, o espaço privado e a função da reprodução e gestão do lar (Birman, 
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2001). Os cuidados parentais, portanto, também se instituíram a partir dessa diferença, 

delineando os papéis materno e paterno na família. 

Se, no passado, a legislação em matéria de família assentava-se numa assimetria das 

práticas parentais, na atualidade, norteia-se no princípio de equidade destas. A 

contemporaneidade apresenta transformações importantes: as mulheres têm aspirações 

profissionais, a maternidade deixou de ser o único objetivo da vida, os homens não são 

necessariamente os provedores do lar. Toda mudança de mentalidade, entretanto, possui efeitos, 

e o que antes se apresentava como possibilidade, torna-se um imperativo (Iaconelli, 2019). Para 

a maioria das mulheres, o trabalho passou a ser uma necessidade e, para os homens, o 

compartilhamento dos cuidados domésticos e dos filhos se impõe cada vez mais. A saída das 

mulheres do espaço doméstico em busca de um projeto singularizante, entretanto, não implicou 

a presença proporcional dos homens no lar como compensação, ressalta Birman (2007), 

promovendo uma acumulação de funções para aquelas e a diminuição dos encargos destes como 

provedores. 

Há uma mudança nos referenciais de parentalidade na contemporaneidade que ainda 

está em elaboração. Nesse cenário, há nítidos descompassos: a lei, embora sempre atrasada em 

relação aos fenômenos sociais, impõe, ao mesmo tempo, novos discursos sobre os velhos 

costumes, exigindo adaptações. Como reflexo, no cotidiano das Varas de Família, observa-se, 

por um lado, a preponderância de ações judiciais de alienação parental impetradas contra as 

mulheres, e por outro, ações de indenização por abandono afetivo requeridas majoritariamente 

contra os homens. Enquanto a primeira denuncia as mães pela dominação do exercício parental, 

a segunda versa sobre o distanciamento afetivo dos pais, ainda que as obrigações alimentícias 

sejam cumpridas. O que isso tem a nos dizer? Como isso aparece nos autos?  

“O autor e homem íntegro e trabalhador e preocupa-se com uma boa criação e educação do seu filho” 

(5)  
“o genitor vem excluindo a participação da genitora e o seu direito de escolha em inúmeros detalhes, 

tentando excluí-la do convívio e responsabilidade do menor, se aproveitando da sua força econômica, 

ou para tirar recursos da genitora, ou para excluir seu nome da gestão da vida pessoa do menor. [...] 

O réu é uma pessoa dominadora e violenta por natureza! Recentemente se apropriou dos bens 

amealhados pelo casal ao longo de anos de união e convivência” (7)  
“A acionante é pessoa emocionalmente equilibrada [...] reúne melhores condições para criar e educar a 

filha em bases saudáveis, ao contrário do Acionado, pessoa emocionalmente vulnerável, não contribui 

para o sustento da filha e totalmente ausente na vida da menor.” (10) 

“A requerida não aceitou a manutenção dos valores pagos pelo requerente sem os aumentos que ela 

pretendia, dando continuidade e tornando ainda mais grave os atos de AP, de forma que agora, além de 

impedir que o menor viaje para visitar o pai também se opõe a que o pai visite o filho na cidade em que 

ele mora.” (4) 

 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 
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Em relação aos homens, observa-se que a função de provedor ainda sobressai, seja na 

qualificação de uma paternidade responsável capaz de fornecer “uma boa criação e educação”, 

seja na acusação de alienação parental quando se atribui um abuso “da força econômica” deste 

sobre os filhos; ou quando o genitor “não contribui no sustento”, sendo, ademais, “ausente da 

vida” dos filhos. As principais características atribuídas aos genitores que desqualificam sua 

paternidade seriam, nesse sentido, uma personalidade impulsiva, violenta, agressiva e 

dominadora. Ademais, também aparecem queixas relacionadas à sua insatisfatória participação 

e interesse na vida dos filhos associada a uma desobrigação do sustento. Na cena judicial, as 

mulheres costumam queixar-se, de forma recorrente, de uma paternidade lúdica, exercida 

apenas nas horas de lazer, sublinhando o desinteresse dos ex-companheiros pelas questões 

substanciais da parentalidade. 

Por sua vez, as interpretações das motivações da influência alienadora atribuída às mães 

dividem-se entre uma retaliação por uma insatisfação quanto aos “valores pagos”, e uma 

vingança dirigida ao outro, “movida pelo rancor [...] em decorrência da sua decisão de pôr fim 

ao relacionamento afetivo”, na qual se acentuam as desqualificações da mulher e da mãe em 

virtude de sua natureza passional: 

“Não há dúvidas de que a requerida movida pelo rancor que nutre pelo ex-namorado, em decorrência 

de sua decisão de pôr fim ao relacionamento afetivo, gerou um desejo de vingança, que a levou a 

instrumentalizar o filho para 'punir' o requerente.” (1)“O cônjuge feminino [...] em razão de ser uma 

pessoa muito bem-sucedida e com autoimagem muito elevada, não soube lidar adequadamente com a 

rejeição e com o abandono afetivo, razão pela qual não tem medido esforços para vingar-se do outro 

cônjuge.” (6)“Omissões e negligências da mãe, que a toda evidência busca vingar-se do demandante 

em razão deste ter tomado a iniciativa de romper o relacionamento conjugal.” (6)“as acusações não 

passam de sujas manobras de mulher rejeitada, e que está utilizando da integridade psicológica da 

infante para atingir o genitor. Caso típico de ALIENAÇÃO PARENTAL.” (9) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

Assim, há nos autos destaque ao poder nocivo da afetividade materna. As queixas ora 

se dirigem para a influência excessiva que estas exerceriam sobre os filhos, dificultando a 

participação do genitor, ora se sustentam num suposto exercício incompetente e desequilibrado 

da maternidade: 

 “...à criança, que nada mais é do que uma vítima das circunstâncias de uma mãe despreparada para 

lidar com as adversidades da vida.” (1)  

 “A Requerida tem demonstrado, desde a separação, que não possui as necessárias condições para 

cuidar e educar os filhos de forma regular e saudável, uma vez que é pessoa emocionalmente 

desequilibrada, a ponto de estar todos os dias na porta da casa do Acionado, perturbando-o, além de ter 

um estilo de vida desregrado.” (11)  
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“Os fatos descritos, já foram mais do que suficientes para provar que a mesma não possui nenhuma 

condição psicológica de educar as crianças. Uma atitude de negligência para uma criança a 

prejudicará muito em seu desenvolvimento mental, emocional e educacional.” (11) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

A teoria da SAP foi considerada sexista e duramente contestada pelo movimento 

feminista dos EUA, sendo revisada uma década mais tarde, quando Gardner (2002b) ponderou 

que a alienação não estaria mais relacionada a um gênero específico, sublinhando o aumento 

dos casos em que os pais praticavam a alienação, em virtude da ampliação de acesso e 

participação dos homens na vida dos filhos – tendo, “portanto, mais tempo e oportunidade para 

programá-los”. Na prática, contudo, a balança continua pesando negativamente para as 

mulheres, que são frequentemente as mais denunciadas em ações de alienação parental. Dos 15 

processos analisados, por exemplo, em apenas quatro as queixas dirigiam-se aos pais. É 

sobretudo a competência do cuidado materno que é posta sob avaliação nas ações judiciais de 

guarda; ao mesmo tempo, a paternidade ainda é mais judicializada no que tange à sua presença 

financeira, em ações de alimentos. 

A influência parental sobre a criança não parece estar atrelada a uma maior 

disponibilidade de tempo, nem ao perfil psicológico baseado nas virtualidades masculina e 

feminina, conforme elucubrou Gardner (2002b). Ao propor, inicialmente, que as mães guardiãs 

constituíam-se majoritariamente como as alienadoras, Gardner (1985) escamoteou a 

multiplicidade de fatores sociais, culturais e legislativos que franquearam, durante muito tempo, 

a assimetria entre os papéis materno e paterno no cuidado dos filhos (Sousa & Bolognini, 2017). 

Deste modo, as narrativas construídas nos autos processuais também carregam este vício e, 

além de reforçarem a naturalização do amor materno, ressaltam os perigos desta suposta 

“vantagem-poder” biologicamente conferida às mulheres. A guarda concedida às mães na 

atualidade aparece, ainda, desapartada de seu passado sócio-histórico, no qual o cuidado dos 

filhos era mais destino do que opção, sendo, então, tratada em termos de privilégio:  

“O genitor alienante seria, em geral, a mãe que costuma deter a guarda, e que a exerceria de forma 

tirânica. Inegável é a grande influência que a mãe exerce nos filhos pequenos, dada a natural 

sequência de um vínculo biológico para o psíquico e afetivo.” (2)  

“Levando em consideração que as Varas de Família agraciam as mulheres, com a guarda dos filhos 

em aproximadamente 91% dos casos (IBGE/2002), salta aos nossos olhos que a maior incidência de 

casos de alienação parental é causada pelas mães, podendo, todavia, ser causada pelo pai, dentro dos 

9% restantes.”(8)  

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

Na cena judicial, as queixas dirigidas às mulheres no exercício da maternidade oscilam 

de uma negligência a uma alienação parental traduzidas, respectivamente, em falta ou excesso 
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de cuidados. Ambas as situações são atravessadas pelos efeitos da naturalização da 

parentalidade. A dificuldade de participação na vida dos filhos escrita nos autos é muitas vezes 

esclarecida através dos discursos dos sujeitos quando fazem referência ao saber pedagógico e 

médico exercido pelas mães e avós nos cuidados das crianças, ao excesso de recomendações 

alimentares, medicamentosas e educativas, que nas palavras de um pai, “desde o nascimento 

[da criança], engessavam qualquer possibilidade de uma interação natural” entre ele e a filha; 

e para outro que, mesmo durante o casamento, dizia sentir-se “uma planta” cada vez que 

carregava a filha no colo, pois “tudo que fazia estava errado”.  

Nesses casos, a queixa que nomeiam como “alienação parental” só é passível de ser 

compreendida a partir de uma escuta sensível, pois as dificuldades não aparecem após o 

divórcio, mas retroagem à assunção da paternidade, marcada pelo embaraço de não portar um 

saber delegado, constituído e transmitido entre as mulheres e as instituições pediátricas e 

pedagógicas ao longo dos séculos. A categoria “parentalidade”, presente na nomeação do 

fenômeno “alienação parental”, parece escamotear as seculares diferenças entre os gêneros, 

promovendo um apagamento das distintas exigências que recaíam sobre os papéis parentais 

materno e paterno, forjando uma suposta horizontalidade no cuidado dos filhos, desejada por 

lei, mas em descompasso com a assimetria constituída historicamente, nos velhos arranjos 

familiares. 

Conforme historiado ao longo do tempo, a naturalização do papel social da mulher como 

mãe subsidiou a construção de leis que consolidavam este lugar. A resistência da mulher à 

confinação do lar produziu inúmeras mudanças legislativas, porém, o discurso da equivalência 

entre o feminino e a competência para o cuidado não só subsiste, como ainda é imperativo no 

que tange à maternidade. Quando resgatamos esta memória, torna-se mais compreensível o fato 

de algumas mulheres, tanto casadas, quanto separadas dos genitores e detentoras da guarda de 

seus filhos, assumirem o papel materno e paterno concomitantemente (Brito, 2002). 

Desempenhar o protagonismo da parentalidade e recorrer ao Judiciário em busca de mantê-lo, 

por esse ângulo, pode ser compreendido como um modo de preservar a posição de cuidadoras 

à qual estiveram associadas e que, durante séculos, entenderam como sua (Sousa & Bolognini, 

2017). 

Compreende-se, portanto, que os comportamentos de algumas mães guardiãs, consideradas sob a 

perspectiva de Gardner como alienadoras, podem ser, na verdade, o resultado de práticas discursivas que 

se estendem ao longo dos séculos e, hoje, são objetivadas sob a designação de síndrome da alienação 

parental (Sousa & Bolognini, 2017, p. 173). 
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Apesar de a reivindicação de maior participação paterna nos cuidados filiais fazer parte 

de uma perspectiva alcançada na hipermodernidade, o que se percebe na cena judiciária são 

narrativas ora carregadas de nostalgia dos modelos parentais da família tradicional, ora 

avidamente esquecidas das marcas desse percurso histórico da família, em construção sobre as 

ruínas do que é passado, mas também presente.  

Se a naturalização dos papéis parentais é observada nos discursos de pais que 

desqualificam as ex-companheiras no exercício das boas práticas presentes no ideal de uma mãe 

devotada, também tem destaque nas narrativas de genitoras que, frequentemente, defendem seu 

lugar materno a partir de uma apropriação biológica e social deste exercício e de uma 

expropriação do pai que o desautoriza para a função de cuidado. Sobretudo em relação aos 

filhos de tenra idade, as restrições e receios em relação à convivência paterna são maiores, por 

não se acreditar que o genitor seja capaz de exercer os cuidados de forma responsável, já que 

“até a separação nunca se interessou”. Apropriar-se deste saber, todavia, só é possível no 

exercício cotidiano das funções e papéis, o que exige reposicionamentos de ambos os lados.  

Um dos grandes desafios da Lei de Alienação Parental parece ser a consideração dos 

condicionantes históricos da parentalidade, de que velhos arranjos convivem com um mundo 

novo. A busca por estratégias não criminalizantes, mas capazes de promover os ajustes 

necessários às demandas atuais de compartilhamento da responsabilidade parental, entretanto, 

esbarra em muitas questões sociais, e também na tendência contemporânea de judicialização 

dos conflitos.  

 

4.1.1. A lei como remédio 

 

“Bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, 

aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela — silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o 

remorso, maldito seja quem olhar pra trás, lá pra trás não há nada, e nada mais.” 

 (Leminski, Bem no fundo, 2013) 

 

Diferentes autores, como Bauman (2007), Dufour (2005) e Costa (2005), sinalizam as 

formas pelas quais o campo social no qual o sujeito está inserido, bem como as transformações 

sociais das quais é contemporâneo, afetam seus modos de subjetivação. Segundo Dufour 

(2005), há na contemporaneidade um enfraquecimento das forças sobre as quais a modernidade 

se sustentava, prevalecendo, por exemplo, o individualismo, a supremacia monetária e 

mercadológica, a massificação dos modos de vida e a exibição das aparências, “o achatamento 
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da história na imediatez dos acontecimentos e na instantaneidade informacional”, a virtualidade 

das relações, a desinstitucionalização da família, a evitação do conflito, entre outros. Destaca, 

assim, que “a condição subjetiva está submetida à historicidade” (p. 24-25), apontando a 

fabricação de um novo modo de existir na hipermodernidade, engendrado a partir de um 

processo de “des-simbolização do mundo”. Este “novo homem” agenciado pela 

hipermodernidade seria distinto do sujeito freudiano da modernidade, pois os fluxos comerciais 

e as múltiplas conexões da lógica mercadológica neoliberal demandam do sujeito uma 

flexibilidade ágil, que esbarra nas fixações e repetições pulsionais do homem neurótico. 

A política do liberalismo articula-se com uma certa noção de liberdade presente a partir 

do século XVIII. De modo diferente dos mecanismos disciplinares, ela instaura dispositivos de 

segurança que devem permitir uma certa margem de liberdade de circulação, tanto de sujeitos 

como de coisas, em consonância com as necessidades de fluxo do mercado. Tais dispositivos 

têm como características: a regulação dos espaços de segurança, voltados à produção, 

circulação e consumo; o tratamento do aleatório, a partir do cálculo constante dos riscos e da 

noção de perigo; e a normalização que, de modo diferente das sociedades disciplinares, não 

consiste exatamente em banir o anormal, mas trazê-lo à normalidade (Foucault, 1977-78). 

Ao longo do século XX, com o neoliberalismo, a percepção de segurança jurídica foi 

sendo enfraquecida, em virtude do já mencionado descompasso entre a velocidade do progresso 

tecnológico e a lentidão da capacidade de organização social e jurídica do Estado, culminando 

numa obsolescência das soluções jurídicas frente a novas situações conflituosas (Moraes, 

2006). Nesse contexto, Beck (1992/2010) caracterizou a sociedade de risco, reportando-se a 

um modo específico de organização social da hipermodernidade para fazer frente ao incremento 

de ameaças.  

Esta nova economia neoliberal modifica as subjetividades, confirma Soler (2014) que, 

contudo, ressalta que estes sujeitos marcados pela lógica capitalista não são novos, eles apenas 

são solidários ao discurso do seu tempo e seguem a ordem na qual estão inseridos: 

É, aliás, o que se chama adaptação, as subjetividades se ajustam às exigências do laço social [...]. Portanto, 

não temos novos sujeitos, temos um novo discurso ao qual os sujeitos se adaptam do íntimo [...] é um 

sujeito apalavrado com o discurso no qual ele se aloja (p. 28). 

 

A criação de normas e leis altera as práticas que se realizam nas relações sociais, 

familiares, parentais. Deste modo, Lemos (2014) ressalta que os processos de subjetivação 

caminham lado a lado do saber-poder que, em nome da percepção de segurança, calcula riscos 

e perigos, cria assujeitamentos e normalizações. No campo da proteção da infância e 
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adolescência, por exemplo, as normas subsidiam leis que esquadrinham um campo de sanções 

ao parental quando em desacordo com as orientações oriundas dos saberes médico, pedagógico 

e psicológico. Algumas políticas de assistência do Estado voltadas à vulnerabilidade nas 

relações privadas e públicas, são dispositivos destinados às famílias, situados no âmbito dos 

processos de judicialização da vida: 

[...] devemos entender a “judicialização” como um conjunto de processos que envolvem práticas e valores 

que reinterpretam relações sociais tidas como problemáticas a partir de um viés normativo, por vezes 

criminalizante, e sempre estigmatizante contido na figura dos direitos e deveres regulados por uma 

instância de Estado. A judicialização apresenta-se como um duplo movimento: 1) ampliação do acesso à 

justiça e reconhecimento social; 2) desvalorização de formas não normativas de regulação social 

[itálicos nossos] (Rifiotis, 2012, p. 18). 

 

No século XXI, a responsabilidade civil, que consiste na imputação de dano a um sujeito 

e dever de ressarcimento por outro, mais do que uma mera reparação, assumiu função 

preventiva. Antes de mais nada, é necessário destacar que, fundamentada no princípio da 

proteção da pessoa humana, a expansão das ações de indenização por dano produziu como 

reflexo maior acesso à justiça e avanços na defesa dos direitos de cidadania. No entanto, sendo 

corriqueiro o sentimento de prejuízo gerado pela ação humana em atividades cotidianas, todo o 

rol de situações que, ainda que lícitas, são capazes de ocasionar danos não é passível de 

catalogação. Assim, a concepção de dano moral, variante desta lógica, produziu uma ampliação 

dos danos passíveis de ressarcimento, na qual estão incluídos, por exemplo, dano ao projeto de 

vida, dano por nascimento indesejado, por abandono afetivo, dano de morte em agonia, de 

brincadeiras cruéis, de descumprimento dos deveres conjugais, etc. (Moraes, 2006).  

Hoje se reivindicam não só produtos, mas também leis para satisfazer cada vontade dos sujeitos, quando 

a busca incessante para se atingir a felicidade em todos os contextos se inscreve perfeitamente no período 

pós-moderno [...]. Se não há contentamento, recorre-se à Justiça, apela-se ao Judiciário, na tentativa de 

reparar o prejuízo sofrido, pois caso a satisfação não seja alcançada, rapidamente se interpreta que houve 

algum dano e que se é digno de algum ressarcimento. (Brito, 2012, p. 568). 

 

Observa-se, deste modo, uma tendência a estender a racionalidade do princípio da 

responsabilidade civil objetiva, própria à proteção das relações de consumo, ao campo da 

subjetividade. Neste âmbito, o dano, a falta decorrente do (des)encontro humano, enuncia-se 

enquanto trauma psicológico: 

“O menor é constantemente submetido a um processo de desgaste emocional, “tortura mental”, com o 

propósito de prejudicar o afeto, carinho, admiração, respeito com o genitor e seu grupo familiar. Não há 

dúvidas de que a mãe embora cuide muito bem do filho, ocupa função alienante na sua vida, adotando 

condutas, posturas e falas para com o menor, que de forma indireta e muitas vezes diretamente, estão a 

aliena-lo colocando-o contra o pai.” (5) 

“Quanto ao perigo de dano, considerando que o Acionado é um pai ausente, inconstante, que, apesar de 

não ter outros filhos e ser aposentado, não contribui com o sustento da criança e, principalmente, age de 

maneira sub-reptícia, promovendo campanha alienante e não assegurando o devido cuidado à menor, 

resta evidenciado que ela está exposta a toda sorte de riscos e danos, sem que a mãe possa judicialmente 
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tutelar seus direitos e interesses. É patente, pois, a possibilidade de haver dano irreparável, já que a 

Autora não tem regularizada a situação de fato na qual se encontra.” (10)  
“A requerida vem distorcendo os fatos e praticando atos de evidente alienação parental, fazendo de 

tudo para que o autor não tenha acesso a sua filha em momentos e festividades, o que vem traumatizando 

a menor.” (8) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

“Todas as relações humanas ensejam sofrimentos e tristezas cuja causa normalmente 

atribuímos a outrem”, adverte-nos Moraes (2006, p. 243). Nesse sentido, é comum que conflitos 

familiares cheguem ao Judiciário interpretados como frutos de alienação parental. Tal queixa 

comporta uma cena na qual, muitas vezes, estão desimplicados os genitores reclamantes e os 

filhos supostamente alienados. O que se percebe é que qualquer dificuldade vivenciada nas 

relações parentais é rápida e irrefletidamente atribuída ao outro genitor, do qual se faz vítima 

não apenas deste, mas de outros golpes, afetivos, financeiros, etc. 

Essa percepção sobre os pais e as mães em litígio, provavelmente se alinha a certa característica das 

sociedades contemporâneas, a qual diz respeito a certo modo como vêm sendo atribuídas as 

responsabilidades pelo sofrimento. Ou seja, enquanto uns são apontados como vítimas inocentes e 

sofredoras, outros são tidos como agressores malvados que causam sofrimento aos demais. Em outros 

termos, os indivíduos seriam divididos entre os que sofrem e os que fazem os outros sofrerem (Sousa & 

Bolognini, 2017). 

Bauman (2007) destaca a categoria de vítima como uma das marcas da sociedade 

líquida moderna, na qual a dor só é encarada como natural se administrada pelas autoridades 

competentes como uma punição por mau comportamento. Assim, toda cena de sofrimento é 

constituída pela presença de uma vítima, que sofre as consequências deste outro algoz que 

necessita ser penalizado. A naturalização da justificativa do sofrimento pela vitimização “pode 

ter efeito terapêutico sobre o sofredor, tornando a dor, psicologicamente, um pouco mais fácil 

de suportar” (p. 66), ao mesmo tempo em que escamoteia as verdadeiras causas do seu 

sofrimento. Nesse sentido, podemos pensar em ganhos secundários que residem tanto na 

possibilidade de minorar a responsabilidade do próprio sujeito, quanto na prerrogativa de buscar 

uma compensação financeira, não faltando advogados dispostos a se encarregarem dessa tarefa, 

sublinha Bauman (2007), tampouco dispositivos jurídicos ao acolhimento desta demanda.  

“Como demonstrado a requerida insiste em descumprir os termos da guarda compartilhada, que não 

está funcionando por culpa exclusiva da requerida, que coloca obstáculos à convivência entre pai e 

filho.” (1) 

“Acionado tem o hábito de alegar que está sofrendo alienação parental nos Conselhos Tutelares da 

cidade [...] quando, na verdade, é ele o alienante.” (10) 

“Cumpre ressaltar que o requerente reside com sua mãe formando um núcleo familiar consistente, 

amoroso e emocionalmente equilibrado, sendo o único genitor que possui discernimento e equilíbrio 

emocional capaz de viabilizar a efetiva convivência da criança com sua família paterna e o amplo 

convívio com a genitora e demais familiares maternos.” (1)  

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 
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A culpabilidade presente nos autos e nas narrativas dos sujeitos litigantes centra-se em 

comportamentos socialmente qualificados como reprováveis. A atribuição de culpa atribuída 

de forma exclusiva ao outro parental vincula-se, ainda, à tentativa de promover-se como o único 

genitor qualificado para a função de cuidado. Este argumento passa a ser muito utilizado por 

aqueles que defendem a unilateralidade da guarda, tanto por aqueles que adotam uma postura 

alienante, quanto pelos que se consideram vítimas de um alienador.  

O debate em torno dos discursos vitimizantes que atravessam a judicialização exige 

cuidados argumentativos, a fim de não legitimar discursos de opressão que desqualificam 

importantes reivindicações sociais das minorias. Pode-se dizer que a vitimização se apresenta 

de diversas formas, uma das quais se caracteriza pela dificuldade do sujeito contemporâneo em 

responsabilizar-se e, diante disso, atribuir sua infelicidade e incompletude ao outro, destaca 

Rifiotis (2014). Analisando a alienação parental, assim como o bullying e o assédio moral, como 

partícipes do fenômeno de consagração das vítimas nas sociedades de segurança, Sousa (2014) 

conclui: 

A disseminação dessa perspectiva, a um só tempo vitimizante e punitiva acerca de impasses e 

dificuldades que podem surgir em meio às interações pessoais, vem favorecendo, ainda, demandas 

judiciais com vistas à reparação dos danos sofridos pelas vítimas, bem como a punição dos ofensores, 

contribuindo, com isso, para o incremento da judicialização de problemáticas sociais. (p. 31). 

 

A cena judicial facilita o jogo de culpabilização e vitimização, dificultando que o sujeito 

se defronte com suas próprias questões e com sua parcela de responsabilidade sobre o 

sofrimento do qual se queixa (Miranda, 2010). Os efeitos práticos da aplicação da Lei da 

Alienação Parental têm conformado três categorias de vítimas: aqueles que, identificados como 

“genitor odiado” pelos filhos, sentem-se sofredores; aqueles que, identificados com a figura do 

“genitor alienador”, sentem-se injustiçados pela imputação de uma falsa alegação de alienação 

parental; e a criança, vulnerada e vitimada pelo conflito parental.  

“Inegavelmente a principal vítima é a criança que se torna órfã de um genitor vivo. Mas, seguramente, 

todos são vítimas: o genitor alienado, que se vê banido do convívio com seu filho por longos anos, às 

vezes pelo resto da sua vida; o genitor alienador, que também é vítima de si mesmo, pois vive o tormento 

de pautar sua vida na obsessão diária de afastar o outro genitor do filho, se apossando da criança; e, 

por fim, toda a sociedade é vítima e vai contabilizar as sequelas dessa guerra sem vencedores e insana 

no futuro.” (8) 

(trechos dos autos processuais- grifos nossos) 

 

No caminho das mutações contemporâneas, o empuxo ao consumo e ao espetáculo, 

examinado por Costa (2005), aponta para uma expropriação do saber possuído pelas famílias, 

em favor do “conhecimento pretensamente científico e revolucionário”, que passa a deter o 
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poder de julgá-las “ineptas ou lesivas ao amadurecimento afetivo ou imaginativo de seus 

componentes” (n.p.). A procura e a oferta de soluções rápidas e pragmáticas compõem o cenário 

das relações hipermodernas atravessadas pela dificuldade de manejar o mal-estar dos laços 

sociais, e pela contínua busca de satisfações totais e instantâneas. Como se as referências e o 

“saber fazer com”, tradicionalmente transmitidos e constituídos ao longo das gerações 

familiares, não servissem mais, apela-se aos lenitivos médicos e jurídicos e à sua pretensa 

racionalidade científica, que tipifica e modela comportamentos, ofertando presumidas soluções. 

A tentativa de criminalizar a alienação parental e a indenização por abandono afetivo 

trazem evidências das dissonâncias que permeiam os laços familiares e as relações parentais 

sobre as quais o Estado é convocado a intervir. Os processos de identificação na infância e de 

contestação da autoridade típicos do adolescer, por exemplo, são atribuídos à influência 

perniciosa de um terceiro, do qual se faz vítima; os embaraços na assunção das funções 

parentais são justificados por motivos alheios; a negligência parental, o desinteresse filial e os 

excessos afetivos são monetarizados. Em que medida o Estado suporta tutelar o afeto e controlar 

o desejo? Existe medida capaz de mensurar e regular as relações subjetivas?  

A lei não é suficiente para eliminar o mal-estar, enfatizou Freud (1929), ao apontar “a 

inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos na 

família, no Estado e na sociedade” (p. 93). No bojo de cada conflito social judicializado reside, 

nesse sentido, sempre um excedente que não encontra representação ou correspondência na 

objetividade dos fatos, parecendo traduzir a dificuldade do sujeito em lidar com o mal-estar da 

não equivalência entre o sujeito e o outro (Guerra, 2017).  

Lacan (1953a) destaca que “a realização do amor perfeito não é um fruto da natureza, 

mas da graça, isto é, de um acordo intersubjetivo que impõe sua harmonia à natureza dilacerada 

que o sustenta” (p. 266). É inerente ao laço social tratar tais diferenças por uma ordem. Nesse 

sentido, Soler (2016) alerta que, apesar da tese sobre os efeitos disruptivos do capitalismo sobre 

os laços sociais, tende-se a idealizá-los, lamentando seu declínio, esquecendo-se de que todos 

os demais discursos funcionam “sobre uma disparidade fundamental entre os indivíduos 

apalavrados” (p. 33). O ideal do amor romântico fundado na possibilidade da equivalência e, 

portanto, da paridade, transformada em lei, reivindica uma igualdade de direito essencial que, 

entretanto, não exclui as diferenças individuais, sinaliza.  

“A paz no seio familiar rompeu-se. Como poderá voltar a ser restaurada? De onde vem a paz? Dos pais 

e dos homens. De quem vem a paz nas famílias? Dos pais. Quando a paz reina na família, todos estão 

felizes, tanto a mãe como as crianças.'” (5) 

 (trechos dos autos processuais- grifos nossos) 
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Para alguns, as transmutações sociais na instituição familiar, despertadas na 

modernidade, produzem um sentimento de nostalgia, que enseja a figura de um mestre que, 

com firmeza, seja capaz de fornecer referenciais estáveis, restaurando a estrutura da família 

tradicional: “é assim que se atiça a saudade da época em que a família não se fundava no amor 

e em que, portanto, era mais sólida e estável” (Julien, 2000, p. 21). Assim, nos autos processuais, 

o ideal de um núcleo familiar íntegro, protegido de instabilidades, com papéis parentais 

definidos e naturalizados, emerge constantemente como uma promessa que, não obstante, não 

é possível de cumprir. Neste arranjo tradicional, sinaliza Ceccarelli (2007):  

[...] todos pareciam felizes e tudo concordava com uma ordem imutável. Unidos para sempre, “para o 

melhor e para o pior”, pelos laços sagrados do matrimônio, as desavenças do casal não constituíam 

ameaças à estabilidade do lar. Até hoje este modelo é defendido por muitos como o único capaz de 

sustentar a ordem social e de produzir subjetivações sadias (p. 94). 

 

O percurso das transformações nas formações familiares, entretanto, aponta para a 

prevalência de uma fragilidade em diferentes níveis, seja nas fronteiras entre os papéis sociais 

parentais, seja na hierarquização entre pais e filhos ou na perpetuidade da relação conjugal. São 

padrões ainda presentes no ideal da cultura ocidental moderna, que tenta se rearranjar 

tropegamente nesse horizonte, já que a possibilidade de fraturas, rupturas e retificações nos 

laços não se dá sem custos emocionais, sendo umas das mais penosas fontes de sofrimento 

humano, lembra-nos Freud (1929).  

Ao refletir sobre os novos arranjos familiares, Ceccarelli (2007) destaca que a 

emergência do novo, via de regra, é experimentada de forma narcisicamente ameaçadora, na 

medida em que impõe repensar representações, valores e teorias há tempos utilizados para dar 

sentido ao real e aplacar angústias, exigindo, portanto, um importante trabalho de luto que 

demanda reposicionamentos subjetivos e produção de novos investimentos libidinais. O apego 

às certezas e à sua imutabilidade dificulta enxergar a faceta imaginária de uma verdade, 

enquanto uma produção historicamente datada, tal como a concepção sobre o que é uma família 

ou o que é uma mãe e um pai. O desencontro entre as gerações de pais e filhos e suas leituras 

díspares sobre o mundo pode parecer intolerável, justamente por compelir à revisitação de tudo 

que, até determinado momento, era naturalizado e que servia de referência para o 

estabelecimento dos laços (Ceccarelli, 2007). 

Noutro sentido, o autor, sublinha que o modelo tradicional de família, composto pelo 

par heterossexual, monogâmico, com vínculos indissolúveis e papéis parentais definidos, 

jamais foi preditor de normalidade e de subjetividades sadias. Assim como as variantes desta 
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configuração, também não é prenúncio de dano psicológico ou de trauma subjetivo: “isto 

significa que não existe uma forma de organização familiar ideal que, inequivocamente, 

garantiria um desenrolar mais sadio, ou mais patogênico, para a constituição do sujeito” 

(Ceccarelli, 2007, p. 96).  

Percebe-se, no entanto, a insistência do ideal do amor romântico em permanecer “o 

mesmo num mundo que se tornou outro”, reclamando seu direito à eternidade, a despeito das 

contingências do mundo. Esquece-se, todavia, de que a infidelidade às normas é regra da qual 

“nenhum engenho humano escapa” (Costa, 1999, p. 18-21). Presente nas ações judiciais, a 

perseguida harmonia e estabilidade emocional do lar familiar é satirizada por Huxley (1932), 

que aponta para a inevitabilidade das tentações, dores, incertezas, remorsos e solidões da 

tradicional família romântica e monogâmica. Afinal, é possível ter estabilidade?  

Do ponto de vista psíquico, [o lar] era uma toca de coelhos, um monturo, aquecido pelos atritos da vida 

que nele se comprimia. Insanamente a mãe cuidava de seus filhos (seus filhos)... Cuidava deles como uma 

gata cuida de seus filhotes [...] Mães e pais, irmãos e irmãs. Mas havia também maridos, esposas, amantes. 

Havia também a monogamia e o romantismo. [...] Com suas mães e seus amantes; com suas proibições, 

para os quais não estavam condicionados; com suas tentações e seus remorsos solitários; com todas as 

suas doenças e intermináveis dores que os isolavam; com suas incertezas e sua pobreza – eram forçados 

a sentir as coisas intensamente. E, sentindo-as intensamente, como poderiam ter estabilidade? (Huxley, 

1932, p. 34-38). 

 

O autor retrata a busca pela felicidade através da analgesia dos sentimentos, pela 

medicalização e técnicas de normalização, no ano de 632 d.F. (depois de Ford), tempo no qual 

as pessoas não nascem, decantam, são gestadas em laboratórios e educadas a partir de 

condicionamentos que, com o reforço das “pílulas de soma”, tentam eliminar qualquer mal-

estar oriundo de tensões familiares e sociais. Seu desviante personagem Bernard Max, no 

entanto, representa o irremediável do (des)encontro humano, seu sentimento de culpa e de 

solidão, a despeito do desfazimento das famílias tradicionais e modernas e das políticas 

disciplinares aplicadas às paixões e às pulsões do homem hipermoderno. Assim, revela os 

desencontros amorosos entre personagens marcados distintamente por tradições sociais e 

organizações subjetivas distintas, e também a divisão solitária que Bernard experimenta ao 

transitar entre estes dois mundos que, embora aparentemente distantes, coexistem, acometendo-

o duplamente pelo mal-estar: entre o irremediável, da sua humanidade, e o imperativo da gestão 

científica que este admirável mundo novo lhe dita. 

Huxley (1932) descreveu um cenário fictício, protótipo caricatural da hipermodernidade 

que anos mais tarde foi analisada por críticos como Illich (1975), Conrad (1979), Costa (1979; 

1999; 2005), Dufour (2005), além de Foucault (1977a), para quem a medicina, além de um 
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conjunto de técnicas e saber sobre a cura, envolve o conhecimento sobre “o homem saudável”, 

uma experiência do “homem não doente” e a definição de um “homem modelo”. Na sua função 

de gerir a existência humana, este conjunto de técnicas e saberes vale-se de uma postura 

normativa que distribui conselhos para uma vida equilibrada e que conduz as relações físicas e 

morais do indivíduo na sociedade, na qual a “felicidade orgânica tranquila, sem paixão e 

vigorosa” encontra conformidade com a ordem de uma nação (p. 39). 

A evitação do mal-estar, característica dos modos de existência sustentados no mundo 

contemporâneo, por vezes, promove uma inflação dos paliativos médicos e jurídicos, 

introduzidos no cotidiano das famílias, nas casas, escolas e espaços de convivência (Lemos, 

2014). Não se trata, todavia, de condenar tais recursos – muitas vezes necessários em casos de 

intenso sofrimento, vulnerabilidade social, negligência e violência, por exemplo, ou mesmo nos 

casos em que esta intervenção propicia um reordenamento importante, tornando as relações 

menos conflitivas (Miranda, 2010) – mas de problematizar seu uso indiscriminado como saída 

que desimplica o sujeito.  

Conforme sublinhado por Laurent (2013), “cabe a todo ser falante encontrar as vias de 

seu desejo que são, para cada um, particulares, tortuosas e marcadas pela contingência e pelos 

desencontros.” (p. 1). E, nem sempre, o discurso jurídico está inadvertido disso, é o que se pode 

capturar em um parecer singular de um operador do Direito: 

O Judiciário não vai (não deve, nem pode) tutelar o cotidiano da família. O bom senso dos pais e dos 

profissionais envolvidos no processo são necessários a decidir as questões práticas (onde matricular, se 

vai contratar psicólogo x ou y etc.) a minorar o sofrimento da criança. Pois que ninguém se engane com 

este fato: o infante tem noção da disputa que se trava tendo a sua guarda como objeto e padece com isso. 

[...] Direito de família não se faz apenas com lei, mas antes de tudo com sensibilidade. A tutela obtida 

[...] não resolve as questões aqui postas e as que sucederão ao longo deste, que promete ser um demorado 

processo. Não vá o sapateiro além do sapato. 

(trechos dos autos processuais) 
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4.2. Os agentes da judicialização entre laços 

 

Este plano apresenta uma análise dos discursos que compõem o processo de 

judicialização dos conflitos familiares designados como alienação parental, à luz da teoria 

formulada por Lacan (1969b) no Seminário 17, O avesso da psicanálise. Buscou-se, para tanto, 

pensar em que lugar se situam os diferentes atores que participam da cena judicial (operadores 

do Direito, peritos, sujeitos litigantes), quais são as demandas que endereçam ao outro, e aquilo 

que cada discurso produz. Deste cenário destacam-se, ainda, as solicitações dirigidas aos 

psicólogos(as) convocados(as) à realização de perícias de averiguação de alienação parental, e 

as respostas que eles(as) podem produzir a partir do discurso do analista. 

Partindo daquilo que Freud (1937) nomeou como profissões impossíveis – governar, 

educar e psicanalisar, Lacan (1969b) formulou a teoria dos discursos, acrescentando a estas o 

fazer desejar. A impossibilidade atribuída a estes ofícios é justificada pela existência de um 

limite que faz obstáculo àquilo que é pretendido por cada um deles, o que implica, de saída, que 

o sucesso atingido por eles seja sempre parcial. Na psicanálise, por exemplo, o fim não 

alcançado seria trazer à luz da consciência todo o conteúdo recalcado de uma neurose (Freud, 

1937). Essa barreira, fonte do mal-estar que atravessa o sujeito e o processo civilizatório (Freud, 

1929), aponta para o limite que o Real impõe ao simbólico, insuficiente em sua ambição de 

acessar e dizer toda a verdade (Lacan, 1969b). 

A ideia lacaniana de pensar os laços sociais como discursos aponta para a 

impossibilidade e impotência que os atravessam, pela própria estrutura de linguagem na qual 

se fundam. Em torno de uma falta, de um núcleo indizível, organizam-se aquilo que Lacan 

(1969b) nomeou como quatro discursos: do mestre (D.M.), do universitário (D.U.), do analista 

(D.A.) e da histérica (D.H.). São assim intitulados porque os laços sociais, embora prescindam 

de palavras, são tecidos e articulados pela linguagem. Os discursos subsistem em determinadas 

relações fundamentais e contêm um aspecto de constância que organiza as palavras que se 

alojam neles em seguida (Jorge, 2002).  

Nesse sentido, Lacan (1969b) propôs matemas que formalizam sua estrutura através de 

quatro elementos (S1, S2, a, $) que se dispõem em diferentes lugares, necessários e suficientes 

ao estabelecimento do liame social: a verdade, mola propulsora, aciona o agente que endereça 

sua demanda ao outro, do que resulta uma produção, fruto da articulação do comando do 

primeiro ao trabalho do segundo. 
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Governar corresponde ao discurso do mestre, em que a lei (S1) ocupa o lugar da 

dominante (agente); educar refere-se ao discurso universitário regido pelo saber (S2); 

psicanalisar, ao laço inaugurado por Freud através de sua clínica, no qual o analista representa 

o efeito de rechaço (objeto a) do discurso; e fazer desejar equivale ao discurso da histérica, no 

qual a dominante é ocupada pelo sujeito dividido ($). Enquanto a primeira linha comporta uma 

relação, indicada pela flecha, entre agente e outro, que se define sempre como impossível, 

conforme anunciou Freud; a linha inferior, “onde não há nem sombra de flecha”, remete a uma 

disjunção, uma impotência, que revela que não só não há comunicação, mas há algo que obtura 

o caminho entre a verdade que provoca o agente e a produção fabricada pelo outro (Lacan, 

1969b, p. 185). 

 

Os discursos, apesar de sua estrutura, não são estáticos; eles coexistem, circulam nas 

engrenagens que movimentam o mundo e “descem às ruas”, sublinhou Lacan ao final da 

conferência proferida por Foucault (1969). Por um quarto de giro anti-horário de seus 

elementos, passa-se do D.M., ao D.U., ao D.A., e ao D.H., retornando ao D.M, e assim 

sucessivamente. Há ainda um quinto discurso, instituído por um movimento de troca dos 

elementos que ocupam o lugar do agente e da verdade no D.M.: o discurso do capitalista (D.C.). 

(Lacan, 1972). 
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A aceleração do tempo, as exigências de produtividade, eficiência e performance, o 

excesso de produção e oferta, o imperativo do consumo, a sedução, a variedade e o descarte dos 

objetos, a praticidade que facilita os (des)encontros, a massificação e homogeneização dos 

modos de sofrer e viver, são algumas das características da contemporaneidade marcada pelo 

discurso capitalista.  

Este quinto discurso aciona um circuito insaciável de produção de objetos que não põe 

em causa a precariedade do sujeito, ou seja, a falta do objeto no laço com o outro (Fingermann, 

2015). Ao alimentar a ilusão do sujeito ($) sobre a possibilidade do encontro com um objeto 

capaz de saciar plenamente seu desejo, a marca do D.C. é o consumo sem reflexão, que encobre 

a verdade sobre a falta que lhe constitui, ou seja, sobre a insuficiência da linguagem em dar 

conta do Real de sua existência. 

 

Ao contrário dos demais, o D.C. não faz laço – o que está indicado pelas flechas que 

não estabelecem relação entre o agente ($) e o outro (S2). Nele, o sujeito se relaciona, sobretudo, 

com produtos, objetos (a). As setas demonstram a articulação entre capital (S1) e a ciência (S2). 

Responsável pela classificação de novos sintomas, o saber científico investe na fabricação de 

produtos (a) que ofertam ao mal-estar do sujeito ($) soluções universalizantes e instantâneas: 

produtos, gadgets, fórmulas, fármacos, etc. Receitas prontas que vendem uma promessa de 

completude, de restituição de um gozo ilimitado e uniforme, que, no entanto, não se alcança.  

A medicalização e a judicialização possuem um espaço privilegiado nesse discurso, pois 

refletem a intolerância com a falta e com a diferença do outro em suas diversas formas, assim 

como propõem uma solução, às vezes essencial à regulação do laço, mas que está sempre fora 

do sujeito: no remédio, na lei, no decreto...  

Nesse sentido, sugere-se pensar aqui a excessiva demanda de regulação dos conflitos 

familiares através da judicialização por meio daquilo que a psicanálise nomeia como “discurso 

do capitalista”. A justiça (S1), articulada ao saber científico (S2), propõe tratar o mal-estar do 

sujeito embaraçado em suas relações através da Lei de Alienação Parental, que estabelece 
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algumas medidas para remediar o problema. O que não está posto para os familiares litigantes 

é que a sentença, apesar de poder comportar um efeito terapêutico, por si só não é capaz de 

suturar o mal-entendido estruturante do laço, que demanda arranjos maleáveis e soluções 

criativas que explorem a potência da linguagem, a despeito de sua insuficiência.  

 

As noções de impossibilidade e impotência que marcam o laço parecem trazer luz à 

constatação advinda da vivência profissional sobre o hiato existente entre as demandas 

endereçadas aos atores do Judiciário (operadores do Direito e peritos/especialistas) e as 

respostas passíveis de serem produzidas. Isso pode ser melhor examinado ao tentarmos localizar 

o posicionamento do juiz, das partes litigantes, dos peritos e do psicanalista, como agentes e 

outros desses laços, considerando que coexistem diferentes discursos na instituição judiciária e 

que um mesmo ator pode transitar entre eles, fazendo-os circular. 

 

4.2.1. Mas quem afinal é o acusado? O efeito dessubjetivante da judicialização ou a 

produção de uma verdade sem sujeito 

 

“Apesar das minhas preocupações, apetecia-me por vezes intervir e o meu advogado dizia-me então:  

- Cale-se, para seu bem é melhor que se cale. 

De algum modo, tinham todo o ar de tratar deste caso à margem da minha pessoa.  

Tudo se passava sem a minha intervenção. […] 

Mas quem é afinal o acusado? É importante ser o acusado. E tenho coisas a dizer!  

Mas, pensando bem, não tinha nada a dizer.” 

(Meursault - Albert Camus, O estrangeiro, p. 269-27) 

 

Conforme enunciado, este plano de análise buscou evidenciar como as diferentes 

demandas que circulam na cena judicial são endereçadas pelos sujeitos, atores dos processos, a 

um outro, a quem se supõe a possibilidade de respondê-las. A partir disso, aponta-se, de saída, 

seis passagens discursivas que se desenrolam neste cenário, a saber: o desenlace afetivo que 

precede a judicialização; e endereçamento do mal-estar familiar ao Judiciário; a demanda 

formulada pelos operadores do direito aos “especialistas da família ou da subjetividade”; o 

trabalho que estes produzem como agentes do saber; a sentença proferida pelo juiz aos sujeitos 

litigantes; e por fim, os efeitos que o discurso do analista pode produzir nesta rotação. É o que 

será exposto a seguir. 
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I. O (des)enlace afetivo 

Nas Varas de Família, a abertura de ações judiciais, tais como a de averiguação de 

alienação parental, necessita de um demandante que provoque o Judiciário para que este 

intervenha sobre a questão. Supõe-se, desse modo, um cenário preexistente de disputa entre 

pessoas que não conseguiram deslindar seus impasses. 

Ingressa-se, portanto, com uma ação judicial sob a pressão de uma vivência de insatisfação. Esta 

insatisfação, por sua vez, liga-se à representação do outro como limitador da experiência de prazer ou de 

quietude almejada pelo sujeito. Recorre-se à autoridade judicial, então, na esperança de que ela possa 

restituir (ou instituir) um estado no qual as próprias exigências sejam atendidas, o que pode ser expresso 

na expectativa de que a paz que foi perdida no embate com o outro seja devolvida, ou no desejo de obter 

algo do outro ou, ainda, de impingir lhe algum tipo de controle ou interferência (Suannes, 2000). 

 

Nesse sentido, tais demandas fazem ecoar as insatisfações e os resíduos dos 

(des)encontros amorosos, suplicando uma reparação da lei. Antes da judicialização há, portanto, 

um (des)enlace conturbado frente à dissonância dos desejos (a) de cada um. Há no campo do 

sujeito ($) uma demanda de amor que convoca e requer do outro (S1) um trabalho de 

interpretação e satisfação (S2). A demanda de amor, entretanto, nunca será plenamente 

satisfeita, e o outro, a quem se endereça o desejo, estará sempre aquém de decodificá-lo (Lacan, 

1971-72). Não há objeto capaz de saturar, satisfazer, barrar o deslizamento metonímico do 

desejo.  

 

II. O endereçamento do mal-estar familiar ao Judiciário 

O sujeito ($) que recorre ao Judiciário, também chamado de “autor” ou “requerente”, 

parece compor a cena litigiosa assumindo a dominante do discurso histérico em face de um 

outro que, na cena judicial, é nomeado como “requerido”. Na posição de agente no discurso 

histérico, este sujeito ($) formula seu mal-estar enquanto queixa dirigida ao outro, apontando 

suas falhas e furos no exercício da conjugalidade e da parentalidade; e, na ação judicial, 

endereça-o a outros mestres (S1), os operadores do Direito e demais profissionais do Poder 

Judiciário que encarnam a lei (S1), a fim de que produzam uma resposta (S2) capaz de decretar 

a solução para seu conflito. 
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O ato de judicializar promove, assim, uma terceirização da resolução do problema: o 

romance familiar nos autos processuais é narrado pelos advogados, que detêm uma procuração 

para falar em nome dos sujeitos, e o juiz, representante último da lei, por sua vez, é a quem se 

provoca para que fabrique a solução, a partir do saber jurídico (Suannes, 2010). A partir de 

então, a palavra é confiscada, interpretada e usada pelos operadores do Direito e demais 

especialistas: na cena judicial, os sujeitos litigantes posicionam-se, sobretudo, como 

expectadores ou como personagens instruídos. É o que Camus (1942) descreve com o 

personagem Mersault: 

O discurso do meu advogado parecia não ter fim. Num momento dado, no entanto, ouvi-o dizer: - É certo 

que matei. - Depois prosseguiu no mesmo tom, dizendo 'eu', cada vez que falava de mim. Eu estava muito 

admirado. Debrucei-me para um dos polícias e perguntei-lhe por quê. Mandou-me calar e, instantes 

depois, acrescentou: - Todos os advogados fazem o mesmo. - Mas a mim parecia-me que isso era afastar-

me ainda um pouco mais do caso, reduzir-me a zero e, de um certo ponto de vista, substituir-se à minha 

pessoa. (Camus, 1942, p. 275-276). 

 

Durante o trâmite processual, os sujeitos são representados por advogados com 

experiência em Direito de Família, a partir de uma lógica própria da montagem jurídica, que é 

a defesa dos interesses amparada na objetividade dos fatos. Embora opere de um lugar diferente 

dos demais profissionais elencados na engrenagem processual, os advogados produzem 

narrativas baseadas na lógica de convencimento de suas causas, antecipando os resultados de 

uma função pericial e sentenciando antes mesmo do juiz, ao atribuir, por exemplo, à parte 

contrária “comportamento que a caracteriza como genitora alienante”, que a leva à 

“inconteste reiteração de conduta criminosa”. Investem-se, muitas vezes, de um semblante de 

saber, arriscando-se em conceitos e teorias de outros campos de conhecimento. Embora não 

estejam de fato habilitados, apontam “comportamentos desequilibrados”, “distúrbios 

psicológicos” e classificam “relações de perversão” que estariam na base da alienação parental 

exercida por um dos pais. 

Um dos mais infelizes processos alienantes residem na parcela de contribuição que os 

operadores do Direito de Família adicionam ao conflito instaurado, destacam Kelly e Johnston 

(2001). Por vezes, os advogados supõem, por exemplo, conexões causais inexistentes, 

promovem leituras distorcidas da recusa da criança a um dos genitores, atribuindo-a, por 

exemplo, a abusos físicos ou emocionais, negligências, maus-tratos, retratando o conflito numa 
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linguagem fortemente inflamada e polarizada. Tais afirmações, no campo judicial, são narradas 

como fatos, que passam a ser rememorados nas narrativas dos familiares litigantes a partir deste 

novo entendimento passional. Defesas e acusações moralizantes, como “mãe desequilibrada”, 

“mãe despreparada”, “pai violento”, “vida desregrada”, como observado na análise dos autos 

processuais, frequentemente não correspondem à exata experiência vivenciada pelos sujeitos, 

os quais, ao serem enquadrados como desnaturados, abusadores, negligentes e perversos, 

revelam sentirem-se surpresos, traídos, ofendidos, narcisicamente feridos e expostos (Miranda, 

2010). E como resposta, contestam tais alegações no mesmo tom, “na mesma moeda”, 

alimentando o circuito do litígio. 

III. A demanda dos juízes aos “especialistas da família ou da subjetividade” 

Os sujeitos em conflito costumam conceber o juiz como alguém capaz de fazer cessar 

ou minorar seu sofrimento. A autoria da ação judicial, nesse sentido, aponta para uma 

impossibilidade de pensar e lidar com este mal-estar, estando subjacente ao apelo “um 

sentimento de impotência” e “uma tentativa de reversão deste estado através da suposição da 

onipotência do juiz” (Suannes, 2000). O juiz, na posição de agente do discurso do mestre, é o 

semblante da lei (S1), que será aplicada sob a forma de sentença aos familiares litigantes (S2), 

conforme previsão do dispositivo legal (Lei 12.318/2010). Pode assim adverti-los, multá-los, 

determinar que se submetam a acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial, ampliar o 

regime de convivência em favor do genitor alienado, alterar a guarda, invertê-la, ou até mesmo 

declarar a suspensão da autoridade parental (art. 6º).  

Paradoxalmente, é esperado dos operadores do Direito, mais especificamente dos juízes 

e promotores, que possuam dúvidas suficientes capazes de orientar sua capacidade analítica e 

ponderar sobre as contradições dos discursos com neutralidade, mas, ao mesmo tempo, que 

apresentem convicções bastantes para proferir uma sentença que reflita um julgamento preciso, 

no qual incertezas e ambiguidades não são mais bem-vindas. Contudo, a cena familiar 

romanceada nos autos inflaciona os riscos, complexificando a tarefa já permeada pelas dúvidas, 

incertezas e lacunas não esgotadas pelo legislador.  

Neste contexto dos litígios de família, o Código de Processo Civil (Lei nº13.105/2015) 

define que, em processos que envolvam alienação parental, “o juiz, ao tomar o depoimento do 

incapaz, deverá estar acompanhado por especialista” (Art. 699). A Lei da Alienação Parental 

(nº12.318/2010) estabelece, ainda, que a realização de perícia deverá ser “realizada por 

profissional ou equipe multidisciplinar habilitados” com “aptidão comprovada por histórico 

profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental” (Art. 5º). 
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Assim, a solicitação judicial feita à equipe multidisciplinar costuma ser designada pela 

ordem de “verificação da ocorrência de alienação parental” e de “qual dos genitores está a 

praticá-la”, outras pelo pedido de “realização de um estudo psicossocial”. Tais pedidos 

possuem um contorno eminentemente pericial, que tem como objetivo a produção de 

prova/verdade baseada em competência técnica especializada que, em conjunção com outros 

elementos (documentais e testemunhais), poderá subsidiar a sentença. Na posição do discurso 

histérico, os juízes ($) endereçam suas interrogações não apenas aos psicólogos, mas também, 

aos assistentes sociais, psiquiatras e outros convocados à análise do caso. No lugar de 

especialistas (S1), é esperado que esses profissionais ofertem o saber produzido (S2) em forma 

de laudo ao juiz. 

 

IV. O agenciamento do saber pelos especialistas da família ou da subjetividade 

A participação daqueles que exercem uma função pericial comporta expectativas de 

conhecimentos sólidos adquiridos por titulações, treinamentos e experiência, que constituem 

determinado agente como uma autoridade na matéria examinada. Sua expertise possui, assim, 

um estatuto de legitimidade que o autoriza à produção de laudos e pareceres em processos de 

tomada de decisão que envolvem dúvidas e imprecisões. O perito encontra-se, dessa forma, em 

posição de reconhecer e examinar fatos através de teorias e instrumentos validados 

cientificamente, devolvendo ao juízo o saber produzido. 

Podemos situar os especialistas que se debruçam sobre o exame da alienação parental 

como agentes do discurso que Lacan (1969b) nomeia como universitário, na medida em que, 

neste, é legítimo “aquele agente que se apresenta aparamentado de títulos, independentemente 

do estofo”, sublinha Alberti (2000) – que ainda acrescenta: “se existe um discurso que joga fora 

o sujeito, esse é o discurso universitário”.  

Todo conhecimento que se pretende estritamente objetivo é sem sujeito e tem cunho paranoico, como 

ocorre com as tendências organicistas da medicina do comportamento e das neurociências atuais, quando 

aplicadas a um campo que requer a consideração do sujeito, e, no entanto, essa consideração não é feita 

(Elia, 2007, p. 92). 

 

Por ser normativo, o discurso jurídico está ancorado em um saber preexistente, de 

antemão inscrito em seu próprio código (Rosa, 2010), o que pode ser estendido aos demais 

domínios do conhecimento regidos, preponderantemente, pelos compêndios diagnósticos. 
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Nesse sentido, são os títulos acadêmicos, mas também os manuais (S1), que sustentam o saber 

(S2) que esses profissionais encarnam. Na posição de agentes do discurso, ao tomar o outro 

enquanto objeto (a), sob a insígnia de um fenômeno, tal como a “alienação parental”, por 

exemplo, produzem um resto que é justamente o sujeito ($).  

 

Alertando quanto aos equívocos da interlocução entre Psicologia e Direito, Barros 

(1997) salienta que a Psicologia Jurídica, campo de especialidade psicológica, forneceu durante 

muito tempo ao Sistema Judiciário “instrumentos de interpretação das cenas familiares [...] 

produzindo um corpo de provas, que objetivavam a reprodução do discurso da ordem, 

submetendo os envolvidos aos ditames deste saber.” (p. 45). 

Rosa (2004a) chama atenção para o “potencial de regeneração da cultura e das práticas 

de exclusão manicomiais mesmo em ambientes que têm o objetivo explícito de superá-las” 

(n.p.), sublinhando o discurso jurídico como lugar muitas vezes reprodutor desse retrocesso: o 

problema é universalizado enquanto fenômeno, definido por circunstâncias históricas e 

nomeado como entidade – delinquência, toxicomania, alienação parental – “faz-se um sintoma 

sem sujeito”. Mas quem afinal é o acusado? 

Este processo que ocorre no âmbito jurídico, cuja racionalidade do discurso é marcada 

por um desaparecimento da singularidade do sujeito, é nomeado por Caffé (2003) como 

“dessubjetivação” do conflito humano. Esse apagamento é evidenciado através do personagem 

Meursault, que se encontra, não por acaso, expropriado da possibilidade de posicionar-se em 

seu julgamento – um estrangeiro, tratado à margem daquilo que lhe é imanente e lhe diz respeito 

(Camus, 1942). 

V. A lei encarnada pelo juiz 

No discurso do mestre, “a lei” encarnada pelo juiz (S1) caracteriza um discurso de poder, 

que esconde o fato constituinte de que ela e, por conseguinte, aquele que a opera não portam 

um saber totalizante, comportam lacunas que não dão conta de abranger todas as situações e 

prescrever soluções a todos os casos. Há um real que escapa ao campo passível de inscrição no 

código (S1) que necessita, portanto, da interpretação de seus artigos, parágrafos, incisos e 

alíneas por um agente que coloca o discurso em movimento. Deste modo, a lei que constitui o 

Direito não deve ser confundida com a justiça, já que, ao autorizar-se nesse campo, reveste-se 
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de ambiguidade, está sujeita a interpretações (Lacan, 1969b). Isso explica o porquê de, mesmo 

estando amparados na letra da lei, há julgamentos diferentes sobre um mesmo fenômeno, o que 

deve ser atribuído mais à perspectiva daquele que sentencia, do que à verdade elidida do 

sentenciado. 

 

 A lei pode produzir diversos efeitos, servir de contenção a alguns excessos, por exemplo, 

e regulamentar os cuidados, mas depende, sobremaneira, de como os sujeitos operam com ela. 

Embora seja em muitos sentidos terapêutica, a decretação de uma sentença, ainda que amparada 

num laudo pericial, não resolve o problema e está longe de significar o término do conflito 

familiar; há sempre um resto não assimilável (a): “a insuficiência desta posição se torna clara, 

quando as mesmas famílias retornam à cena judicial com outras demandas processuais ou a 

mesma, só que com 'novos fatos agravantes'” (Shine, 2003, p. 97).  

A cronificação dos litígios judicializados aponta para importância de se rediscutir a 

concepção de sintoma através de uma perspectiva heterônoma e singular da subjetividade, que 

ao ofertar outras formas de compreensão, possibilite também engendrar outros tipos de 

tratamento do sofrimento, para além da lógica judicializante. A judicialização cronificada, tal 

qual a medicamentalização, pode desresponsabilizar o sujeito da desordem da qual se queixa, 

ao mesmo tempo em que o penaliza, aprisionando-o ao seu sintoma e expropriando-o da 

possibilidade de produzir um saber na travessia de suas experiências.  

Este efeito dessubjetivante, como já exposto, franqueia-se pelo modus vivendi 

contemporâneo, marcado por uma acentuação da tendência que aborda os sintomas psíquicos e 

os conflitos relacionais através de uma perspectiva patologizante. Importante ressaltar que 

assim como a medicalização da vida afasta o sujeito de um saber sobre si e seu sofrimento, a 

judicialização, por vezes, aparece como reflexo da dificuldade deste em apropriar-se do seu 

enigma subjetivo e reposicionar-se no laço social.  

Recorre-se ao advogado, ao juiz e chega-se ao Judiciário, tal como também, noutro 

movimento, busca-se o psiquiatra ou o psicólogo nos consultórios, numa posição, inicialmente, 

desimplicada, queixosa. A posição em que esses profissionais operam pode fazer diferença, 

instituindo uma rotação discursiva. Se lançam mão da prescrição medicamentosa, das 
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orientações pedagógicas frente a um rápido diagnóstico sindrômico, não ofertam espaço para 

que o sujeito fale e como isso evidencie seu conflito/sintoma e se (cor)responsabilize por ele. 

Qual diferença uma posição analítica pode instituir nesse circuito litigante que não cessa 

de repetir o sintoma da família? A despeito das tendências hipermodernas de dessubjetivação, 

a estrutura do aparelho psíquico e a dimensão inconsciente da constituição subjetiva do sujeito 

permanecem. Lacan (1953a) enunciou que o psicanalista deve estar à altura de poder alcançar 

“o horizonte da subjetividade da época”. Seu desafio consiste em manter a posição atópica do 

inconsciente e a subversão topológica do seu laço, “ao avesso do bom senso e da moral do 

mundo”, enfatizou Fingermann (2016a) sobre a responsabilidade da posição do psicanalista na 

atualidade. 

 

4.2.2 Entre direitos e avessos: psicanálise no tribunal de justiça? Que lugar é esse? 

 

“Não pode haver ausência de boca nas palavras: nenhuma fique desamparada do ser que a revelou”.  

(Manoel de Barros, Livro sobre Nada) 

 

Ainda que a articulação entre Psicanálise e Direito tenha se desenvolvido 

originariamente através do campo da criminologia, é crucial evocá-la a fim de refletir sobre 

seus limites e possibilidades, já que parece haver uma importante herança legada ao modo como 

outros campos de saber do Direito, como o de Família, aqui em questão, acionam o saber 

psicológico. 

A primeira articulação entre Psicanálise e Direito foi discutida em 1906, em uma 

conferência proferida por Freud na Universidade de Viena. Na ocasião, ele discorreu sobre o 

desejo inconsciente pelo crime, o qual pode assumir diferentes contornos: para o criminoso, 

que tenta ocultá-lo; e para o neurótico, que pode, ao explicitá-lo, denunciar-se e castigar-se por 

crimes não cometidos. Comparou a tarefa do terapeuta à do juiz de instrução: revelar material 

psíquico oculto. Destacou a similitude dos estratagemas de caráter “detetivesco” de ambos, 

ressaltando, porém, aspectos que tornam a tarefa do juiz mais ampla e árdua, como o caráter de 

ambiguidade que permeia a neurose humana. 

Em 1928, analisando Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico, 

Freud descreve um perfil de criminoso, cujo crime decorre de um sentimento prévio de culpa, 

que o instiga a perpetrar o ato com o propósito de fixá-lo em alguma coisa, trazendo assim 

alívio para um conflito interno. Correlaciona-o ao comportamento de crianças que são 

propositadamente travessas com a finalidade de serem castigadas, permanecendo quietas e 
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contentes após a punição. Difere este ato daquele praticado sem sentimento de culpa ou inibição 

moral, cujo autor considera sua ação justificada. Refletiu, nesse esteio, que a motivação para o 

crime deve ser levada em consideração, pois pode lançar luz sobre pontos obscuros da 

“psicologia do criminoso” e contribuir para pensar as medidas aplicáveis considerando as 

diferentes bases psicológicas do crime.  

Em O parecer do perito no caso Halsmann, Freud (1930) tece considerações sobre o 

parecer realizado pela Faculdade de Medicina de Innsbruck sobre um caso de parricídio em 

1929, advertindo sobre a contraindicação e as consequências de se estabelecer uma relação de 

causalidade entre o complexo de Édipo, estágio comum e natural da constituição subjetiva 

infantil, e um crime não comprovado. Não cabe à psicanálise comprovar ou justificar a 

causalidade de um delito; o que ela pode evidenciar são as dimensões afetivas e ambivalentes 

que comportam. 

Nos textos supramencionados, Freud (1906;1930) faz duas ponderações. No primeiro, 

justifica ser pela diversidade de situações subjacentes ao trabalho dos juízes que a psicologia se 

interessa por seus resultados e pede-nos que não nos desiludamos prematuramente de sua 

utilidade prática. No segundo, citando frase do romance Os Irmãos Karamazov, de Dostoievski, 

alerta que “A psicologia é uma faca de dois gumes”, podendo fundamentar pareceres 

equivocados. Advertido das possibilidades e limites desta interlocução entre Direito e 

Psicanálise, Freud inovou ao trazer à cena do crime a dimensão subjetiva, que informa sobre a 

figura inconsciente encarnada pelo criminoso em seu ato, e sobre o neurótico e o seu crime 

enquanto transgressão simbólica (Ceccarelli, 2013). 

Lacan (1950a, 1950b), assim como Freud (1906, 1928, 1930), também dispensou 

atenção à interface desses campos de saber, em Introdução teórica às funções da psicanálise 

em criminologia, e Premissas a todo desenvolvimento possível da criminologia, produzindo 

importantes elaborações sobre a dialética da lei e do crime, sobre as noções de verdade e de 

responsabilidade na análise do ato do criminoso e na consideração do seu tratamento. Ponderou 

que enquanto a teoria nas ciências físicas exige uma coerência interna para que se produza 

conhecimento, nas ciências do homem, a resposta não se impõe em termos de verdade. Quanto 

ao sujeito das ciências humanas, seguiu reafirmando: “nada se mantém de pé” (Lacan, 1969b, 

p. 111). Sublinhou que, embora a psicanálise seja convocada através do apelo do “homem ao 

homem”, desenvolve-se a partir da relação de “sujeito a sujeito”, numa busca que ultrapassa a 

realidade da conduta, e aí reside o drama das consequências de tentar objetiva-la em termos 
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científicos. Deteve-se, portanto, mais sobre os limites do que sobre as contribuições que a 

técnica psicanalítica pode oferecer ao estudo da delinquência (Lacan, 1950b).  

O crime e o criminoso não são objetos passíveis de serem concebidos fora de sua 

referência sociológica, já que toda sociedade porta uma lei positiva, tradicional ou escrita, de 

costume ou de direito que “faz o pecado”, ressaltou Lacan (1950b) citando São Paulo. Nesse 

sentido, a noção de crime é relativizada como fato social, condicionado pela lei, com a qual se 

relaciona através da realização de castigos, que exigem um assentimento subjetivo, necessário 

à significação da punição. A psicanálise, entretanto, amplia o campo das indicações ao 

tratamento possível do criminoso, evidenciando a existência de crimes que só podem ser 

compreendidos numa estrutura de subjetividade, já que a realidade humana não é apenas fruto 

da organização social, mas de uma relação subjetiva, que tem de submeter o particular ao 

universal, através de uma alienação do indivíduo ao seu semelhante, que se encaminha por 

represálias da agressividade. 

Lacan (1950a) assinalou que o fato de o psicólogo raramente aparecer no tribunal, 

justifica-se pela carência social de sua função. Prosseguiu apontando o encontro de verdades 

inconciliáveis às quais a “situação de réu” remete, sendo patente a ausência de um denominador 

comum entre as referências sentimentais do júri e as noções objetivas do perito, ao qual é 

conferido um poder quase discricionário na dosagem da pena; pouco dialético, entretanto, o 

perito não consegue obter uma conclusão sobre a irresponsabilidade do sujeito.  

O psicanalista poderia melhor responder à pergunta sobre quem é esse sujeito que sofreu 

uma força coercitiva que o impulsionou ao ato criminoso, assevera: “ele interpretará mais 

profundamente o sentido dos traços frequentemente paradoxais pelos quais se designa o autor 

do crime” (1950a, p. 145). Ao defender a inexistência de “instintos criminosos”, ressaltou, 

ainda, que a verdade que a psicanálise busca é a verdade do sujeito, a qual não pode ser reduzida 

à objetivação científica, e cujo acesso nos é dado somente partir do próprio sujeito, para o qual 

não se pode fazer outra coisa senão manter a ideia de responsabilidade.  

Ao tratar dos crimes que exprimem o simbolismo do supereu como instância 

psicopatológica, Lacan (1950a) afirmou que o indivíduo “normal” se serve de condutas reais, 

enquanto o psicopata exprime-as por condutas simbólicas mediadas pelo supereu. Logo, 

ponderou: “se a psicanálise irrealiza o crime, ela não desumaniza o criminoso” (p. 131). Isso 

quer dizer que, ao considerar os aspectos inconscientes vinculados ao crime, e revelar 

significações, transcendendo o dado de realidade da conduta, ela resguarda a condição humana 

do criminoso, possibilitando-lhe um tratamento que não o aliena em si mesmo: “A 
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responsabilidade por ela restaurada nele corresponde à esperança, que palpita em todo ser 

condenado, de se integrar num sentido vivo” (1950b, p. 131). 

Lacan (1950a) sublinhou que a sociedade frequentemente recorre a processos de 

exclusão do mal sob a forma de um bode expiatório ou de regeneração através de um recurso 

externo. Nesse ponto, Lacan destacou a noção de responsabilidade, considerada enquanto 

castigo, como uma característica basilar da ideia de homem que prevalece numa dada 

sociedade. A significação expiatória do castigo, no entanto, não é conhecida numa civilização 

cada vez mais ocupada com ideais utilitários de produção, e se conserva seu peso exemplar, é 

baseada em seu fim correcional, destacou.  

A solução para o mal-estar social, desse modo, é buscada numa formulação científica 

do problema, ou seja, numa análise psiquiátrica do criminoso, à qual se reporta após se dedicar 

a medidas preventivas e de proteção contra a recidiva do crime, o que designou como uma 

“concepção sanitária da penalogia” (1950a, p. 139). As funções da psicanálise em criminologia, 

advertiu Lacan (1950b), esbarram em limites que se impõem onde a ação policial se inicia, 

campo no qual deve se recusar a entrar. Enfatizou, por fim, que o reconhecimento da morbidez 

do crime não deve ter como consequência ou finalidade “o ideal de adaptação do sujeito a uma 

realidade sem conflitos” (p. 128). 

Ao tratar da interface Direito e Psicanálise, Garcia (2011) reflete que esta última pode 

estar implicada em outros discursos com os quais se confronta, para além da clínica 

propriamente dita. A presença de psicólogos judiciários orientados pela psicanálise faz parte de 

um movimento atual de migração destes da clínica para as instituições de saúde mental, 

educacionais e jurídicas. Diante disso, faz-se necessário pensar o lugar que o sujeito ocupa 

nesses discursos institucionais, bem como as respostas produzidas pelos psicanalistas 

convocados à posição de especialista responsável por avaliar os aspectos emocionais, 

intelectuais e comportamentais do problema (Rosa, 2004a). Caffé (2003) alerta-nos dos riscos 

de um empuxo ao dialeto comum e à complementaridade, lembrando-nos da necessidade de 

fazer as práticas psicanalítica e jurídica trabalharem na fronteira, lugar de tensão que favorece 

a preservação de duas condições desejáveis, a cooperação e o estranhamento. Quais seriam, 

então as (im)possibilidades da psicanálise nas Varas de Família?  

O fato de ser convocado à posição de perito não pressupõe aquiescer a uma produção 

de verdade conforme aquela intencionada pelo saber jurídico. Se a convocação do operador do 

Direito solicita a realização de uma perícia, nada impede que essa demanda seja ressignificada 

(Suannes, 2011). Apesar de a produção de laudos ser uma das tarefas dos(as) psicólogos(as) 
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que atuam no Judiciário, discussões e publicações na área demonstram que há tempos sua 

função não se restringe a isso. Assim, em vez de falar em avaliação psicológica ou 

psicodiagnóstico forense, prefere-se o termo “estudo psicossocial” ou “perícia interventiva”, já 

que os conflitos que chegam às Varas de Família comportam aspectos sociais e subjetivos dos 

sujeitos envolvidos, e compreendem uma dimensão de intervenção, que os convoca a participar 

do processo, deslocando-os do lugar daquele sobre o qual se produzirá um saber. Nesse sentido, 

convidam-se aqueles que chegam desimplicados, nada querendo saber sobre si, mas imbuídos 

da expectativa de que o outro com quem se litiga seja interpretado e revelado, a se 

corresponsabilizarem e atuarem como intérpretes da cena familiar judicializada, de cuja 

montagem também são participantes. 

Em entrevista de encerramento de um estudo psicossocial, realizada após uma sessão 

conjunta com o ex-cônjuge, um sujeito revela: “apesar de a conversa ter sido desastrosa no 

final, acho que o que aconteceu aqui foi bom, pois podemos falar e nos escutar”. Este 

fragmento sinaliza que, apesar dos limites impostos pelo enquadramento institucional, os 

estudos podem, em outra perspectiva que não exatamente o “reestabelecimento da ordem”, 

possibilitar aos sujeitos se interrogarem sobre as crenças e as queixas que endereçam ao 

Judiciário.  

É nesse sentido que o discurso do analista põe questões aos demais e situa-se como 

avesso do discurso do mestre, cujo princípio é acreditar-se unívoco, na medida em que a 

psicanálise revela que o sujeito não é unívoco (Lacan, 1969b). O que especifica o D.A. frente 

aos outros é ser aquele em que o outro é incluído como sujeito dividido $. Ao intervir na posição 

de semblante de objeto a, lugar do agente no discurso do analista, pode criar espaço para que o 

sujeito ($) apareça, com seus conflitos, ambivalências e tropeços, e crie interrogações, que ali 

ou através de encaminhamentos, possam levá-lo a decantar seus próprios significantes (S1) e 

reposicionar-se no laço.  

Situar o outro como $ significa evidenciar sua singularidade através de seus próprios 

significantes. O saber do analista (S2), nesse sentido, dá espaço aos mal-entendidos e equívocos 

da linguagem, considera que este sujeito ($) não é indiviso, não está pronto e acabado, e pode 

recriar-se.  
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Introduzir o sujeito no processo e submetê-lo ao estudo psicossocial, portanto, não é 

suficiente. Para que seja incluído, é necessária a presença de um terceiro que possa escutá-lo, 

para além da objetivação diagnóstica do fenômeno comportamental, e convocá-lo a produzir 

um saber sobre si, a corresponsabilizar-se pelo processo. É preciso interpelá-lo, tal qual Freud 

(1905c), sobre a sua participação na desordem da qual se queixa e que endereça ao Judiciário, 

e sobre o que é possível de ser produzido por ele, além da demanda de regulação social. É nesse 

sentido que “o discurso psicanalítico gera a responsabilização – não o apaziguamento – do 

sujeito frente a seu próprio discurso” (Rosa, 2010, p. 14). 

Até mesmo o laudo, produto material do estudo, comumente representante do discurso 

universitário encarnado pelos especialistas, pode ter sua função redesenhada. Como veículo de 

comunicação interdisciplinar, pode prestar-se a problematizar sentidos cristalizados, afastando 

juízos de valor culturalmente enraizados, além de expor o caráter não objetivável da 

subjetividade humana, aquilo que escapa à racionalidade do discurso jurídico, evidenciando, ao 

tratar o problema sob o prisma de seus diferentes matizes, as dissonâncias de uma concepção 

unívoca de verdade, que se pretende com a prova pericial. 

O D.A. pode, portanto, favorecer a circulação dos demais discursos na instituição, pois 

na medida em que se trata de uma posição passível de ser ocupada, não está adstrita ao 

psicanalista. Do mesmo modo, o discurso do mestre não é apenas acionado pelos operadores 

do Direito, nem o universitário pelos especialistas. O juiz, por exemplo, pode situar-se no lugar 

de agente do D.H. em relação aos especialistas na solicitação do laudo ou no lugar de agente 

do D.M. em relação aos sujeitos litigantes, já que para que faça valer a lei é necessário, de fato, 

que ocupe esse lugar.  

Assim, os personagens transitam nos discursos na cena judicial, e a própria intervenção 

gerada pelo D.A. na instituição pode promover o acionamento e a circulação dos demais 

discursos, ao produzir efeitos que convocam a equipe e os usuários a reposicionar o olhar sobre 

o outro do laço social, que na cena judicial são os sujeitos que encarnam as funções parentais 

e, sobretudo, a criança em nome da qual se fala.  
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5. ALIENAÇÃO (PARENTAL) E SEPARAÇÃO: DO FENÔMENO JURÍDICO AO 

PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA 

 

“Estou com medo de começar. Existir me dá às vezes tal taquicardia. 

Eu tenho tanto medo de ser eu. Sou tão perigoso. 

Me deram um nome e me alienaram de mim”. 

(Clarice Lispector, Um sopro de vida) 

 

As formulações psicanalíticas demonstram que a constituição do sujeito aparece sempre 

referida a um Outro primordial familiar que imprime marcas à sua história. Os efeitos dessas 

marcas darão notícias de como o sujeito se posiciona no laço social, sobre seus modos de gozo. 

Pelo olhar da psicanálise, a posição da criança é, portanto, sempre uma posição singular do 

sujeito do inconsciente e do seu mito individual.  

Considerando que para a psicanálise importa tomar o infantil do sintoma, ultrapassando 

o código comportamental, abordando-o no nível da linguagem e do gozo, Brandão (2012) 

sinaliza que uma releitura da SAP através de um referencial psicanalítico, em oposição aos 

vetores da medicalização e da judicialização, pode permitir reposicionar o sintoma “nos trilhos 

da linguagem”, propiciando a aparição daquilo que singulariza cada sujeito na expressão do seu 

mal-estar.  

Assim, é proposto, neste terceiro plano, pensar os filhos entre laços familiares 

judicializados, destacando, da cena judicial – na qual a montagem familiar é narrativizada pelo 

léxico médico-jurídico – a Outra cena, do inconsciente, evidenciada à luz da psicanálise, a partir 

da qual os conflitos são redimensionados para além dos enunciados sustentados pelo discurso 

jurídico. Esta segunda cena permite delinear a montagem e dinâmicas prévias ao processo de 

separação, aquilo que se repete e se transmite na família, que juntamente com as mudanças que 

a separação introduz no seio familiar, sustentam aquilo que se nomeia, na cena judicial, como 

alienação parental; bem como o lugar que a criança ocupa no discurso dos pais e aquilo que ela 

produz a partir desse lugar, o seu sintoma enquanto singularidade.  
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5.1. Ana e o mar, Mar e Ana 

 

“Veio de manhã molhar os pés na primeira onda 

Abriu os braços devagar e se entregou ao vento 

O sol veio avisar que de noite ele seria a lua, para poder iluminar... Ana, o céu e o mar”. 

(Teatro Mágico) 

 

Mariana, uma menina de seis anos, tem contatos supervisionados com seu genitor, que 

se separou de sua mãe no seu primeiro ano de vida. O nome fictício escolhido, neste caso, foi 

inspirado na música Ana e o Mar, tanto pela conjugação dos elementos presentes na canção, os 

quais também compõem o romance familiar narrativizado pela criança envolta em laços 

familiares judicializados, quanto pela homofonia que marca o seu dizer.  

Na cena judicial, trata-se de uma Ação de Guarda, cujo contexto que a antecede é a 

alegação de um episódio de maus-tratos. Até a separação, o pai ocupava-se da chamada 

maternagem, em função do trabalho da companheira, principal provedora do lar. Não obstante, 

revela o sentimento de inadequação que, desde cedo, experimentava neste papel, pois diante 

das orientações da genitora, amparadas no saber médico e pedagógico que sua condição materna 

lhe outorgava, sentia que tudo o que fazia era equivocado.  

Após a separação, a mãe recorreu ao Judiciário para regulamentar a guarda e a 

convivência paterna, que após episódio não esclarecido, passou a ser supervisionada. Após 

alguns anos, o pai de Mariana comparece ao Judiciário sempre acompanhado de terceiros que 

lhe prestam suporte afetivo, jurídico, com a queixa de que a ex-companheira pratica alienação 

parental. Esta, por sua vez, defende-se afirmando que o genitor possuía dificuldades em assumir 

a paternidade, recuando sempre que precisava assumir compromissos, o que é confortável para 

ela, que assim se sente mais segura, já que certa vez a filha retornou com machucados de um 

passeio com o pai, o qual nunca lhe deu uma justificativa convincente.  

Na cena judicial, como é de costume dos pais durante a realização do estudo 

psicossocial, com a consistência do vocabulário médico e jurídico, a mãe fez menção a casos 

midiáticos que contavam histórias de pais e madrastas violentos. Justifica, entretanto, que nunca 

afastou a filha do pai, por ela mesma ter sofrido com o intenso litígio dos próprios genitores. 

Afirmava sempre ter estimulado, portanto, a convivência paterna, até o fatídico dia em que a 

filha retornou com machucados.  

Por sua vez, nada convincente também foi contado a Mariana sobre o motivo das 

restrições do seu convívio com o pai, apenas histórias “pra boi dormir”! Ademais, o genitor de 

Mariana, preocupado com as repercussões da judicialização em sua vida, relevou ter feito um 
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acordo com a filha: diante de algo que ela não pudesse lembrar, nunca mentiria ou inventaria 

histórias; responderia, de forma mais honesta, “não sei”. Esta era a “resposta coringa” que 

Mariana lançava mão diante de várias questões, e que sintetizava, ainda, uma dificuldade de 

aprendizagem vivenciada no seu processo de alfabetização. 

Nesse esteio, Mariana chegou ao primeiro atendimento respondendo à psicóloga “não 

saber” o porquê de estar ali. Ao ser informada de que ali era um espaço onde famílias são 

atendidas, descreve: “sou filha de pais separados”. O que é ser filha de pais separados? – ao 

ser convocada pela psicóloga a falar sobre sua família, identificada à posição de sua mãe, 

Mariana explicou que ser filha de pais separados “é quando a filha é separada do pai”. 

Ademais, Mariana contou também ter ganhado uma irmãzinha, fruto do novo relacionamento 

de sua genitora.  

Sobre o desenho da família, no qual ilustrou uma criança, um sol e um casal de adultos, 

Mariana identifica-se com a infante e silencia. Não consegue falar sobre esse casal, senão pelo 

faz-de-conta encenado com bonecos disponíveis no setting. A partir disso, narra: a mãe e o 

padrasto foram à praia e deixaram-na “esquecida na beira do mar, perto das ondas grandes...e 

eu quase...[silencia]”. O padrasto voltou para casa para ver a filhinha e vigiar o seu pai pela 

sacada; sua mãe foi atrás, deixando-a sozinha na praia. 

O significante “quase” alude à angústia de alienação e separação subjetiva. Pode o outro 

me perder? – é a questão encoberta em seu discurso, que aponta à emergência do sujeito 

desejante. A rivalidade fraterna, um dos vetores da divisão do Desejo da Mãe, emerge na 

aparição da irmãzinha, omitida no desenho, mas presente na narrativa familiar. “Quase” 

engolida pelas grandes ondas desse Outro oceânico, não fosse a dúvida que formula ao desejo 

materno, que se volta aos novos integrantes da família, possibilitando a aparição de Mariana 

como sujeito ($). A criança se deixa esquecer como objeto, mas não se perde, encontrando sua 

saída ao voltar “sozinha”, com sua falta e seu desejo, para casa. 

Durante a sessão, Mariana conta sobre os planos que tem quando finalmente ela puder 

sair para passear com o pai e tudo que irão fazer juntos. Desejo, no entanto, barrado que aparece 

ludicamente, quando narra que, ao voltar sozinha para casa, ela “quase” precisou subir no 

telhado para poder ver o pai que, mais tarde, foi visitá-la. Ficaram então no jardim até tarde 

“olhando a lua e as estrelas no céu”; anoiteceu, o padrasto e sua mãe chamaram-na para dentro 

de casa. Concluiu: “é que nem esse desenho aqui, [os adultos] são esses outros que eu 

desenhei”.  
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Quem são esses outros? A opacidade da figura paterna no seu desenho é transmutada 

no padrasto quando, por fim, Mariana nomeou: “esses outros são minha mãe e meu tio, mas 

primeiro era meu pai”. Assegura, assim, a censura ao romance edipiano: o pai, a quem devota 

amor, tem a presença barrada pelo padrasto e pela mãe, garantindo, conforme enunciava, que a 

filha estivesse separada do pai.  

Na sessão conjunta com o genitor, o teatro sensual com os bonecos e a diferença entre 

os sexos foi o tema eleito pela criança que, novamente, o exclui da família, substituindo-o pelo 

padrasto. O pai, empenhado na tentativa de sustentar o laço, convida-a para passear, o que 

parecia ir ao encontro dos planos até então alimentados por Mariana que, no entanto, diante do 

convite paterno, silencia e depois de um tempo, responde “não sei”. O que causa surpresa ao 

pai, que após essa sessão produz reflexões sobre a fragilidade de seus esforços e de sua 

presença, pois até então apostara na força do vínculo estabelecido com a filha em suas pontuais 

visitas supervisionadas, a despeito das restrições maternas, as quais cumpria para além das 

determinações judiciais. 

Em meio a esse processo, Mariana demonstrava tentar produzir solitariamente, não sem 

dificuldade, a sua novela familiar, a partir da descoberta da diferença dos sexos, das ausências, 

das faltas e das falhas do outro parental – que refletiam a inconsistência e incompletude do 

Outro da linguagem para dar conta dos grandes enigmas da vida e das separações. Tentava dar 

seus próprios contornos àquilo que não lhe foi contado muito bem, e nem poderia sê-lo, pois a 

verdade, do ponto de vista psicanalítico, nunca pode ser plenamente acessada: “dizê-la toda é 

impossível, materialmente: faltam palavras” (Lacan, 1974/1993, p. 11).  

Uma criança, um sol (um só) e um casal de adultos. A mãe é aquela que a deixa no mar, 

aquela que a separa do pai com quem observava a lua e as estrelas no céu. Mariana articula os 

elementos de sua ficção (sol, Ana; mãe, mar; pai, lua, céu) na escrita de seu próprio nome: 

Sol, Mar e Ana. Sou (um só) Mariana, filha de pais separados, filha separada do pai. 

A escuta analítica revela que a separação, neste caso, comporta dimensões distintas que 

dialogam ao emergir na cena judicial à luz da psicanálise: aquela objetivada pela judicialização 

sob o nome de alienação parental que, na prática, reflete a conjunção da hipervigilância materna 

que, somada à passividade paterna, embaraçava a convivência parental; e a simbólica do 

romance familiar subjetivo de Mariana, que aponta a emergência do sujeito do desejo, na 

travessia da alienação à separação. 
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5.2. Pepe: bate-se numa criança? 

 

“Cada irmão é diferente. 

Sozinho acoplado a outros sozinhos. 

A linguagem sobe escadas, do mais moço 

ao mais velho e seu castelo de importância. 

A linguagem desce escadas, do mais velho 

ao mísero caçula”. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Pedro Pepe era um menino de quase 12 anos, vivendo o processo do adolescer, em meio 

aos conflitos familiares e separação dos pais. O nome fictício escolhido, Pepe, foi inspirado na 

animação brasileira Historietas Assombradas, pela similitude com o caso. Na série, Pepe é o 

protagonista, um menino travesso e preguiçoso, porém amigável e ágil, que está sempre 

armando confusões ou causando problemas. Mora com sua avó adotiva, mas vive à procura dos 

seus pais, assim como Pedro Pepe, o garoto que chegou à instituição judiciária embaraçado nos 

laços familiares: entre a avó e os pais em litígio, entre o “irmão mais velho” que o precede e o 

irmão caçula.  

Na cena judicial, tratava-se de um pedido de modificação de guarda, antecedida por 

alegação de maus-tratos maternos, cujo requerente era Pepe, pai do menino Pedro Pepe, e a 

parte requerida, a mãe, que contesta alegando alienação parental paterna. Apesar de o genitor 

ser o autor da ação judicial, aparece desde o primeiro atendimento acompanhado de sua mãe, a 

avó paterna de Pedro Pepe, a qual solicitava participar do estudo juntamente com o filho.  

Nas entrevistas iniciais, percebeu-se a significativa presença da avó na vida de Pedro 

Pepe, a quem se reportou como “filho” em alguns momentos. Demarcava também diferenças 

nos cuidados, atribuindo severidade à genitora da criança em contraste ao afeto por ela ofertado. 

Embora existisse um conflito que atravessava a dissolução conjugal, de início pôde-se perceber 

que o impasse em torno da parentalidade não se situava entre os pais de Pedro Pepe, mas entre 

a avó paterna e a mãe. Cena cada vez mais comum nas Varas de Família, na qual os avós 

disputam com seus genros, noras e até mesmo com seus próprios filhos a guarda dos netos, 

revelando que há algo, além dos cuidados, em rivalidade, e que diz respeito à posição subjetiva 

de cada sujeito no romance familiar. 

Na costura das dissonantes narrativas familiares, localiza-se o lugar de Pedro Pepe no 

desejo do Outro que o antecede. Seu nascimento aconteceu na juventude de sua mãe que, desde 

a gestação até a separação conjugal, conviveu com a família do esposo. Na cena do nascimento, 
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há sinais de uma “depressão pós-parto” experimentada pela genitora e traduzida pela avó 

paterna como uma “rejeição” à criança. E antes do nascimento de Pedro Pepe, há um luto 

perinatal vivenciado pela avó paterna que, interpretada pela genitora, “colocou o neto no lugar 

deste filho”.  

Na trama familiar há, portanto, um encontro de duas mulheres embaraçadas com as 

vicissitudes da maternidade. De um lado, a genitora com uma inibição marcada por suas 

determinações inconscientes que, somadas às delicadas condições puerperais, dificultaram 

tomar o filho como objeto de seu investimento libidinal; de outro, a avó paterna, presa ao luto 

da ruptura de um laço investido libidinalmente e carregado de promessas. Deste modo, Pedro 

Pepe aparece, na novela familiar narrada, como o desmentido33 da perda de um bebê que o 

antecedeu – luto frequentemente silenciado, não reconhecido – e como filho rejeitado pela mãe.  

À medida que cresce, conflitos relacionados à sua educação começaram a emergir entre 

mãe e avó, enquanto o pai aparece numa posição periférica. Na fala da genitora, são 

predominantes os esforços para demarcar limites ao filho, sinalizando que estes, no entanto, 

esbarravam numa permissividade da avó paterna que, com o apoio do genitor, a desautorizava 

constantemente enquanto mãe. Esses impasses ressoam no discurso da criança, para quem a 

família materna parece constituir-se subjetivamente como vetor do limite através do castigo, e 

a família paterna, por sua vez, como vetor de afeto, lugar de realização de suas vontades e 

caprichos.  

Embora a mãe tenha desempenhado a chamada “maternagem”, ofertando ao filho os 

cuidados de saúde e educacionais, a avó paterna aparece com mais proeminência no exercício 

da função materna para Pedro Pepe, adotando-o simbolicamente como “filho” e imprimindo-

lhe a marca de um interesse particularizado, que o retira do desejo anônimo dos cuidados da 

genitora. A função paterna, por sua vez, claudica assim como a autoridade parental de ambos 

os pais, mas não devem ser confundidas. Neste caso, a função tropeça não no desejo da genitora, 

mas no desejo da avó paterna que, ao se ocupar da função materna, encarna o Desejo da Mãe, 

recobrindo não apenas as suas, mas também as faltas de Pedro Pepe, que passa a colecionar 

pequenas transgressões e, quando minimamente frustrado, ameaça machucar a si próprio diante 

da avó, que recua sem saber o que fazer.  

 
33 Noção utilizada por Freud (1908; 1927) nos textos “Sobre as teorias sexuais da criança” e “Fetichismo”, para 

conceituar o não reconhecimento, pelo eu, de um fragmento de realidade, indubitavelmente importante, como a 

morte e a castração feminina, na medida em que ambas apontam uma perda, uma falta, recoberta por um outro 

objeto. 
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Destaca-se assim, da narrativa de Pedro Pepe, a afirmativa de que sua mãe lhe bate como 

algo costumeiro: “ela me bate desde que eu era bebê”. “Desde bebê?” – diante da pergunta, 

fala dos desentendimentos presentes na relação com a mãe, mas exemplifica apenas a última 

vez, em que chegou às vias de fato, culminando na abertura do processo. O conflito que 

precipitou a abertura da ação judicial foi narrado pela genitora como um acidente após tentativas 

diversas de conter e dar limites ao filho que, por fim, numa “brincadeira descuidada”, expôs o 

irmão, de tenra idade, a riscos.  

A versão narrada por Pedro Pepe, por sua vez, omitia da cena o irmão, cuja importância 

aparecia apequenada, deslocada a outro momento de seu discurso, como alguém que “não fala 

muito”. Ao mesmo tempo, de modo oposto ao que foi por ele enunciado, esse meio-irmão é 

alguém cujo nascimento, como se pôde notar, não reverberava pouco; pelo contrário, dizia-lhe 

muito, ecoava, incomodava.  

É preciso, nesse sentido, que a escuta do analista esteja atenta, fazendo surgir do 

enunciado o semi-dizer, o enigma da enunciação. Frequentemente, a figura do irmão mais novo 

reverbera por ser alguém de quem o sujeito “não gosta por toda espécie de motivos, mas, 

principalmente, porque o amor dos pais tem de ser compartilhado por elas” (p. 202). 

Depressa se aprende que ser espancado, mesmo que não doa muito, significa uma privação de amor e 

uma humilhação. E muitas crianças que se acreditavam seguramente entronadas na inabalável afeição dos 

pais, foram de um só golpe derrubadas de todos os céus de sua onipotência imaginária (Freud, 1919, p. 

202). 

 

No caso em tela, o irmão caçula de Pedro Pepe aparecia destituindo-o de um trono 

materno já frágil. Não por acaso, sem mediação, Pedro devolveu-lhe o “golpe” numa 

brincadeira, empurrando-o deste “trono” ladeira abaixo, momento no qual o castigo da mãe 

emergiu, desdobrando-se em judicialização. As pequenas e cotidianas contestações e 

transgressões de Pedro Pepe pareciam avolumar-se no desenrolar do processo, aparecendo na 

fala da família, da instituição escolar e dos profissionais de saúde que o acompanham. Era uma 

criança que, com a eclosão do litígio, diante do próprio sofrimento e do sofrimento alheio, não 

conseguia falar ou chorar. Ludibriava e caçoava daquilo que, por ser diferente, parecia-lhe 

precário, torto, risível.  

Sobre este aspecto transgressor, índice identitário de Pedro Pepe, destacam-se, além dos 

conflitos familiares que o envolvem, os processos de identificação que permeiam seu processo 

de adolescer. Lacan (1961-62) sublinha aos analistas a importância do nome próprio do sujeito, 

que nunca é indiferente. O nome Pepe, por si, não porta nenhum significado, embora traga uma 

significação para aquele que o recebe. No caso em questão, alude ao reinado de um personagem 
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mandão, irreverente e ambicioso, de uma história contada pela família paterna à criança sobre 

a escolha do seu nome próprio que, por sua vez, é também o nome de seu pai, Pepe.  

Pedro Pepe parece encarnar esse personagem, acolhido pela avó e exaltado pela família 

do pai, cujas questionáveis características aproximam-no tanto do rigor materno quanto dos 

caprichos paternos. Aqui, a queixa materna de uma alienação parental paterna pode ser reescrita 

pela leitura psicanalítica em uma identificação alienante que atravessa Pedro Pepe, desde o seu 

nascimento, a escolha de seu nome e o lugar que ele assume no seu romance familiar. 

 

5.3. Do pavor ao pai-avô?  

 

“E então vem o desamparo de se estar vivo.  

Estou falando da angústia mesmo, do mal.  

Porque alguma angústia faz parte: o que é vivo, por ser vivo, se contrai”.  

(Clarice Lispector) 

 

 

Augusto é um garoto de oito anos que, após a separação dos pais, permaneceu residindo 

com a mãe e possuía quase nenhum contato com a família paterna. A escolha do nome fictício 

deve-se à homofonia com a angústia evocada pela convivência com o genitor, após a separação. 

Na cena judicial, a família paterna solicitou a regulamentação de visitas, alegando 

alienação parental da mãe, que os impedia de ver a criança. Reivindicavam assim, além do 

direito de visita, reparação financeira. O pai, que não mais residia na cidade, não pôde participar 

do estudo psicossocial, que foi então realizado com a família ampliada, os avós, coautores do 

processo.  

A gestação, não planejada pelo casal, mas desejada pela genitora de Augusto, foi 

precedida pela perda de uma gravidez também não desejada pelo pai. Esse evento motivou a 

união do casal, que passou a morar próximo aos avós paternos de Augusto. Estes relataram, 

durante as entrevistas, o isolamento e a introspecção da genitora, desde o início do 

relacionamento com o filho, atribuindo-lhe uma estranheza que embaraçava e dificultava o 

convívio familiar e que sugeria a existência de alguma desordem psíquica. Ressaltaram, ainda, 

a ligação entre ela e Augusto, referindo-se a uma espécie de simbiose entre a nora e o neto, 

estranhando o fato de que “desde o nascimento não deixava ninguém se aproximar”. A mãe de 

Augusto, por sua vez, manifestava ressentimentos pelo fato de nunca ter se sentido plenamente 

acolhida pela família do esposo que, em sua narrativa, a depreciava enquanto mulher. 
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Nessa família, após o nascimento da criança, o genitor provia o lar, enquanto a mãe 

ocupava-se dos cuidados com o filho e tentava continuar seus estudos. A ruptura do laço 

conjugal, permeada por muitos conflitos, concretizou-se com a saída de casa do pai, que mudou 

de cidade. Com a partilha, a genitora precisou sair da casa onde moravam; à separação 

somaram-se as divergências financeiras, e os “muros” em torno da criança ficaram maiores. O 

genitor, no entanto, buscava fazer-se presente na vida do filho quando esporadicamente 

retornava à cidade, indo à escola para ter notícias sobre seu processo educativo, por exemplo. 

Contudo, a família paterna narrava tentativas frustradas de conviver com a criança, mesmo após 

acordo homologado judicialmente, que estabelecia o direito de visita assistida ao neto, frente 

ao medo da genitora de que o pai o levasse embora. 

As palavras iniciais da mãe, no começo do estudo, portavam a denegação34 do desejo 

de revelar algo da própria infância à psicóloga, que é enunciado em seguida: sua mãe, ao 

separar-se, foi embora de casa, deixando-a, juntamente com os seus irmãos, aos cuidados 

negligentes do pai que os maltratava. Afirma, no entanto, que ninguém sabia dessa história, 

nem mesmo os próprios irmãos, também vitimados. Recentemente, havia iniciado 

acompanhamento psiquiátrico e psicológico, pois, por um momento, acreditou que o ex-marido, 

que agora morava em outra cidade, atentaria contra sua vida e levaria o seu filho embora. 

Naquele momento, entretanto, já estava melhor e olhava para aquela sensação inicial de pavor 

com distanciamento, embora “medo” ainda lhe restasse. Justificava, portanto, não conseguir 

cumprir o acordo judicial, do qual se arrependera, pois não confiava em ninguém além dela 

mesma. A escuta à genitora evidenciava uma construção subjetiva persecutória em torno do 

significante “pai” que, em qualquer contexto, aparecia sempre como uma figura ameaçadora.  

Sobre uma dificuldade em concluir os estudos e estabelecer-se profissionalmente, a avó 

materna destacou que sua filha era muito apegada a Augusto, o qual era “tudo para ela”, 

sublinhando que este foi o modo como ela própria criou os filhos, com muito cuidado, “sempre 

de olho neles”. O processo de separação e judicialização incrementou, ainda, as dificuldades 

na vida material e emocional. Equivalendo filha e neto, a avó também questionava o amor do 

genro pelo filho por ter escolhido separar-se da esposa. Recordou-se que Augusto, aos quatro 

anos, sofreu durante a separação dos genitores, chorava, gritava chamando pelo pai. Grito que, 

em ato, alude à ruptura do convívio e a um apelo a um terceiro (Nome do Pai), talvez capaz de 

 
34 Expressão utilizada por Freud (1925c), em A negativa, para referir-se a um conteúdo recalcado, cujo acesso à 

consciência só é assentido sob a forma de uma negação. 
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mediar o gozo da relação materno-filial. Como vetor da separação do desejo da mãe, talvez ele 

pudesse o desincumbir da função de ser “tudo” para a genitora.  

Augusto, durante os atendimentos, apresentava-se inibido, pouco comunicativo e não 

demonstrava interesse nos recursos lúdicos. Afirmava não se recordar da convivência com o 

pai e expressava o mesmo pavor presente no discurso da mãe, de que o genitor o levasse 

embora; portanto, só aceitava estar com ele se a mãe estivesse junto. Verbalizava pouco, 

repetindo alguns significantes, como “mau” e “medo”, portando queixas similares às maternas. 

Diante disso, o desenho foi um recurso utilizado para franquear sua expressão e fala. Ilustrou a 

si mesmo e a genitora com características semelhantes e os demais membros familiares com 

traços pouco sofisticados, dentre os quais, por último, estava o pai. Em um segundo momento, 

foi estimulado a contar um pouco sobre seus pais. Assim, em um novo desenho, escreveu abaixo 

da mãe uma série de atributos que a caracterizavam; e abaixo do pai, os significantes “olhar 

preto, cor negra”. Quando estimulado a falar mais, perguntado sobre o que o pai fazia, Augusto 

responde não saber. “Não sabe?!”, interjeição de surpresa seguida da questão posta pela 

psicóloga: “Não tem curiosidade de saber?”, ao que ele respondeu que nunca lhe haviam feito 

essa pergunta.  

A partir dos significantes da criança, a intervenção, cujos efeitos poderiam advir a 

posteriori, operava na abertura de um campo em que um terceiro pudesse ser incluído na relação 

estabelecida entre Augusto e a mãe. Por que não o avô, representante do pai na cena judicial, 

presente e desejoso em encarnar tal função? Nesse sentido, a criança aceitou participar de 

sessões conjuntas com o avô paterno, porém a mãe comparecia sempre sozinha nas datas 

agendadas, justificando que o filho não quis ir. E talvez, para a mãe, Augusto não soubesse 

dizer algo diferente.  

Em sessão conjunta entre genitora e avô paterno, tiveram a possibilidade de falar dos 

conflitos que ocorreram durante a separação conjugal, e foram estimulados a construir uma 

solução para que os vínculos familiares com a criança fossem preservados. Ao final ficou 

combinado que experimentariam a realização da visita assistida por um mediador conhecido 

por ambos, aquilo que inicialmente já havia sido homologado em acordo judicial. No 

encerramento, ambos relataram que o encontro entre Augusto e o avô havia acontecido e que a 

criança havia gostado, embora a mãe ainda não confiasse no pai. O caso foi encerrado neste 

ponto, diante do qual foram realizadas recomendações de acompanhamento psicológico à 

família. O avô, por sua vez, sinalizou que, caso as visitas pudessem ser regulares, pretendia 

desistir da ação judicial. 
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Neste caso, a partir da observação de que a criança parecia estar enredada no sintoma 

materno, constatou-se a importância de diferenciar aos operadores do Direito aquilo que é 

nomeado na cena judicial como alienação parental, da necessidade de separação diante da 

alienação significante a ser trabalhada num espaço analítico, embora a intervenção da lei 

também pudesse ser terapêutica, ao funcionar como um terceiro interditor, mediador do gozo 

materno filial. 

 

5.4. Discussão 

 

 

A experiência e a prática da parentalidade, as mudanças que incidem na dinâmica 

durante a separação e a recomposição familiar, o processo de judicialização e o lugar dos filhos 

entre laços familiares judicializados são capítulos que compõem o romance roteirizado nos 

autos processuais e formulado nos discursos dos sujeitos sob a insígnia da AP. 

Na cena judicial, o fenômeno da alienação parental é caracterizado como algo que se 

delineia no contexto de uma separação litigiosa. Nesse cenário, os sujeitos frequentemente 

afirmam desconhecer a nova roupagem com a qual o(a) ex-parceiro(a) se apresenta, enfatizando 

a surpresa oriunda de uma dupla traição: conjugal e parental. Outros verbalizam dar-se conta, 

no penoso processo de separação, de que o outro sempre foi assim, e de que o que viveram não 

passou de uma ilusão da qual agora tentam se libertar.  

Afinal, o que está em cena nos discursos, em ambos os casos, já não é mais a potência 

ou o poder de suplência do amor, mas a sua enganação, a enganação do outro, em suas 

dimensões conjugal e parental, quase sempre superpostas. O próprio sujeito pouco se interroga 

ou se põe em pauta na cena judicial. Entretanto, ao dar voz aos litigantes, observa-se que há 

uma montagem e uma dinâmica familiar, às vezes mais, às vezes menos, explícitas e prévias à 

separação, nas quais cada um contribui com sua cota de gozo e alienação. É o que vem a se 

desenrolar no processo de judicialização que, por sua vez, ajuda a dar corpo àquilo que é posto 

em pauta nos discursos médico e jurídico como alienação parental. 

A forma como os genitores e a família experienciam o nascimento de um bebê, 

planejado ou não, a assunção de funções e de papéis parentais que se somam aos conjugais, e o 

lugar que a criança e o cônjuge ocupam no desejo do Outro parecem dizer algo acerca de como 

os conflitos que permeiam uma disputa de guarda vão sendo aos poucos gestados, às vezes por 

gerações, até o nascimento do fenômeno que se batiza, na cena judicial, como “alienação 
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parental”. Nesse sentido, Dunker (2017) conclui ser “raro que uma criança enfrente dificuldades 

realmente novas durante o curso de uma separação”; trata-se, comumente, “de uma ampliação 

das disposições e de conflitos já antes presentes” (p. 136)  

 

5.4.1. O que existe antes da separação? 

 

A filiação é algo que diz respeito a todos, mesmo àqueles que não tiveram filhos, já que, 

ainda assim, se é filho de alguém, e esta condição suscita questões cruciais que localizam o 

sujeito no mundo, tais como: “por que meus pais me tiveram, o que esperavam de mim?” 

(Iaconelli, 2019). Por sua complexidade, as respostas que se constroem no percurso da vida às 

vezes chegam apenas com a experiência da parentalidade, que comporta paradoxos e muitos 

desafios. Um deles é o “trabalho braçal” dos cuidados, que envolve preocupações, ansiedades, 

desejos e frustrações. Outro, acrescenta Iaconelli (2019), é ocupar o lugar enigmático no qual 

estavam nossos próprios pais, o que nos revela aquilo que eles sabiam quando assumiram tal 

função: “quase nada”.  

A parentalidade parece repetir algo do mito familiar de cada um, um pouco daquilo que 

se transmite nas gerações. O que ela inscreve simbolicamente perpassa tanto pela transmissão 

de uma gestão social dos cuidados parentais, no plano imaginário, quanto pela transmissão de 

uma falta, no registro Real. Assim, é comum que os pais narrem, durante os atendimentos, a 

própria experiência vivenciada no lugar de filhos: o quanto sofreram com a separação dos 

próprios pais, com sua presença demasiada ou com sua ausência, mesmo tendo pais casados. 

Outras vezes lamentam o fato de que os parceiros escolhidos para construir uma família não 

conseguirem fazer jus aos modelos de “bom pai” e de “boa mãe” que eles tiveram quando 

crianças. Em resumo, resta sempre uma referência, a ser seguida ou declinada, dos pais que os 

antecederam, e da qual não se escapa completamente. Repetir, no entanto, não significa repetir 

o mesmo, há algo da ordem de uma invenção a partir desse “quase nada” que se sabe. 

No caso Pedro Pepe, um casal engravida e vivencia a experiência da parentalidade no 

tumulto dos conflitos amorosos da juventude. Diz-se que quando nasce o bebê, nascem também 

a mãe, o pai, os tios, os avós, e toda a família é convocada a assumir novas posições. Entretanto, 

conforme exposto por Ceccarelli (2007), a passagem que transforma genitores em pais não está 

condicionada pelo nascimento da criança: 

[...] nascer da união de um homem com uma mulher não basta para ser filho, ou filha, daquele homem e 

daquela mulher. Ou ainda: colocar uma criança no mundo não transforma os genitores em pais. O 

nascimento (fato físico) tem que ser transformado em filiação (fato social e político), para que, inserida 
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em uma organização simbólica (fato psíquico), a criança se constitua como sujeito. Esses três fatos - 

físico, social e psíquico - guardam cada vez menos relações de dependência entre eles (Ceccarelli, 2007, 

p. 93). 

 

Nesse sentido, observa-se que Pedro nasceu mais rápido do que a mãe e o pai, que, como 

filhos, ainda necessitavam em grande medida do suporte da avoenga para sustentar o exercício 

da parentalidade. Delineou-se, assim, uma dinâmica típica das famílias multigeracionais, cada 

vez mais comuns no século XXI, nas quais, por inúmeros motivos, afetivos e financeiros, 

diferentes gerações coabitam e redimensionam os papéis de cuidado, de apoio instrumental e 

emocional. Este arranjo, no qual aos avós se designa o sutil papel de “fazer pelos netos sem, no 

entanto, usurpar a função dos pais” (Cardoso & Brito, 2014, p. 434), por vezes favorece uma 

certa troca e rivalidade de papéis e funções que, não raro, se desdobram em judicialização sob 

a insígnia da alienação parental. 

Neste caso, há uma avó que, emaranhada em seu luto materno, é quem investe 

libidinalmente neste bebê, e que interroga a nora: que mãe é essa que parece rejeitar o próprio 

filho? Há uma genitora, marcada em sua infância por um discurso parental rigoroso, 

embaraçada ao ser convocada em seu desejo materno, e que questiona a sogra: que mulher é 

essa que insiste em me destituir publicamente enquanto mãe? Há um genitor, marcado por uma 

criação compassiva e que, após a paternidade, parece comparecer senão como homem e como 

irmão do próprio filho, cedendo-o ao desejo e aos cuidados de sua própria mãe, e que interpela 

a companheira: que mulher é essa que não me deseja mais?  

No caso Augusto, antes do seu nascimento, há a perda de uma gravidez desejada pela 

genitora, mas indesejada pelo genitor. Há uma mãe que se dedica amplamente ao seu segundo 

bebê, para a qual ele é tudo. No seu conflito psíquico, aparece como filha abandonada pela 

própria mãe aos cuidados de um pai negligente. Há uma avó materna que, não obstante apareça 

no discurso da genitora como alguém que a abandona, afirma que a filha repete o seu próprio 

modo de criação, superprotetor. Há um genitor descrito a partir de conflitos marcados por 

agressividade, alguém que dá consistência ao fantasma paterno da genitora que, por sua vez, 

encontra dificuldade de instituí-lo simbolicamente como pai de seu filho. Em outras palavras, 

há um homem que não é capaz de fazê-la comparecer enquanto mulher desejante, cujo interesse 

poderia voltar-se para outras coisas além da maternidade. Há, portanto, uma mulher que se 

apresenta reduzida e depreciada nesta condição, amedrontada pelo o fantasma do pai e do 

cônjuge, que em sua narrativa comparecem como violadores. Há avós paternos que apontam a 

relação entre mãe e filho, marcada, desde o princípio, pela dificuldade de inserção de terceiros; 



126 
 

avós que ao patologizar a genitora dela se distanciam cada vez mais, e que tentam através do 

direito de visitação encarnar a função do pai.  

No discurso da família materna, há, ainda, uma superposição, frequente na cena judicial, 

entre o amor conjugal e parental. Para alguns, o filho realiza a promessa de completude do 

amor: se há desejo de filho, há amor no laço conjugal. Ou, de forma invertida: se não há amor 

no laço conjugal, não haveria desejo de filho. O divórcio, nesse caso, não significaria a 

dissolução da relação matrimonial, mas o abandono à família, fantasia que muitas vezes se 

concretiza num afastamento afetivo e material gradativo de um dos genitores.  

Neste caso, do lado materno, os questionamentos eram: que homem é esse que não 

desejou de mim um fruto do nosso amor; que pai é esse que agora diz amar o filho, mas que 

abandona a família e deixa de ajudar no sustento do lar? Do lado paterno, as questões eram: que 

mulher é essa que toma o filho como único objeto do seu desejo; que mãe é essa que dispensa 

o pai; por que ao pai só competiria o dever de sustento; onde ficam os direitos de convivência? 

Após suspender o pagamento da pensão, eximindo-se do sustento da criança com a justificativa 

de repreender a genitora, a tréplica materna aparece como uma profecia que se realiza: vejam 

como, desde o início, eu tinha razão - que pai é esse que deixa o filho desamparado?  

No caso Mariana, acrescenta-se que seu nascimento foi marcado pela realização de um 

desejo – dar um filho ao pai – enunciado por sua mãe: proporcionar ao próprio pai “a alegria 

de ser avô”, constatando nunca ter possuído tantas afinidades com o parceiro. Após o 

nascimento, a princípio, os papéis parentais se organizavam de modo aparentemente flexível, o 

genitor tentava se ocupar dos cuidados maternos, na medida em que a mãe, principal provedora, 

antecipou o fim da licença maternidade para trabalhar. Há, no entanto, um pai que se sente 

inadequado neste lugar, pois não dispõe do saber médico e pedagógico reservado ao discurso 

materno: que pai sou eu, que não consegue cuidar da filha e que não sustenta um lar? Há uma 

mãe que, por sua vez, ao se ausentar de casa, cultiva um sentimento de culpa que questiona a 

sua própria competência: que mãe sou eu que se ausenta dos cuidados maternos? Neste caso, 

as questões lançadas ao outro, eram enunciadas de outro modo: que homem é esse que não me 

faz desejar, que não provê o lar e me força a sair de casa, deixando meu bebê? que mulher é 

essa que não me deseja, que se ausenta do lar, e que me dita a melhor forma de cuidar? 

Os três casos esquadrinham os embaraços conjugais e parentais dos próprios sujeitos, 

postos nas entrelinhas de uma narrativa que, ao ser enunciada, se volta à depreciação do lugar 

do outro como aquele que não permite a realização do sonho da família conjugal e parental 

idealizada. A sedução inicial pela novidade e originalidade que o outro agrega à vida, 
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oportunizando experimentar-se em outras posições, vê-se apagada pelo desejo de convertê-lo 

ao próprio ideal de felicidade, situa Dunker (2017): 

Começamos a acalentar a ideia de que a irrealização de nossa própria vida, sua inadequação e seu 

infortúnio dependem, sobremaneira, do fato de que seus próprios termos estão sendo corrompidos e 

desestabilizados pela presença insidiosa desse outro. E assim reciprocamente (p. 103). 

 

A desqualificação do lugar do outro, da maternidade e da paternidade possíveis, é um 

elemento que surge no núcleo do conflito, carregando singularmente o peso de um modo secular 

de subjetivação sustentado na família nuclear patriarcal e na divisão sexual do trabalho, o peso 

da fratura do amor e do deslizamento do desejo, que refletem o peso atemporal da inexistência 

da relação sexual.  

 

5.4.2. Que mudanças a separação produz? 

 

Embora o fato de que filhos sejam criados por “mães-solo”35 e, em menor proporção, 

por “pais-solo”, não seja algo novo, criar filhos advindos de um casamento desfeito é uma 

questão relativamente nova, pregnante na contemporaneidade, que, em alguns casos, inflaciona 

os embaraços próprios à parentalidade. A nova família que se configura após o divórcio advém 

de um des-membramento da antecessora. Isto produz, ao mesmo tempo, segregação e 

incorporação de membros ao grupo que se recompõe, além do redimensionamento e surgimento 

de novos papéis e funções. A chamada família recomposta é, portanto, aquela que mescla laços 

biológicos e socioafetivos, e isso, via de regra, comporta efeitos.  

[...] do ponto de vista psíquico, as famílias são sempre construídas e os filhos sempre adotivos, pois são 

os laços afetivos que, como todo investimento, vão organizar o significante ‘família’. Não raro, a 

rivalidade entre os membros, o ódio entre os irmãos e o ressentimento para com os pais definem este 

significante. (Ceccarelli, 2007, p. 96). 

 

Um primeiro aspecto a ser considerado é que ser pai e mãe dentro de um casamento, 

convivendo no mesmo lar, não é o mesmo que ser pai e mãe fora dele. Quando se vive sob um 

mesmo teto, a organização da rotina de cuidados dos filhos geralmente se estabelece tacitamente 

numa divisão de tarefas, nem sempre equânime, mas ainda assim tolerada. É necessário um 

tempo para a reacomodação dos papéis outrora desempenhados, o que passa a exigir maior 

disponibilidade e paciência de ambas as partes com este tempo de ajustes.  

 

 
35 O termo “solo” busca desvincular a parentalidade do estado civil, substituindo a expressão “mãe-solteira”, que 

remete a um momento histórico no qual ter filhos sem ser casada era socialmente vergonhoso, por “mãe-solo” e, 

por extensão, “pai-solo”, para designar aqueles que assumem sozinhos a responsabilidade de criação dos filhos.  
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[...] não é incomum o marido, que se mostrava relutante em cuidar das crianças, ou a mulher, que sentia 

receio de deixar os filhos com o pai, se verem diante do fato de que, com o divórcio – e, muitas vezes, a 

guarda compartilhada -, o homem acaba por cuidar sozinho dos filhos periodicamente, quer queira quer 

não. E veja só! O pai passa a valorizar a parte da mãe e a mãe passa a confiar nos cuidados do pai, a partir 

de uma experiência radical e sofrida [itálicos nossos] (Iaconelli, 2019).  

 

Como ressalta Iaconelli (2019), a radicalidade e o sofrimento da experiência fazem parte 

da prática cotidiana da parentalidade, na qual os recursos para se comunicar e o apoio mútuo 

são peças fundamentais. O que se revela, no entanto, no curso de uma judicialização, é que as 

inabilidades e as falhas que sempre existiram ganham um relevo que antes não possuíam, num 

processo paulatino de destituição do lugar do outro parental, que não tolera as dificuldades do 

percurso.  

Um segundo ponto, que se articula ao primeiro, é aquilo que a chegada de novos 

parceiros e de novos filhos introduz: novas dinâmicas de parentalidade que passam a coexistir, 

agregar novos pontos de vista sobre a criação de filhos, o que não raro conflita com os hábitos 

antes cultivados, alimentando a rivalidade entre pais e padrastos, mães e madrastas. Há, ainda, 

bebês destas novas uniões que passam a requisitar atenção parental, destronando os filhos da 

relação preexistente. Na escuta às famílias em litígio, estes outros são terceiros que corroboram 

a castração, atualizam as perdas da separação, minguando a possibilidade de reconciliação que 

muitas vezes se conservava. Para as crianças tanto quanto para os adultos, esse é um cenário 

que precipita o sentimento de perda do lugar de objeto privilegiado junto aos pais, ou aos ex-

companheiros, e que vivifica o processo de luto, pondo o sujeito a trabalhar intensamente na 

reorganização dos seus investimentos libidinais. 

Assim, há, muitas vezes, ciúmes dos novos companheiros, que não apenas roubam a 

atenção e dividem o amor conjugal e parental, como também passam a exercer uma função de 

coparentalidade. Do lado das crianças, há aquelas que não aceitam de pronto os padrastos e as 

madrastas, como no caso de Pepe, que rechaçava a presença do novo companheiro da mãe, o 

qual responsabilizava pela separação dos pais. O padrasto, por sua vez, tentava inutilmente 

legitimar-se a partir do lugar de pai afetivo. Por outro lado, há crianças que adotam os novos 

companheiros como pais, diante do lugar não preenchido pelos genitores, como no caso de 

Mariana, ainda que o padrasto, na prática, se furtasse a assumir esta posição, recusando o título 

paterno que a criança espontaneamente lhe oferecia.  

A escuta às famílias revela que a aceitação da criança perpassa pela forma como esses 

novos companheiros são introduzidos pelos genitores e consentida ou não pelo outro par 

parental. Muitas vezes, o sujeito ainda enlutado pelo fim de uma relação não admite que ex-

companheiro(a) tenha seguido com a sua vida e enlaçado seu desejo ao de um outro alguém. O 
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sofrimento daí proveniente, silencioso ou barulhento, mas quase sempre ruidoso para as 

crianças, é assimilado e, na pior das hipóteses, imposto aos filhos, que somam ao próprio ciúme 

parental o ciúme de uma conjugalidade desfeita, mas não encerrada. Isso demonstra que muitas 

vezes não é a parentalidade, mas a conjugalidade frustrada o que está em jogo nos processos 

designados como alienação parental. 

Se, por um lado, há pais embaraçados no próprio sofrimento que não autorizam a 

presença de um terceiro na vida do ex-companheiro(a) e dos filhos, por mais cuidadosa e 

inofensiva que ela seja, por outro, há aqueles que endossam uma confusão de papéis 

apresentando o novo companheiro(a) como substituto parental. Em suma, há pais que endossam 

a confusão e outros que se empenham em preservar a especificação dos lugares e funções, há 

aqueles que, mesmo num processo de luto, seguem suas vidas, e outros que transmitem, 

consciente ou inconscientemente, os ressentimentos desta ruptura aos filhos. Nenhuma dessas 

posições e intenções, entretanto, garantem que a criança irá corresponder às expectativas 

parentais, pois o laço sustentado no desejo e na afetividade é, antes de mais nada, contingente 

e arbitrário. Por isso há crianças que identificadas ao genitor, ou no lugar de objeto deste, colam 

no discurso parental, e outras que, no lugar de sujeito, a despeito daquilo que os pais sentem, já 

conseguem afirmar seu próprio desejo e afeto, também ambivalentes. 

Um terceiro aspecto é o fato de a castração também ser reeditada pelos meios-irmãos, 

frutos dessas novas uniões. Em diversos momentos, Freud (1908, 1931, 1933) sinalizou o 

quanto a chegada de cada novo irmão repercute na subjetividade da criança e aguça o seu 

pensamento, que o põe a interrogar: de onde vem os bebês? Ou, mais especificamente: “de onde 

vem esse bebê intrometido?” (Freud, 1908, p. 194). É preciso não perder de vista que as 

exigências de amor de uma criança são ilimitadas, não se contentam com menos do que tudo, 

exigem exclusividade e não toleram partilha (Freud, 1931, 1933). Assim, a perda experimentada 

ou temida frente à necessidade de compartilhar não só os bens, mas, também, o afeto dos pais 

com o recém-chegado, produz sentimentos de rivalidade, rancor e hostilidade:  

[...] o que a criança não perdoa ao indesejado intruso e rival não é apenas a amamentação, mas sim todos 

os outros sinais de cuidado materno. Sente que foi destronada, espoliada, prejudicada em seus direitos; 

nutre um ódio ciumento em relação ao novo bebê e desenvolve ressentimento contra a mãe infiel, o que 

muitas vezes se expressa em desagradável mudança na conduta. Torna-se ‘arteira’, talvez, irritável e 

desobediente... (Freud, 1933, p. 123). 

 

Nesse sentido, o nascimento de um irmãozinho que divide as atenções do outro parental 

é frequentemente o vetor da separação, enuncia o enigma do Desejo da Mãe, precipitando 

interrogações sobre as quais se construirá a ficção familiar. Segundo Magalhães (2013), por ser 

semblante do gozo do pai, “o nascimento de um irmão conta sempre”, rompe o gozo imaginário 
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entre a criança e os pais.” (p. 96), abrindo, portanto, uma brecha no desejo materno e anunciando 

para a criança que há outros além dela, que ela não é tudo para sua mãe. 

Enquanto no caso Augusto, não emerge na novela familiar um terceiro capaz de auxiliar 

a separação materno filial, a chegada de um novo irmãozinho para Mariana e para Pedro Pepe 

repercute, vê-se pelo discurso de ambos, entretanto, de formas distintas. Mariana, de acordo 

com a narrativa da mãe, passa a disputar sua atenção, sentindo fome no momento em que o 

bebê está sendo alimentado, chorando na mesma hora em que ele chora, por exemplo. Ademais, 

a fala da própria criança revela a solidão experimentada com a chegada deste novo integrante 

que, juntamente com o padrasto, faz com que a mãe a deixe “esquecida na praia”. Sua 

hostilidade, no entanto, não se manifesta em repúdio ao irmão ou à genitora; por outra via, ela 

a impele a afirmar o seu lugar junto à mãe através da disputa de atenção e, por vezes, por uma 

formação reativa, que transmuta a agressividade em um cuidado afetuoso que encobre a 

negatividade dos seus sentimentos.  

A narrativa de espancamento infantil de Pedro Pepe, por sua vez, para além de um 

acontecimento, é algo que se apresenta também como realidade psíquica e que, frequentemente, 

aparece na clínica das neuroses. Freud (1919) afirmou que “ela nos mostra a criança envolvida 

nas agitações do seu complexo parental” (p. 202). Delineou, a partir daí, três tempos da fantasia, 

em que a cena inconsciente de espancamento sofre alterações amparadas no rancor e na 

rivalidade com o irmão. A fantasia exibindo-se ora sádica, na imagem de uma outra criança 

sendo espancada, ora masoquisticamente, na fantasia de ser espancado. Diferentemente de 

Mariana, Pedro Pepe, ao invés de apelar à incerteza do afeto da genitora, lança sua hostilidade 

sem mediação da palavra, ou seja, sem modulação simbólica, ao irmão e ao padrasto, que 

acrescentavam embaraços e ressentimentos a uma relação materno-filial já delicada.  

Nos casos de Mariana e de Pedro Pepe, os irmãozinhos, juntamente com os padrastos, 

são aqueles que lhes precipitam questões, trazem frustrações, pois dividem a atenção e disputam 

o afeto dos pais. Essa nova configuração, em que os papéis não estão ainda muito claros, não 

raro se desdobra em rejeições infantis e numa disputa narcísica entre os adultos que se sentem 

perturbados ou expropriados do seu lugar parental e conjugal, buscando o Judiciário munidos 

da queixa de alienação parental. Na cena judicial, nas palavras de Brandão (2012), pode-se 

observar um hiper dimensionamento de acontecimentos, que não consideram o que 

verdadeiramente está em jogo na problemática familiar designada como alienação parental.  
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5.4.3. O que a judicialização introduz? 

 

 

O romance familiar, como já mencionado, é sempre uma montagem ficcional, singular, 

de cada sujeito. A sua narrativa, portanto, pertence a uma Outra cena, do inconsciente, que tem 

características peculiares que a distinguem de uma narrativa histórica: não obedece a um tempo 

cronológico, mas lógico; não se especifica pela realidade dos fatos, mas pela realidade psíquica, 

que interpreta, reorganiza, recompõe, metafórica e metonimicamente, os acontecimentos em 

uma estrutura de linguagem única. 

A cena judicial, por sua vez, comporta uma pretensão de objetividade que visa à 

cronologia e à descrição dos fatos na dinâmica familiar. Não obstante, a judicialização não foge 

ao ficcional, na medida em que instaura um novo discurso: o roteiro dos autos produz uma nova 

cena com várias versões sobre a novela familiar, nas quais os sujeitos, enquanto espectadores, 

muitas vezes não se reconhecem na versão contada pelo outro, para eles fictícia. Além da 

dessubjetivação do conflito, conforme discutido no capítulo 4, a judicialização produz um novo 

modo de se relacionar, no qual as palavras são substituídas pela prova de verdade. A palavra 

desgastada pelas incontáveis tentativas de tratamento do conflito familiar torna-se rarefeita, até 

se fazer ausente. O diálogo passa, então, a ser realizado pelas notificações, intimações e pelos 

demais ritos da comunicação processual. 

A ausência da palavra é sentida na própria realização do estudo psicossocial, durante o 

qual muitos comparecem às entrevistas acompanhados dos advogados (que muitas vezes 

solicitam, mas não participam dessa etapa), de documentos, planilhas, comprovantes, boletins 

de ocorrência, relatórios, gravações, fotos, para que sua história seja compreendida. É comum, 

também, que reclamem da necessidade de falar sobre os acontecimentos, já que estaria tudo ali 

documentado e registrado nos autos, bastaria ao psicólogo ler, ver, para que não precisassem 

repetir. Nesse sentido, fazer-se estrangeiro à cena judicial, tornando a leitura do processo 

secundária, costuma ser uma estratégia interessante para o psicólogo, cuja intervenção deve 

objetivar restituir a voz ao sujeito e, por conseguinte, dar vida às palavras inertes dos autos; sua 

escuta deve ultrapassar a novela judicial, dando espaço à Outra cena.  

Na dinâmica instaurada por um processo litigioso, no qual a prova tem primazia sobre 

a palavra, alguns pontos merecem atenção: a criação de novos conflitos como meio de prova; e 

a terceirização da palavra às instituições e aos familiares, dentre os quais as crianças merecem 

destaque, no papel de mensageiros e agentes produtores de prova.  
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Nessa lógica, quando timidamente a palavra volta à cena, com o objetivo de gerenciar 

as questões do cotidiano da criança, é sempre uma palavra registrada que, se não servir à 

finalidade prática inicial, deverá servir como prova a ser anexada aos autos. O outro é, de modo 

frequente, testado e provocado a dar mostras de sua incompetência, do seu desequilíbrio. Para 

que adquira maior legitimidade na cena judicial, é recomendável, ainda, que a prova seja 

reconhecida e validada pelas instituições e especialistas que dela fazem parte: os conselheiros 

tutelares, delegados, médicos, psicólogos, assistentes sociais, etc. O boletim de ocorrência, a 

medida protetiva, o relatório médico são elementos que, em muitos casos, reportam-se 

exclusivamente ao conflito dos adultos, mas são utilizados para endossar a justificativa de 

afastamento entre a criança e o genitor, pois o filho passa a ser extensão do desentendimento 

dos pais. Assim, a alienação parental, enquanto fenômeno, vai ganhando corpo e proporção a 

cada novo conflito que se instaura, na tentativa de, juntamente com ela, provar as falhas do 

outro. Nesse sentido, o fenômeno da AP alimenta-se, em alguns casos, através dos próprios 

dispositivos sociais de acolhimento e proteção à infância, que muitas vezes reproduzem um 

discurso protetor moralizante e interditante.  

A ideia de uma criança alienada faz supor que seu discurso é a mera reprodução da 

palavra de um outro influenciador. Sua fala seria, portanto, expressão de uma versão enganosa 

que lhe foi sugerida. A palavra da criança alienada, assim como outrora era a dos alienados, é 

a princípio uma palavra sem valia, pois seu sintoma seria portador de uma mentira, uma 

distorção na percepção da realidade. Os profissionais convocados a assistir à criança teriam, 

pois, a função de examinar sua palavra, a fim de identificar inverdades em seu discurso, 

atestando ou não a alienação parental. Sua passagem por diversas instituições, como nos casos 

de Pedro Pepe e Augusto, a fim de dar testemunho aos fatos, coloca-a em posição de repetir 

uma narrativa conflituosa que não é propriamente sua, e que os põem a depor contra um ente 

familiar que aos poucos vai se tornando em seu romance um antagonista.  

Ademais, o declínio do diálogo entre os adultos naturalmente convida um terceiro capaz 

de mediar questões práticas, escolares, médicas, etc., que não se resolverão sozinhas, e nem, 

indefinidamente, através dos advogados, que assumem essa função de modo circunstancial. A 

palavra ausente convoca, então, a palavra terceirizada, que pode aplacar tanto quanto exacerbar 

o conflito. Como na brincadeira “telefone sem fio”, a mensagem que sai do emissor chega ao 

receptor, via de regra, com mais ruídos e distorções que uma comunicação direta já possui.  

Durante a realização do estudo psicossocial, é usual, por exemplo, que os litigantes 

tentem instituir o psicólogo nesta posição de suplente, de mensageiro, solicitando que o 
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profissional combine com o outro familiar, por exemplo, como a criança será levada ao 

atendimento, ou comunique ao outro sobre o planejamento dos finais de semana, das férias, etc. 

Diante de tais solicitações, cabe ao psicólogo fazer o manejo adequado, a fim de não responder 

a esta demanda que o insere como mais um na lógica do conflito familiar. É necessário que o 

desconforto apareça, que o problema vivenciado cotidianamente emerja, a fim de que a família 

demonstre quais recursos possui ou pode construir, com o auxílio profissional, a fim dar conta 

do que há de mais íntimo em suas relações.  

Além das instituições e de seus agentes, as crianças assumem frequentemente o papel 

de mensageiros dos pais, o que incialmente costuma acontecer por uma demanda dos adultos 

que as colocam nessa posição, até que incorporam a função e, de modo independente, 

adicionam suas próprias contribuições, sob a forma de intenções, interpretações, defesas e 

acusações. Assim, há crianças como Pedro Pepe, que passam a negociar questões de sua própria 

rotina e advogar em defesa de um dos pais, a partir de suas frágeis referências sobre o que é 

certo/errado, justo/injusto em uma relação conjugal e familiar. Esta posição se manifesta através 

de uma pseudo-sofisticação do vocabulário infantil, que passa a incorporar expressões e 

asserções próprias à cena judicial.  

A apropriação do conflito pela criança como reflexo de uma comunicação parental 

claudicante é em muitos casos interpretada como alienação parental. O envolvimento dos filhos 

que assumem a missão impossível de suturar os equívocos da linguagem, pacificar as palavras 

litigantes e contornar o encontro malsucedido dos pais produz frequentemente manifestações 

sintomáticas. É comum que as crianças sejam expostas pelos ditos e não ditos parentais, no 

trabalho de interpretação das razões da separação, sofrendo nesse campo de batalha em que 

emergem angústias relacionadas ao medo de dissolução do laço afetivo. Assim, tentam 

encontrar-se em meio à contradição dos próprios sentimentos e à disputa dos pais (Dunker, 

2017).  

É frequente, também, que entre laços familiares judicializados a criança manifeste seu 

mal-estar no corpo, apresentando sintomas pontuais tais como dor de cabeça e de estômago, 

asma, etc. Isto, que muitas vezes acontece na transição da convivência, na passagem de casas 

dos pais, não raro é interpretado como rejeição da criança a um dos familiares ou como 

negligência dos cuidados parentais. Na maior parte das vezes, no entanto, tal cenário sinaliza a 

presença de questões emocionais que podem ser indicativas, por exemplo, de uma ansiedade 

pelo encontro, de um luto pela despedida ou de um tensionamento pelo reencontro dos pais em 

litígio.  
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Para além das enfermidades transitórias, contudo, as crianças produzem sintomas que 

não se limitam à cena judicial na qual estão circunstancialmente inseridas, mas que dizem 

respeito àquilo que essa cena reedita de um encontro com um Outro faltoso, do qual o mal-estar 

é consequência. A releitura da alienação parental convida, então, a ultrapassar o fenômeno da 

cena judicial, e voltar a atenção ao processo de constituição subjetiva da criança que se desenha 

na Outra cena, em meio aos laços familiares judicializados. Esta é uma aposta na potência da 

escuta ao que há de singular na expressão do mal-estar, que pode favorecer a compreensão e a 

despatologização daquilo que muitas vezes se designa de modo generalizado e insuficiente 

como alienação parental.  

 

5.4.4. Qual o lugar da criança entre laços familiares judicializados? 

 

A criança é falada antes do nascimento, significantizada e significada por aqueles que 

exercem as funções parentais; ela é, por fim, representada social e juridicamente por aqueles 

que exercem o poder familiar. A criança tem um lugar que se alicerça no discurso parental, isto 

já está claro. Esse lugar, no caso de Mariana, por exemplo, é marcado por muitos significantes 

maternos e paternos que a qualificam afetuosamente no desejo dissonante dos genitores, mas é 

também atravessado por muitos não ditos. O lugar de Pedro é esquadrinhado pelos enunciados 

familiares, como filho rejeitado que, ao mesmo tempo, tampona o vazio de um filho morto. Já 

Augusto emerge no lugar daquele que foi indesejado pelo pai, mas que é tudo para sua mãe. 

Sobre o desejo que atravessa o lugar da criança, Lacan (1975a) sublinhou: 

Sabemos muito bem na análise a importância que teve para um sujeito, eu quero dizer, aquele que naquele 

momento ainda não era nada, o modo como foi desejado. Há pessoas que vivem sob o efeito, que durará 

longo tempo em suas vidas, sob o efeito do fato de que um dos dois pais – não preciso qual deles – não o 

desejou. Este é exatamente o texto de nossa experiência cotidiana. (Lacan, 1975a, n.p). 

 

Ao ser psiquicamente concebida, a criança já está inscrita de algum modo na história 

familiar, carregando no seu sobrenome (patronímico) algo da linhagem cultural na qual se 

especifica como continuidade e, no seu prenome, a marca de um desejo parental. O patronímico 

confere ao sujeito uma indexação genealógica, situando a sua ascendência. O prenome, por sua 

vez, aumenta o poder identificatório do patronímico, distinguindo o sujeito em sua própria 

linhagem familiar (Soler, 2009). Enquanto o primeiro é transmitido automaticamente, o 

segundo especifica uma escolha: “é sempre o estigma do desejo do Outro em relação àquele 

que acabou de chegar [...] um significado do Outro [S(A)] que traz consigo o rastro de seus 
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sonhos e expectativas” (Soler, 2009, p. 172). Nesse sentido, a criança põe seu ser em 

significação na relação que estabelece com o Outro, lugar inscrito antes mesmo do seu 

nascimento, “nem que seja sob a forma de seu nome próprio” (Lacan, 1957, p. 498).  

O lugar a partir do qual a nomeiam e a desejam, contudo, não é determinante. Nada 

impõe, por exemplo, que uma gravidez não planejada, não desejada, ou aquela que foi muito 

planejada e desejada não possa ser ressignificada. Em verdade, há sempre um luto necessário 

entre o que foi idealizado e aquilo que a presença do bebê concretiza, de modo que a criança, 

geralmente, assume um outro lugar na família após o nascimento (Iaconelli, 2019). O modo 

como o desejo é transmitido, mas sobretudo capturado, deixa suas marcas. O sintoma da 

criança, nesse sentido, é uma resposta singular àquilo que a antecede, que se repete e que se 

transmite na família, e àquilo que sua presença agrega como invenção, já que ela participa 

ativamente dessa construção (Lacan, 1957-58). De que forma, então, a criança toma posse, 

usufrui, goza, conquista aquilo que é transmitido como herança por sua família?  

Soler (2009) acrescenta que cada sujeito porta pelo menos dois nomes próprios: um 

composto pelo seu prenome e sobrenome; e outro, o verdadeiro, que é o seu sintoma. Neste 

caso, portanto, o nome não é apenas um detalhe. A partir do registro que recebe e que o aliena 

ao campo do Outro, ele deve se apropriar do seu nome próprio, fazendo dele o índice do seu 

modo singular de gozar a vida. Esta operação de separação e de engendramento do sujeito, 

como já visto, depende da transmissão de uma falta, que dá condições para que o sujeito se 

interrogue sobre o desejo do Outro, sobre os enigmas da existência, do sexo, da morte e de sua 

origem. 

[...] os esforços do pequeno investigador são geralmente infrutíferos, e acabam numa renúncia que não 

raro deixa como sequela um prejuízo permanente para a pulsão de saber. A investigação sexual desses 

primeiros anos da infância é sempre feita na solidão; significa um primeiro passo para a orientação 

autônoma no mundo e estabelece um intenso alheamento da criança frente às pessoas de seu meio que 

antes gozavam de sua total confiança (Freud, 1905a, p. 185-186). 

 

Há, portanto, uma travessia solitária que o sujeito-criança percorre com sua pulsão de 

saber, na constatação de que há um Outro faltoso, e na produção de uma forma de lidar com a 

angústia que isso provoca. Nesse sentido, a teoria freudo-lacaniana sublinha o mal-estar 

estrutural de todo sujeito frente ao saber, fruto do embaraço com a debilidade da linguagem, 

sua insuficiência para dar conta daquilo que não pode ser simbolizável. Assim, o modo como a 

falta é transmitida, capturada e elaborada nas teorias que a criança se põe a construir exerce 

influência sobre suas formações sintomáticas, as quais são uma tentativa de tratar o Real, de 
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modular o gozo, um modo de amarração do nó RSI, que faz suplência à inexistência da relação 

sexual.  

A Outra cena, que emerge em meio aos conflitos familiares judicializados, situa os 

embaraços de cada criança frente a alienação e convocação de separação, no seu processo de 

constituição subjetiva. No primeiro caso, a genitora de Mariana foi marcada pelo conflito 

litigioso dos próprios pais, que estenderam o conflito conjugal à parentalidade, de modo que 

não se podia pronunciar o nome de um na frente do outro. O genitor de Mariana, por sua vez, 

foi marcado por cuidados parentais distantes. A censura ao lugar do outro, a palavra proibida e 

a fragilidade do vínculo são elementos que se repetem na história da criança. Esse contexto 

trazia a Mariana efeitos subjetivos sintomáticos, traduzidos em uma dificuldade em alfabetizar-

se que repetia a posição de “não poder saber”, na qual os ditos e não ditos parentais a 

colocavam.  

Assim, inicialmente, ela apresentou dificuldades em juntar as sílabas e escrever seu 

prenome e, depois, em escrever o patronímico. Recusava, entretanto, a posição de debilidade 

frente ao saber, ao não se paralisar frente aos significantes que o outro parental lhe ofertava 

como resposta. Como pequena investigadora, demonstrava seus esforços em dar conta do 

enigma da diferença dos sexos e, portanto, da falta. Ao tentar construir a narrativa de sua história 

como uma ficção singular, revelava a inconsistência do Outro e não tomava a verdade do par 

parental como sua, embora ainda se encontrasse nela embaraçada, recuando à posição de “não 

saber” responder a várias questões, inclusive aos convites feitos pelo pai. Apresentava-se, 

assim, como Mariana, filha de pais separados, filha separada do pai. 

No caso Pedro Pepe, sua genitora foi marcada por um cuidado disciplinar, e o genitor 

por um cuidado que o protegia de frustrações. Assim, o castigo de um, seguido da 

desautorização do outro, repetia um pouco da história dos próprios pais na vida do filho Pedro. 

A (des)instituição do limite através do ato aparece como um substituto da palavra que poderia 

ser capaz de dialetizar a falta, dar contorno e borda através da linguagem. Como resposta a essa 

estrutura, a criança não se submetia aos castigos, transgredia-os, tentando fazer imperar suas 

vontades.  

Em geologia a transgressão é um movimento do mar que transborda nas áreas continentais vizinhas. 

Movimento que leva tudo com ele, ultrapassagem, excesso, aparente apagamento do limite, conservando-

o, no entanto, uma vez que o limite está sempre lá. [...] A transgressão não é a negação da lei, porquanto 

a lei compreende também sua negação. A lei não se anula no movimento que leva à sua transgressão. 

Transgredir a lei é também confirmá-la (Lippi, 2009, p. 174). 
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Do lugar de objeto, Pedro Pepe respondia como rejeito: diante da frustração da demanda 

de amor dirigida ao Outro, colocava-se ora em posição de ser castigado, envolvendo-se 

constantemente em problemas, ora em posição de aniquilamento, ameaçando machucar-se 

quando contrariado. Ao transgredir, sua hostilidade era, ao mesmo tempo, dirigida a si e ao 

outro: sua mãe, seu irmão e seu padrasto. Suas reações interpretadas pela genitora como 

alienação parental, foram, inicialmente, classificadas pelo discurso médico como transtorno de 

comportamento, e posteriormente, reinterpretadas como manifestações emocionais atreladas às 

questões ambientais que o cercavam.  

Nesse campo, observava-se um menino envolvido no conflito familiar, preso à verdade 

do outro parental, atravessado por um excesso de atuações que, em lugar de uma dialetização, 

revelava uma fixação aos significantes ofertados pela família. Embaraçado diante da falta, tal 

qual a avó emaranhada em seu luto, o menino colocava à prova a inconsistência do Outro, 

brincando de testar seus limites. Pedro Pepe parecia, assim, carregar no próprio nome a história 

do seu sintoma, índice identitário que o enlaçava na linhagem familiar. 

A genitora de Augusto, por sua vez, atualizava no filho a forma de cuidado protetor que 

gostaria de ter recebido de sua mãe, a qual, não obstante, afirmava que a filha repetia sua forma 

zelosa de cuidar. Isso não protegeu, entretanto, a mãe de Augusto de um pai psiquicamente 

temível, sendo ameaçador também o pai que ela transmitia ao filho. Neste caso, o pavor diante 

do pai parecia ser signo de uma angústia.  

Tratado no discurso psiquiátrico no espectro dos transtornos de ansiedade e de 

personalidade, na teoria psicanalítica, o pânico, enquanto expressão de medo, delirante ou 

fóbico, é abordado como uma manifestação sintomática frente à irrupção do Real, do encontro 

faltoso com o Outro. O delírio e a fobia são formas distintas de o sujeito responder ao pavor 

desorganizador da angústia (Fingermann, 2016b), modos de fazer suplência à hiância, ao que 

não é assimilável, simbolizável, pela linguagem.  

A formação delirante muitas vezes interpretada como patológica é, na verdade, “uma 

tentativa de restabelecimento, um processo de reconstrução” da desagregação que o abismo da 

falta, da castração, representa, esclareceu Freud (1911, p. 78). Já a fobia é descrita como uma 

“estrutura protetora”, um artifício psíquico do sujeito para contornar a angústia de castração 

(afeto sem representação), transmutada em medo através de um objeto/significante fóbico 

(Freud, 1909b; Lacan, 1968-69), pois “frente ao enigma da angústia, a relação de perigo 

assinalada é tranquilizadora” (Lacan, 1968-69, p. 297). 
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A fobia, diz Lacan, diversa, mas insistentemente, ao longo de seu ensino, é "artifício", "suporte", "chave 

universal", "significante faz tudo", "ordem nova", "estruturação mítica", "suplência", "poesia viva": 

enlaçamento do sem sentido do corpo e do significante. [...] A partir deste enodamento, a fobia, defesa 

contra a angústia, protege do abismo (LACAN, 1965-66/inédito, Aula de 01/12/1965): do objeto que falta, 

da ausência do Outro e da solidão irremediável da separação inaugural da neurose (Fingermann, 2016b, 

p. 96).  

 

No caso Augusto, o significante “pai” presentificava a angústia do discurso materno, 

no qual a criança estava emaranhada. O medo que enlaçava mãe e filho envolvia o menino na 

angústia materna, que se manifestava com a fixidez de um delírio, ainda não interrogado pela 

criança, embaraçada nos significantes da genitora. A posição de “não saber” o que faz esse 

pai, para além do que o outro materno lhe enunciava, revelava que a divisão do desejo do Outro 

permanecia recoberta, e que não só Augusto era tudo para sua mãe, como ela ainda era tudo 

para ele.  

Amparado nas formulações lacanianas, Brandão (2012) situa a distinção entre os modos 

pelos quais a alienação parental formulada na cena judicial se traduz na Outra cena.  Em alguns 

casos, o sintoma da criança articula-se à verdade do Outro primordial como condensador de 

gozo; em outros, manifesta-se de modo mais complexo, porém, mais sensível à intervenção, já 

que, articulado à metáfora paterna, aparece como representante da verdade do casal parental 

(Lacan, 1969a). Tomando como pano de fundo o fenômeno designado como AP, no primeiro 

caso, a rejeição da criança a um familiar pode aparecer como consequência de uma relação 

especular, imaginarizada, na qual a criança interpretada se situa na posição de objeto de gozo 

do Outro primordial e, portanto, a participação de terceiros pode tornar-se mais difícil. Já no 

segundo caso, a presença da metáfora paterna doa maior consistência à dimensão simbólica do 

sintoma, e a criança consegue aparecer enquanto intérprete do desejo do Outro, tal como 

exemplifica Brandão (2012): 

A criança interpreta o desejo do outro e coloca-se no lugar de objeto capaz de apaziguá-lo, esperando, 

assim, tornar-se amável em sua fantasia.  Ela responde ao desejo desse outro parental mesmo que ele não 

o diga expressamente, tanto melhor, pois é justamente em não dizê-lo que tal desejo recai como um 

imperativo à criança (n.p.).    

 

 O que incide sobre a constituição subjetiva da criança tem a ver com a ordem do desejo 

e da linguagem mais do que com a presença ou ausência das figuras parentais ou dos 

desentendimentos existentes entre eles. No entanto estes aspectos que a circundam não são sem 

efeitos, pois nos laços familiares judicializados os filhos tendem a ser tratados, sobretudo, como 

objetos. No decorrer da vida, mas sobretudo na infância e na adolescência, o sujeito é 

convocado ao árduo trabalho de separar-se, de acessar seu desejo, de construir seu dizer em 

meio aos desejos e ditos parentais. Nos três casos analisados, Mariana, Pepe e Augusto 
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encontram-se na trilha dos processos de alienação e separação subjetiva, a partir dos recursos 

de que dispõem, ora no lugar de interprete ora de interpretado.  

Se a cena judicial solicita a explicação do medo infantil, sua indeterminação demanda, 

antes, uma intervenção capaz de auxiliar o sujeito-criança na travessia da alienação à separação. 

A intervenção da lei, decerto, pode produzir efeitos estruturantes na regulação de gozos para os 

quais a mediação simbólica parece pouco eficiente, no entanto, podem também “afastar, 

segregar, isolar, ferir, emudecer e mortificar o sujeito e aqueles em entorno” (Brandão, 2016, 

n.p.). Deve-se ter em perspectiva, portanto, que enquanto os sintomas da criança são polimorfos 

e transitórios, os discursos agenciados pela judicialização, por vezes, favorecem, fixações e 

cristalizações que dificultam a ressignificação dos conflitos subjetivos (Brandão, 2016).  

Apesar de toda a cola imaginária que pode aprisioná-las ao campo do Outro, a função 

do analista que se ocupa deste ofício, nas Varas de Família, pondo-as a desenhar, a encenar e a 

falar, abre um espaço para que a novela familiar se construa como mito, fantasia, a partir de 

seus enigmas e pesquisas infantis, pois o discurso que as aliena ao Outro não deve lhes bastar. 

A possibilidade de a criança recontar a própria novela familiar, talvez seja o melhor resultado 

que a intervenção judicial produza ao abrir caminho para que ela possa reposicionar-se, 

separando-se da posição de objeto de gozo do Outro, assinala Brandão (2012). 

Da posição que ocupa no desejo e no discurso dos genitores, que a ata à verdade do casal 

parental, a criança precisa se destacar, a fim de poder encontrar-se, construir sua própria ficção. 

Há uma travessia que somente ela poderá fazer em relação às falhas (faltas e excessos) 

parentais. Elas têm seu próprio romance familiar, inventam outros pais mais ou menos 

prestigiados, diferentes dos seus, e recompõem psiquicamente suas famílias (Cottet, 2007). 

Muitas vezes, são capazes de lidar com o divórcio com mais brandura que os próprios genitores, 

de modo que os mesmos pais que estão aquém aos olhos do outro par parental, podem ser aos 

olhos da criança os melhores pais para elas. Nesse sentido, a prática da parentalidade exige 

ajustes de expectativas entre aquilo que foi sonhado e o que pôde ser realizado. Sua idealização 

é algo que cabe no mundo infantil, no qual o heroísmo dos pais deve manter-se, até certo ponto, 

devendo também aos poucos fazer sucumbir este lugar, para que o sujeito-criança possa separar-

se das projeções e ideais parentais, conquistando seu próprio desejo. 
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5.5.5. Quem são os litigantes, afinal? 

 

“Desde que o ser humano é falante, está ferrado, acabou essa coisa perfeita, harmoniosa da copulação” 

(Lacan, 1969b, p. 31)  

 

Para tentar dar respostas a essa pergunta, é necessário ir além da cena judicial e voltar-

se novamente à Outra cena. Nos três casos, ela revela que o núcleo do conflito judicializado 

remete a um outro lugar, e que aquele com quem se litiga na cena judicial não coincide, 

necessariamente, com o Outro com quem o sujeito se encontra em conflito. Para além de um 

simples embaraço no exercício dos papéis parentais na gestão dos cuidados, os casos de 

Mariana, de Pedro Pepe e de Augusto revelam o fio singular do desejo de cada sujeito que borda 

a trama familiar na ocasião da união conjugal e da chegada desses filhos ao mundo, com todos 

os sonhos e promessas que esses eventos carregam.  

O casamento e o contrato amoroso, conforme já exposto, são uma maneira de tentar 

contornar o real do laço conjugal e fazer existir a relação sexual, de conciliar demandas, de 

proporcionalizar os sexos, e fazê-los falar a mesma língua, ainda que pertençam a continentes 

diferentes (Dunker, 2017). O filho advindo desse (des)encontro, por sua vez, também carrega a 

promessa de driblar o real do laço, de dar conta das demandas de amor de cada parceiro, como 

promessa de fazer o Um existir. Contudo, o advento gestacional, ainda que planejado, não 

representa a concordância do desejo e nem concilia as dissonantes demandas do casal conjugal. 

Os acordos intersubjetivos não existem, “deveriam ser considerados mais um paradoxo 

provisoriamente mitigado do que contratos bem formados com termos justos e livres para os 

envolvidos”, ressalta Dunker, (2017, p. 104)  

Para o homem, comumente o filho se apresenta como um significante de uma potência fálica que o liga à 

mulher; para a mulher, ele é um significante que ela pode produzir para o homem. Um filho carrega em 

nossa sociedade toda a carga da união do casal. Ele é signo da tentativa de fazer existir a relação sexual, 

quer dizer, de produzir a suposta possível complementariedade entre os sexos: fruto de dois que teriam se 

tornado UM (Miranda, 2010, p. 213).  

 

Assim, no caso Mariana, nos autos processuais são os genitores que litigam; na Outra 

Cena, cada um litiga com o fracasso do amor na tentativa de fazer o Um existir através da 

relação sexual. Na cena judicial do caso Augusto, a família paterna litiga com a genitora, mas 

na Outra Cena, a genitora litiga com a tentativa de, através do amor parental, fazer o Um existir; 

enquanto o avô tenta advogar uma r(s)eparação, fazendo resistência ao gozo materno. No caso 

Pedro Pepe, na cena judicial, são os genitores que litigam; na Outra Cena, a genitora e a avó 

paterna litigam entre si e consigo mesmas com as vicissitudes da feminilidade, com a divisão 

do desejo de ser mãe e de ser mulher; e o genitor com o fracasso do amor e com a inexistência 
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da relação sexual prometida pela união conjugal. O litígio vivenciado pelas crianças, por sua 

vez, demonstra que os conflitos por elas experimentados refletem seus embaraços com o Outro, 

encarnado em sua família, na busca por respostas aos seus próprios enigmas e afetos, em meio 

à guerrilha daqueles que se ocupam das funções parentais. 

Todos os destinos marcados pelo encontro com a linguagem, com o núcleo faltoso do 

laço e, por conseguinte, com a desilusão do ideal de família outrora sonhado, que esbarra na 

condição final de só existir Um sozinho. Os efeitos dessa, embora lamentada, desejável 

castração se dá a ver nas funções parentais. Cada sujeito lida e dá conta da falta de um modo 

próprio, tentando recuperar aquilo que se perde em cada (des)encontro com o outro, através de 

um modo singular de gozo.  

Assim, o que se vê repetir na cena de um litígio amoroso repete também o sintoma, a 

posição de gozo, de cada sujeito diante da vida. A disputa pela guarda dos filhos nos tribunais 

não deixa, pois, de revelar a face narcísica do amor, na qual os filhos são, muitas vezes, 

concebidos e tomados enquanto objeto de gozo que, na fantasia de completude de um dos pais, 

revelaria que a falta está apenas do lado, incompetente, do outro parental.  

Muitas vezes, as dificuldades da guarda compartilhada refletem a própria dificuldade de 

compartilhamento dos erros. Consentir as falhas e as imperfeições do outro, tolerando-as e 

compartilhando-as, esgarça uma ferida, às vezes já aberta pelo fim da relação, no próprio 

narcisismo, na medida em que este ato exige que eu me reconheça também faltoso. Contudo, a 

realidade aponta, a todo momento, que para além da mãe, há a mulher, e que o pai está aquém 

de sua função – em outras palavras, há sempre algo que escapa à tentativa de simbolização. A 

experiência e a prática da parentalidade, portanto, sempre caducam frente aos ideais, e se 

relacionam com aquilo que cada sujeito pode tecer a partir de suas heranças familiares afetivas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa partiu de inquietações que atravessam o cotidiano do 

trabalho, dos atendimentos, dos diálogos interdisciplinares e das produções de relatórios 

psicológicos em Varas de Família. Este ofício secular do psicólogo judiciário, por vezes, soa 

antiquado, endurecido por práticas que parecem repetir velhos enquadres, fatigados por 

discursos gastos que, no entanto, atualizam o mesmo sob a aparência de ineditismo, adaptando-

o às demandas do mundo contemporâneo. Por outro lado, o também centenário cartão de visita 

da psicanálise nas instituições, de um modo geral, quase sempre é rechaçado, não sendo a 

primeira vez, nem certamente a última, que esta pesquisadora terá escutado ao apresentá-lo: “a 

psicanálise não serve muito bem aqui”.  

Isto comporta uma demanda de atualização do discurso psicanalítico capaz de dialogar 

com os horizontes de sua época, os quais afetam os modos de subjetivação, de expressão do 

sofrimento e de tratamento deste. A psicanálise, no entanto, se atualiza através de um 

movimento de retorno que conserva os princípios éticos de sua técnica. Ela identifica irrupções 

de novas formas sintomáticas que articulam mal-estar e sofrimento, mas também despe a 

originalidade destes, mostrando que não são tão inéditos assim, preservando sua importante 

posição crítica em relação aos apelos de consumo de saúde e bem-estar do discurso capitalista. 

De fato, ela se presta a muitas coisas, mas não está a serviço dos outros discursos, frente 

aos quais, entretanto, não é da sua natureza subversiva recuar, pois ser o avesso dos demais 

também não é sinônimo de ter aversão. Afinal, foi no diálogo com outros campos, como da 

antropologia, sociologia, filosofia, até mesmo do nascedouro da medicina e, em menor escala, 

mas também, do direito, que a teoria psicanalítica se forjou, fazendo avançar o saber diante dos 

limites e dos embaraços. Essa inclinação aos impasses sempre ensejou uma extra-

territorialidade (Lacan, 1966b) e, ao mesmo tempo, uma disponibilidade e afeição às palavras 

alojadas em discursos hospitaleiros do mal-estar – e onde ele está, é o seu lugar!   

Um dos primeiros ruídos que a escuta aos sujeitos em litígio nas Varas de Família 

produziu na pesquisadora foi: são mesmo tantos pais tão ameaçadores, assim, aos filhos a ponto 

de estarem incapacitados para o exercício de suas funções? O discurso de perigo revestia-se de 

muitos nomes, um deles, “alienação parental”. E como é complexa a demanda institucional de 

compreender de que perigo se trata, de calcular o risco e o imponderável que ele comporta! 

Qual o limiar em que ele deixa de ser apenas excesso afetivo e transborda em atuação? Os 

operadores do Direito contam com os “especialistas da família” e estes contam com suas 
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técnicas que emprestam saberes, que podem ter diferentes serventias aos outros discursos, a 

depender de como são usados e a serviço do quê. Esses destinos não são indiferentes, nem 

podem ser negligenciados. Os operadores do Direito e os especialistas fazem parte de uma 

engrenagem maior, e o processo fragmentado de trabalho importa como um todo, exige o 

esforço contínuo do diálogo interdisciplinar, suprimido pela demanda de trabalho que não cessa 

de aumentar, frente ao incremento das judicializações da família na contemporaneidade. Esse 

contexto carece de interrogações que possam ajudar a esclarecê-lo, fazendo-o avançar. 

Interrogar as demandas endereçadas e os sentidos instituídos, mais do que eliminar a 

dúvida que eles comportam, é o que melhor caracteriza o discurso psicanalítico. E isto talvez 

seja o que produz desconfortos na prática institucional entre vários outros. Como a psicanálise 

pode responder à convocação de produção de verdade, se esta, a partir de sua ética, não pode 

ser dita senão parcialmente, apenas pelo próprio sujeito e, ainda assim, através de um 

semidizer? Ademais, os sujeitos que ali se encontram, na posição de agentes do que a 

psicanálise nomeia como discurso histérico, não estão tão interessados em falar sobre sua 

verdade, mas sim sobre as falhas do outro com quem litigam na cena judicial e dos quais se 

sentem vítimas de muitos golpes, financeiros e afetivos. O que pode a psicanálise, então, nas 

Varas de Família? O desejo de saber parece ser aquilo que melhor orienta a chegada em um 

lugar estrangeiro. A partir dele, esta pesquisa nasceu e aqui apresenta as considerações de um 

percurso atravessado pelo desejo de enfrentar as dificuldades que a escolha de trabalhar na 

interface com outros saberes suscita. 

Este estudo seguiu norteado pelo objetivo de analisar com maior profundidade os 

discursos sobre o fenômeno designado como AP, a partir dos impasses emergentes no exercício 

das funções parentais na trajetória de sujeitos que judicializam a reorganização familiar. A 

curiosidade sobre a origem das palavras é o caminho pelo qual muitas pesquisas da infância se 

iniciam, e também escolhido por esta pesquisadora, desde quando decidiu enveredar neste 

campo. Desde cedo, elas mostram o poder de sua plasticidade, “que se presta a todo tipo de 

coisas”, podendo “fazer um bem indizível”, mas também “causar terríveis feridas" (Freud, 

1905b, p. 41; 1926, p. 183). Nesse sentido, lançar um olhar genealógico não só sobre a 

nomenclatura que batiza o fenômeno da alienação parental, mas também sobre as palavras que 

o sustentam foi o primeiro passo dado a fim de compreender os efeitos que ela produz.  

Com isso, pôde-se identificar o processo de medicalização que atravessa a origem das 

expressões “alienação” e “parentalidade”. Os estudos foucaultianos permitem situar que ambos 

os campos, da loucura e da família, foram foco dos dispositivos de regulação social, através de 
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tecnologias disciplinares e de vigilância, a partir do século XVIII (Foucault, 1975; 1975-76; 

1976; 1977-78; 1979). No âmbito da alienação, do movimento médico higienista, surgiram 

diversas leituras psicopatológicas acerca do sofrimento humano, que apontavam para um estado 

de assujeitamento, produtor de segregação dos alienados. No domínio da parentalidade, o 

movimento de inserção médico-pedagógica na família forjou, ao longo do tempo, a noção de 

competência parental, a despeito das diferenças sócio históricas sobre os papéis materno e 

paterno, fomentando a tendência policialesca sobre práticas e condutas cotidianas dos pais sobre 

os filhos, que recaem, contudo, de modo mais frequente, sobre as mulheres, culturalmente 

detentoras de maior intimidade com os cuidados filiais.  

Os dispositivos de regulação social, embora antigos, reavivam o mesmo, conferindo-lhe 

novas roupagens e, assim, parecem servir bem à biopolítica do mundo contemporâneo, por 

continuar ofertando destino e promessa de solução àquilo que resiste e é sempre atual no sujeito: 

o mal-estar diante da incompletude. Nesse contexto, a contribuição da teoria psicanalítica está 

em interrogar as interpretações patologizantes e seus efeitos marginalizantes e interditantes, na 

medida em que ela reconhece o mal-estar como produto natural do laço social. “Desromantiza”, 

desta forma, a novela familiar, apontando que as frustrações, as perdas, as ambivalências 

afetivas e os dissabores fazem parte do jogo. Aborda o sofrimento como parte do processo de 

constituição psíquica do sujeito, que singularmente irá apreender a realidade e construir saídas 

frente à falta que o constitui, e que não cessa de presentificar-se não apenas nas separações, mas 

também durante as relações (Freud, 1929; Lacan, 1969b).  

Assim, o breve estudo genealógico das expressões “alienação” e “parental” permitiu 

problematizar os sentidos e os efeitos históricos escamoteados na concepção da síndrome da 

alienação parental. Esta designação produziu consequências, tais como: uma leitura 

homogeneizante do conflito familiar, através de uma apreensão comportamental do fenômeno; 

um efeito de relativa credibilidade diagnóstica, através da associação ao código e aos signos do 

campo médico; uma popularização do tema e, como consequência, um aumento no número de 

judicializações (Souza, 2014).   

O incremento das ações judiciais faz parte de uma tendência contemporânea de 

judicialização da vida que modifica a economia das relações sociais, favorece a ampliação de 

acesso ao Sistema Judiciário, mas, ao mesmo tempo, promove um declínio de outros modos de 

gestão dos conflitos, como por exemplo o diálogo, a mediação por terceiros da comunidade, o 

processo psicoterapêutico, etc. Assim, os sujeitos aos poucos vão se apropriando do modo de 
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regulação normativa e legal do viver, que se traduz em posturas de vigilância, em denúncias e 

julgamento das condutas do outro (Oliveira & Brito, 2013; 2016; Rifiotis, 2012; Lemos, 2014). 

Os achados oriundos da análise do fenômeno da alienação parental através dos autos 

processuais convergem com a literatura supramencionada, apontando as tendências 

patologizantes, criminalizantes, vitimizantes e normalizantes que tendem a atravessar os 

processos de judicialização do conflito familiar, fomentando o circuito do litígio, mais do que 

apaziguando-o. Assim, na cena judicial, os personagens são frequentemente estigmatizados 

como protagonistas de relações perversas, que destacam a periculosidade dos desequilíbrios 

emocionais e despreparos parentais, que recaem sobre homens e mulheres de modos distintos, 

marcados por uma forma de subjetivação constituída ao longo dos séculos com base em uma 

cartografia moral da diferença sexual (Donzelot, 1980; Birman, 2001).  

No discurso capitalista, frente a este mal-estar das relações familiares, a justiça se 

articula à ciência, nomeando-o como fenômeno, catalogando-o como doença (CID-11) e 

produzindo uma “solução” para o problema: a Lei da Alienação Parental (nº 12.318/2010). Esta, 

no entanto, não é suficiente para eliminar o mal-estar, que insiste em retornar à Outra cena e, 

por conseguinte, à cena judicial. A lei necessita de interpretação, pelos operadores do Direito, 

que no lugar de agentes do discurso do mestre, ordenam o cumprimento de sentenças pela 

família em litígio. Para tanto, como agentes do discurso histérico, acionam os especialistas que, 

na posição dominante do discurso universitário, têm a função de dirimir suas dúvidas. 

Paramentados de títulos, os especialistas tomam o fenômeno enquanto objeto de estudo e 

fornecem sua expertise em forma de laudo. A objetivação do conflito pelos discursos médico e 

jurídico, muitas vezes tomada de empréstimo pela psicologia, sob a concepção de alienação 

parental, entretanto, produz comumente uma dessubjetivação, um apagamento do sujeito, 

subsumido no rótulo homogeneizante do fenômeno.  

A diferença que o discurso psicanalítico pode instaurar, nesse cenário, em oposição aos 

vetores da medicalização e da judicialização, é reposicionar o sintoma “nos trilhos da 

linguagem”, propiciando a aparição daquilo que singulariza cada sujeito na expressão do seu 

mal-estar (Brandão, 2012). Assim, os estudos dos casos Mariana, Pepe e Augusto evidenciam 

os matizes dos conflitos subjetivos vivenciados, permitindo situar que aquilo que se aborda 

discursivamente como AP condensa os efeitos de cenas que superpõem os embaraços da 

conjugalidade e da parentalidade. Esse enunciado, no entanto, já é conhecido e foi aprofundado 

nesta pesquisa através de alguns eixos que nortearam a análise dos casos, conforme sintetizado 

abaixo.  
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O que existe antes da separação? A forma como a família vivencia o nascimento de cada 

bebê, a assunção de funções e de papéis parentais que se somam aos conjugais, o lugar que a 

criança e o cônjuge ocupam no desejo do Outro demonstram como os conflitos que permeiam 

uma disputa de guarda vão sendo aos poucos gestados, às vezes por gerações, até o nascimento 

do fenômeno que se batiza, na cena judicial, como “alienação parental”. No esteio do modo 

contemporâneo de lidar com o sofrimento, as falhas que a maternidade e a paternidade possíveis 

comportam são pouco toleradas, a desqualificação da parentalidade aparece no núcleo do 

conflito, acumulando o peso de um modo secular de subjetivação sustentado na família nuclear 

patriarcal e na divisão sexual do trabalho, e também o peso da fratura do amor e do deslizamento 

metonímico do desejo, que ganham maior incidência nos laços sociais na contemporaneidade. 

Que mudanças a separação produz? A nova família que se configura após o divórcio 

produz, ao mesmo tempo, segregação e incorporação de membros ao grupo que se recompõe, 

além do redimensionamento e surgimento de novos papéis. As vicissitudes do luto se 

apresentam tanto no que diz respeito à derrocada do amor, quanto a um modo de gestão da vida 

cotidiana e do compartilhamento (ou ausência dele) dos cuidados parentais. No processo de 

separação, muitos elementos reeditam a condição de ser castrado, tanto para os adultos quanto 

para as crianças, precipitando o sentimento de perda do lugar de objeto privilegiado junto ao 

outro parental e conjugal, podendo manifestar-se sob a forma de acusações e rejeições. 

O que a judicialização introduz? O litígio levado ao tribunal promove uma nova 

economia de circulação da palavra. No nó do conflito, a própria falta está sufocada, apertada 

entre palavras intrincadas, que põem em evidência a falta do outro. As palavras que amaciam 

os atos sofrem com o desaparecimento, cedendo lugar às que hostilizam e às que condenam, 

até mesmo pelo silenciamento. A judicialização parece advir quando os sujeitos já não sabem 

mais como começar a desemaranhá-las, estão destreinados, pois a paciência que “costurar à 

mão” exige parece não combinar muito bem com a aceleração do nosso tempo. A palavra é 

então terceirizada, e muitos são aqueles convocados a suturar e pacificar o diálogo litigante, 

inclusive os próprios filhos que, não raro, a fim de solucionar o problema, identificam erros e 

acertos, culpados e vítimas, advogando para um ou para o outro. A produção de prova, nesse 

sentido, coloca a criança em posição de repetição do discurso e do conflito do outro parental, 

contribuindo e dando corpo àquilo que se formula enquanto alienação parental. 

Qual o lugar da criança entre laços familiares judicializados? Na cena judicial, muito se 

fala em nome, em defesa, dos interesses da criança interpretada pelo outro parental. Situá-las 

na posição de intérprete, no entanto, parece ser fundamental para compreender os embaraços e 
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as saídas singularmente constituídas por elas para lidar com os laços familiares judicializados, 

porque o discurso que a aliena à verdade do outro parental não deve lhe bastar. Nesse sentido, 

nos casos analisados, as narrativas de Mariana, Pepe e Augusto demonstram que seus sintomas 

são respostas que, em certa medida, repetem as heranças e os sintomas da família, mas que 

também podem produzir o novo, nos (des)enlaces que são convocados a fazer em meio ao 

conflito familiar. 

Quem são os litigantes, afinal? A partir do fio singular do desejo de cada sujeito que 

borda a trama familiar, pode-se observar que o outro com quem se litiga na cena judicial reflete 

os (des)encontros e mal-entendidos da linguagem, o Real que atravessa os laços conjugais e 

parentais, que nada mais é do que a falta constituinte dos próprios sujeitos, estruturados na 

dialética com o Outro. O litígio vivenciado pelas crianças, por sua vez, demonstra que os 

conflitos por elas experimentados refletem seus embaraços com o Outro, encarnado em sua 

família, na busca por respostas aos seus próprios enigmas e afetos, em meio à guerrilha daqueles 

que se ocupam das funções parentais. 

Diante do exposto, restarão, sem dúvida, ainda muitas perguntas e respostas não-toda 

suficientes. Uma delas: a designação “alienação parental” e a lei que dá tratamento à questão 

trazem benefícios ou prejuízos às crianças e às famílias? Sobre a nomeação do conflito, não se 

trata de censurar as várias leituras e designações possíveis que ele comporta, mas de racionalizar 

seu uso, depurando-o, retirando os excessos e mantendo uma posição crítica em relação a 

discursos que sustentam práticas que, com a justificativa de tratar, inflacionam o sofrimento. 

Decerto, algumas crianças se situam na posição de objeto de gozo daqueles que exercem as 

funções parentais, que abusam de sua posição transferencial afetiva, enlaçando-as no conflito 

adulto, e isso necessita, para além de interditos, de recursos que auxiliem na travessia da 

separação. Assim, cada caso comporta sua singularidade e demanda não apenas uma leitura, 

mas também uma intervenção sensível ao sofrimento da criança, capaz de dar conta da 

complexidade que ele possui.  

Na cena judicial, no entanto, a equipe psicossocial tem seu papel reduzido ao pedido de 

averiguação de alienação parental, num prazo estipulado de até 90 dias, que na prática, devido 

ao inchaço das demandas, redefine-se em torno de 30 a 45 dias. Sua função necessita ser 

redimensionada, pois a potência de sua intervenção reside na possibilidade de restituir a fala 

aos sujeitos, quebrantar certezas, colocar as identidades alienantes em questão e produzir 

reposicionamentos subjetivos. Há um trabalho que deve, se possível anteceder, ou então 
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acompanhar a judicialização do conflito familiar, para que os encaminhamentos terapêuticos 

extrajudiciais da questão, se necessários, possam ser efetivos.    

Sobre a pertinência da lei, isto se encontra em pauta em muitos debates atuais. Vale 

relembrar que a função principal da lei é ajustar os relacionamentos, circunscrever a falta, 

demarcando um limite às tentativas de negá-la, ou seja, servir de suplência àquilo que faz 

contenção simbólica ao excesso de gozo, tal como nos casos em que algumas crianças, tratadas 

como objeto, encontram-se aprisionadas ao excessos parentais. Entretanto, nessa mesma 

perspectiva, quando o uso de algumas leis parece ser também excessivo, elas necessitam ser 

interpeladas, rediscutidas, na medida em que podem (re)produzir um excedente de normas 

criadas em torno das relações sociais que alimentam a judicialização, que, por sua vez, passa a 

ter uma função de normalização. Destaca-se então a importância de repensar as tendências 

medicalizantes e judicializantes que atravessam o conflito familiar sob o rótulo da AP, 

conferindo maior racionalidade e equilíbrio ao seu uso, já que não se trata de censurá-lo, mas 

tampouco de criminalizar o fenômeno, e sim de promover estratégias que possam implicar o 

sujeito e responsabilizá-lo pelo seu gozo.  

Por fim, a proposta de releitura do conflito familiar judicializado, a partir dos 

referenciais psicanalítico e foucaultiano, localiza a dimensão de “travessias necessárias” que 

redimensionam a compreensão da AP: de um atravessamento sócio-histórico das formas de se 

conceber e recriar os laços conjugais e parentais; de uma passagem pelos lutos que os sujeitos 

realizam no percurso de uma recomposição familiar; da universalidade do fenômeno à 

singularidade do sintoma de cada sujeito; da reinvenção das práticas de atuação das equipes 

psicossociais das Varas de Família, das quais os(as) psicólogos(as) fazem parte.   
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