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RESUMO
Esse estudo, nomeado O amor que tu me tinhas: alienação parental na ciranda escolar, nasce
em terreno potencialmente fértil para discussões e produções sobre a temática, ainda pouco
exploradas, seja nos campos da educação, psicologia, psicanálise ou no universo jurídico.
Meu objetivo geral foi analisar a formação do professor da educação infantil e o manejo
diante da alienação parental. Como problema, delineei: Que lugar e posição ocuparia o
professor da educação infantil na dinâmica de alienação parental e qual a formação e que
estilo poderia implicá-lo no processo (des)alienante de presença-ausência na vida escolar do
aluno? Neste escrito, conceituo Alienação Parental (AP), o contexto histórico de sua
teorização, tendo Gardner como referência. Além disto, proponho escutar a dinâmica
psicossocial em questão pelas lentes da psicanálise e educação e entender o laço estabelecido
na tríade primária constituinte da Alienação Parental, pai-mãe-criança, pela via da
transferência, norteada pela teorização de Freud e Lacan. Escolho, ainda, pensar a formação
do educador, com nomes como Tardif, Pardim e Souza, como possibilidade de dirimir os
efeitos desses atos de Alienação Parental na estruturação do sujeito em foco. A rota
metodológica traçada para a pesquisa foi a teórica bibliográfica, a partir do levantamento do
estado da arte, de investigação e leituras. Os resultados mostram que a Alienação Parental é
um sintoma da contemporaneidade; que atos de Alienação Parental são um maltrato à criança,
uma prática de violência doméstica silenciosa, velada e recorrente; uma ampla possibilidade
de contribuição para avaliar as pulsões de vida e de morte; a inexistência de uma política
educacional de formação de professores que contemple o sintoma contemporâneo da
Alienação Parental, e que prepare o professor para a identificação e a comunicação às
instâncias competentes; e a falta de ações que contemplem a (des)alienação da criança. O
texto busca lugares e posições dos pares envolvidos na dinâmica da Alienação Parental,
primários e secundários, e a reverberação nos espaços de educação infantil.
Palavras-chave: Alienação parental. Formação docente. Educação infantil. Psicanálise e
Educação. Pais separados.

ABSTRACT
This study, named The love that you had for me: parental alienation in the school ciranda,
rises on potentially fertile ground for discussion and productions about the theme, still underexplored, be it on the fields of education, psychology, psychoanalysis or the legal universe.
My general goal was to analyze the formation of the preschool teacher and the management of
parental alienation. As a problem, I have outlined: what place and position would the
preschool teacher be and what formation and style could implicate him in the (un)alienate
process of presence-absence in the student's school life? On this essay, I conceptualize
Parental Alienation (PA), the historical context of its terrorization, having Gardner as a
reference. Besides, I propose to listen to the psychosocial dynamics in question through the
lenses of psychoanalysis and education and to understand the bonding established oh the
primary triad that constitutes the Parental Alienation: father-mother-child, through the path of
transference, guided by Freud's and Lacan's theorization. I also choose to think the formation
of the educator, with names such as Tardif, Pardim and Souza, as a possibility of settling the
effects of this acts of Parental Alienation on the structuring of the subject in focus. The
methodological rout traced for research was theoretical bibliographic, survey of the art state,
investigation and reading. The results show that Parental Alienation is a symptom of
contemporaneity; acts of Parental Alienation are a mistreat towards the child, a practice of a
silent domestic violence, covered and recurrent; wide possibility of contribution to evaluate
the pulsing of life and death; the nonexistance of an educational policy on the formation of
teachers that comprehends the contemporaneous symptom of Parental Alienation, and
prepares the teacher to identify and inform the competent authorities; the lack of actions that
comprehend the (un)alienation of the child. The text searches places and positions of the pairs
involved on the dynamics of Parental alienation, both primary and secondary, and the
reverberation on the spaces of children's education.
Keywords: Parental alienation. Childreading. Childrens education. Psychoanalysis of
education. Separated parents.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Estrutura de triangulação na alienação parental ..................................................... 14
Figura 2 Estrutura tridimensional da alienação parental ...................................................... 15
Figura 3 Instâncias que representam o aparelho psíquico .................................................... 107
Figura 4 Trilogia da Alienação Parental, Formação Docente e Construtos Psicanalíticos .. 108

LISTA DE SIGLAS
AP

Alienação Parental

ECA

Estatuto da Criança e do Adolescente

IBDFam

Instituto Brasileiro de Direito de Família

LBA

Legião Brasileira de Assistência

LDB

Lei de Diretrizes e Bases

MEC

Ministério da Educação e Cultura

MPE

Ministério Público do Estado

OMEP

Organização Mundial para a Educação Pré-escolar

RCNEI

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

SAP

Síndrome da Alienação Parental

SESC

Serviço Social do Comércio

SESI

Serviço Social da Indústria

UCSal

Universidade Católica do Salvador

USP

Universidade de São Paulo

UNEB

Universidade do Estado da Bahia

UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas
UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

SUMÁRIO
ATO I INTRODUZINDO LETRAS E SIGNIFICANTES ......................................... 13
ATO II ALIENAÇÃO PARENTAL E FAMÍLIAS ......................................................

24

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO .......................................................................................... 24
2.2 DEFINIÇÃO ................................................................................................................ 26
2.3 SEPARAÇÃO CONJUGAL ........................................................................................ 29
2.3.1 Paternidade e separação ......................................................................................... 30
2.4 SINTOMATOLOGIA E DIAGNÓSTICO .................................................................. 33
2.5 CRIANÇAS ALIENADAS .........................................................................................

39

2.6 PSICODINÂMICAS .................................................................................................... 40
2.6.1 Criança alienada ...................................................................................................... 40
2.6.2 Genitor alienado ...................................................................................................... 42
2.6.3 Genitor alienador ....................................................................................................

43

2.7 LETRAS A MAIS, UMA METANÁLISE .................................................................. 50
ATO III ALIENAÇÃO PARENTAL & PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO ................... 54
3.1 PANORAMA DA ALIENAÇÃO PARENTAL & PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO

54

3.2 CRIANÇA, SUJEITO, INFÂNCIA E INFANTIL: UM QUARTETO SINGULAR .

55

3.3 A FAMÍLIA, UM DOS NOMES DO OUTRO DO SUJEITO ...................................

60

3.4 ALIENAÇÃO FUNDAMENTAL E ALIENAÇÃO NA SÍNDROME DA
ALIENAÇÃO PARENTAL ........................................................................................

63

3.5 ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS: FANTASIA, IDENTIFICAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA NA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL ...................

73

ATO IV TRÍADE: FORMAÇÃO DOCENTE, ALIENAÇÃO PARENTAL E
PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO ........................................................................ 80
4.1 BREVE LEITURA DOS ASPECTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO
DOCENTE NO BRASIL ............................................................................................. 80
4.2 FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA INTRÍNSECA RELAÇÃO COM O
COMPROMISSO DO FAZER PEDAGÓGICO ......................................................... 87
4.3 EDUCAÇÃO INFANTIL: NA FAMÍLIA E NA ESCOLA ........................................ 91
4.4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REFLEXIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL .......... 94
4.5 O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR INFANTIL ...............................

95

4.6 FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL ......................... 100
4.7 FORMAÇÃO DOCENTE E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE ......................................................................................................... 101

ATO 5 (IN)CONCLUSÕES ............................................................................................ 104
5.1 (DES)ALIENANDO: ARREMATANDO POSSIBILIDADES ................................ 109
5.2 PROPOSIÇÕES ........................................................................................................... 112
REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 115

13

ATO I

INTRODUZINDO LETRAS E SIGNIFICANTES
Começo a conhecer-me. Não existo.
Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram,
ou metade desse intervalo, porque também há vida...
Sou isso, enfim...
Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos de chinelos no corredor.
Fique eu no quarto só com o grande sossego de mim mesmo.
É um universo barato.
Álvaro de Campos

Proponho, em cinco atos, tecer letras e significantes que comporão este meu
escrito. Nem sempre será harmônico, nem sempre claro ou fácil, ou próximo, nem sempre
distante. Na medida em que novas letras surgem, vou delineando novos aspectos sobre mim
que não conhecia, como bem falou Fernando Pessoa, com a alcunha de Álvaro de Campos...
Lançar-me na produção deste estudo nomeado O amor que tu me tinhas: alienação parental
na ciranda escolar nasceu do desejo de investigação de lugares e posições ocupados por
diferentes atores circulantes, como em uma ciranda, na dinâmica da Alienação Parental,
fenômeno psicossocial (re)velado a mim a partir de minha prática profissional como psicóloga
jurídica e clínica, mas que me capturou por questões, talvez pessoais, pelas dinâmicas dos
sistemas familiares de que fiz e faço parte. Começo a (re)conhecer-me a cada nova letra
revelada, dita, não dita, bem dita, maldita...
Em tempo, observo uma demanda, nos diferentes espaços profissionais, de pais e
mães alienados da dinâmica cotidiana de seus filhos, principalmente pós-desenlace marital1,
manifestando, inclusive, uma modificação nos papéis parentais até então conhecidos em nossa
cultura. Em minhas andanças profissionais, chamou a minha atenção, em especial, o ato sutil
de algumas escolas, principalmente de educação infantil, em potencializar os conflitos já
existentes nas dinâmicas familiares e acirrar, ainda mais, a interdição de um dos genitores da
vida escolar de seus filhos. É neste momento que apresento um matema2, aqui representado

1

2

Temos uma maior incidência após as separações conjugais, mas é possível o fenômeno da alienação
parental acontecer ainda no relacionamento conjugal.
O termo “matema” foi criado por Jacques Lacan, em 1971, para designar uma escrita algébrica
capaz de expor cientificamente os conceitos da psicanálise e que permite transmiti-los em termos
estruturais, como se se tratasse da própria linguagem da psicose (ROUDINESCO; PLON, 1998, p.
516).
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pela triangulação abaixo, em que o centro é o sujeito barrado3 ($), e que sustenta as
discussões vindouras:
Figura 1 − Estrutura de triangulação na alienação parental

Fonte: Elaboração própria

A expressão Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi criada pelo psiquiatra
forense Richard Alan Gardner (1998) e atravessa, de forma muitas vezes silenciosa, a
instituição escolar, em um para além da dinâmica familiar. Para um melhor entendimento do
fenômeno em questão, busquei uma filtragem da teoria gardneriana através da psicanálise e
educação. Cabe, aqui, a respeito de pesquisas embasadas na psicanálise, a postulação de
Ceccarelli:
Diferentemente de outras áreas de conhecimento, o objeto de pesquisa em
psicanálise [...] não é algo que poderá ser trabalhado através de uma
observação direta. [...] para a psicanálise o objeto de pesquisa é o
inconsciente, ou, melhor dizendo, as manifestações do inconsciente. Estamos
invocando aqui a noção de ‘realidade psíquica’, dimensão [...] que, em certa
medida, equivale a realidade do mundo material [...] a realidade psíquica, ou
o subjetivo, é o seu objeto de pesquisa, tendo o mesmo valor do objeto de
pesquisa das ciências naturais (2001, p. 1).

3

O sujeito do inconsciente é o sujeito barrado ($) da linguagem, constituindo-se como falta-a-ser,
considerada por Lacan como o cerne da experiência analítica.
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Dito isso, a partir da psicanálise e educação serão extraídas reflexões e
implicações para a constituição da criança, sujeito-objeto na alienação parental, e dos
diferentes atores envolvidos no fenômeno, de forma primária ou secundária, e se inclui aqui
os professores e sua formação e as implicações desses pares com a legislação vigente. Pode
haver quem se pergunte porque o construto alienação parental está a ser tecido em um
programa de pós-graduação stricto sensu em Educação e Contemporaneidade. E justifico: o
fenômeno estudado, inevitavelmente, ecoa em diferentes espaços, institucionais ou não, e a
escola pode escutar seu lugar neste processo. Assim pensando, assumi como problema deste
estudo a reflexão: Em que lugar e posição estaria o professor da educação infantil na dinâmica
de alienação parental, qual sua formação e que estilo poderia implicá-lo no processo
(des)alienante de presença-ausência na vida escolar do aluno?
Meu objetivo geral foi analisar a formação do professor da educação infantil e o
manejo diante da alienação parental, com vistas a desvelar a presença/ausência de pais e mães
separados. E, aqui, já expresso um questionamento: dinâmica da Alienação Parental, conflito
ou sintoma? Por enquanto, o sintoma tem norteado possíveis respostas à pergunta, apesar de a
alienação parental poder ser entendida como tridimensional e se manifestar em diferentes
espaços, conforme representação, por mim criada, a seguir:

Figura 2 − Estrutura tridimensional da alienação parental

Fonte: Elaboração própria

Vale salientar a relevância e atualidade do estudo sobre a alienação parental em
um espaço de produção de saberes sobre Educação e Contemporaneidade, no atual momento
social brasileiro, dada a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre ações de
alienação parental, tendo como base o termo cunhado por Gardner (1998), que objetiva
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regular de forma eficiente a convivência dos filhos com os pais, principalmente após a
separação4, e passa a versar diretamente sobre o destino das famílias, além de atravessar os
espaços escolares.
A Resolução nº 5 do Ministério da Educação, de 17 de dezembro de 2009, que
fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, se estrutura no paradigma
contemporâneo da educação infantil: cuidar-educar. Cuidar e educar é encharcar a proposta
pedagógica de consciência, (entre)laçando uma visão integrada do desenvolvimento da
criança enquanto sujeito com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e
a realidade peculiares à fase de desenvolvimento em questão. Cuidar e educar, de acordo com
as novas diretrizes, deve caminhar junto. Percebe-se, nos dias de hoje, apoiado nos
paradigmas emergentes da complexidade (DEMO, 2002; MORIN, 2002) e da visão sistêmica
relacionada ao ser vivo (CAPRA, 2001; 2002), o sujeito como ser global, não fragmentado e
não linear, em todos os momentos e em todas as situações, ou seja, cuidar e educar,
contemplando de forma democrática todas as diferenças e, ao mesmo tempo, a natureza
complexa do sujeito. Entendidos e aplicados, o cuidar e o educar caminham simultaneamente
e de maneira indissociável, possibilitando que ambas as ações construam a identidade e a
autonomia da criança. E, assim, a implicação familiar, constituinte da condição de tornar-se
sujeito, se desvela como essencial para armar os andaimes das intenções rumo a esta
construção.
A discussão sobre a necessidade de implicação da família no processo educacional
da criança é representada no estado da arte dos estudos sobre educação infantil.
Contraditoriamente, causas legais, sociais e ideológicas, muitas vezes, fragilizam o lugar do
pai5 e a sua função no desenvolvimento da criança. A relevância deste estudo está em ressaltar
a necessidade de ações propositivas sobre educação infantil e novos arranjos familiares, mais
especificamente de alunos com pais separados, cada vez mais comuns no cotidiano escolar e
educacional. Convocar à análise dessas dinâmicas (in)visíveis que, continuamente, somam,
subtraem, multiplicam e dividem lugares, contribuirá para o delineamento de estratégias no
manejo relacional da instituição escolar e seus pares. Há, aqui, um convite a renovar e
(re)significar saberes transversalizados e constitutivos do sujeito, com vistas a produzir

4

5

O termo separação foi aqui utilizado em referência à dissolução de uma união, para o afastamento
de possíveis inferências ao antigo instituto jurídico da separação judicial, condicional anterior ao
divórcio que, apesar de reconhecer a demanda de um casal pela não continuidade do laço marital,
não permitia, ainda, constituir novas famílias.
O pai é colocado aqui em foco por conta dos altos índices de guardas unilaterais decididas em favor
de mães pós-separação.
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mudanças no saber-fazer do professor, pela sua formação e pelo estilo de cuidar e educar a
criança-sujeito.
A lei federal n° 12.318/2010 mostra muitas similaridades com as observações
trazidas por Gardner (2006) sobre a Síndrome da Alienação Parental. Neste sentido, há uma
convocação às origens gardnerianas para a análise e o esclarecimento dos pontos de
aproximação e afastamento entre a Lei e a teoria do psiquiatra norte-americano. A
importância de entender os diferentes termos para a sua utilização na prática profissional dos
vários atores que lidam com estas modalidades de casos se deve ao fato de a Lei definir em
termos jurídicos uma problemática originada na área psiquiátrico-psicológica e de repercussão
em diferentes espaços, inclusive os educacionais.
Atualmente, os genitores do sexo masculino conseguem visitas ampliadas e
deixam de lado o papel de “pai de final de semana”. Algumas vezes, conseguem, até mesmo,
a guarda de seus filhos em situações antes não vislumbradas pela jurisprudência nacional.
Esta maior proximidade paterna da prole desloca o lugar profano e sagrado da mãe como
referência central no cuidado infantil. Talvez, as transformações da família brasileira
coincidam com o que foi descrito por Gardner (1998), na década de 70 do século passado, nos
Estados Unidos da América.
Segundo o autor, mudanças nos papéis parentais permitem explicar que a busca
dos pais pela igualdade no exercício de sua função resultou no aumento vertiginoso dos
litígios de visita e guarda, disparando conflitos e tensões entre os gêneros. As mães, por sua
vez, sob a ameaça do primado matriarcal, passaram a produzir a Síndrome da Alienação
Parental alinhando seus filhos na batalha judicial. Simultaneamente, os operadores do direito
no Brasil referem um aumento na frequência da Síndrome da Alienação Parental e de falsas
alegações de abuso sexual, provavelmente originado de mudanças sociais, legislativas e da
cultura judiciária. Desta forma, a SAP pode ser compreendida dentro de uma fase de
transposição dos novos paradigmas da família brasileira.
O momento atual se define pela virada de valores culturais, marcando embates de
valores obsoletos e novos que não são desprovidos de um sofrimento acentuado nas famílias.
O também turbulento momento sociocultural e jurídico ressalta a importância da discussão do
tema, da produção de conhecimento e dos questionamentos das práticas.
Devido ao ineditismo do tema, o estado da arte carece de pesquisas com reflexões
mais profundas, tanto na área da psicologia quanto na da psicanálise e educação. Tal
constatação, somada à recente aprovação da lei, aumenta a necessidade de uma produção
relevante sobre o assunto. Os textos na área jurídica apresentam definições básicas sobre o
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tema, porém, muitas vezes, há confusões entre os nomes – alienação parental, atos de
alienação parental e síndrome de alienação parental −, situação que exige precisão,
propriedade considerada por Gardner (2006) como fundamental a possíveis intervenções. Há,
também, poucas discussões técnicas com relação à identificação e avaliação da Síndrome, ao
tratamento, aos efeitos nas crianças, sobre a delicada atuação profissional, sobre releituras que
tragam novas abordagens, entre outros. Tampouco se encontram articulações da questãoproblema na abordagem psicanalítica ou entrelaçamentos com a educação.
O tema central do estudo levanta mais uma questão: a violência psicológica, ponto
ainda pouco explorado e que recebe destaque diante desse novo enquadramento legislativo,
reverberando em diferentes espaços. O surgimento da Lei ressalta a invisibilidade do
problema e ajuda a desmistificar a crença de que tais casos são menos graves do que outras
formas de violência infantil. Neste sentido, o tema vem contribuir para novos
questionamentos e horizontes sobre a prática pedagógica. O impacto da nova Lei aponta para
a necessidade de ampliar os estudos que envolvem este tema espinhoso, para a reformulação
das práticas pedagógicas adaptadas ao contexto da nova realidade, para a necessidade de
melhoria na formação dos profissionais envolvidos e de se pensar, de forma estruturante, essa
problemática psicossocial.
Frente à necessidade de novas articulações sobre o tema que permitam ir além do
modelo proposto por Gardner (1998) e, ainda assim, dialogar com a prática pedagógica
brasileira, a Síndrome da Alienação Parental será apresentada a partir de uma concepção
psicanalítica com vistas a contribuir com a leitura de uma política para sua regulação no
interior do dispositivo educacional. A Lei ilumina outro tema em evidência: as “falsas
acusações”6, muitas vezes ligadas à SAP e desconsideradas até então, produzem intervenções
equivocadas que geram danos secundários às famílias.
Quanto ao estado da arte, ainda existem frágeis estudos. Os existentes, até então
pesquisados, são as dissertação de mestrado − Vínculos afetivos e capacidade de mentalização
na Alienação Parental, de Andrea Faccini (2011); Paternidade em famílias pós divórcio cujo
pai detém a guarda unilateral dos filhos (2011), de Rogério Isotton; Função paterna e
comportamentos das crianças na escola de educação infantil (2012), de Aline Roberta Saile;
6

As falsas acusações são atitudes comuns na dinâmica da Alienação Parental, inclusive descritas por
Gardner (2006). A forma mais efetiva de resultado é com as falsas acusações de abuso sexual,
crescentes em nosso cenário social, quando, com uma mera dúvida, o judiciário é capaz de solicitar
afastamento entre a criança e o genitor alienado. Só após a comprovação legal de que não há risco
para a criança na convivência com o genitor acusado, é que há o retorno do direito da
regulamentação de visita, como se intitula o processo no estado brasileiro; mas, muitas vezes, o laço
criança genitor foi fissurado, em nome da Lei (AMENDOLA, 2009).
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Características de estrutura de personalidade de pais, mães e crianças envolvidas no
fenômeno da Alienação Parental (2012), de Fabiana da Mota Damiani, todas no Programa de
Pós-Graduação em Psicologia, na Universidade do Vale do Rio do Sinos (UNISINOS);
Síndrome da Alienação Parental e Psicanálise no campo Psicojurídico: de um amor exaltado
ao dom do amor (2011), de Tâmara Brockhausen, no Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo (USP); Alienação Parental: a Família em litígio (2010), de Leonora Roizen
Albek Oliven, no Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da
Universidade Veiga de Almeida; a monografia de Conclusão de Curso, Síndrome de
alienação parental e narcisismo (2009), de Raquel Pacheco Ribeiro de Souza, na Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); o livro
Escola e pais separados: uma parceria possível, de Andrea Cardoso (2009), publicado pela
Editora Juruá; os artigos “Síndrome da Alienação Parental: o que é isso?”, de Maria Berenice
Dias (2008), do livro Síndrome da alienação parental e a tirania do guardião: aspectos
psicológicos, sociais e jurídicos, publicado pela Editora Equilíbrio; e “Alienação, separação e
travessia da fantasia”, de Marcos Bulcão Nascimento (2010), artigo publicado no site Opção
Lacaniana.
A rota metodológica traçada para a realização deste estudo se pautou em pesquisa
teórica bibliográfica, fichamentos, leituras e em minha experiência profissional já que a
temática ainda é pouco estudada. Penso que teorizar sobre o tema em foco pode constituir
conceitos e contextos com possibilidades de reverberar como teorias capazes de explicar o
fenômeno estudado, além de serem propositivas para a intervenção de diferentes pares
envolvidos na dinâmica da Alienação Parental. Portanto, o reconhecimento do estado da arte
sobre a temática foi estruturante para a escolha metodológica.
Para o levantamento de dados, foram colhidos diferentes materiais em sites como
os da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Universidade Católica do Salvador (UCSal), Universidade do Vale do Rio do Sinos
(UNISINOS), do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), em bibliotecas, bem
como em literatura disponível ao meu alcance nessa pesquisa, já descritas em quadro supra
apresentado, para, após apreender e, concluir7.
7

Referência ao sofisma lacaniano (1945) sobre o tempo lógico que permite explicar as três
dimensões da temporalidade com as quais o sujeito lida e que não são três etapas cronológicas, pois
cada um de seus valores lógicos é diferente, cada um suportado por um sujeito diferente: o sujeito
impessoal, o sujeito indefinido recíproco e o sujeito da asserção sobre si mesmo (CHEMAMA;
VANDERMEERSCH, 2007, p. 365-366).
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A faixa etária também foi um ponto fundante neste estudo, pois apesar de, na
literatura, existirem referências a crianças e adolescentes envolvidos na dinâmica da
Alienação Parental, escolhi investigar tecendo com aspectos da educação infantil (crianças até
5 anos), já que é nesta fase que falamos da constituição da criança em sujeito. Além disto, há
outra discussão importante a ser feita em relação aos profissionais envolvidos na educação
infantil, a questão do gênero, visto que a grande maioria é de mulheres. Por localizarmos a
Alienação Parental como um fenômeno psicossocial, não se pode afastar possíveis referências
que as mulheres envolvidas na educação infantil possam levar para as suas práticas em sala de
aula, potencializando ainda mais os conflitos com gênese na dinâmica familiar. Já a análise
das referências teóricas se deu pela via da Análise do Discurso, de vertente francesa, como
proposta por Charaudeau e por Pêcheux. A validade desta técnica enquanto instrumento
científico de investigação, para Lüdke e André, é o fato de ela ser controlada e sistemática,
implicando “a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação
rigorosa do observador” (1986, p. 25).
Outro ponto importante: optei por estruturar este estudo em cinco atos, já que eles
são constituintes da dinâmica psicossocial que estamos trabalhando. São múltiplas as facetas
que o significante “ato” pode assumir em nossa língua. Segundo o Dicionário, ato significa o
“momento em que se faz alguma coisa”, mas, também, “cada uma das partes em que se divide
uma peça de teatro”. E, na aproximação à dinâmica da alienação parental, é no fazer, muitas
vezes teatralizado, de um genitor que há o delineamento de foraclusão8 do antes par-parental.
E, por isto, em atuação estamos já em ação nesse primeiro ato.
Em segundo ato, pós letras introdutórias, apresento a definição da Síndrome da
Alienação Parental, contexto histórico e sujeitos envolvidos diretamente na dinâmica da
Alienação Parental, além dos graus de comprometimentos da Alienação Parental, pensados e
descritos na teoria gardneriana. Em 1985, foi quando Gardner (1998) definiu, a primeira vez,
a Síndrome de Alienação Parental (SAP) e a Alienação Parental (AP), sendo a primeira um
subgrupo da segunda. Ele sugeriu que o gatilho para a identificação do fenômeno
psicossocial, entendido por ele como uma patologia, foram mudanças, a partir da década de
70, na forma dos tribunais decidirem sobre guarda de crianças e adolescentes pós-desenlace
marital. Teorizou ainda que a Síndrome da Alienação Parental correlaciona-se quase que
8

A foraclusão é definida por Lacan (1999) como o mecanismo que estaria na origem da estrutura
psicótica − estabelecendo aí, uma clínica diferencial em relação à neurose, cujo mecanismo
fundante é o recalque − e que consistiria na rejeição do significante do Nome-do-Pai para fora do
registro do simbólico, sendo esse fracasso da metáfora paterna, essa falha na operação de castração,
o que conferiria à psicose sua condição essencial.
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exclusivamente à disputa de guarda e ao grau de litigância entre os pais no pós-divórcio. No
cenário social e jurídico anterior à época supracitada, a prática nos tribunais evidenciava que
os genitores do sexo masculino tinham de provar séria incompetência materna para que fosse
considerada a possibilidade de uma guarda unilateral ser concedida ao pai. Existia mais
firmemente a ideia de que as mães, por serem mulheres, eram intrinsecamente mais
competentes aos homens na criação dos filhos. Trago ainda uma escuta de reconhecimento da
Alienação Parental como uma prática de abuso e violência contra a criança e a necessidade de
profissionais de diferentes áreas e que lidam cotidianamente com crianças deverem estar aptos
para identificação de práticas alienadoras.
No terceiro ato faço uma leitura, através das lentes da psicanálise e educação, a
respeito estrutura da Síndrome da Alienação Parental, pela explicação dos conceitos de
alienação e de constituição do sujeito em Freud e Lacan. Dessa forma, pretendi delinear a
diferença entre uma alienação fundamental e constitutiva do sujeito e a potencialidade de
interferência desse processo psicossocial na criança, gerado a partir de um mecanismo
artificial e forçoso, isto é, a programação9 do genitor alienador. Do ponto vista estrutural, a
Alienação Parental apresenta-se como uma transferência10 entre a criança e o genitor
alienador, induzida com finalidade de exclusão do genitor alienado da transmissão simbólica
da linhagem e dos ideais para a criança. Do ponto de vista da gênese, a Alienação Parental
apresenta-se como uma repetição da alienação fundamental, própria da constituição do
sujeito, instalada por uma demanda imperativa através de várias estratégias: retirada do
afeto11, acesso ao gozo e oferta de saber. Para a construção desse entendimento, percebi a
necessidade de trabalhar alguns conceitos constituintes da psicanálise e educação, como
criança e infância, além de fantasia, identificação e transferência na Alienação Parental.

9

10

11

Programação foi um termo muito utilizado por Gardner (1998) em seus escritos sobre a Síndrome
da Alienação Parental para se referir ao processo sistemático a que as crianças, envolvidas na
dinâmica da Alienação Parental, estão submetidas. Ele traz, ainda, significantes como “lavagem
cerebral”, em referência a esta sistemática programação.
Em 1888, Freud (1996) utilizou pela primeira vez o termo transferência em seu artigo sobre Histeria
para um dicionário médico. Transferência é a repetição de protótipos infantis em que há um
deslocamento, uma atualização de afeto de uma representação para a outra. Assim, a relação do
sujeito com as figuras parentais é revivida na relação com o analista, com todas as ambivalências
pulsionais de ódio e amor. Em 1957, Lacan diferenciou a transferência e a sugestão graças à
distinção entre desejo e demanda e diz que é um fenômeno que atualiza a realidade inconsciente,
modificando a relação do seu jeito com seu inconsciente.
Afeto, utilizada ao longo desses escritos, conceitua-se como uma expressão emocional dos conflitos
constitutivos do sujeito e que envolve a ambivalência de sentimentos (prazerosos e desprazerosos)
que foram reprimidos ou deslocados.
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No quarto ato, passeio pelos históricos da formação docente no Brasil, a
formação do professor e sua intrínseca relação com o compromisso do fazer pedagógico e
abro um espaço para breves reflexões sobre a Educação Infantil, já que me seduz a
possibilidades de modificações de lugares dos professores da educação infantil, para
minimizar efeitos da Alienação Parental em crianças e adolescentes. Explicito a definição de
uma proposta pedagógica residente em seu conteúdo e nele, pois, que caracteriza cada
pedagogia e a escola que a assume. A escola necessária, então, é aquela onde os professores
estão imensamente interessados e comprometidos com a educação dos seus alunos. E para
isto, estão empenhados em transmitir aos educandos os legados culturais elaborados pela
humanidade. Procuram fazer com que seus alunos formem um estilo de solidariedade, de um
modo referente. No passado a escola da transmissão cultural centrava-se na sociedade. Ela
enfatizava o comum e o estabelecido, definindo seus fins educacionais como a internalização
de valores e de conhecimentos disponíveis. E o professor, como centro desse processo
educativo, precisava estar muito bem preparado para repassar para seus alunos, por meio da
instrução direta, o conhecimento, as habilidades, as regras sociais e morais de uma cultura.
Concluo esse ato com reflexões acerca da Formação Docente e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, com a proteção integral, e as obrigações que emanam em legislações específicas.
Ocupei-me em defender que o Estatuto da Criança e do Adolescente não admite silêncios ou
omissões em situações em que crianças e adolescentes estejam em risco, delineando já
proposições ao professor e à instituição escolar.
No quinto ato desse primeiro escrito, nomeado de (in)conclusões, apresento
resultados dessa pesquisa, retomo algumas falas entendidas, por mim, importantes para
captação do fenômeno de forma mais (in)completa, proponho nova topologia, inspirada no
matema lacaniano com os constructos trabalhados nesse estudo, resgato a discussão de
obrigatoriedade de ações mais efetivas por parte da escola e do professor em relação à
Alienação Parental e a necessidade de qualificação desses profissionais na identificação de
fenômenos de Alienação Parental. Resgato ainda alguns programas internacionais existentes
que se propõem minorar efeitos depreciativos de uma separação conjugal e de Alienação
Parental e, por fim, reflito sobre meu percurso com essas letras e significantes que insistiram
em ser incompletas, sendo mais falta que presença.
O conceito de alienação na ótica da psicanálise e educação será, em grande
medida, uma contribuição para esse fenômeno psicossocial, visto pela via da transferência,
que se estabelece entre o genitor alienador e a criança, com fins de excluir o outro genitor do
lugar de referência da alteridade e do desejo para a criança.
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A partir do entendimento da Síndrome da Alienação Parental como alocação da
criança como objeto de recuperação de gozo de um genitor, engajado numa pulsão de morte12
após a separação, em grande medida, é possível supor efeitos de alienação no porvir do sujeito
desde onde é preciso sugerir uma política para a intervenção educacional na Síndrome da
Alienação Parental. Busca-se, dessa forma, orientar que a prática educacional não seja um
meio de legitimação para criança ser usada numa relação objetal e nem seja conivente com a
ruptura de laços sociais e familiares que organizam o sujeito devolvendo a ele a possibilidade
da referência à lei, ao desejo e à alteridade.
Penso que a educação infantil, junto à psicanálise e educação, possa oferecer
espaços de escutas, àquela em que não se goza do poder coercitivo e autoritário, mas que
permita às famílias, diante de seus gozos irreconciliáveis, as quais parecem esconder restos de
relação que não puderam ser ditas, por meio da internalização de uma lei mais simbólica a
qual o professor é chamado a nomear.
Interditar a identificação da criança com uma de suas referências parentais trouxeme, de forma muito significativa, o artista Magritte, em sua obra “La reproduction interdite”,
de 1937, obra que abre o presente escrito. O sujeito que não consegue se fazer reflexo em seus
laços de filiação, constituindo-se sombra em presença, e a criança-objeto que não faz par com
ambos os genitores, tendo a ambivalência afetiva como constituinte de suas relações, gritam
para que novos olhares, escutas e intervenções sejam realizadas.
Diante dos paradigmas contemporâneos da educação infantil e de representações
de pai e mãe entranhadas em nossa cultura, há uma convocação para a escuta do papel da
instituição educacional nesse contexto interacional família-escola: do lugar dessa escuta é que
esse estudo se inscreve, objetivando uma (re)significação do saber-fazer do professor,
contribuindo para o entendimento do problema.

12

O termo pulsão, referência sexual da primeira teorização freudiana, é a elaboração de uma energia
geral; um princípio de ação independente da vontade. A teoria da pulsão de morte foi proposta por
Freud como “puramente especulativa”, ou como uma hipótese, “pela curiosidade de saber aonde
leva” (FREUD, 1996, p. 24), segundo as expressões utilizadas pelo próprio Freud em “Além do
princípio do prazer”, considerado de modo geral como aquele que introduz a pulsão de morte em
sua obra.
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ATO II

ALIENAÇÃO PARENTAL E FAMÍLIAS
2.1

CONTEXTO HISTÓRICO

Para anunciar esses escritos, em um segundo ato após as letras e significantes
introdutórios, inicio com o histórico da Alienação Parental. Em 1985, o psiquiatra infantil
Richard Gardner (1998), que atuava há mais de 25 anos em questões de disputa de guarda de
crianças no âmbito forense, definiu, pela primeira vez, a Síndrome de Alienação Parental
(SAP) e a Alienação Parental (AP). Em seus escritos, a definição da Alienação Parental é:
Um processo que consiste em programar uma criança para que odeie um de
seus genitores sem justificativa. Quando a síndrome está presente, a criança
dá a sua própria contribuição na campanha para desmoralizar o genitor
alienado (GARDNER, 1998, p. 6).

Em seu estudo, Gardner (1998) sustenta que a Síndrome da Alienação Parental
existia nos Estados Unidos antes mesmo de ele nomeá-la a primeira vez, mas era algo
relativamente incomum, com o entendimento de que mudanças sociais e históricas nos EUA
estavam intimamente relacionadas ao aumento abrupto da patologia que ele observara. Ele
sugere que o gatilho foram modificações, a partir de 1970, na forma de os tribunais decidirem
sobre guarda dos filhos. Na teoria de Gardner (2006), a Síndrome da Alienação Parental se
correlaciona, quase que exclusivamente, à disputa de guarda e ao grau de litigância entre os
pais no pós-divórcio. Uma vez que observou que a própria criança contribui para a alienação,
passou a considerar que os termos programação ou lavagem cerebral não seriam suficientes
para definir a síndrome, concluindo que não se trata disso simplesmente, mas do conjunto
desses fatores que justificam a designação do fenômeno como uma síndrome. Assim, segundo
o mesmo autor, a síndrome se define como:
Um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de
disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha
difamatória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria
criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das
instruções de um genitor (o que faz a ‘lavagem cerebral, programação,
doutrinação’) e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo.
Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a
animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de
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Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é
aplicável. (GARDNER, 1998 p. 72).

No cenário social e jurídico anterior à época supracitada, a prática nos tribunais
evidenciava que os genitores do sexo masculino tinham de provar séria incompetência
materna para que fosse considerada a possibilidade de uma guarda unilateral ser concedida ao
pai. Existia mais firmemente a ideia de que as mães, por serem mulheres, eram
intrinsecamente mais competentes em comparação aos homens na criação dos filhos. O
princípio legal que regia a atribuição de guarda era chamado “presunção da tenra idade”, pelo
qual as mães eram beneficiadas na atribuição de guarda dos filhos13. A ideia comum à
sociedade moderna de que caso houvesse a dissolução da sociedade conjugal, a guarda dos
filhos seria preferencialmente da mãe decorria da noção de que o instinto materno garantiria à
criança um desenvolvimento saudável, daí criou-se o mito de que a mulher seria a mais apta a
ficar com a guarda dos filhos. Assim, consoante Pereira, “as concepções jurídicas e culturais
se misturavam” (2004, p. 134).
Essencialmente, duas mudanças desencadearam a intensificação da patologia14,
em que pese a nomeação pelo seu pensador: o advento do Superior Interesse da Criança, na
década de 1970, segundo o qual, os tribunais foram instruídos a desconsiderar o gênero nos
processos de guarda e a determinar a guarda ao genitor que tivesse melhor capacidade
parental (contrariando a naturalidade do gênero); e, na década de 1980, a popularidade da
Guarda Compartilhada. Esta nova modalidade de decisão judicial questionou o lugar das
mulheres e proporcionou um aumento vertiginoso de disputas de guarda de crianças, a pedido
dos genitores do sexo masculino. Por consequência, as mães, que, na maioria das vezes,
detinham a guarda dos filhos, passaram a recusar reconhecer esta mudança, induzindo, ou
como diria Gardner (2006), programando seus filhos para se aliarem a seu lado na batalha
judicial. Os filhos, diante de tal pressão, passaram a se posicionar ao lado das mães, uma vez
que era com quem geralmente conviviam, desferindo animosidade e recusando contato com o
outro genitor, no caso, o pai. E assim se estruturou e estabeleceu a teorização sobre a
Alienação Parental. Nos dias atuais, a alienação parental se esboça pelo distanciamento de um

13

14

Posteriormente, no entanto, determinou-se, nos Estrados Unidos da América, que o critério de
benefício natural às mães na disputa de guarda de filhos era contrário à política pública de igualdade
entre os sexos, o que propiciou a prática da Alienação Parental.
Gardner (1998), com formação em medicina e especializado em psiquiatria, teorizou e descreveu a
Síndrome da Alienação Parental como uma patologia (inclusive o significado de síndrome equivale
a conjunto de sinais e sintomas). Nesses escritos, conceito é ampliado, e aqui entendido como um
fenômeno psicossocial, para além do adoecimento orgânico, proposto pelo autor.
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filho do convívio de um dos pais, incentivado por um dos cônjuges em prejuízo da
convivência com o outro, desconstituindo lugares e posições.

2.2

DEFINIÇÃO

A Alienação Parental, como também cunhada pelo autor, além de Síndrome da
Alienação Parental, suscitou uma série de equívocos e imprecisões no campo teórico, por
serem ambas, aparentemente, muito semelhantes. Na prática, como psiquiatra forense,
Gardner (2006), frequentemente, se defrontava com crianças que recusavam contato com um
dos genitores por terem sido por eles negligenciadas, maltratadas, violentadas física, sexual ou
psicologicamente. Desta forma, concluiu que a rejeição da criança ao genitor em questão era
ocasionada por motivos reais ou genuínos. No entanto, por volta dos anos 1980, notou que
algumas crianças, no contexto do divórcio dos pais, começaram a recusar contato e hostilizar
um dos genitores sem que houvesse motivos reais ou justificáveis. As crianças passavam a
depreciar, recusar ou repudiar um dos pais, que haviam sido bons genitores e com os quais
tinham um histórico antecedente de forte laço afetivo. Os relatos destas crianças apresentavam
justificativas irreais, absurdas ou banais que não eram fundadas em uma percepção real dos
fatos nem condiziam com a relação que sempre haviam tido com o genitor em questão. A
percepção distorcida da criança acerca do genitor era muito semelhante às ideias fantasiosas,
projetivas ou delirantes que o genitor alienador apresentava de seu ex-cônjuge. A criança foi
definida, então, com o termo “criança alienada”. Assim, a triangulação está formada (ver
Figura 1).
Diante dessa constatação, o psiquiatra notou que tais crianças apresentavam um
quadro sintomatológico comum e uma causa específica para os sintomas – a “programação”
do genitor alienador. Gardner (2006) utiliza o termo programação como sinônimo de
“lavagem cerebral”, que ocorre a partir das atitudes e manipulações do genitor alienador. A
designação, porém, não equivale à definição de Síndrome de Alienação Parental por ser este
um diagnóstico que abrange a etiologia e as manifestações da doença na criança e não
somente as atitudes do genitor alienador.
É necessário deter-se no significado médico do termo síndrome para entender
como Gardner (1998) define precisamente a Síndrome da Alienação Parental. Ele adota a
definição de síndrome utilizada por Campbell: “uma coleção ou agrupamento de sinais e
sintomas e variáveis cuja frequência de ocorrência conjunta sugere existir um processo
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patológico singular ou distúrbio que os explica” (1989, p. 717, citado por GARDNER, 2003,
p. 98).
A definição no Dicionário de Psiquiatria Campbell’s prevê ainda três níveis de
reconhecimento de uma síndrome. Gardner (2006) identifica a Síndrome da Alienação
Parental no terceiro nível, em que se identificam sintomas e sinais reunidos em torno de um
foco etiológico específico, isto é uma causa – o genitor programador. A “campanha”15 da
criança, o genitor alienador, dentre outros sintomas, são elencados por Gardner como
elementos que podem contribuir para a Síndrome da Alienação Parental, mas não como a
causa desta. A definição de Síndrome da Alienação Parental, ao trazer o termo Síndrome,
inaugura um tipo específico de Alienação Parental, este último conceito mais amplo quanto a
possíveis causas. Portanto, na Síndrome da Alienação Parental, diferentemente da Alienação
Parental, a dificuldade de contato da criança com o genitor alienado e as distorções de
percepção desta em relação ao genitor rechaçado são geradas a partir de uma “programação”
realizada pelo genitor alienador ou programador.
A Alienação Parental engloba todas as situações que explicam a alienação de uma
criança em relação ao genitor alienado, desde situações reais, como abusos, negligência e
maus-tratos, até mesmo outros motivos como conflitos adolescentes, sedução de jovens por
cultos religiosos, problemas na capacidade de parentalidade16 de um genitor, entre outros.
Igualmente à Alienação Parental, o autor refere que a Síndrome da Alienação Parental pode
acometer adolescentes, propondo a mesma teoria explicativa da patologia na criança. Ao
definir Síndrome da Alienação Parental e Alienação Parental, Gardner (1998) traz em sua
teorização, uma contribuição ao diagnóstico diferencial da rejeição de crianças aos pais.
O desenvolvimento da Síndrome na criança pressupõe a combinação de dois
elementos – a “programação” feita na criança por um dos genitores para depreciar o outro
genitor e afastar a criança dele e as contribuições da própria criança para sustentar a
“campanha” contra o genitor alienado. Denise Maria Perissini da Silva (2003) relata que a
criança se envolve com o alienador por dependência afetiva e material ou por medo do
abandono e rejeição, incorporando as atitudes e objetivos do alienador, aliando-se a ele,
15

16

Campanha é um termo muito utilizado por Gardner (1998) para se referir à programação, já
referenciada nas letras introdutórias deste estudo, à qual as crianças e adolescentes estão submetidos
na dinâmica da Alienação Parental. Essa “campanha” sistemática instituída por um dos genitores, o
alienador, à criança ou adolescente é nominada pelo psiquiatra de lavagem cerebral.
O termo parentalidade se difundiu, a partir de 1970, quando passou a substituir o termo autoridade
paterna. Esta substituição de paternal por parental objetivou colocar o casal em condição de
igualdade no que tange à criação e educação dos filhos bem como definir o pai de acordo com sua
qualidade de pai ou a sua faculdade de alcançar uma função dita parental (ROUDINESCO, 2003).
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fazendo desaparecer a ambiguidade de sentimentos em relação ao outro genitor, exprimindo
afetos convenientes ao alienador. Ocorre, assim, a completa exclusão do outro genitor, sem
consciência, sem remorso, sem noção da realidade. No entanto, deve-se salientar que a
Síndrome da Alienação Parental apenas se aplica como a identificação do fenômeno
psicossocial da criança ou adolescente e não dos parentes ou genitores, sendo característica do
contexto de disputa de guarda. Desta forma, o diagnóstico17 deve, exclusivamente, ser
realizado no caso da apresentação dos sintomas pela criança e não quando existe unicamente a
presença de um genitor alienador.
Vieira Segundo (2009), em seu artigo intitulado “Síndrome da Alienação Parental:
o bullying nas relações familiares”, destacou que o grande problema desta abominável prática
é que o “vingador” provoca profundos danos psíquicos na criança, ainda que esta não seja sua
intenção, pois o “alvo” dos ataques, na cabeça do agressor, é o ex-cônjuge. No entanto,
Gardner (2006) sugere que, havendo um genitor alienador, mas ocorrendo a impossibilidade
de diagnosticar a Síndrome da Alienação Parental devido à ausência de sintomas na criança,
se diagnostique a presença do genitor programador. Para isto, faz-se necessário identificar o
programador, visto que ele realiza um abuso emocional18 contra a criança e os riscos de se
instalar a Síndrome da Alienação Parental são grandes, dependendo apenas de uma questão de
tempo até que ela passe a apresentar a síndrome e a desferir animosidade contra o outro
genitor.
Portanto, a definição do seu pensador sublinha o fato de a criança ser uma
participante ativa, junto ao progenitor alienador, para a difamação e a depreciação do genitoralvo. Sem a contribuição da criança, não é possível diagnosticar a Síndrome até mesmo
quando existe a prática de uma “programação” persistente por parte do alienador, já que se a
criança não responder à “campanha” do genitor alienador, não apresentará os sintomas típicos
da Síndrome da Alienação Parental nem hostilizará o genitor alienado.
Apesar de a teoria utilizar o termo “genitor” alienador, menciona o autor que
outras pessoas que tenham laços com a criança podem induzir a Síndrome da Alienação
17

18

Diagnóstico é o processo analítico de que se vale um especialista no exame de uma doença ou de
um quadro clínico, para chegar a uma conclusão. Vale ressaltar que, no Brasil, os diagnósticos em
saúde devem fazer ancoragem ou no DSM-IV (enquanto o DSM-V não está em vigor) ou no CID10 e a Síndrome de Alienação Parental não está descrita em nenhum dos compêndios citados, não
podendo ser considerada patologia. Muitas vezes, nesse estudo, será utilizada a terminologia
diagnóstico, em referência aos escritos gardnerianos.
Na obra de Gardner, foram trabalhados essencialmente aspectos emocionais. Aqui, vale lembrar
sobre a formação do autor: sua formação acadêmica é em medicina e, por isto, sua perspectiva é
organicista. Neste escrito, porém, trabalho com o constructo do afeto, amplo em significações e
mais representante do fenômeno em estudo.
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Parental, que outros parentes podem ser os programadores principais, alienando os próprios
genitores da criança. No entanto, mais comumente, os parentes que convivem com a criança
participam como alienadores secundários, “apoiando a campanha” do genitor alienador.
Gardner (2006) afirma que entre esses parentes alienadores primários ou secundários incluemse avós, tios, padrastos, madrastas, entre outros. Aqui vale a reflexão também do papel das
instituições escolares e de seus atores nesse processo de alienação, primária e/ou secundária.
Muitos autores postulam que a Alienação Parental só ocorre com o rompimento
dos laços conjugais, mas esta é uma concepção equivocada: é possível observar
comportamentos alienadores desde o convívio mútuo do casal parental. Mas, como sua maior
incidência é pós-separação, cabe aqui uma leitura a respeito desse fenômeno familiar.

2.3

SEPARAÇÃO CONJUGAL

O aumento do número de separações e recomposições conjugais é uma realidade
do contexto contemporâneo nacional (CANO ET AL., 2009; GRZYBOWSKI; WAGNER,
2010). Neste panorama, entende-se que, cada vez mais, se torna necessário o esclarecimento a
respeito daquilo que pertence ao âmbito da relação do casal e do que concerne ao desempenho
dos papéis parentais (exercício da paternidade e da maternidade), pois o que aparenta ser uma
das principais dificuldades enfrentadas pelo ex-casal após a dissolução é a não distinção da
experiência da parentalidade e da conjugalidade19 (BRITO, 2014).
O casamento implica a construção de uma nova identidade para os cônjuges,
definido por Singly (1988) de um “eu-conjugal”, que vai se construindo através das interações
estabelecidas entre eles. Willi (1995), ao trazer a definição de que o casamento é uma relação
diferente de todas as outras, argumenta que quando duas pessoas decidem que viverão juntas,
cada uma terá que se modificar internamente e se reorganizar. Berger e Kellner (1970)
defendem a tese de que o casamento é para os cônjuges a principal área de autorrealização
social e a base dos relacionamentos na esfera privada poderia ser questionada face ao
crescente número de separações conjugais na sociedade contemporânea.
Na contemporaneidade, esse grupo social tem passado por inúmeras mudanças,
além de ser o foco de muitas discussões quanto ao seu passado, presente e futuro e, por estas
razões não tem sido fácil conceituá-lo. Segundo Wagner (2002), vislumbra-se uma nova união
conjugal, uma vez que há um reinvestimento nas relações familiares com a constituição de
19

Trabalho, nesses escritos, o termo conjugalidade utilizando-o para caracterizar qualquer relação
afetiva entre um casal, não se limitando àquelas relações formalizadas por lei.
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novos núcleos, muitas vezes, a partir do recasamento, e que recebem diferentes
nomenclaturas, famílias refeitas, recasadas, reconstituídas, reorganizadas, caracterizadas pela
repetição, pelo recomeço, pela reciprocidade e pela mudança. No processo de separação, a
identidade conjugal, construída no casamento, vai aos poucos se desfazendo, levando os
cônjuges a uma redefinição de suas identidades individuais. A separação, descrita por Caruso
como uma das mais dolorosas experiências pelas quais pode passar o ser humano, é um
processo complexo, vivido em diferentes etapas e em diferentes níveis, ou seja, nos
pensamentos secretos de cada membro do casal, no diálogo entre eles e na explicitação para o
contexto social que os circunda. Para o autor, estudar a separação amorosa significa estudar a
presença da morte na vida, ou seja, na separação há uma sentença de morte recíproca: “o
outro morre em vida, mas morre dentro de mim... e eu também morro na consciência do
outro” (1989, p. 20).
Na evolução histórica, a família continua sendo a matriz do processo civilizatório,
a condição essencial para a humanização e socialização. Assim, “[...] apesar da variedade das
formas que assume e das transformações pelas quais passa ao longo do tempo, a família é
identificada como o fundamento da sociedade” (PETRINI, 2003, p. 65). Por outro lado, Palma
(2001) refere que, de uma concepção clássica de família, que admite uma única espécie de
grupo familiar (homem, mulher e filhos), hoje, se identifica uma ideia alargada de núcleo
familiar.
Muitos casais procuram terapia com a demanda explícita de “se separarem bem”
e, ao longo do processo terapêutico, entram em contato com o desejo, muitas vezes
inconsciente, de não romperem a relação, e se mantêm casados. Por outro lado, há casais que
buscam atendimento psicológico com a demanda manifesta de “manterem o casamento” e, no
processo de terapia de casal, se separam. Enfatizamos, com Féres-Carneiro (1998), que o
compromisso da terapia é com a promoção da saúde emocional dos membros do casal e não
com a ruptura ou a manutenção do casamento.

2.3.1

Paternidade e separação
A partir da Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/1977), foi regulamentada a dissolução

da sociedade conjugal e do casamento. Também neste momento, foi regulamentada a guarda
dos filhos, sendo esta, inicialmente, conferida a apenas um dos genitores, ficando o outro com
o direito de visita. Na maioria das vezes, a guarda é dada para a mãe, já que o cuidado dos
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filhos é visto naturalmente como de responsabilidade da mulher. Assim, esta só perderá a
guarda dos filhos se for contra os padrões morais (BRANDÃO, 2004).
Neste cenário, em função do privilégio da maternidade, surgem inúmeras
dificuldades no exercício da paternidade, afastando ainda mais o homem do espaço de
influência sobre os filhos. No Brasil, até hoje, há uma inclinação dos tribunais para atribuir a
guarda à mãe, cabendo ao pai apenas a visitação. Isto limita a relação do pai com os filhos e,
quando este pai procura ampliar suas visitas, muitas vezes, o Judiciário alega que tal pedido
pode aumentar as desavenças entre os ex-cônjuges (BRITO, 2005). Castro (1998) destaca que
o judiciário adota uma postura de acomodação, ao conferir a guarda à mãe, não reconhecendo
as novas características da figura masculina, em que funções de amparo e dedicação aos filhos
têm aumentado nos últimos anos. Desta forma, permanece a mãe em um plano privilegiado
com relação à guarda dos filhos. Diante disto, os pais entendem que, por serem visitantes,
devem se manter distantes dos filhos e a justiça corrobora este fato ao dar amplos poderes ao
guardião. Então, no papel de coadjuvantes, eles esbarram nas decisões da ex-mulher que,
muitas vezes, se sente sobrecarregada física, financeira e psicologicamente, queixando-se, de
que o ex-marido mal visita os filhos (BRANDÃO, 2004).
Conforme Palma (2001), com base em dados nacionais e internacionais dos
últimos vinte anos, o aumento no número de divórcios pode ser apontado como uma das
causas para o fenômeno da monoparentalidade, ou seja, o fato de, após o divórcio, as famílias
passarem a ser chefiadas por um dos genitores, pai ou mãe (na maioria dos casos, pela mãe).
Diante disso, avalia-se que a família monoparental representa o auge das transformações que
vêm ocorrendo no cenário familiar nos últimos séculos, contribuindo para uma flexibilização
no conceito de família e nas suas diferentes formas de apresentação.
Outro aspecto destacado nesta realidade sobre a família monoparental é a ausência
do pai, que faz recair sobre a mulher todas as funções ligadas aos filhos. Este fato provoca a
ausência da convivência biparental, permanecendo o pai, na maioria dos casos, distante de
todo o processo. De acordo com Palma (2001) é a mulher que, na maioria das situações, toma
a iniciativa do divórcio, mesmo não exercendo uma atividade profissional. Assim, ela passa a
constituir a chamada classe das “chefes de família”. Apesar disto, a linguagem do poder
materno sobre o filho e seu papel principal permanece.
Entretanto, mesmo que, no exercício da maternidade, algumas variáveis se
mantenham estáveis (maior presença física, contato afetivo e responsabilidade), a diferença
está associada aos pais, aparecendo uma maior diversidade na forma de assumir a função
paterna, pois, ainda é mais frequente a ausência paterna do que a materna, o que favorece a
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total distância dos filhos. A distância afetiva que se dá em decorrência da separação traz
elevados níveis de conflito, dúvidas com relação à legitimidade do filho e questões profundas
com relação à capacidade ou não deste pai.
Por outro lado, segundo Karan (1998), através de uma nova compreensão do
Direito de Família, pode-se pensar em uma imposição de avanços e exigências na luta pela
superação da desigualdade entre homens e mulheres, na busca pela construção de uma nova
forma de convivência entre os gêneros, superando a hierarquia e as relações de poder na
família, passando o papel do pai a ser visto não mais como coadjuvante, dividindo com a mãe
a função de criar e educar os filhos, em uma tentativa de superar a ideologia patriarcal e
construir novas formas de relações familiares. Castro (1998) salienta que, embora os casais se
separem, rompam o elo matrimonial, a Lei não é capaz de desfazer o vínculo de parentesco
com os filhos, pois a manutenção da relação com eles é estimulada por razões afetivas e,
também, materiais, decorrentes da relação de parentesco. De acordo com Palma (2001),
devido às transformações ocorridas no Direito de Família e em função das novas formas de
configuração familiar, a “guarda exclusiva” deixa de ser a única opção. Surgem, então, a
“guarda alternada” e a “guarda compartilhada”, para assegurar a ambos, pai e mãe, uma
repartição mais igual da autoridade parental.
Todo este movimento é uma tentativa de diminuir o preconceito que se criou em
torno da guarda paterna, o que existe e é uma verdade estatística, já que, nas pesquisas sobre o
tema, pouca preocupação aparece no sentido de haver mais espaço para a convivência do
genitor (pai) com os filhos, não sendo estimulada uma sua atuação mais ativa na criação da
prole. Em verdade, as visitas quinzenais, muitas vezes, desestimulam o interesse paterno pela
criança, podendo resultar em abandono afetivo. Isto, conforme Castro (1998), desencadeia
uma carência de mão dupla, já que a criança sofre, devido à sonegação da convivência com
uma figura também importante para sua formação, e sofre também o genitor, que se sente
desprestigiado por lhe ser diminuída a convivência com os filhos. Diante de toda esta
realidade, é urgente repensar os papéis sexuais, desvinculando a ideia do pai como progenitor,
pensando a relação do pai com os filhos a partir de uma escolha, fato este que é ponto de
partida para o debate em torno do exercício da paternidade hoje (GOMES, 1998).
Desse modo, fica evidente que as transformações até aqui apresentadas provocam
grande impacto no papel paterno e na vivência do próprio pai e apontam para a urgente
necessidade de que, cada vez mais, esta dinâmica seja compreendida, para a construção de um
novo sentido da paternidade nas famílias contemporâneas. Por esta razão, Brito (2005),
ressalta a necessidade de se assegurar a continuidade da convivência com o pai e a mãe após a
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separação e indica que esta convivência pode propiciar à mãe um repensar a respeito do lugar
que este pai exercerá junto ao filho, e através disto, garantir a manutenção de suas funções.
Diante destas mudanças, Hurstel (1999) assinala importantes aspectos para haver
transformações da paternidade, dentre os quais a substituição do “pátrio poder” por
“autoridade parental partilhada”, visto que não se pode ignorar que se identifica um declínio
da imagem do pai, com predomínio de uma imagem social desvalorizada e um deslocamento
da figura do pai ideal.
Roudinesco analisa que, da família autoritária onde o pai dominava, hoje, se está
diante da família “mutilada”, onde o pai perde a auréola da virtude: “baseada durante séculos
na soberania divina do pai, a família ocidental foi desafiada, no século XVIII, pela irrupção
do feminino [...] com o advento da burguesia [...] lugar central à maternidade” (2003, p. 11).
Apesar disto, para a autora, todos estes momentos conduziram a família ao mundo moderno,
da linhagem de um modelo ideal para a restauração da antiga autoridade parental. Mas, foi,
principalmente, a partir do século XIX, que a autoridade paterna foi revalorizada, o poder de
Deus pai foi substituído pelo poder familiar, com benefícios tanto para o pai como para a
mulher e para os filhos. Além do direito de ser pai, o homem devia ser bom pai, não abusando
de seu poder. Desta forma, o paradigma do advento da família afetiva contemporânea passou
a ser o modo de relação conjugal, não mais coercitivo, mas uma escolha livre.

2.4

SINTOMATOLOGIA20 E DIAGNÓSTICO

Para a identificação dos sintomas apresentados por uma criança vítima da
Síndrome da Alienação Parental, Gardner recorreu aos diagnóstico do DSM IV, dentre eles, o
transtorno de conduta (312.8 DSM IV), que se define por um padrão de comportamento
repetitivo e persistente no qual os direitos básicos dos outros, assim como normas/regras
sociais importantes adequadas à idade são violadas. Este transtorno se manifesta pela presença
de três (ou mais) dos seguintes critérios nos doze meses anteriores, com a presença de, pelo
menos, um dos critérios nos últimos seis meses: 1) agressão às pessoas e aos animais com
intimidações ou ameaças a outros, lutas corporais, uso de arma, crueldade com animais ou

20

Interessante notar que uma das críticas feitas à teoria da Síndrome da Alienação Parental é de que
esta foi construída, inclusive sua sintomatologia, com base apenas no trabalho como perito em casos
de denúncias de violência sexual cujo objetivo era demonstrar que o abuso não havia existido. As
entrevistas eram realizadas apenas com os supostos pais alienados, sem que tivesse incluído em suas
avaliações os genitores supostamente alienantes (Bruch, 2001; Clarkson & Clarkson, 2007; Corsi,
s.d.; Wood, 1994).
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pessoas, roubo; 2) destruição de propriedade; 3) defraudação ou furto; 4) sérias violações de
regras. Gardner (2002) afirma que a maioria dos critérios para o diagnóstico de distúrbio de
conduta pode ser satisfeita pelas crianças com Síndrome da Alienação Parental.
O genitor-alvo é o bode expiatório, e frequentemente é imolado pelas
crianças com SAP. Em casos severos, são tratados aos gritos, intimidados e
às vezes fisicamente atacados com objetos tais como bastões, garrafas e
facas. A criança pode perpetrar atos e sabotagem na residência do genitor
vítima. A destruição da propriedade na residência dessa pessoa é comum e,
em raras ocasiões, provoca incêndios. A defraudação é comum, em especial
a produção de falsificações, facilitadas e apoiadas pelo alienador. Roubar
coisas tais como documentos jurídicos e registros importantes, e trazê-los
para a residência do alienador, é comum. Fugir da residência do genitor-alvo
e retornar à residência do alienador também é comum, em especial nos casos
moderados e severos.

Além do Transtorno de Conduta, a criança pode também apresentar o diagnóstico
de Transtorno de Ansiedade de Separação (309.21, DSM IV), que envolve ansiedade
inadequada e excessiva, o afastamento de casa ou de figuras importantes de vinculação, com
manifestação de relutância ou recusa persistente em ir à escola ou a qualquer outro lugar, em
razão do medo da separação, ou repetidas queixas de sintomas somáticos quando a separação
de figuras importantes de vinculação ocorre. Outro sintoma presente no comportamento da
criança vítima da Síndrome da Alienação Parental é descrito por Gardner (2001, 2002a) como
um sintoma dissociativo, isto é, comparadas às vítimas de cultos e doutrinação, manifestam
um estado de transe, propagando a doutrinação que lhes foi imposta em forma de ladainha.
Gardner considera que as crianças com Síndrome da Alienação Parental também são
frequentemente “como robôs ou autômatos na maneira como exercem a campanha
difamatória – em forma de ladainha. Parecem estar em um estado alterado de consciência ao
fazer assim” (GARDNER, 2002a, s/p., tradução minha).
Quanto aos pais alienados, Gardner (2002a) considera que não há um diagnóstico
aplicável a eles. Porém, o autor observa um comportamento de passividade nesses pais, que
demonstram receio de agir de forma segura com os filhos, evitando corrigi-los ou contrariálos. No entanto, este comportamento não se estende para outras áreas de sua vida, justificando
um diagnóstico acertado. Quando o genitor alienado apresenta algum transtorno psiquiátrico
profundo, ele pode ter sido a causa preliminar da alienação da criança e, portanto, nestes
casos, o diagnóstico de Síndrome da Alienação Parental não é indicado. Sob tais
circunstâncias, este distúrbio deve ser preferivelmente descrito como a causa da alienação das
crianças.

35

Apesar de inicialmente defender a teoria da Síndrome de Alienação Parental e
argumentar que muitos genitores alegam maus-tratos por parte do outro genitor como uma
forma de romper os vínculos com os filhos, Gardner veio a reconhecer mais tarde que o
contrário também ocorre e que vários genitores, autores de violências contra crianças e
adolescentes, têm usado a teoria da SAP de forma imprópria para se defenderem. Segundo
ele, os pais negligentes e autores de violências vêm alegando que a “animosidade da criança
não tem nada a ver com negligência e violências, mas é uma manifestação da programação de
crianças pelo genitor alienante” (GARDNER, 1999a, p. 97, tradução minha). Por esta razão,
apresenta alguns critérios e características de ambas as situações para que os profissionais
possam reconhecer a ocorrência de um ou outro fenômeno.
É importante notar que, inicialmente, a teoria de Gardner (1985) enfatizava que a
Síndrome da Alienação Parental era a causa para falsas denúncias de violência sexual. Mais
tarde, no entanto, faz um alerta para o uso que faz do termo abuse (abuso) que, no idioma
inglês, é usado para designar maus-tratos e violência física. Ele acentua: “Aqui, o termo abuso
se refere a abuso físico e, em menor grau, a abuso sexual” (GARDNER, 1999a, p. 98, grifo e
tradução minha). Na definição do termo abuso, o autor inclui, além da violência física,
comportamentos tais como ameaças frequentes, perseguição e outras formas de intimidação,
por considerar que eles “frequentemente servem como precursores para abusos físicos e, às
vezes, abuso sexual” (GARDNER, 1999a, p. 98, tradução minha). Assim, o termo abuso na
sua concepção engloba a violência física e negligência. Esta compreensão é importante para
melhor analisar os critérios utilizados por Gardner para diferenciar a Síndrome da Alienação
Parental da Alienação Parental ocasionada por violênciaa e negligência, que são violências
“reais” (GARDNER, 1999a, p. 98, tradução minha). A explicação de Gardner de que o termo
abuso engloba as várias formas de violência e negligência é coerente com a definição do
termo no idioma inglês: abuse ou abusive parents são termos utilizados para definir as várias
formas de violência, maus-tratos e negligência.
Em seu artigo, “Differentiating between parental alienation syndrome and bona
fide abuse-neglect” – Diferenciação entre a síndrome de alienação parental e a verdadeira
violência-negligência – Gardner (1999a) realiza comparações entre a Síndrome da Alienação
Parental e a real ocorrência de violência-negligência. Neste texto, elenca diferentes critérios
para que profissionais responsáveis pela identificação e avaliação possam identificar uma ou
outra situação. Destacamos a seguir os critérios relacionados por Gardner que nos revelam a
complexidade que faz com que os dois fenômenos se entrelacem e se confundam.
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Sintomas da criança:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, estão presentes, segundo
Gardner, campanha difamatória, racionalizações fracas, frívolas e absurdas de desaprovação,
ausência de ambivalência, fenômeno do “pensador independente,” apoio ao genitor alienante
no conflito, ausência de culpa em relação à crueldade e/ou exploração que exerce contra o
genitor alienado, presença de cenários emprestados, extensão da animosidade contra o genitor
alienado a amigos ou família extensa.
• Na situação de real violência-negligência, estão presentes a preocupação com
o trauma, recordações recorrentes e intrusivas do evento (flashbacks), dissociação, torpor
psíquico ou anestesia emocional, acentuada diminuição do interesse ou da participação em
atividades anteriormente prazerosas, sonhos ou pesadelos relacionados ao trauma, medo das
pessoas que lembram o suposto autor, hipervigilância e/ou frequentes reações de susto, fugas
do lar ou do local onde sofreu a violência, pessimismo sobre o futuro.
Gardner afirma que os sintomas na situação da Síndrome da Alienação Parental
serão geralmente apresentados por crianças envolvidas no conflito dos pais, enquanto que
“muitas crianças (porém não todas) apresentarão tais sintomas” decorrentes da real
negligência-violência, especialmente se a violência é crônica (1999a, p. 99, tradução minha).
Quanto aos comportamentos dos genitores em relação ao profissional e ao
processo de avaliação:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, os genitores alienantes têm
comportamento não colaborativo, usam táticas de manipulação, procuram por profissionais
“ingênuos” o suficiente para cederem às estratégias e manobras enganadoras e procuram por
profissionais “imprudentes” o suficiente para não atenderem o genitor alienado, mas somente
o genitor alienante e a criança.
• Na situação de real violência-negligência, os genitores violentos e negligentes
também apresentarão comportamentos semelhantes: não colaborativos, relutantes em procurar
um profissional imparcial, alta resistência em relação ao profissional indicado para a
avaliação.
Quanto ao genitor que busca a proteção da criança em relação à
violência/negligência, Gardner aponta que este pode ser também vítima desta violência. No
entanto, é bastante colaborativo com a avaliação e não mede esforços para isso.
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Quanto à credibilidade dos genitores:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, os genitores alienantes criam
e disseminam enganos e até acreditam nas alegações mais absurdas, especialmente quando
abusos sexuais são incorporados na Síndrome da Alienação Parental, e têm maior
probabilidade de criar mentiras.
• Na situação de real violência-negligência, os pais violentos e negligentes têm
maior probabilidade de mentir, especialmente quanto à autenticidade da violência/negligência
que praticam. A negação é o principal mecanismo de defesa, inclusive a negação para si
mesmo.
Mais uma vez, Gardner destaca que tais indicadores não favorecem a
diferenciação entre o genitor alienante e aquele que é autor de real violência-negligência
porque “o engodo está presente de forma significativa em ambas as categorias de
perpetradores” (GARDNER, 1999a, p. 100, tradução minha).
Quanto ao comportamento das crianças vítimas:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, a criança programada tem
forte tendência a aceitar indiscriminadamente qualquer crítica feita ao genitor alienado a
despeito de quão absurda ela seja e depende da orientação do genitor alienante para se lembrar
e descrever situações denunciadas.
• Na situação de real violência-negligência, a criança genuinamente vítima de
violência-negligência não precisa da ajuda do genitor para relatar suas experiências. Apesar
dessa afirmação, o próprio autor reconhece que:
Isso não significa que uma criança verdadeiramente vítima de violência não
possa ocasionalmente perguntar um genitor, durante uma entrevista conjunta
genitor-criança, para ajudá-la a se lembrar de alguns detalhes. Ninguém tem
a memória perfeita, e crianças têm menor habilidade para se lembrar de
detalhes de eventos que os adultos. A criança verdadeiramente vítima de
violência/negligência, no entanto, pode facilmente ser lembrada de algo e
não tem o mesmo nível de dependência para relembrar fatos que a criança
vítima da Síndrome da Alienação Parental tem. (GARDNER, 1999a, p. 101,
tradução minha).

Quanto aos comportamentos dos genitores em relação aos filhos:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, as mães são geralmente
superprotetivas. A exclusão promovida em relação ao genitor alienado, em geral, se estende a
outras esferas na vida da criança.
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• Na situação de real violência-negligência, os genitores que, de forma
justificável, acusam seu cônjuge de violência poderão muito bem ser protetivos em relação à
criança, no que diz respeito à exposição da mesma ao autor da violência, mas eles geralmente
não são tipicamente superprotetivos ou excludentes em outras esferas que não dizem respeito
ao autor da violência. Ao contrário, a sua proteção foca o relacionamento da criança com o
genitor violento. Eles podem até encorajar o contato com o autor da violência em situações
em que não seria provável ocorrer a violência, tais como locais públicos, por exemplo
(GARDNER, 1999a, p. 102).
Quanto ao valor conferido ao papel parental na vida da criança:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, genitores que promovem a
síndrome da alienação parental geralmente desconsideram os efeitos psicológicos nefastos do
enfraquecimento dos laços afetivos da criança com o outro genitor.
• Na situação de real violência-negligência, pais que acusam os genitores
autores de real violência-negligência reconhecem a importância do papel parental do outro
genitor na vida da criança. Geralmente, eles fazem de tudo para que a violência-negligência
cesse e têm esperança de que a situação possa ser resolvida de forma a garantir que a criança
possa voltar a ter uma relação benéfica com o autor da violência. No entanto, segundo
Gardner (1999a), quando ocorre uma real violência-negligência, o genitor protetivo pode
afastar a criança para protegê-la de perigo real.
Quanto ao comportamento psicopatológico dos genitores:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, os genitores são patológicos
no processo de programação da síndrome da alienação parental. O tipo de psicopatologia mais
frequente é a paranoia.
• Na situação de real violência-negligência, os genitores em geral apresentam
psicopatologias. Eles têm pouca culpa quanto à vitimização da criança que, em geral, é um
alvo certo de sua hostilidade. Esses genitores não conseguem se projetar na criança a quem
vitimizam.
Quanto ao tempo de início da violência alegada:
• Na situação da Síndrome da Alienação Parental, apesar de o genitor alienante
e a criança alegarem violência e negligência de longa data, geralmente há evidência bastante
convincente de que tal fato não ocorria antes de a criança ter conhecimento da disputa por sua
custódia.
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• Na situação de real violência-negligência, a violência é geralmente descrita
pelo cônjuge-vítima como de longa data, isto é, já ocorria muito antes da separação. Em
muitos casos, a violência-negligência pode ser uma das causas principais para o divórcio.

2.5

CRIANÇAS ALIENADAS

Conforme a extensão dos sinais e sintomas, para a configuração de uma síndrome,
Gardner (1998) define três estágios da Síndrome da Alienação Parental – leve, moderado e
severo – tanto para a criança como para o alienador. Resumidamente, apresento a seguir os
níveis de sintoma na criança.
No estágio leve da síndrome, a criança tem como principal motivo apoiar o
genitor guardião no processo de separação (judicial ou de corpos) e manter acentuada
vinculação com ele. Como ainda ocorrem as visitas, o contato da criança com o genitor
alienado ajuda a inibir a Síndrome da Alienação Parental. “A relação serve de antídoto contra
a doutrinação do alienador”, afirma o teórico (GARDNER, 1998, p. 120). As crianças não só
apresentam poucos dos sintomas da Síndrome da Alienação Parental como estes aparecem de
forma mais superficial. Elas se sentem livres para expressar seu afeto pelo outro genitor e as
manifestações de depreciação, quando aparecem, são leves e intermitentes. A relação com o
genitor alienado normalmente é forte e quase não existem dificuldades no momento de
transição das visitas; quando existem, são facilmente revertidas.
Observa-se, no estágio moderado da Alienação Parental,que grande parte dos
sinais e sintomas semiotizados descritos da Síndrome da Alienação Parental está presente. A
depreciação da criança aparece mais evidente, principalmente quando está na frente do
alienador. Apesar de se observar muita relutância dos filhos às visitas, eventualmente elas
acontecem. Gardner observa:
O tempo de transferência entre as visitações são períodos nos quais esses
problemas mais aparecem. Quando o genitor-alvo vem para visitação, a
criança frequentemente recusa-se a ir com ele (ela) fornecendo desculpas
fracas que sã o apoiadas pelo genitor alienador. Mais tarde, quando a criança
está sozinha com o genitor vitimizado, ela pode baixar a guarda e começar
desfrutar a visita. E então, como se percebesse que está fazendo algo
‘errado’, repentinamente se retrai, evitando envolvimento e expressando
animosidade (GARDNER, 1998, p. 83).

Nessa dinâmica, a criança conta com largo apoio do alienador no conflito, falta de
ambivalência em relação às figuras parentais e uma certa falta de culpa em relação à
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crueldade contra o genitor. O principal motivo da criança em sustentar a depreciação e escusa
em relação ao genitor alienado se deve à manutenção da vinculação com o alienador.
No estágio severo da Alienação Parental, todos os sinais e sintomas ou quase
todos se apresentam intensamente pronunciados, caracterizando claramente a Síndrome da
Alienação Parental. As crianças se revelam fanáticas, perturbadas e apresentam fantasias em
relação ao genitor alienado. As visitas ou contatos outros raramente ocorrem neste estágio.
Em alguns casos, a criança pode visitar, algumas vezes, o genitor, para causar danos, como
roubar, destruir móveis e humilhá-lo. Gardner exemplifica alguns casos em que a criança
retirava valores da carteira do alienado e outro caso em que a criança tentou atear fogo à casa
do genitor. Nessa fase:
A escassez das visitas ou a falta de contato com o genitor rechaçado podem
facilitar que a criança aceite as críticas do genitor alienador. Existem poucas
ou nenhumas oportunidades de corrigir as distorções por meio de
experiências atuais. (GARDNER, 1998, p. 131).

Crianças identificadas com Síndrome da Alienação Parental em grau severo
podem, quando expostas à visita, manifestar ataques de pânico, afetos ambivalentes21, estado
agitado, gritos etc. Na presença do genitor alienado, as crianças podem correr ou se paralisar,
em pânico, provocá-lo ou serem destrutivas a ponto de terem de ser retiradas da presença do
genitor marginal22, com extensão a membros de sua família da parte do alienado. Nota-se uma
dificuldade de diferenciação dos sujeitos, entre os filhos e o genitor alienador que, geralmente
se referem com o uso do pronome “nós”.

2.6

PSICODINÂMICAS

2.6.1

Criança alienada
Gardner (1998) considera que nem toda contribuição à Síndrome da Alienação

Parental provém do alienador, tendo alguma derivação de fatores psicopatológicos da própria
criança. O desejo de preservar o laço com o genitor com o qual teve um vínculo primário,
geralmente as mães, aparece como um dos principais motivos para a criança contribuir
21

22

Afetos ambivalentes é a experimentação da clivagem entre afetos dialéticos. A ambivalência
humana que Freud definiu como energia psíquica, constitui dois instintos básicos: Impulso de Vida
e Impulso de Morte.
O termo marginal aqui é utilizado como alguém que está à margem da convivência cotidiana com a
criança.
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ativamente com a “campanha”. No entanto, o medo do rompimento do laço com o genitor
pode ser um fator mais poderoso e contribuidor da Síndrome da Alienação Parental do que a
necessidade de preservação do laço. O medo do genitor alienado também pode ser mais um
fator, uma vez que o genitor alienador comunica à criança que, se ela manifestar afeto pelo
outro genitor pode ser rejeitada. Alguns alienadores podem até mesmo aterrorizar os filhos,
chantageá-los ou ameaçá-los sistematicamente.
Gardner (1998) descreve a reação formativa como outro fator participante na
rejeição de filhos que sentem animosidade obsessiva em relação ao alienado. Este sentimento
pode ser expresso em razão da culpa e do medo de expressarem o afeto pelo genitor alienado
e serem secundarizados pelo genitor alienador. A identificação com o genitor alienador pode
ser um importante elemento para o entendimento do lugar da criança. O autor explica que as
agressões e ataques de depreciação do alienador podem levar a criança a se identificar com ele
por receio de que essas agressões se voltem contra ela mesma caso se una ao genitor alienado.
A identificação com o genitor tão depreciado (genitor alienado) se mostra comprometida
fazendo com que a criança tome apenas o alienador como modelo, o qual, por sua vez, está no
campo da idealização, longe do real. Crianças que passam pela separação23 dos pais podem
sentir muitas frustrações e ressentimentos em função da separação, do conflito entre os pais e
da crença de terem sido abandonadas por um deles. O desenvolvimento da Síndrome da
Alienação Parental pode servir, inclusive, como via de escape para expressão dos conflitos e
dessas frustrações. A liberação da raiva participa como mais um fator que pode servir ao
crescimento da Síndrome ou ajudar a intensificá-la.
O poder da criança envolvida nessa relação sobre o outro genitor pode ter
importante papel no desenvolvimento da Síndrome da Alienação Parental. Os filhos alienados
aprendem que têm poder sob o genitor alienado, ao recusarem sua autoridade, pois o genitor
alienador ensina que as medidas disciplinares ou restrições do genitor alienado são abuso ou
assédio, muitas vezes, inclusive, legalizado por instituições como a escola, que hierarquiza os
papéis parentais.
Gardner (1998) se refere, também, à capacidade de contágio das emoções. Os
ataques histéricos e dramatização do alienador podem contagiar as crianças sem que elas
saibam exatamente por que estão agindo daquela forma. A rivalidade sexual pode ajudar no
aumento da Síndrome da Alienação Parental. O novo relacionamento amoroso do genitor
alienado pode fazer a relação com o filho deteriorar-se rapidamente, pois o ciúme, que seria
23

Apesar de falarmos, com mais frequência, da Alienação Parental em dinâmicas de desenlace
marital, não é incomum a Alienação Parental acontecer ainda dentro do casamento.
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natural em outras crianças, será intensificado pelo alienador como instrumento de retaliação
para gerar uma animosidade da criança.

2.6.2

Genitor alienado
Em sua teoria, o autor enfatiza, conforme explicitado anteriormente, que o genitor

alienado, apesar de participar da psicodinâmica da Síndrome da Alienação Parental, não pode
ser apontado como responsável pela alienação da criança. No entanto, Gardner (1998) não
nega que dificuldades psíquicas significativas do genitor ou no âmbito de sua parentalidade
possam gerar a rejeição da criança. Em casos como estes, nos quais a rejeição pode estar
ligada a causas justificáveis, o diagnóstico de Síndrome da Alienação Parental não se aplica.
Na Síndrome da Alienação Parental, verifica-se que o grau de animosidade da criança não se
correlaciona com pequenas problemáticas que possam surgir no campo da relação parentofilial.
[...] Eu gostaria de enfatizar mais uma vez que os genitores alienados aos
quais me refiro são os genitores realmente inocentes de qualquer
comportamento que justifique o mérito do grau de animosidade deferida
pelos filhos (GARDNER, 1998, p. 209).

Ao menos, para que possa ser diagnosticada a Síndrome da Alienação Parental, o
genitor alienado deve ser um bom genitor, dedicado aos filhos, ter contato e envolvimento
significativos com a criança antes da sua instalação. Na pior das hipóteses, apresenta
pequenos defeitos de parentalidade que, certamente, não são suficientes para torná-lo
totalmente alienado por seus filhos. Desta forma, os fatores psicodinâmicos e as
manifestações clínicas dos genitores alienados são secundários à importância do entendimento
da psicodinâmica entre o par criança alienada−genitor alienador e na instalação da Síndrome
da Alienação Parental. Muito comumente, o fator intensidade da “programação” (não a
“programação” em si mesma, visto que esta é apontada como causa) feita pelo genitor
alienador se destaca como principal elemento contribuidor da Síndrome da Alienação
Parental, o que permite, mais uma vez, afastar a participação do genitor alienado como causa
da patologia:
Em alguns casos a programação pode ser mínima ou ausente, e o distúrbio
resulta primariamente a partir de contribuições da criança. Em outros casos,
fatores situacionais, podem ser importantes... Mais frequentemente, a
eficácia do genitor alienador revela ser o fator predominante, além disso, as
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contribuições da criança são desenvolvidas por ele (GARDNER, 1998, p.
131).

Importante ressaltar que, na Síndrome da Alienação Parental, apesar de o genitor
alienado não ser um contribuidor da alienação, a força dos laços da criança com cada genitor
determina o lado ao qual a criança se alinhará bem como ajuda a determinar a resistência
maior ou menor à alienação. Neste sentido, a qualidade da vinculação da criança com o
genitor alienado pode ser um fator a amenizar a instalação da SAP e, dependendo da
conjuntura de outros fatores, pode até mesmo evitar o seu desencadeamento.

2.6.3

Genitor alienador
O genitor alienador induz a criança à Síndrome da Alienação Parental após a

separação, usando-a como instrumento de retaliação contra o ex-cônjuge. O genitor alienador
experimenta afetos ambivalentes, constantemente, faz jogos e ciladas contra o genitor. Ele
pode intensificar a “campanha” ou iniciá-la depois de algum evento que provoque desagrado.
Por exemplo, quando o outro genitor casa, começa a namorar, quando a pensão estipulada é
abaixo do esperado, quando está insatisfeito com a partilha de bens, entre outros.
Geralmente os genitores que induzem a Síndrome da Alienação Parental detêm a
guarda dos filhos porque, na alienação, o fator tempo se revela fundamental para a
“campanha” surtir efeitos. Mas, conforme exposto anteriormente, pode existir um alienador
secundário e, até mesmo, outros parentes no papel de alienadores primários.
Embora afirme que as manobras podem ser feitas tanto pelos pais como pelas
mães, o autor define que algumas estratégias são mais comumente feitas por homens e outras
por mulheres. Os pais geralmente realizam uma “campanha” mais planejada, obsessiva. Não o
fazem ao longo do dia, como as mães, que incluem a “programação” nas atividades de rotina.
Geralmente, o alienador homem é menos disponível em termos de tempo do que as mães e,
sendo assim, para ser eficaz precisa se dedicar a sessões, momentos reservados a este
propósito. Segundo Gardner:
Ao longo dos anos, minha experiência tem revelado que as mães têm maior
probabilidade do que os pais em induzirem a Síndrome de Alienação
Parental (SAP) em seus filhos. Não se trata exatamente de que os pais não
tentem, mas eles têm sido bem menos eficazes (GARDNER, 1998, p. 127).
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O diagnóstico do genitor alienador consiste na avaliação da tenacidade, extensão e
intensidade da “programação”, o principal elemento para definir a guarda. Apesar de o
diagnóstico de Síndrome da Alienação Parental ser baseado no nível de pronunciamento dos
sintomas da criança, a decisão judicial para a mudança de guarda deve ser primeiramente
baseada nos níveis dos sintomas do alienador e, posteriormente, no nível dos sintomas da
criança. Uma criança pode estar no nível leve de alienação, mas, se o genitor apresentar grau
severo de “programação”, em questão de pouco tempo, a criança estará completamente
alienada do outro genitor. Entre as manifestações típicas de genitores alienadores incluem-se
manobras, manipulações, táticas psicológicas e implementação de ilusórias memórias,
realizadas sistematicamente pelo alienador. Estas são conscientes, inconscientes, explícitas ou
encobertas. O que pode parecer, no início, como uma fabricação consciente pode se tornar
inconsciente, viciada e profundamente investida no sujeito, fazendo com que esse genitor não
saiba o porquê do mal causado aos filhos. A “campanha” pode durar por longos anos e,
quando realizada diariamente, trata-se de uma questão de tempo até que a criança passe a
realizar a “campanha” de desmoralização junto ao genitor alienador.
A repetição das mensagens do alienador à criança, ao longo do tempo, se revela
como uma das técnicas mais essenciais ao entendimento do crescimento da síndrome, pois
engloba, de forma geral, a prática de todas as outras. O uso do telefone, secretária eletrônica,
identificador de chamadas são importantes instrumentos para a realização da “campanha” . A
criança pode receber inúmeras ligações ao longo do dia feitas pelo genitor alienador quando
está visitando o genitor alienado. Estas ligações podem ser muito longas, atrapalhando o
desenrolar das visitas e tirando o máximo de tempo junto ao outro genitor. Depois de ouvir
falas como “eu realmente espero que você esteja bem”, “sinto sua falta”, “estou triste”, “estou
sozinho” ou “fiquei doente quando você partiu” etc., a criança, frente a estas escutas, passa a
chorar ou a querer ir embora para a casa do genitor alienador. As ligações podem ter a
intencionalidade de sublimar, passo a passo, tudo o que a criança fez na casa do outro genitor.
Por outro lado, quando a criança está na casa do genitor alienador, o outro genitor
é impedido de falar ao telefone com a criança. O identificador de chamada pode ser utilizado
para não atender às chamadas do alienado e a criança passa a imitar o comportamento do
alienador, não atendendo, quando percebe no aparelho o número do outro genitor. Quando
este consegue ligar, o genitor programador diz: “está no banho”, “está dormindo”, “não está”
etc. Essas falas são repetidas, sistemática e diariamente, sem constrangimento, algumas vezes
até mesmo na frente dos filhos. Quando a criança atende ao telefone, o alienador coloca vivavoz para controlar a situação e tirar a espontaneidade da conversa entre criança e alienado. Os
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filhos podem, também, ser chamados a mentir que o genitor alienador não está em casa.
Juntos, alienador e criança, podem fazer depreciações a respeito do genitor, provocar risos
alienantes quando ele liga, ou, então, atender e desligar. Tais técnicas aliciadoras têm como
objetivo obstruções de contato e controle da relação.
Gardner (1998) enfatiza que o alienador faz excessivas demonstrações públicas de
afeto à criança. Ele apresenta um excesso de zelo na partida da criança às visitas com o
genitor alienado como se precisasse protegê-la de um perigo, como se o genitor fosse nocivo
ou descuidado. Quando a criança está na casa do outro genitor, o alienador, por telefone, fala
mensagens a exemplo: “estou morrendo de saudades”. Gardner (1998) comenta uma técnica
que chama de “retirada de amor”: o alienador ameaça a criança de perder seu afeto se ela não
obedecer na descaracterização ou desqualificação do outro genitor. Outra técnica é a do
“fazer-desfazer”, a exemplo: “Como assim você vai à casa dela? Ah... Desculpe, eu não
deveria fazer isso. É errado”. Segundo Gardner (2005), dizer frases como estas e retirar não é
o mesmo que nunca ter dito. São comuns alguns fingimentos e dramatizações por parte do
alienador na frente da criança ou de outras pessoas, procurando mostrar-se vítima. Em uma
conversa entre os pais, o alienador, ao perceber a presença da criança, pode mudar o assunto e
dizer: “Não se refira a ele desta forma”; “Ainda bem que nosso filho não está escutando o que
você diz dele, ele não falaria nunca mais com você. Isso é a sua opinião. Na minha, ele é uma
ótima criança”. Com isso, o genitor alienador demonstra defender a criança contra ataques do
outro genitor, mas, na realidade, está simulando atividades e condutas.
O alienador, quando fala ao telefone com o genitor alienado, pode dizer em tom
alto para a criança ouvir: “Pare de chamá-lo de burro! Pare de falar mal dele!”, quando, na
realidade, o genitor falava sobre outro assunto. Desta forma, a criança pensa que o genitor a
desqualifica. O alienador, quando está sozinho com o genitor alienado, pode dizer em voz
alta: “Não me bata! Não me bata!” para a criança pensar que ele agride o outro genitor,
quando nada disto está ocorrendo.
Gardner (1998) descreve um exemplo clínico de cilada e fingimento por parte de
um pai alienador. O filho adolescente pedia constantemente ao pai para voltar a morar com a
mãe. O pai disse, certo dia, que combinou com a mãe de ir buscá-lo às 3 da tarde, ao mesmo
tempo em que combinou com a mãe de buscar o garoto às 17h. O pai saiu de casa às 15h,
trancando a porta e deixando o filho do lado de fora esperando a mãe. Quando ela chegou às
17h, o filho estava agitado e raivoso, dizendo: “Meu pai está certo. Você não liga para mim.
Você está sempre atrasada e isso que aconteceu é uma prova. Você provavelmente estava
trepando com seu namorado e por isso atrasou”.
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Também é comum simular situações para sustentar uma versão depreciativa e
distorcida da história, para a criança, como dizer que não vai comprar algo, pois o genitor não
paga pensão ou que o dinheiro da pensão não é suficiente. Uma mãe disse à criança que,
apesar de querer levá-la ao Mc Donald’s, não seria possível porque o pai não lhe dava
dinheiro suficiente, levando a criança a acreditar que ficaria sem as coisas mais básicas como
roupa, comida e casa. O genitor alienador pode ainda deixar faltar itens básicos à criança para
provar que a pensão é escassa. Pode distorcer fatos sobre a separação, sobre o não pagamento
da pensão, que o genitor não veio visitar, que ele abandonou a criança, que ele largou a
família para ficar com a namorada dele. A mãe de uma criança arrumava o filho em dias que
não eram visitas paternas para a criança acreditar que ele a esquecera. É comum o uso do
pronome “nós” pelo genitor alienador para alinhar a criança a sua causa, por exemplo: “ele
nos abandonou”.
São comuns falsas notícias de violência, de abandono, de maus-tratos para obter
ganhos processuais, impactar os profissionais, vingar-se e/ou afastar o genitor da criança. Na
volta de férias, o genitor alienador pode ameaçar interromper as visitas, alegando que a
criança veio com arranhões ou picadas de inseto, situações absolutamente normais. Pode dizer
que o genitor não administra os remédios ou que a criança ficou doente quando estava com
ele, afirmar que o genitor não trata bem a criança, que ele se torna ríspido ou não oferece
alimentação adequada ou suficiente. O genitor que aliena pode fazer falsa acusação, às
autoridades, de que foi agredido pelo outro genitor ou ainda que este abusava da criança,
física ou sexualmente. O uso de atestados médicos pelo alienador, na volta das visitas ou
férias com o genitor-alvo são comuns para tentar provar que ele não expressa habilidade para
cuidar da criança. Presentes, lembranças, fotos, objetos e roupas dadas pelo genitor podem
não ser entregues aos seus filhos.
Também ocorre com frequência de o alienador envolver a criança no conflito
parental, colocando-a a par de assuntos que ela não deveria saber, tornando-a cúmplice.
Contar os problemas do casamento, da separação, para denegrir a imagem do genitor
alienado, como dizer: “ele me traiu com aquela vadia da namorada dele”. Ou, ainda, estimular
que a criança escreva carta ao juiz pedindo que respeite a vontade dela para não visitar o
genitor ou contar os detalhes processuais.
Os alienadores normalmente exponenciam pequenos defeitos ou dificuldades do
genitor alienado. Um genitor que experimentou maconha quando jovem facilmente é descrito
para a criança como alguém que é “drogado” ou “dependente químico”. Um genitor mais
disciplinador facilmente é mostrado como uma pessoa que maltrata, explora ou obriga a
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criança a fazer trabalho similar ao escravo. Exclui-se o genitor alienado de atividades
escolares da criança, comemorações, cursos, esporte, terapia, muitas vezes avisando em cima
da hora ou, simplesmente, não informando. As informações sobre estado de saúde,
tratamentos, agenda escolar, entre outros, também são obstruídas. O alienador marca
atividades de que a criança gosta no horário de visita do outro genitor, por exemplo, diz que
vai levar a criança para fazer compras no shopping ou tomar sorvete.
O genitor alienador pode escrever mensagens ao genitor alienado, aparentando ser
muito cooperativo. Pode repassar os planejamentos das atividades das crianças, pedir
informações dos filhos aos pais e afirmar ser dedicado em promover boa relação entre genitor
e filhos. No entanto, suas ações apontam no sentido oposto, pois não existe um
acompanhamento até o fim de cada questão prática, nas trocas de mensagens. Por exemplo, o
pai pode reclamar sobre a falta de envio de informações médicas do filho, pedindo sua
atualização. O genitor alienador faz uma resistência passiva, passa informações secundárias,
incompletas ou infrequentes de forma que pareça que coopera, mas, ainda assim, o outro
genitor continua sem poder acompanhar a evolução do tratamento nem participar das decisões
e cuidados.
Em um caso, por mim atendido, na clínica, uma mãe enviou e-mail ao ex-marido
suplicando-lhe para ele mandar as datas de quando ele pegaria as crianças para passarem as
férias com ele para que ela pudesse saber quando ela poderia ficar com os filhos durante o
período de férias dela. No entanto, havia pouco tinham assinado um acordo que especificava
as datas das férias, de forma que a mensagem tinha a intenção de encobrir suas manobras
obstrucionistas e de exclusão, parecendo que ele evitava passar tais informações.
As visitas ao genitor alienado são dificultadas de diversas formas. Por exemplo,
podem ser cumpridas com rigidez de horário. A criança não pode ser devolvida e retirada nem
com cinco minutos de atraso. Se atrasar dez minutos, o genitor alienador já saiu com a
criança. Outras formas de sabotar as visitas: entregar para o outro a criança sem roupa, sem
uniforme, com roupas de outra estação ou deixar de disponibilizar itens essenciais. Os objetos
de que a criança gosta muito e traz da casa do alienado desaparecem.
Alguns programadores utilizam práticas religiosas fanáticas para doutrinar
crianças e fazê-las opor-se ao outro genitor. Outros utilizam o que Gardner (1998) chamou de
tática dos nomes. O genitor alienador passa a referir-se ao outro genitor pelo primeiro nome
ao invés de “mamãe” ou “papai”, a criança passa a copiar e a chamá-lo pelo primeiro nome
também.
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Gardner (1998) menciona a tática da neutralidade, que consiste na atitude do
alienador de “respeitar a vontade das crianças de não ver o genitor”, mantendo-se neutro no
conflito e na recusa da criança, uma vez que, segundo eles, o assunto não diz respeito a ele,
mas deve ser tratado entre alienado e filhos. Descreve, ainda, alguns fatores psicodinâmicos
operativos no genitor alienador que permitem identificar as razões da “campanha” do
“programador”. O autor aponta a manutenção do laço primário com a criança como o mais
importante elemento que contribui na instalação da Síndrome da Alienação Parental. A
possibilidade de ruptura, atenuação ou obstrução da relação do alienador com os filhos pode
desencadear o fenômeno psicossocial na intenção de preservação do laço ameaçado.
O desprezo sentido após a separação pode ser mais um elemento que contribui
para o fenômeno psicossocial. Os genitores alegam infidelidade do parceiro ou abandono, mas
como não vivem diretamente com seus ex-cônjuges, pode utilizar a criança para retaliação,
privando o outro do contato com a prole. Da mesma forma, retaliações podem ser geradas a
partir de questões econômicas. A perda do poder econômico após a separação ou a
insatisfação com a divisão de bens podem gerar sentimentos de frustração e desprazer.
A “campanha” de desqualificação pode surgir a partir de um mecanismo de reação
formativa24. Os resíduos da relação desfeita, o desejo, a admiração ou o afeto, após a
separação, passam a ser suprimidos, podendo apenas ser expressos pela consciência em sua
forma oposta, aparecendo como desprazer e retaliação. A negação de um afeto ainda presente
impede-o de ser expresso devido à ruptura do casamento, no entanto, ele reaparece
participando como fator contribuidor para a instalação da Síndrome da Alienação Parental.
A projeção também pode ser tanto um elemento central como adjacente no
processo da Síndrome da Alienação Parental. As acusações ao outro genitor podem servir
para encobrir as próprias deficiências parentais, de forma que as deficiências atribuídas ao
alienado podem ser próprias de quem acusa. Assim, tendências e práticas atribuídas ao outro
genitor revelam ser fruto de imaginação ou das próprias inclinações. Este mecanismo também
pode ser uma manobra de encobrir dificuldades parentais. Alguns genitores podem utilizar
manobras excludentes, preparando-se, antes da separação, para a futura disputa de guarda. A
24

Formação Reativa é um dos mecanismos de defesa descritos por Freud (1996). Esse mecanismo de
defesa substitui comportamentos e sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo real.
Trata-se de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo. Como outros
mecanismos de defesa, as formações reativas são desenvolvidas, em primeiro lugar, na infância. As
crianças, assim como incontáveis adultos, tornam-se conscientes da excitação sexual que não pode
ser satisfeita, evocam consequentemente forças psíquicas opostas a fim de suprimirem efetivamente
este desprazer. Para essa supressão elas costumam construir barreiras mentais contrárias ao
verdadeiro sentimento sexual, como por exemplo, a repugnância, a vergonha e a moralidade.
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exclusão também pode ser presente durante todo o tempo da união do casal. O ciúme dos
filhos com o outro genitor, a competição com este e a hostilidade podem ser fatores que
participam das manobras de exclusão na Síndrome da Alienação Parental. Alguns genitores
podem ser superprotetivos, no entanto, utilizar essa característica como mecanismo para
programar a SAP. O genitor alienador-protetor aposta que sempre está prevendo e evitando
catástrofes, doenças e riscos com relação aos filhos. Sob o discurso de afeto, os filhos são
proibidos de dormir na casa de outras pessoas, de sair de perto do genitor, de brincar
livremente. Esse tipo de conduta parental pode gerar nos filhos Transtorno de Ansiedade de
Separação definido no DSM. A superproteção também pode mascarar uma dependência do
alienador em relação aos filhos.
A indução da Síndrome da Alienação Parental pode ser uma forma de aumentar a
hostilidade, para obter mais interação com o ex-cônjuge, mantendo, assim, o laço. A
vitimização, como elemento que participa da indução da SAP tem o intuito de gerar um senso
mórbido de gratificação, como chamar a atenção. O alienador se gratifica com situações nas
quais ele converte a si e ao filho em vítimas dos abusos do genitor alienado. Gardner (1998)
desenvolve um extenso capítulo sobre alguns transtornos de personalidade que participam da
psicodinâmica do alienador. Os padrões rígidos e persistentes de percepção do alienador
acerca do ambiente, das relações sociais, permitem compreender as sutilezas da Síndrome da
Alienação Parental e porque não são muitas vezes responsivos à terapia. Muitos apresentam
manifestações de histeria, paranoia ou psicopatia25. O prognóstico para alívio dos sintomas é
melhor quando as patologias de personalidade se desencadearam com o litígio, não sendo,
portanto, antigas. A paranoia26 se associa aos casos mais severos de Síndrome da Alienação
Parental.

25

O autor utiliza a noção de psicopatia no sentido de tendências psicopáticas.
Sobre a paranoia, a psicanálise relativizou a diferença entre normal e patológico ao ocupar-se do
sofrimento psíquico humano que é inerente a sua própria formação como sujeito, desmistificando a
patologia como algo distante do sujeito “normal”. Ocupou-se de ações simples como o sonho, a
fala, prazer e desprazer, dor psíquica, usando-as para entender os mecanismos psíquicos. Está
fundamentada na sexualidade humana, entendida em um sentido amplo como o campo das pulsões,
essencial para a formação e funcionamento do aparelho psíquico, consequentemente do próprio
sujeito. Portanto, todos os elementos formadores de sintomas são encontrados em todos os seres
humanos, variando seu grau e disposição em cada um deles.
O mecanismo de projeção é uma defesa comum na nossa vida cotidiana, uma vez que, ao produzirmos
uma modificação interna podemos atribuí-la a uma causa externa. Freud considera o delírio de
projeção normal quando estamos conscientes de nossas modificações internas. Quando nos
desligamos de nossas próprias modificações internas e atribuímos a causa de tudo ao exterior
teremos a paranoia.
26
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Além de fatores psicodinâmicos, alguns situacionais (ou externos) podem somarse à psicodinâmica do genitor alienador e do filho. A Síndrome da Alienação Parental pode
ser realizada por pais substitutos que criaram as crianças que, quando se veem afastados por
algum motivo (separação, briga, mudança de cidade), podem iniciar uma programação. Um
avô paterno criou as netas junto à mãe destas. Seu filho, o pai das meninas, trabalhava 14
horas por dia. Os pais se separaram e, anos depois, a mãe mudou de cidade com as crianças.
Na sequência, surgiu uma alegação de abuso sexual supostamente praticada pela mãe e
denunciada pelo pai. Foi revelado que o avô paterno, com o qual o filho estava morando,
conduzia a alienação para que tivesse as netas próximas novamente da sua casa.
As mudanças de cidade são apontadas como mais um fator externo no
desenvolvimento da Síndrome da Alienação Parental. Outros fatores são mencionados: a
instauração de um processo de guarda pode desencadear a dinâmica da Alienação Parental.
Gardner (1998) aponta o processo de guarda como um poderoso fator, por ser potencialmente
diferente de outros tipos de processo, uma vez que enseja risco de ruptura dos laços dos filhos
com o genitor.

2.7

LETRAS A MAIS, UMA METANÁLISE

Como se pode observar, os critérios de diferenciação diagnóstica entre uma e
outra situação são bastante tênues e, muitas vezes, se repetem em ambas, tendo sido
reconhecido pelo próprio Gardner como insuficientes, em alguns casos, para um diagnóstico
seguro. Além disto, considero que a visão deste autor a respeito das situações que envolvem a
Síndrome da Alienação Parental e uma real violência-negligência é bastante positivista, isto é,
são situações compreendidas a partir de uma ideia de causalidade linear na qual um sujeito
provoca efeitos sobre um segundo e, portanto, a sua explicação só é possível através da busca
de uma causa primeira, origem do transtorno atual. Ademais, os atos são descritos de forma
estática, ignorando as variações e variantes que podem influenciá-los no processo do sujeito
da ambivalência cotidiana. Decorre daí um modelo de normalidade e de funcionamento ao
qual todo sujeito e toda e qualquer família deve corresponder, sendo considerada patológica
qualquer organização que fuja a este modelo de funcionamento. Esta percepção, no entanto,
reduz tais situações a um processo mecânico de causa e efeito, de controle, estabilidade,
regularidade e generalizações, deixando de lado os processos históricos, sociais, econômicos,
culturais, afetivos e ambientais que permeiam o fenômeno humano (SANTOS, 1999). Os
critérios estabelecidos por Gardner focam o sujeito isolado de seu contexto, suas
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características individuais, estruturas psíquicas e patologias como causas da Síndrome da
Alienação Parental (SOUSA; BRITO, 2011). No entanto, uma leitura sistêmica das relações
humanas coloca em questão a visão do homem como ser individual e intrapsíquico,
concedendo notável ênfase à rede de interações entre os sujeitos e entre estes e o meio
ambiente (VASCONCELLOS, 2002). Com base no paradigma sistêmico e no pensamento
complexo, a família deve ser vista como um todo orgânico, um sistema de interação
(ANDOLFI, 1980). O objeto de análise deixa de ser o sujeito intrapsíquico e passa a ser o que
acontece entre os sujeitos do sistema familiar. Para uma melhor escuta dos atos apresentados
pelos integrantes, torna-se imprescindível o entendimento da configuração das relações
transferenciais e das normas que organizam a família. O sintoma é sempre observado dentro
do contexto em que ocorre, pois ele reflete o comportamento adaptado ao contexto social do
sujeito.
Nesse sentido, várias críticas foram feitas à teoria da Síndrome da Alienação
Parental, tais como: a patologização dos sujeitos, isto é, da mãe e da criança (Bruch, 2011;
Clarkson & Clarkson, 2007); a criação de uma teoria sem a utilização de dados empíricos,
confiáveis por não serem mensuráveis (Faller, 1998; Kelly & Johnston, 2001; Lee & Olesen,
2001); teoria não atende o padrão mínimo científico para comprovação de suas hipóteses
(Bruch, 2001; Emery, 2005); ausência de estudos independentes e replicáveis (Bruch, 2001;
Kelly & Johnston, 2001); hipóteses geradas apenas a partir de experiência clínica e estudos de
casos que carecem de valor para confirmação de hipóteses (Kelly & Johnston, 2001, Emery,
2005); publicação pessoal na própria editora do autor – Creative Therapeutics (Faller, 1998);
concepções machistas e adultocêntricas (Corsi, s.d.).
A algumas dessas críticas, Gardner responde destacando que sua teoria vem sendo
mal interpretada por vários profissionais responsáveis pelas avaliações da Síndrome da
Alienação Parental. Em alguns ensaios não publicados, mas disponíveis na Internet, aponta
esses erros e enfatiza um entendimento diferenciado. Por exemplo: a incidência de mãe como
alienantes foi, posteriormente, considerada menor, de 90% para 50%; a Síndrome da
Alienação Parental não é sinônima de falsas alegações e “na maioria dos casos em que a
Síndrome da Alienação Parental está presente, não há falsas acusações de abuso sexual” e que
nos casos de real ocorrência de abuso sexual, a Síndrome da Alienação Parental não deve ser
aplicada; a Síndrome da Alienação Parental não é sinônima de lavagem cerebral ou
programação por parte de um genitor, mas a combinação da contribuição da mãe e da própria
criança, por isso o termo síndrome foi utilizado para designar a patologia dessa combinação.
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Neste escrito, minha leitura temática recai sobre a crítica de que Richard Gardner
desconsidera elementos que podem promover a alienação parental e sobre o uso dos critérios
por ele elencados para uma avaliação psicológica. De fato, diante das várias críticas sofridas,
o próprio Gardner (2002a) reconhece que há muitas razões pelas quais uma criança pode ser
alienada dos pais, razões que se distanciam da programação ou patologia de um genitor
alienante. A partir de então, Gardner passou a considerar que uma criança pode ser alienada
de um pai por causa do abuso parental da criança – por exemplo: físico, afetivo ou sexual ou
devido à negligência parental. Nesse sentido, o autor diferencia a “síndrome de alienação
parental” da “alienação parental,” sendo a primeira uma, entre tantas outras, possível causa da
segunda.
No Brasil, pesquisadores, tais como Brito (2007), Juras (2009), Sousa e Brito
(2011) e Souza (2000), destacam alguns dos efeitos que o divórcio dos pais tem sobre os
filhos, fatores estes que podem contribuir para o distanciamento ou o esgarçamento parcial ou
total da relação paterno-filial, tais como: a participação dos filhos nos conflitos dos pais,
guarda unilateral, contatos insuficientes ou insatisfatórios, ausência de apoio, sentimentos de
solidão e abandono, idade, sexo, desenvolvimento cognitivo e outros. No âmbito
internacional, Clarkson e Clarkson (2007), Kelly e Johnston (2001), Wallerstein e Kelly
(1980), citados por Bruch (2001), apontam como fatores que podem contribuir para a
alienação parental o tipo de relacionamento paterno-filial, a afinidade entre os filhos e seus
genitores, os conflitos parentais que podem favorecer a aliança dos filhos com um ou outro
genitor, o bem-estar pessoal ou social dos genitores, o envolvimento afetivo entre filhos e
pais, a idade e o gênero da criança. Não podemos deixar de mencionar a ocorrência de
violências, em suas mais variadas formas, entre o par parental ou entre pais e filhos (BRUCH,
2011; CLARKSON; CLARKSON, 2007; GARDNER, 1999a, 2001).
Apesar de as pesquisas e estatísticas apontarem o lar e as relações familiares como
lócus privilegiado de ocorrência de violências contra a criança, a teoria de Gardner põe em
questão as denúncias feitas no contexto da separação conjugal, alegando que elas são fruto da
Síndrome da Alienação Parental, isto é, de mães portadoras de uma patologia que buscam
consciente ou inconscientemente afastar os filhos do genitor ou que projetam nos filhos suas
próprias inclinações pedofílicas, ideias que acabaram sendo amplamente aceitas no meio
social e jurídico, sem uma leitura crítica (BRUCH, 2001; GARDNER, 1985; WOOD, 1994).
Embora consideremos a real possibilidade de falsas denúncias de violência sexual, entendo
ser fundamental que qualquer profissional que se especialize no diagnóstico da Síndrome da
Alienação Parental, conforme sugere Gardner (1999a), se esforce também por conhecer a
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fundo o tema da violência sexual, e vice-versa, de forma a atuar com cautela e parcimônia,
evitando maniqueísmos, avaliações subjetivas que coloquem em risco a integridade afetiva e
física dos envolvidos (PRIMI, 2011; SIQUEIRA; OLIVEIRA, 2011), lembrando que a
Síndrome da Alienação Parental é uma forma de violência emocional (GARDNER, 1985;
SEGURA; GIL; SEPÚLVEDA, 2006).
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ATO III

ALIENAÇÃO PARENTAL & PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO
3.1

PANORAMA

DA

ALIENAÇÃO

PARENTAL

&

PSICANÁLISE

E

EDUCAÇÃO

O fenômeno descrito por Gardner (1998), caracterizado como um “quadro
clínico”, tem recebido muitas críticas por profissionais, principalmente da saúde mental, em
torno de duas questões principais: a) a atribuição de uma “patologia” proposta pelo autor; b) a
explicação causal linear/única: a programação sistemática do genitor alienador. Discute-se
que esta perspectiva proposta pelo psiquiatra sugere uma redução da dinâmica psíquica em
questão. No desejo de uma escuta para além das descrições fenomenológicas, tece-se, neste
escrito, com a psicanálise e educação o percurso de análise, articulando-a a uma concepção
que permita situar sua complexidade e dinâmica. Pretende-se, através da psicanálise e
educação, restaurar a dinâmica da Alienação Parental a partir da determinação de seus termos
genético-estruturais. Objetiva-se contribuir para a escuta de um processo psicossocial em suas
diferentes causas, explicando a dinâmica da Alienação Parental em termos genéticoestruturais e não apenas descrevê-la, como fez Gardner (1998). Busca-se, desta forma, um
entendimento psíquico que possa trazer contribuições a diferentes instâncias de
funcionamento psíquico, em especial, a formação do professor no contexto da educação
infantil.
Do ponto vista estrutural, a Alienação Parental se apresenta como uma
transferência entre a criança e o genitor alienador induzida com a finalidade de exclusão do
genitor alienado da transmissão simbólica da linhagem e dos ideais para a criança. Do ponto
de vista da gênese, como um reforçamento da alienação fundamental, própria da constituição
do sujeito, instalada por uma demanda imperativa por meio de várias estratégias: retirada do
afeto, acesso ao gozo e oferta de saber.
A gênese da dinâmica da Alienação Parental, ao ser explicitada pelas lentes da
psicanálise e educação, esclarece a eficácia do alienador em minimizar e até sublimar os laços
afetivo-sociais. Para isso, tem-se que entender o lugar e função dos genitores na constituição
do sujeito. Por isto, faz-se necessário trabalhar conceitos da Psicanálise que contribuirão para
buscar a clareza dos caminhos subsequentes.
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3.2

CRIANÇA, SUJEITO, INFÂNCIA E INFANTIL: UM QUARTETO SINGULAR

Desde o início da psicanálise, através das teorias de Freud, a infância se difundiu e
se impôs à cultura do século XX como um signo indelével da teoria psicanalítica. O caráter de
indissolubilidade entre psicanálise e infância encontra explicação no fato de que, em seu
momento inaugural, o discurso freudiano enuncia a infância como a base causal necessária
para fundamentar a interpretação dos males da vida psíquica. A definição de criança em
diferentes disciplinas se dá a partir do que é observável, objetivável e apreendido sobre o
objeto empírico “criança”. Vorcaro discute as implicações na forma de conhecimento da
criança quando esta “é investigada enquanto objeto de estudo na Psicologia e na Psiquiatria”.
A partir desta criança “concreta” se estabelece o normal e o patológico “em consonância aos
parâmetros validados na ciência” (1997, p. 22).
Eleger uma psicopatologia para a criança, conforme fez Gardner, implica que o
conjunto de sinais e sintomas constituintes de uma síndrome definirá a diagnóstica e a
terapêutica. Ainda segundo Vorcaro (1997), este modo de produção de conhecimento visa
responder ao que, na criança, resiste ao ideal. Ideal que ela encarna tanto socialmente como
em relação às expectativas parentais e do professor; quando uma morbidade qualquer a atinge,
denuncia um mal-estar, um furo no projeto familiar e no ideal escolar. Nesta visão, o sintoma
que a criança apresenta tem de ser escutado, pois algo não vai bem. Ao contrário do que se
permite situar através da psicanálise e educação, cada resposta deve ser escutada em sua
particularidade, não permitindo generalizações. Uma resposta pode ser genuína, devendo,
portanto, ser sustentada ou então sintomática, representando mais uma alienação do desejo do
sujeito. A teoria de Gardner (1998) denuncia a distorção presente em um modelo que se
baseia em um ideal da criança e sua relação com a parentalidade: a criança é pura e
espontânea, sua expressão afetivo-emocional é verdadeira e seu querer é genuíno. A rejeição
ao pai é um enunciado que só adquire valor a partir da enunciação, é um querer que não tem
valor absoluto, que precisa ser decifrado. Freud (1996) apontou que o verbal presente na fala
nem sempre coincide com a posição desejante, produzindo dissonância e necessitando de um
desvelamento. Ao ratificar a rejeição na Alienação Parental a partir da fala da criança, o
professor autoriza a alienação, por sentir-se mal em opor-se à vontade de um frágil e pequeno
ser. Vontade que, para a psicanálise e educação, não representa, necessariamente, a verdade
do desejo do sujeito.
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Freud (1996) partiu de um ideal de criança, segundo parâmetros externos, mas foi
se afastando gradualmente da noção de desenvolvimento com fundamentação no fator
biológico e substituindo-a pela noção de sujeito atrelada ao novo conceito de sexualidade. Ele
separa a ordem humana da ordem instintual e animal, pois considera como ponto de partida a
prematuração do ser humano ao nascer. Se o sujeito só se desenvolve no meio familiar, isto
quer dizer que ele não se institui naturalmente como puro produto da genética e da biologia,
mas que depende de outro humano considerado em sua subjetividade.
Para a psicanálise e educação, a criança não equivale à concepção de sujeito,
assim como infância não é sinônimo de infantil. Tem-se que situar qual o conceito de sujeito e
infantil com o qual a psicanálise e educação operam, marcando as diferenças em relação à
criança e à infância, o que permitirá extrair consequências da leitura psicanalítica da
Alienação Parental. Em 1905, nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, o neurótico é
visto como o sujeito cuja sexualidade conserva a essência infantil. Separa-se a ideia de
infância como tempo cronológico do desenvolvimento biológico de um novo conceito – o
infantil. A separação nítida e categórica entre o adulto e a criança vai sendo cada vez mais
posta de lado por Freud. Marca-se, na teoria freudiana, um abandono progressivo da visão da
criança, como integrante de uma fase de desenvolvimento da vida, para adoção de uma
concepção de sujeito, que Lacan levou até as últimas consequências e de onde extraiu grande
parte de sua contribuição à psicanálise e, posteriormente, influenciou pensadores
contemporâneos da educação por constructos psicanalíticos.
Sobre o sujeito lacaniano, Prates (2006) afirma que o tempo de resposta do sujeito
na constituição subjetiva é lógico e, portanto, não pode ser sobreposto ao tempo do
desenvolvimento da criança, que é uma fase da vida. Afirma a autora que a psicanálise não
opera com uma distinção rígida entre adulto e criança como categorias preexistentes. No
entanto, não se trata de negarmos que a criança exista, a criança, após a “fase do espelho”27, é
um sujeito. Mas não é dela que a psicanálise e educação se ocupa, isto é, na clínica não há
criança ou adulto, há um sujeito e é dele que se trata. Por ser o objeto do estudo psicanalítico,
o sujeito do inconsciente, a noção de “criança” não é elevada ao estatuto de conceito. Não é
um termo a partir do qual se pode operar na clínica. Assim, para evitar imprecisões, não se
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O estágio do espelho se situa no período infantil de seis aos dezoito meses e consiste numa
antecipação da aquisição da unidade funcional do corpo pelo infans – termo que o próprio Lacan,
ainda em 1949, emprega para qualificar a criança antes que ela utilize a linguagem, e isso com
relação ao estado de prematuridade da motricidade voluntária que o caracteriza nesse momento.
Esse entendimento, segundo o psicanalista, é essencial para o entendimento da relação
intersubjetiva em cuja dependência se constitui o eu.
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deve sobrepor o conceito de criança e sujeito. Outra distinção essencial que permite situar o
campo da psicanálise e educação se deve ao conceito de infância e infantil.
A crítica que a psicanálise e educação faz ao diagnóstico baseado na criança e nos
sintomas, conforme propõe Gardner (2006), se deve ao fato de se tomar como ideal um
desenvolvimento obtido por normas estatísticas que ignoram a singularidade do sujeito. No
entanto, à primeira vista, pode-se pensar que o projeto gardneriano pode ser engendrado neste
ideal: estabelecimento de uma causa única, uma causa fora do sujeito, a partir do observável
da criança.
O conceito de sujeito pressupõe uma atemporalidade, uma noção distinta da
pessoa que se situa em relação ao tempo cronológico, marcado pelo ritmo biológico, por fases
de desenvolvimento. Freud (1922) descobriu nos processos inconscientes atemporais uma
indestrutibilidade, a do desejo. Atrelado ao desejo, encontra-se um sujeito que se situa entre
um futuro anterior e um passado hipotético que nunca foi. Nas formações do inconsciente
(sonho, sintoma, chiste, lapso e ato falho), ele descobriu inalterabilidade do recalcado como
manifestação da estrutura do sujeito:
Os processos do sistema inconsciente são intemporais; isto é, não são
ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo; não
têm absolutamente qualquer referência ao tempo. A referência ao tempo
vincula-se, mais uma vez, ao trabalho do sistema consciente (Freud, 1996).
No id, não existe nada que corresponda à idéia de tempo; não há
reconhecimento da passagem do tempo, e — coisa muito notável e
merecedora de estudo no pensamento filosófico – nenhuma alteração em
seus processos mentais é produzida pela passagem do tempo. Impulsos
plenos de desejos, que jamais passaram além do id, e também impressões,
que foram mergulhadas no id pelas repressões, são virtualmente imortais;
depois de se passarem décadas, comportam-se como se tivessem ocorrido há
pouco. (FREUD, 1996).

O sujeito é correlacionado a um desejo indestrutível e, embora não corresponda ao
observável, pode-se afirmar que não há criança sozinha, pois não se pode ser causa de si
mesmo. Segundo Lacan (1987), um enfans não nasce sujeito; apenas quando tomada na “fase
do espelho” como objeto de afeto e gozo de um casal, poderá vir a ter lugar como sujeito
desejante.
O infantil, na acepção da psicanálise e educação, não equivale à infância, porque
se refere a um fator determinante da estrutura psíquica do sujeito. Designa o aspecto sexual
recalcado que provoca a escolha de uma neurose, de um sintoma que perdurará na vida
ulterior. Esta escolha se concretiza como estrutura do sujeito e seu peso será carregado para a
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vida adulta. Portanto, o infantil está na base da neurose, uma vez que representa a
permanência do sintoma na vida adulta. O sintoma se constitui como efeito da estruturação do
sujeito pelo inconsciente a partir da operação defensiva do recalque diante da intrusão do
sexual, oriundo da pulsão. Freud (1996) situa como força originária da sexualidade a pulsão,
distinguindo-a do instinto, padrão hereditário filogenético que determina o objeto sexual, um
padrão de relação para todos da mesma espécie. O conceito da pulsão permite a inserção do
sexual em um modelo de variabilidade infinita de objeto sexual devido à sua relação com o
campo do desejo do sujeito, desejo infantil e indestrutível, pois inscrito no inconsciente.
Dessa forma, já constituída a partir do lugar do objeto de gozo do Outro, a criança
passa a se situar como sujeito desejante e inserido na ética que a psicanálise indica: por nossa
posição de sujeito, somos sempre responsáveis. Esta noção de infantil impede que se tome a
criança como naturalmente inconstituída, como passiva, como vítima, como assexuada, um
ser puro, incapaz de fazer o mal e mentir, quebrando um dos preconceitos oriundos da
filosofia da educação rousseauniana que concebeu a criança como um ente inocente, um anjo
que só seria corrompido pelo social. Tal concepção traz consequências clínicas e sociais, pois,
considerar o estatuto da criança como sujeito implica não tomá-la como vítima, o que negaria
o lado criador que aparece quando o sujeito se responsabiliza pelo gozo para além de ser
tomado como objeto pelo Outro.
É nesse ponto que, pela psicanálise e educação, pode-se criticar a noção
gardneriana da criança na Síndrome da Alienação Parental como vítima e não responsável
pela recusa e “campanha” difamatória ao genitor-alvo. Embora, na estrutura, a posição
original da criança seja a de objeto de gozo, ela se torna sujeito pela operação do Nome do
Pai, que opera um corte no gozo materno e liberta a criança para o desejo. A criança pequena,
ainda que incapaz de subjetivar um gozo próprio é capaz de ler os significantes do Outro, ou
seja, ela interpreta os pedidos da mãe, diferenciando-os de seu querer e apresenta uma
resposta singular. Pode-se considerar que, mesmo quando um genitor faz uma “campanha”
difamatória do outro, que tem como resultado a rejeição, esta animosidade é já uma resposta
da criança ainda que alienada ao discurso do Outro. A criança não pode, como sujeito, ser lida
como puro reflexo do comando de seus pais – há sempre uma abertura para o novo. Isto
permite entender porque algumas crianças são mais resistentes à instalação da Síndrome da
Alienação Parental, abrindo portas para entender a intervenção.
A questão da Alienação Parental aponta para quando a criança subjetiva uma
demanda que tem como consequência um gozo pelo qual ela não pode se responsabilizar, mas
que consentiu. Contudo, se postulo que a criança aquiesce ao gozo do genitor alienador, isto
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não significa que não se pode igualar a responsabilização da criança à do adulto programador
na SAP. Constato, na clínica com Síndrome da Alienação Parental, diversos tipos de respostas
de alienação da criança à programação sistemática do alienador. Neste sentido, há uma
variedade de formas de respostas que escapam à ideia classificatória de Gardner (1998).
A partir da influência do estruturalismo, Lacan (1995) propôs uma clínica cujos
elementos operativos são os mesmos em qualquer idade, o que não significa dizer que a
psicanálise e educação dispensa adaptações à prática com crianças. Com o infantil, rejeita-se
um conhecimento prévio, uma influência moral, pedagógica ou educativa e aponta-se que a
criança nem mesmo equivale ao que os pais dizem dela. Ao se considerar no lugar da criança
um sujeito, constata-se que o discurso da criança não é o mesmo que o discurso de seus pais
sobre ela. Gardner (1998), em sua descoberta clínica, relata que, na Síndrome da Alienação
Parental, há falsas memórias, sentimentos e falas, tornando equivalente o sintoma no adulto e
na criança (tornando as respostas um reflexo muito próximo das atitudes do programador).
Ora, a psicanálise distingue não só a dimensão da fala e do discurso como também
a posição subjetiva, pois, embora fenomenologicamente se constate uma mesma fala entre
criança alienada e genitor alienador, em dois sujeitos não se pode estabelecer uma correlação
pura e direta. Ainda no lugar de sujeito, a criança se encontra na dependência do Outro até a
adolescência, quando dele efetivará uma separação radical que lhe permitirá responder pelos
próprios atos, tornando-se, então, um adulto. Esta operação permitirá que ela afrouxe sua
posição sintomática decorrente da fixação pulsional que lhe permitia obter satisfações
substitutivas no lugar do objeto perdido, isto é, modalidades de satisfação pulsional
autoeróticas e narcísicas. Mas isto não quer dizer que a criança seja um sujeito que pode
responder pelos atos, que é o que faz a diferença no campo jurídico quanto à responsabilidade
penal e também o que se tem que considerar em toda práxis que se dá no âmbito da família,
da criança e adolescente. Quando se utiliza, na clínica com crianças, o conceito de sujeito,
tem-se que considerar seu ponto de ancoragem na estrutura, ou seja, qual etapa de separação
do Outro parental foi efetuada pela criança: se ela já fixou uma modalidade de gozo próprio
ou ainda está na dependência do Outro, alienada em um gozo imaginário e, portanto, muito
suscetível à “programação”.
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3.3

A FAMÍLIA, UM DOS NOMES DO OUTRO DO SUJEITO

O conceito de sujeito e infantil tem como corolário que o desenvolvimento se dá
na estrutura, isto é, o desenvolvimento previsto pelo ciclo biológico vital depende da estrutura
– uma matriz que inclui tanto a lógica do significante como a operatividade do objeto.
A estrutura é o Outro do sujeito – uma matriz simbólica evanescente que inclui o
objeto a – operador do gozo que suplementa essa falta no Outro. O objeto em psicanálise não
é um objeto do mundo, mas um objeto perdido que indica ao sujeito um possível gozo a partir
do simbólico, da linguagem, de forma que não tenha que oferecer o próprio corpo e seu ser
em sacrifício para tamponar o furo do Outro. Este objeto é inscrito na fantasia a partir da
resposta à pergunta “O que o Outro quer de mim?” e leva à construção de um saber próprio
que o separa do Outro. Assim, é importante elucidar como o objeto e o saber são oferecidos
para a criança, pois desde aí se coloca a resposta do sujeito que se encontra em uma
dependência do Outro. Por isto, a posição subjetiva do Outro parental diante da criança, em
particular o modo como se dá a oferta do saber e objeto, pode ter efeitos devastadores sobre o
sujeito ou ser impossibilitadora de uma vida criativa. Na Síndrome da Alienação Parental
tem-se que considerar também os pais – Outro parental −, pois, como agentes, são sujeitos
além da criança, ambos inseridos no princípio ético da psicanálise que indica que: “por nossa
posição de sujeito, sempre somos responsáveis” (LACAN, 1998, p. 873). Sauret (1998, p. 32)
observa: “No fundo, essa criança tende a colar a forma como ela é recebida no fantasma do
Outro parental”.
Por sua vez, essa relação não se revela tão simples assim. Pode-se dizer que o
fantasma opera diferentemente, conforme esteja ou não regulado pela função paterna. Neste
sentido, quanto menor a mediação realizada pela função paterna entre o ideal do eu e o desejo
da mãe, mais a criança tenderá a ser capturada na fantasia da mãe, ocupando a posição de
objeto condensador de gozo para esse Outro. Parte-se do ponto de que, no inconsciente, o
objeto do desejo se inscreve como perdido. Ou seja, há uma falta no Outro da criança e ela é
chamada a vir tamponar como objeto de gozo, objeto de posse de outro que se evade do
confronto com a própria castração ao alojá-la com o tampão do furo, negando a condição
desejante da criança. Por isto, é muito importante distinguir a enunciação do enunciado do
genitor, pois, frequentemente, estes cuidadores utilizam o discurso do afeto para encobrir seu
gozo em relação à criança. Este ponto é crucial nas decisões dos Operadores do Direito
quando se referem ao relato da criança acerca do genitor, em especial, nas diversas alegações
de abuso descritas a partir dos afetos evocados e da verdade intuída no relato.
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Se o Outro parental apresenta, em sua fixação fantasmática, a criança como seu
parceiro de gozo, esta, com grande convicção e veracidade no relato, apresentará como sua
realidade a fantasia do Outro. O Outro parental coloca para a criança além do desejo e gozo, o
ideal, significantes e demanda através da fala e da linguagem. O Outro, além de desejante,
apresenta um discurso com significantes com os quais a criança se identifica, nomeados,
através desse laço com o Outro, a realidade psíquica. O Outro parental, sendo a primeira
figura que dá sustentação para o laço social, permite que uma subjetividade se institua. O fato
do sujeito não ter acesso ao desejo tomará os significantes do discurso do Outro para balizar
sua falta em relação ao objeto do desejo, constituindo assim o campo da demanda.
Os pais, ao terem um filho, podem tomá-lo a partir do desejo (assunção da
castração) ou do gozo como objeto tampão e alusão da castração. Tendo um filho a partir do
desejo sempre se constata votos de que os filhos sejam de uma determinada maneira. O
discurso do genitor na Síndrome da Alienação Parental apresenta significantes isolados da
rede simbólica que têm valor de mandato, eliminando o desejo de origem presente no outro
genitor, pois, de outra forma, este ideal se relativizaria e o filho não teria outra saída, para ser
reconhecido e amado, senão oferecer-se para realizar este ideal conjugado ao gozo.
Essa demanda do pai/mãe/cuidador endereçada à criança se dá de forma a situar
uma única possibilidade identificatória, tomar o significante enunciado ao pé da letra sem
simbolização, pois o enunciador está em posição de mestre, aquele que sabe do ser do sujeito.
Por isto, uma criança pode apresentar um enunciado que, mesmo sendo eco do discurso do
genitor alienador, dele se torna fiadora e, com grande convicção, assume sua responsabilidade
ainda que não haja nenhuma enunciação. Para o operador de Direito, isso é indicador de
verdade, pois ele desconhece a diferença de saber e conhecimento. O saber é sempre uma
elaboração do sujeito, uma simbolização e como tal carrega a marca da singularidade, não
podendo nunca ser mimético ao de outro. Estes significantes isolados do contexto simbólico
da linguagem assumem a forma de um imperativo superegoico ao qual a criança deve
responder para continuar sendo amada. A psicanálise e educação situa a criança na
dependência do Outro, destituída de uma modalidade específica de gozo e, portanto, com
imbricações muito específicas quanto à questão da alteridade do sujeito pelos seus atos. Nessa
era pelos direitos da infância e juventude decretados na Convenção Internacional de 1989, a
criança é diferenciada do adulto por ser portadora de necessidade de proteção por sua
condição vulnerável, por não ter a autonomia do adulto. A entrada na vida adulta supõe um
sujeito capaz de responder pelos seus atos porque seu sintoma articulado ao fantasma e à
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separação necessária do Ideal do Outro lhe permite escolher responder ou não à demanda do
Outro.
Ainda que se aceite a crítica a Gardner (1998) por vitimizar a criança negando sua
condição de sujeito, não se pode deixar de ressaltar que ele resgata este ponto lógico do
desenvolvimento na estrutura na qual a criança ainda não pode responder pelos seus atos. Ele
indica que ela não apresenta pensamentos, falas, sentimentos e comportamentos genuínos ou
autônomos na recusa ao outro genitor, mas indica, também, que se esta rejeição for genuína,
não se aplica o diagnóstico de Síndrome da Alienação Parental. Ou seja, Gardner (1998)
constatou clinicamente que não é a partir do desejo, de sua posição de sujeito, que a criança
apresenta animosidade ou recusa ao genitor alienado na Síndrome da Alienação Parental, mas
sim por estar na dependência do Outro e por não ter ainda modalidade de gozo próprio. Desta
forma, responderá à demanda insistente do Outro. Também indicou que é possível que uma
criança seja capaz de responder genuinamente mesmo em sendo uma recusa, ou seja, que ela
estaria separada do gozo do genitor. Nesse ponto lógico do desenvolvimento de dependência
total do Outro, o sujeito necessariamente terá de responder à demanda do Outro, pois é fato de
estrutura que a fala vigora entre dois para que se evoque o desejo. Sem passar pelo campo da
demanda, não há possibilidade de pensar o sujeito, por isto a questão que pode ser trazida a
partir da teoria da Síndrome da Alienação Parental é: qual tipo de resposta à demanda o
sujeito produziu?
Em 1914, Freud, no seu texto “Introdução ao narcisismo”, situa o lugar da criança
na cena familiar, situa os pais como alvos dos fantasmas da criança, a criança como objeto
dos investimentos libidinais dos pais e também destaca o papel ativo dos pais na sexualidade
dos filhos. O que Freud (1996) descreveu como instalação e dissolução do Édipo na infância é
o que Lacan (1998) redefiniu como a relação do sujeito com o Outro. Na releitura do Édipo
freudiano, em “Os complexos familiares na formação do sujeito” (1938/1993), situa o pai e a
mãe como funções essenciais à constituição do sujeito e suportadas por agentes da realidade
imprescindíveis ao processo. em “As Relações de Objeto”, texto de 1956, Lacan (1995)
sublinha a importância tanto da presença dos pais como o discurso do Outro, como o discurso
que os pais encarnam e que situa o lugar da criança na família. Em “As formações do
inconsciente”, Lacan (1999) aponta que o Outro é tanto a matriz simbólica que antecede o
nascimento do sujeito como função que porta significantes que permitirão à criança realizar
identificações que a conduzirão à assunção de seu desejo e devir sexuado. A inserção da
criança nesta matriz edípica dependerá, portanto, do discurso que lhe servir de referência para
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a criação de sua ficção (romance familiar) e para fazer as identificações que lhe permitirão um
futuro onde poderá efetivar as escolhas amorosas, sexuais e profissionais.

3.4

ALIENAÇÃO FUNDAMENTAL E ALIENAÇÃO NA SÍNDROME DA
ALIENAÇÃO PARENTAL

Ao re-situar o Édipo freudiano através da operação de alienação e separação no
Outro, Lacan (1985) considera o Outro como lugar e função e o sujeito causado por essas
operações lógicas. Portanto, o Outro do sujeito é uma ficção por ele pensada para que possa
sustentar sua causação. Para que esse Outro se constitua como origem, causa do sujeito deve
ser sustentada por agentes da realidade que ao tomar o infans como objeto de seu
investimento libidinal, por que não afeto orienta seu desejo.
A alienação, segundo a acepção psicanalítica da educação, aparece como
conceito-chave para o entendimento da Síndrome de Alienação Parental. A tese lacaniana de
que a alienação é fundamental, destino de todo sujeito, permite compreender por que a SAP
obtém avanços em se instalar na criança. A eficácia da alienação intentada pelo genitor
alienador decorre do fato de ela recuperar ou sobrepor-se a um processo normal, a alienação
fundamental e constitutiva. No entanto, por ser o conceito de alienação regra final para toda e
qualquer escuta psicanalítica do patológico, pouco ajuda no olhar da precisão da gênese e
estrutura da Síndrome da Alienação Parental, fornecendo apenas o entendimento para sua
ascensão.
Sendo a transferência aquilo que permite o laço social ao sujeito, a tese freudiana
sobre a transferência junto à releitura lacaniana permite formalizar a questão estrutural em
jogo na Síndrome da Alienação Parental. Este conceito será articulado como aquilo que incide
na transferência da criança com os genitores e instaura um discurso e que visa excluir ou
denegrir o genitor alienado do lugar de Outro na criança.
Para esta segunda articulação, será preciso, portanto, escutar a transferência que se
entende participar da formação da Síndrome da Alienação Parental – identificação,
idealização, fantasia, sugestão – que permitem que ela se articule na criança. Trata-se de
identificar a posição subjetiva da criança ao discurso do alienador para explicitação da tese
em questão. Entretanto, a Síndrome da Alienação Parental não se resume a uma forma de
identificação, idealização, sugestão ou fantasia, mas a uma conjuntura específica na reunião
desses elementos.
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Há que se demarcar uma diferenciação entre a alienação fundamental e necessária
para a constituição do sujeito, descrita por Lacan (1982) em Os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise28, e a alienação presente na Síndrome da Alienação Parental.
Não há sujeito fora da linguagem. E linguagem não se resume ao verbal. O infans
não fala, mas nasce imerso na linguagem. Ele é falado por seus pais antes mesmo que fale.
Sua existência é sustentada antes que ele venha ao mundo. Neste sentido, Lacan postula que
há um lugar para o sujeito, anterior ao seu nascimento, no desejo do Outro. Lugar desde onde
ele responde às expectativas parentais para que possa constituir-se, fazer-se desejável e fazerse ser amável. Se este lugar de miragem existe antes mesmo do sujeito, é por isto que os filhos
nunca são aquilo que os pais acham que são ou deveriam ser. É neste descompasso que
emerge o sujeito.
O Outro parental, desejante em sua relação com o infans, deixa marcas como
resultado desse cuidado, marcas de gozo na criança que também recebe marca do desejo dos
pais: desejo que aponta um vir-a-ser, um futuro por realizar-se. Assim, as falas dos primeiros
cuidadores, comumente os pais, constituem um discurso – o discurso do Outro, que aponta
representações ideais expressas através de palavras da língua nomeadas de significantes por
não terem significados atrelados, constituindo o campo do Ideal desde onde a criança buscará
identificar-se para tornar-se amável ao Outro. A relação da criança com o discurso do Outro
implica que esse Outro forneça significantes, que constituem o campo da demanda articulada
ao afeto, pois que esse Outro só pode conceber um filho a partir do próprio narcisismo infantil
perdido que tenta recuperar mediante a idealização de seus filhos. Freud indica que a criança é
sempre “sua majestade, o bebê”, objeto amado por ser a revelação do narcisismo primário
abandonado dos pais e possibilidade de reverência do eu - ideal renunciado. Ao filho não resta
senão responder alienando-se nos significantes que o Outro lhe fornece para ser desejaamado. Neste sentido, a alienação no Outro é fundamental para que o sujeito se constitua
como tal.
Lacan (1998) re-situou a alienação apontando que do Outro primordial emerge a
insígnia que constitui o ideal de Eu, apoio das identificações do sujeito. Com o sujeito,
portanto não se fala. Isso fala dele, e é aí que ele se apreende. Pelo simples fato de isso se
dirigir a ele – desaparecer como sujeito sob o significante em que se transforma, ele não é
absolutamente nada. (LACAN, 1998, p. 835). A ênfase colocada no nada, como ponto de
partida do advento do sujeito, o levará a postular que a resposta vem primeira e o sujeito surge

28

Os conceitos fundantes para a psicanálise são afeto, desejo, transferência e sujeito.
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como ação significante. Ou seja, primeiro o sujeito encontra sua equivalência no que ele é
como sujeito do inconsciente no desejo do Outro, via pela qual ele se realiza na perda em que
surgiu como inconsciente pela falta que produz no Outro. O sujeito aí não se faz significante,
mas sim objeto. O sujeito faz de seu desaparecimento o objeto do Outro.
O primeiro objeto que propõe a esse desejo parental, cujo objeto não
conhece, é a sua própria perda – Pode ele me perder? A fantasia de sua
morte, de seu desaparecimento, é o primeiro objeto que o sujeito tem para
colocar em jogo nesta dialética... Sabemos ta mim que a criança evoca
frequentemente a fantasia de sua própria morte nas suas relações de amor
com os pais (LACAN, 1985, 1963-64, p. 203).

Trata-se, agora, de situar duas faltas, no Outro e no sujeito; no Outro do
significante há uma falta e no campo do sujeito também, duas faltas que se recobrem. O
sujeito, então, deve fazer escolhas: ou a cadeia significante ou o vazio. Lacan elabora este
momento em que se funda o sujeito através da analogia do encontro com o bandido quando o
sujeito deve escolher entre a bolsa ou a vida. Ele deve perder a bolsa para que possa ganhar a
vida. Trata-se de uma escolha, mas uma escolha forçada – o aceite do sujeito à oferta do
Outro para que possa constituir-se como tal. De acordo com Nascimento:
[...] linguagem que o precede... Uma linguagem cujas regras e códigos estão
já definidos, não tendo tido o sujeito nenhum papel em sua constituição.
Essas leis lhe são exteriores, e é preciso conformar-se a elas caso se queira
obter reconhecimento do Outro falante. Com efeito, será esse Outro que o
ensinará a servir-se da linguagem, Outro que fornecerá todos os significantes
necessários a tal utilização (2010, p. 1).

Antes que o sujeito seja representado por um significante que foi ofertado a partir
do Outro, não existe sujeito. No entanto, o sujeito sofre uma petrificação ou mortificação
quando faz sua escolha. Ele aceita a determinação do Outro antes que possa ser determinante.
O sujeito passa, então, a ser representado por um significante, em um ato de aceite ao
significante que vem do Outro. O significante enlaça o Outro e o sujeito, alavancando o ser da
indiferenciação do real à condição de sujeito na linguagem. Nesse sentido, Outro é definido
por Lacan como a primeira causa do sujeito.
Nesse sentido, pode-se pensar a Síndrome da Alienação Parental como uma
situação que não contempla a contingência da perda, porque não permite a pergunta: pode ele
me perder? Já que a criança é tomada não no registro do desejo, mas da posse, tão bem
ilustrada na parábola do rei Salomão diante das duas mães, para isso, o genitor apresenta outro
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consistente, uma vez que a criança se torna seu tampão, instituindo uma situação de puro gozo
que impede a aparição do sujeito desejante na criança. “O desejo do outro é apreendido
naquilo que não cola, nas faltas do discurso do Outro, e todos os por quês?” (LACAN, 1985,
p. 203).
Essa operação a partir da qual se extrai o objeto – esse nada que institui o sujeito –
permite constituir a fantasia e a realidade psíquica, que será suporte do desejo. Assim, o
sujeito só pode ser situado para além da redução dos ideais da pessoa: “[...] é como objeto do
desejo, como aquilo que ele foi para o Outro em sua ereção vivente, como o Wanted ou o
unwanted de sua vinda ao mundo, que o sujeito é chamado a renascer para saber se quer
aquilo que deseja” (LACAN, 1998, p. 683).
Na Síndrome da Alienação Parental, a criança estaria impedida de saber se quer
aquilo que deseja, pois estaria presa em um Outro consistente do qual não teria leitura, uma
vez que o cuidador se propõe a elidir o campo da falta do Outro tornando a criança sua
cúmplice do gozo. Daí apresentar demandas absolutas, quer dizer, uma demanda que não
permite situar a falta, pois que se apresenta não para ser lida, mas para ser obedecida, ou seja,
um pedido que toma a face de um mandato, uma vontade de gozo.
A noção de sujeito lacaniano não corresponde a uma substância, mas a um efeito
do significante. A tese lacaniana de que o significante é o que representa o sujeito para outro
significante resume o fato de que o sujeito é alienado na linguagem uma vez que a ordem
simbólica o constitui. Antes que o sujeito possa se oferecer como representação simbólica a
alguma coisa, ele foi representado por alguém (Outro) através de um significante. A
significação que o sujeito atribui às coisas é posterior ao momento em que ele aceita receber
os significantes do Outro os quais petrificam sua existência no atributo do ser. Sua
significação da realidade é, portanto, alienada, pois, em primeira instância, passa sempre pelo
Outro. A alienação é o destino do sujeito.
Portanto o Outro e o sujeito são faces da mesma moeda. Segundo o axioma
lacaniano: “o inconsciente é o discurso do Outro”, não há sujeito do inconsciente sem o
Outro. O Outro é o lugar ao qual o sujeito endereça sua mensagem, o lugar da demanda, uma
vez que é via pela qual o sujeito pode se confrontar com a falta no Outro e aceder ao desejo.
De acordo com Prates, “é essa a questão com a qual o neurótico tem que se haver em seu
processo de análise, ou seja, que ele não tem escolha, a não ser a de responder pela frase que
começou antes dele...”. O sujeito lacaniano é assujeitado à estrutura do Outro. “Assujeitado,
mas não escravo, pois desse Outro ele deve separar-se, parir-se, engendrar-se, criar- se,
enfim” (2006, p. 137; 140).
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Se o sujeito só pode ser constituído a partir do lugar do Outro, o tesouro dos
significantes, é porque o sujeito não pode ser causa de si. E, por isto, ele deve passar pelo viés
do Outro, este Outro fictício que se confunde com o outro cuidador, para poder construir uma
relação com o mundo, tese de Lacan (1992) que se iniciou com a alienação especular em que
o “o eu é Outro”, indicando que as relações com os semelhantes não podem senão passar pelo
Outro. Assim, Outro e sujeito se ligam através da alienação:
O sujeito como tal só pode ser conhecido no lugar ou Lócus do Outro. Não
há meios de se definir o sujeito como consciência de si... De fato, não
podemos conhecer a nós mesmos como sujeitos; não existe autoconsciência
de nós: somos obrigados a nos conhecer por meio dos outros (LAURENT,
1997, p. 34).

A união do sujeito com o Outro deixa uma perda: se o sujeito tenta encontrar-se
no Outro, só pode se encontrar como uma parte perdida. Ele fica petrificado por um
significante-mestre e perde alguma parte de seu ser.
A alienação, isto é, o fato de que o sujeito, não tendo identidade, tenha de se
identificar-se a algo encobre ou negligencia o fato de que, num sentido mais
profundo, o sujeito se define não apenas na cadeia significante, mas no nível
das pulsões, em termos de seu gozo em relação ao outro (LAURENT, 1997,
p. 43).

A alienação fundamental, por se tratar da origem do sujeito, se desdobra em uma
alienação do sujeito na sua imagem e uma alienação do sujeito ao significante do Outro Ideal
– a alienação simbólica. Em 1964, ao avançar situando o par alienação−separação a partir da
distinção do real e do simbólico como categorias, Lacan marcou também uma virada no
conceito de sujeito. A alienação inclui a alienação imaginária e a alienação simbólica, mas
com um desenvolvimento que pressupõe no núcleo do Ideal um significante particular – o
significante S1 que comanda toda a cadeia significante e é distinto do objeto a, operador do
real na estrutura. Este significante que comanda a cadeia é o que Freud (1996) designou como
traço unário, mas concebido agora como significante excluído da rede simbólica permitindo
este vazio, lugar original do sujeito, o mais próximo do âmago do sujeito, pois revela seu
gozo opaco e, ao mesmo tempo, permite constituir uma constelação de insígnias que
compõem o ideal do eu para o sujeito.
Assim, a alienação e a separação são figuras que Lacan (1992) usa para articular
significante e gozo, propondo privilegiar a causação do sujeito em detrimento do conceito de
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inconsciente. A constituição do sujeito, redefinida como uma operação de causação do sujeito,
decorre da operação de alienação concebida como a abertura simbólica ao Outro e
corresponde ao momento no qual o sujeito emerge no campo do Outro e da operação de
separação que corresponde à resposta de gozo e ao fechamento real ao Outro.
A alienação é uma característica essencial de toda subjetividade, por isto Lacan
cunhou o vocábulo “extimidade” (externo e íntimo) para designar a natureza desta alienação
na qual a alteridade habita o núcleo mais íntimo do sujeito. O resultado da operação alienação,
que é contração da identificação e do recalque e permite colocar como resultado da operação
significante o sujeito barrado, ou seja, o sujeito desejante. Mas o sujeito não pode ser
inteiramente representado no Outro; sempre há um resto – se o sujeito tenta se encontrar no
Outro, só pode se encontrar como uma parte perdida. Ele fica sustentado por um significantemestre e perde alguma parte de seu ser. O sujeito então encontra algo que se desprega do
Outro e que é fora do sentido – o objeto a, esse nada que permite ao sujeito advir.
O Outro implicado na separação não é o Outro prenhe de significantes; ao
contrário, é outro a quem falta alguma coisa. Na interseção entre o sujeito e o Outro, há uma
falta, por isso a separação tem uma condição: o encontro com a falta do desejo. O sujeito é
falta, pois perdeu seu ser. Nessa intersecção, o que está presente e o que se superpõe é a falta
do desejo (a falta do Outro) e o objeto perdido.
A alienação é própria do sujeito porque ele nasce por ação da linguagem de um
cuidador, outro, enquanto ocupa o lugar de Outro, oferece significantes através da fala, aos
qual o sujeito se submete – a alguns dentre os vários significantes. Mas seu ser não pode ser
totalmente coberto pelo sentido dado pelo Outro: revela-se aí uma espécie de luta de vida e
morte entre o ser e o sentido: se o sujeito escolhe o ser, perde o sentido e se escolhe o sentido,
perde o ser e produz o desaparecimento do sujeito. Nesta, não importa qual seja a escolha
operada, se terá como consequência nem um, nem outro. Para Lacan, “[...] antes de [...]
desaparecer como sujeito sob o significante em que se transforma, ele não é absolutamente
nada. Mas esse nada se sustenta por seu advento, produzido agora pelo apelo, feito no Outro,
ao segundo significante” (1998, p. 849).
Ou seja, o sujeito identifica-se com o traço significante aportado pelo Outro
materno o que implica que é capturado pelo significante. É neste sentido que se pode apontar
um reforçamento da alienação na Síndrome da Alienação Parental, pois o cuidador, que
encarna o Outro, continua oferecendo significantes e imagens no sentido de capturar a criança
como complemento de sua falta para elidir sua castração. Desta forma, qualquer cuidador
pode utilizar esta operação constitutiva do sujeito com finalidade de exclusão de um genitor
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do processo de subjetivação da criança, passar a encarnar o Outro consistente e enunciar
demandas às quais a criança tem que responder para ser amada ou para não perder o afeto.
Na separação, o sujeito irrompe na cadeia significante e destaca-se o objeto a.
Essa operação de separação permite que o sujeito encontre um espaço entre os significantes
onde irá constituir seu desejo. No que seu desejo é desconhecido, o sujeito retorna, então, ao
ponto inicial, que é o de sua falta como tal. Isto indica que alienação e separação não são
estáticas e sim oscilações permanentes que se verificam nos sujeitos, como uma alternância
sempre renovada. Este movimento é necessário ao sujeito, pois o conduz à assunção desejante
e à escolha de uma modalidade de gozo própria pela qual poderá responsabilizar-se. Sem estas
experiências de separação, o sujeito fica retido como objeto do genitor em uma eternização da
infância. Longe de ser algo na vida de uma criança, o afeto pode desencadear fissuras quando
se articula ao gozo e exclui a via do desejo.
Lacan (1988), com o termo separação, faz um jogo de palavras remetendo ao
latim se parare que implica “engendrar-se”, indicando o sentido pelo qual a separação
promove algum acesso à liberdade, ainda que limitada. Pode-se concluir que o alienador, para
reforçar a alienação, atua de forma a impedir a separação desde onde a criança, ao ler as faltas
no discurso do Outro, poderia aceder a um desejo próprio. O procedimento do alienador
implicará algo que é também da estrutura: ele próprio encarna o significante S1 que comanda
toda a cadeia significante, mas distinto do objeto a, operador do real na estrutura. Mas, para
que este procedimento tenha eficácia na Síndrome da Alienação Parental, o alienador deve
articular significante e gozo com o afeto, que terá a função de encobrir o gozo da posse da
criança como objeto.
Esse processo mostra a característica do discurso do alienador, que aparece,
frequentemente, como um discurso do afeto e da virtude, dado que confunde os profissionais
da área assentados na crença do afeto à criança. Este discurso moral e de busca da ética do
bem para a criança da qual o alienador se faz arauto, consciente ou inconscientemente,
implica ocupar para a criança o lugar do saber acoplado à verdade. O adulto se toma mestre
absoluto, única referência de saber e do bem do sujeito, apresentando sua palavra como tendo
valor de verdade. Isto passa uma convicção ao interlocutor, quando a psicanálise indica que a
palavra faz semblante, uma vez que se trata da verdade do desejo, só apreendido através das
entrelinhas da fala.
O genitor alienador, encarnando o Outro consistente e apresentando mandatos
aliados ao afeto, reforça a alienação, configurando uma estratégia que impossibilita a
separação que se torna invisível aos que acreditam nas ações feitas em nome do afeto à
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criança, que se apresentam através de uma certa convicção e em um discurso bem estruturado
sobre o bem. Arguto em relação à natureza humana, Freud (1996) não se deixou enganar pelas
teses rousseunianas da bondade inata do homem e da corrupção da sociedade, preferindo
tomar partido da tese de Hobbes, que situa o homem como lobo do homem, ou seja, não se
deixou iludir pelo campo das boas intenções e do bem, pois sabia que a melhor forma de
ocultar o gozo é o discurso do afeto e do bem.
Na alienação constitutiva do sujeito, independentemente da presença do genitor e
da forma de sua apresentação, seja ela exaltada ou denegrida, sua função é preservada no
discurso do Outro. Pode-se, aqui, diferenciar quando existe uma alienação menor e passageira
no pós-divórcio e quando esta adquire as características de uma Síndrome da Alienação
Parental, isto é, quando o outro genitor é eliminado no discurso do Outro, o que,
evidentemente, traz implicações mais nefastas. Ainda que um genitor seja ausente, devido a
afastamento ou morte, há a preservação deste no discurso do desejo do outro genitor ou
mesmo dos familiares, permitindo que a criança se localize como pertencendo a duas
linhagens. Neste sentido, a psicanálise e educação permite evidenciar que, para além da
questão de uma ruptura completa na relação alienadora-criança, mais grave é a anulação da
herança da linhagem simbólica de um lado. Permite-se, desta forma, a partir da leitura da
posição subjetiva dos genitores e da criança, realizar intervenções e exercitar a prevenção de
uma Síndrome da Alienação Parental antes mesmo que se localizem os fenômenos e sintomas
no genitor alienador e na criança.
Na alienação promovida na Síndrome da Alienação Parental é engendrado um
falseamento da matriz de origem ao ser negada a presença do desejo do Outro genitor na
origem do filho e, por conseguinte, aniquilada sua função como modelo identificatório e fator
determinante no destino do filho. O genitor alienador pretende, assim, ser a encarnação, não
só o Outro da demanda, mas também o Outro do desejo, o Outro do gozo e o Outro do saber,
tornando-se referência única e oferecendo significantes os quais a criança não pode recusar
por se colocar como não amável ou ser punida. Esta exageração da alienação de causação do
sujeito traz mais efeitos quanto menor for a idade da criança, principalmente aquelas que
ainda não passaram pela dissolução do Édipo em razão da consequente constituição de um
supereu, separando-se do supereu arcaico que transforma as palavras em mandatos.
Em “Duas notas sobre a criança”, Lacan (1998) aponta que a criança constrói seu
sintoma respondendo ao sintoma do par parental, ou seja, seu sintoma corresponde ao que há
de sintomático na estrutura familiar, definindo-se como verdade deste núcleo e, portanto,
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tendo implicação na subjetividade dos pais. Assim, a família, o par parental, é um recurso de
que o sujeito dispõe para interpretar seu sintoma.
A criança neurótica busca completar o Outro com a família, ela vem no lugar do
objeto a. “O sintoma pode representar a verdade do casal familiar. Esse é o caso mais
complexo, mas também aquele mais aberto às nossas intervenções” (LACAN, 1998, p. 5).
Isto se dá porque, além de serem pai e mãe, há um casal: um homem e uma mulher, ou seja,
há um encontro sexual entre dois sujeitos; trata-se, pois, de que lugar é dado, nesta relação, à
falta. Isto implica que um homem e uma mulher se situam em relação ao objeto a causa do
desejo, pois o homem pode escrever uma mulher como sua falta, implicando que ele está
castrado; e a mulher inscrever o Nome do Pai (pai simbólico) implicando que ela está
castrada. Portanto os dois sujeitos têm que estar em relação à castração para que o filho possa
funcionar como sintoma do casal parental. Se esta falta se inscreve, a criança se inscreve na
estrutura neurótica. Mas se o Nome-de-Pai não se inscreve e o Desejo da Mãe não é barrado,
se este Outro do capricho não é barrado, a criança irá se incluir na estrutura da psicose, pois
fica capturada na estrutura fantasmática da mãe. Ela se torna um objeto da fantasia materna: a
criança se torna um objeto condensador de gozo. Ou seja, é um objeto que não está
simbolizado, que não entrou nas equações simbólicas por uma falha na simbolização. Esta
falha, do lado da mãe, é subjetivada pela criança como foraclusão29 do Nome-do-Pai. Não
houve uma transmissão do Nome-do-Pai.
Na Alienação Parental, a dinâmica engendrada leva a criança a responder ao
sintomático do casal com pouca distância do sintoma dos pais, o que implica um maior
sofrimento e a alienação do desejo. Neste caso, os pais como casal manifestam que a causação
do desejo se faz ineficaz neste momento e a criança se vê obstaculizada em sua experiência de
separação do Outro, ficando atrelada ao gozo de um dos genitores, ainda que a fantasia tenha
sido partilhada por ambos. Os efeitos deletérios advêm do fato de a criança, alienada na
demanda de um dos genitores, não poder ler os significantes que este lhe oferece nem ler o
desejo do Outro. Quanto maior a eficiência do alienador em encobrir a programação com um
discurso de afeto ao filho, mais dificilmente a criança poderá fazer essa leitura do desejo
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Foraclusão é um conceito fundamental para a psicanálise. Sua origem psicanalítica remete à
Verwerfung freudiana, de onde Lacan imprimiu seu sentido, tornando-a, para a teoria lacaniana, o
conceito operatório da psicose. Em torno desse conceito, Solal Rabinovich (2001) diz que, foracluir
consiste em expulsar alguém ou alguma coisa para fora dos limites de um reino, de um indivíduo,
ou de um princípio abstrato tal como a vida ou a liberdade; foracluir implica também o lugar,
qualquer que ele seja, do qual se é expulso, seja fechado para todo o sempre. Foracluir consiste pois,
afinal, em expulsar alguém para fora das leis da linguagem.
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desse Outro e maior será a alienação do sujeito e seu aprisionamento em um gozo antinômico
ao desejo.
O fato de o sintoma da criança ser uma resposta ao sintoma do casal parental ou,
como preconiza a Psicologia, da dinâmica familiar, pode levar à conclusão de que a rejeição
da criança é uma resposta ao sintoma do casal, portanto, de igual responsabilidade do par
parental, em perspectiva idealizada. Esta lógica simplista pode levar a um diagnóstico pobre e
a intervenções que alimentem atos e a condição de alienação. O psiquismo não se reduz à
ordem do sintomático. Há uma tessitura complexa do gozo, do desejo e do significante tanto
da criança como em cada genitor. A rejeição na Síndrome da Alienação Parental não pode ser
tomada como equivalente ao sintoma.
A rejeição nos escritos gardnerianos foi apontada para além do sintoma, um tipo
de transferência ambivalente entre criança e genitor alienador. Na área da Psicologia, os
profissionais tendem a dizer que a recusa da criança é responsiva a uma “dinâmica familiar”
de corresponsabilidade tanto do genitor alienado quanto do alienador; para Gardner (1998), a
recusa da criança em formato de Síndrome da Alienação Parental (não qualquer tipo de
recusa) é responsiva a uma “programação” sistemática do alienador.
A separação matrimonial, mesmo quando pode representar para um genitor um
desastre subjetivo, não pode ser utilizada para a exclusão do lugar de um dos pais e da
linhagem da filiação simbólica. Se, para se constituir como sujeito, a criança necessita da mãe
na sua função de desejo, necessita também do pai, um personagem que pode vir a ordenar
uma vida e possibilitar que algo demarque o gozo, algo que dê o suporte do sentido – a Lei.
Se o gozo não está regulado pela castração, o laço com os outros e a realidade não poderão
estar suportados pelo fantasma e o sujeito não teria nada para se proteger do real: estaria numa
condição de devastação.
A família é o lugar do encontro com o gozo e o convite à sua renúncia. Mas, para
que isto ocorra, os agentes que sustentam as funções têm de possibilitar esta formulação:
inscrição do gozo e necessária perda; ou seja, devem permitir que a família seja o lugar deste
bem precioso e o lugar vazio de sua perda, pois, se o gozo não existisse, não haveria sujeitos
em ato. É exatamente o oposto do que ocorre na Síndrome da Alienação Parental: o genitor
alienador não consente em condescender o gozo ao desejo e aloca o filho como objeto de
posse para que recupere o gozo perdido, convocando o filho à partilha deste mesmo gozo.
A castração como operação fundante do real na estrutura – a falta inaugura a
passagem, o espaço para a passagem do gozo ao desejo, via aberta na infância que opera de
forma inconsciente. A história do sujeito nada mais é do que a história dos modos de falta do
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objeto impossível, resultados do encontro com a castração. Isto é, a impossibilidade de uma
cópula entre o gozo do lado feminino e do lado masculino, pois, cada parceiro na relação tem
como parceiro o gozo, o gozo de um não sendo complemento do outro. Mas, se a família se
sustentar sob o regime do Um de exceção – o pai de gozo, em Lacan (1992) no texto “O
avesso da psicanálise”, isto é, sob o domínio do gozo de um dos genitores que aloca a criança
como propriedade e como objeto de gozo, excluindo a outra parte do contrato simbólico
conjugal, ela impedirá que a criança se encontre com esta verdade e passe do trauma à
fantasia que lhe permitirá afrouxar seu sintoma em relação ao sintomático do genitor.
Há uma diferença entre o sintoma de um filho ser a resposta ao recalcado, ao
segredo, ao fantasmático familiar, e o sintoma decorrer da captura da criança como objeto de
gozo de um dos genitores. Ou seja, um pai que falta como homem que goza de uma mulher
abandona a criança ao gozo do Outro. A mãe que não concede ser, como mulher, causa do
desejo de um homem, goza dos filhos ao invés de se ocupar deles. É a conjugalidade que
funda a parentalidade e, se recusada a condição desejante em um dos pais, a criança pode ser
colocada como objeto de gozo.
É nesse ponto que a Síndrome da Alienação Parental vem como instrumento de
diagnóstico diferencial entre a alienação constitutiva do sujeito fundamental na estrutura
edípica e uma alienação produzida por um genitor que usa a criança como objeto de gozo para
objetivar a exclusão do outro genitor, negando sua condição desejante e de uma parte da
linhagem familiar.
Na Síndrome da Alienação Parental, uma das figuras parentais é apresentada
como danosa, incapaz, negligente. Porém, não se resume a uma alienação em relação a uma
das figuras parentais. Suas consequências são mais amplas e deletérias do que a exclusão
concreta de um genitor da vida cotidiana dos filhos. Isto porque, para ter avanço em instalar a
Síndrome da Alienação Parental, é preciso gerar um estado mais aprofundado da alienação
que incide na alienação constitutiva – regra para todo entendimento da patologia em
psicanálise e que precisa ser diferenciado.

3.5

ARTICULAÇÕES

POSSÍVEIS:

FANTASIA,

IDENTIFICAÇÃO

E

TRANSFERÊNCIA NA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL

A transferência foi situada como um fenômeno geral do funcionamento da mente,
universal e espontâneo, que consiste em unir o passado com o presente mediante uma falsa
ligação que superpõe os desejos pretéritos implícitos nas fantasias inconscientes e vinculadas
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aos objetos do passado, sobre os objetos atuais. Ornellas, ao apresentar dados de sua pesquisa
em que as categorias descritivas levantadas nas entrevistas com os sujeitos professor e aluno
revelaram a presença da relação transferencial, ressalta que:
A teoria psicanalítica indica duas condições para que a educação cumpra seu
papel e estas condições dizem respeito à noção de transferência: primeiro,
que o professor sustente a posição de sujeito suposto saber que lhe é
atribuído pelo aluno; segundo, que o registro da castração se encontre
presente, no sentido de manter professor e aluno em busca do saber sobre
seus desejos (2005, p. 182).

Assim como sugeriu Kupfer (COHEN, 2009) sobre o atravessamento da
transferência nas relações professor-aluno, da mesma forma que o analisando atualiza no
analista “imagos parentais”30, há um estabelecimento transferencial na dinâmica da Síndrome
da Alienação Parental. Aqui, há uma intensa demanda ligada ao afeto, pois a criança se sente
amada enquanto responde aos significantes enunciados no discurso do genitor alienador, o
que Gardner (2006) classifica como programação sistemática. O que é próprio da constituição
do sujeito, a alienação aos significantes da demanda, é reforçado gerando um efeito
patológico que elimina o outro genitor da função de representância do Outro. Isto se dá
porque o genitor alienador encarna o Outro da demanda absoluta, ou seja, reduz a demanda à
necessidade, torcendo o registro para o lado do que a criança tem que responder para
sobreviver. Assim, o genitor alienador impede que se instaure um mais-além da demanda,
pois, a partir das falhas no discurso parental, a criança poderia se perguntar sobre o que sua
fala quer dizer, ou seja, “O que o Outro quer de mim?” e elaborar uma resposta própria e
diferente do arrolhamento que ela é convocada a fazer ao constituir-se como sintoma do
Outro. É a estas demandas, constantes e ininterruptas que a criança tem de responder. São
significantes que, por não serem articulados ao campo do desejo, assumem a forma de
mandatos superegoicos. Pode-se concluir que estes significantes isolados, por não se
articularem à rede de significantes, funcionam como vontade de gozo e situam a criança como
objeto de gozo retirando dela a possibilidade de se constituir enquanto sujeito.
Na Conferência 23, “Os caminhos da formação dos sintomas”, Freud afirma que
os neuróticos criam substitutos das satisfações frustradas realizando uma regressão da libido
ao ponto de fixação libidinal do período da infância. Isto revela “que os neuróticos estão
ancorados em algum ponto de seu passado, no qual sua libido não se privava de satisfação, no
30

Imagos parentais: “protótipo inconsciente de personagens que orienta seletivamente a forma como o
sujeito apreende o outro; é elaborado a partir das primeiras relações intersubjetivas reais e
fantasísticas com o meio familiar” (KAUFMANN, 1996).
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qual eram felizes” (1996, p. 367) e retrocedem até o tempo em que eram bebês de colo. O
sintoma repete esta forma primitiva de satisfação deformada pela censura, que retrocede ao
tempo do infantil no qual a libido está fixada e que reaparece em cenas que são construções
decorrentes de experiências em que os desejos são chamadas, por Freud, de fantasias.
Essa invenção – a fantasia − aparece separada da realidade objetiva, mas tem
valor de verdade para o sujeito. Embora falsificada, corresponde a uma verdade histórica: “as
fantasias possuem realidade psíquica, em contraste com a realidade material... no mundo das
neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva” (FREUD, 1996, p. 367).
Freud (1996) afirma que se constata, também, o domínio da fantasia na neurose na
criança. As neuroses de crianças são muito mais comuns do que se supõe. Muitas vezes, elas
deixam de ser notadas, sinais de uma criança considerada “má ou arteira”, muitas vezes,
também, são mantidas em estado de sujeição pelas autoridades responsáveis pelas crianças;
porém, sempre podem ser reconhecidas, retrospectivamente, com facilidade: “fantasiando
retrospectivamente dentro dessas épocas mais primitivas um objeto desejado, a criança se
poupa da vergonha de se haver masturbado” (FREUD, 1996, p. 372). Isto quer dizer que a
criança se apega ao enredo imaginário da fantasia e acredita que um adulto a seduziu, o que a
leva a fazer narrativas com a figura do sedutor. Nestes enredos, torna-se comum o pai ser a
figura frequente do sedutor, o que pode resultar em acusação de natureza imaginária para
encobrir a atividade autoerótica. Freud adverte que embora a acusação responda à construção
fantasmática, nem todo abuso sexual tem pertença ao reino da fantasia:
Se ocorrerem na realidade, não há o que acrescentar, mas se não
encontrarem apoio na realidade, são agregados a partir de determinados
indícios e suplementados pela fantasia... O resultado é o mesmo, e, até o
presente, não conseguimos assinalar, por qualquer diferença nas
consequências, se foi à fantasia ou a realidade aquela que teve a participação
maior nesses eventos da infância (FREUD, 1996, p. 372).

O reino mental da fantasia é uma reserva natural afastada da realidade que a libido
utiliza para encontrar os pontos de fixação e revestir de catexias regressivamente obtendo
satisfação. O caminho que leva da insatisfação à neurose implica se afastar da realidade e
transferir todo o interesse e libido para as construções plenas de desejo da vida de fantasia.
Ao estabelecer a fantasia alicerçada no conceito de realidade psíquica, realidade
relativa a cada sujeito, derivada de uma interpretação subjetiva, Freud (1996) delineia o
inconsciente como bússola para as escolhas do sujeito. À medida que o inconsciente

76

determina o sujeito a partir da constituição da fantasia faz com que ele vislumbre o mundo
sob esta ótica fantasmática.
O fato de que o inconsciente, o recalcado e a memória operam pela fantasia
permite criticar a crença de que a criança, em sua fala, diz sempre a verdade, pois incapaz de
elaborar invenções. E isto inclui, também, o tomar sua convicção e crença como signo de
verdade. Enquanto o Direito opera com a verdade material, a psicanálise opera com a
realidade psíquica. Este conceito demonstra que, no campo da subjetividade, não se separa a
mentira da verdade e isto traz importantes consequências para o diagnóstico da Síndrome da
Alienação Parental. A fantasia emoldura, enquadra a realidade de forma tal que uma é o
avesso da outra, não se podendo mais falar senão da realidade psíquica. As fantasias possuem
realidade psíquica, em contraste com a realidade material e é por isto que, no mundo das
neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva.
Em 1919, no texto “Uma criança é espancada”, Freud (1996) nomeia como
fantasia fundamental um ponto de inércia e que é equivalente do recalque originário. A
fantasia inconsciente é o que determina, para um sujeito, sua realidade; através dela ele capta
o mundo e institui o campo dos objetos, bússola importante no campo do desejo. Ela é o
suporte não só do sintoma, mas do desejo. O objeto do desejo sendo conceituado como
perdido, não terá ordem empírica, mas estatuto simbólico, o que implica a necessidade de uma
construção para sua abordagem. A fantasia permite ao sujeito seguir as trilhas para a
objetificação do desejo, ou seja: o objeto do desejo é uma fantasia que, na realidade, é o
suporte do desejo ou de um voto.
No texto freudiano “Análise terminável e interminável”, não se pode dissociar
verdade e ficção: deve-se tomar verdade e realidade psíquica como homogêneas, sendo a
verdade definida como o limite do que o aparelho psíquico pode tolerar. “O aparelho psíquico
não tolera o desprazer... se a percepção da realidade objetiva traz desprazer, essa percepção –
isto é, a verdade tem que ser sacrificada” (1996, p. 270). A percepção é efeito de uma
interpretação já realizada, conduzida pelo saber inconsciente e reconhecida a posteriori. A
verdade que é sacrificada na Síndrome da Alienação Parental é a da castração, que indica a
falta de objeto e na qual o alienador oferece objetos para o desejo via perversa, pois não se
trata de relação de objeto e sim da falta de objeto que a fantasia como suporte do desejo indica
sua trilha.
Assim desde Freud (1996), a fantasia é uma atividade psíquica presente na vida
corrente das crianças, em jogos, sonhos diurnos e nas diversas produções lúdicas e artísticas,
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que podem, em determinadas condições, gerar sintomas neuróticos, pois constituem o seu
estado preliminar.
Lacan distingue o reconhecimento no plano do imaginário narcísico no qual o
sujeito se realiza como objeto a, ponto mais além da identificação, “mais além que se define
pela relação e pela distância do objeto a minúsculo do I maiúsculo idealizante da
identificação” (1985, p. 257). A identificação é um modo de relação do sujeito ao Outro, se dá
desde o lugar do desejo, do dizer e do dito, do significante e, desta forma, pode-se entender
que a imagem oferecida pela criança busca se fazer notar, atrair o olhar do Outro. Olhar que
antecipa toda ação ou posição da criança, olhar que foi instituinte do sujeito quando o
localizou como o que viria a revestir, encobrir a hiância estrutural no simbólico.
O sujeito em sua relação ao Outro, “realizando-se na fala, se institui no nível do
sujeito suposto saber” (LACAN, 1985, p. 257) e esta transferência pode terminar em uma
identificação ou no mais além que separa a idealização da identificação. Lacan retoma a
distinção freudiana entre hipnose e estado amoroso, em suas formas mais extremadas, a
Verliebtheit, a fascinação amorosa e, até, coletiva. O estatuto da hipnose se dá na
superposição, o mesmo lugar do objeto a e do Ideal de Eu, ao que Lacan acrescenta que o
objeto a é idêntico ao olhar. “[...] Freud aponta precisamente o nó da hipnose ao formular que
o objeto é ali um elemento certamente difícil de apreender, mas incontestável, o olhar do
hipnotizado” (LACAN, 1985, p. 257).
Lacan (1985) coloca que a operação da hipnose é oposta à operação analítica, isto
é, frente à entrega enamorada irrestrita, que propõe o sujeito enamorado/hipnotizado, o
analista separa o que se superpõe na hipnose e no enamoramento. O Ideal é o lugar desde
onde o sujeito se considera visto como amável pelo Outro, por isto, busca saber o que o Outro
espera dele, busca ler os traços que permitem que o Outro o ame, em um espelhamento
possibilitado pelo suporte simbólico, imaginário e real que emprestou o Outro primordial.
No texto “Duas notas sobre a criança”, Lacan acrescenta que a criança “quando
realiza a presença do objeto a no fantasma aliena em todo processo o acesso possível da mãe a
sua própria verdade, dando-lhe corpo, existência e inclusive a exigência de ser protegido”
(1998, p. 13). Nesta exigência, o giro compulsivo advindo em posição despótica, a criança se
apresenta em um transe hipnótico, por não haver nenhuma instância separadora, a
transferência se torna hipnótica, não há intervalo entre S1 e S2, há uma soldadura devido à
consistência máxima outorgada ao Outro, o que elimina o mal-entendido próprio do falante.
A transferência está presente em toda relação na qual alguém endereça sua fala a
outrem supondo um saber. Esta estrutura se dá a partir do objeto parcial e seu envoltório – o
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ágalma, determina-se em uma relação ao desejo e em uma exigência de afeto, dimensão do
engano própria à posição de enamoramento do falante quando se dirige ao outro, dentro e fora
da análise.
Quando o outro encarna o suposto saber, mola da transferência não colocando em
jogo a falta, verifica-se um retorno à alienação imaginária ligada a um gozo primitivo e o que
deveria ser a introjeção da palavra do Outro aqui se faz incorporação de um mandato. Aqui se
constata, no campo do simbólico, o que Freud diferenciou no interior do Ideal de Eu como
supereu, pois a incorporação dos mandatos parentais se deve ao efeito da assunção do laço
incestuoso com estes objetos. O supereu toma sobre si o poder da instância parental, porém
unilateralmente, representa a lei, mas em seus aspectos insensatos. E com este artifício, o
sujeito mantém seu ideal de onipotência, recusando a divisão constitutiva do sujeito e calando
toda crítica. Desta forma, a palavra do Outro funciona como sugestão e elimina a enunciação
do sujeito.
As identificações sustentam modos de relação com o próximo que se jogam no
campo do discurso, isto é: no laço social, o mal-estar será denunciado precisamente pelo que
ocorre ao sujeito na sua relação com os outros. Não se trata aqui de retorno do recalcado, do
sintoma ou inibição como sintoma, mas de uma adaptação ao Um idealizado.
A barreira desejo-lei que impõe limites ao gozo não é totalmente infranqueável e
sempre é expressa atravessando um resíduo que, enquanto causa (de desejo ou de gozo),
vocifera na intimidade da subjetividade: resto de gozo no imperativo do supereu que circula
como real graças ao simbólico. Por isto não basta indicar que o supereu é antagônico ao
desejo, é preciso indicar, ainda, que ele é o seu avesso, revelando, assim, a patogenia da lei,
sua falha insanável devido ao real.
A psicanálise aparece como operação que pode dissolver a sugestão existente em
toda relação transferencial que faz recair em duas pessoas, três funções, pela colusão do
objeto e ideal, reintroduzindo a terceira idade ali onde o sujeito através de uma demanda de
afeto dirigida ao pai, uma demanda de afeto do pai; como amar é querer ser amado, o sujeito
se oferece então ao pai idealizado como amável. Isto porque a transferência é o fundamento
da sugestão e não o inverso.
Como no narcisismo só se ama a partir do que lhe falta, para realizar um ideal
pode-se dizer que é por meio da idealização que se introduz a falta que instaura a
possibilidade de amar, ou seja, não se ama se não é com o desejo, o afeto é um efeito do
desejo. O afeto sendo o que o eu busca no objeto para alcançar o ideal tem um componente
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simbólico. Por isto, o afeto que se desloca metonimicamente de significante em significante, é
a busca desse ideal.
O afeto narcísico não permite ao sujeito um devir no mundo que não seja a partir
da repetição ou do empobrecimento do eu, que passe de um afeto-gozo a um afeto-desejo. Por
isto, Lacan já situava, no Seminário 5, uma superposição, o que revela a ambiguidade que há
entre transferência e sugestão. Ele situa a sugestão na categoria da demanda de satisfação de
uma necessidade que “está ali, no nível da demanda, da demanda que o sujeito faz ao analista
pelo simples fato de ele estar ali” (LACAN, 1992, p. 439-440). Aqui, a sugestão − estando ela
articulada ao que é da ordem do imaginário, do enamoramento, o que remete à universalidade
do laço − é inevitável e dela se faz uso, dela o sujeito se serve para que se estabeleça a
transferência.
O desejo se situa entre as duas linhas − entre sugestão e transferência; entre a
demanda de satisfação de uma necessidade e a demanda de afeto − como o diferencial
necessário para que elas não se confundam. É a partir deste diferencial que a psicanálise e
educação situa a condição para que se dê a transferência em sua especificidade psicanalítica,
ou seja, é sobre a questão do desejo que repousa a concepção essencialmente psicanalítica da
transferência, assim como o seu manejo.
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ATO IV

TRÍADE: FORMAÇÃO DOCENTE, ALIENAÇÃO PARENTAL E PSICANÁLISE E
EDUCAÇÃO

Analisar, educar e governar são missões impossíveis.
Freud, 1937
4.1

BREVE LEITURA DOS ASPECTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO
DOCENTE NO BRASIL

Iniciar esse Ato IV com a citação freudiana inaugura este momento do meu escrito
com a marca da diferença entre a educação e a psicanálise: enquanto a educação trabalha com
a ética do bem, quando sugere a possibilidade de educar de forma padronizada e obediente,
quase em forma de adestramento, a psicanálise é norteada pela ética do desejo, em que o
inconsciente norteia a passagem ao ato do sujeito. Abordar a educação brasileira e, no âmbito
dela, o papel dos seus profissionais, requer uma contextualização de sua trajetória histórica e
da intrínseca relação que tem com os aspectos econômicos, políticos e sociais em
determinadas épocas da própria história do Brasil, provocando significativos avanços e
retrocessos tanto para o sistema educacional como um todo quanto para a sua clientela.
No período colonial, o Brasil não desenvolveu uma política educacional sob o
comando do Estado, apenas funcionava uma oferta de ensino proporcionado pela Igreja,
através do trabalho dos Jesuítas, para atender aos interesses da coroa portuguesa, situação esta
que existiu até a crise da lavoura cafeeira gerada pela crise econômica mundial de 1929.
Expulsos os jesuítas, a questão educacional passou a ser concebida à luz da pedagogia
tradicional leiga, inspirada no liberalismo clássico. Mesmo assim, ainda sob a influência da
religião católica. Somente a partir de 1930, ocorrem rupturas desta relação entre igreja e
educação, e o Governo Getúlio Vargas criou o primeiro Ministério da Educação (FREITAG,
1980).
Nesse momento histórico da educação, a formação do professor na sociedade
brasileira era fundamentada na pedagogia tradicional, feita pela transmissão de uma cultura
generalizada. Essa transmissão cultural é vista como uma das correntes da ideologia
educacional que teve suas origens na tradição acadêmica clássica da educação ocidental.
Firmada nos princípios filosóficos e epistemológicos do racionalismo e do empirismo, o

81

professor tradicionalista acreditava que sua tarefa principal era a de transmitir as informações,
as regras e os valores coletados do passado para as novas gerações.
A promulgação da Constituição de 1934 trouxe, no seu art. 150a, a determinação
de elaborar um Plano Nacional da Educação que incidiu sobre todos os níveis de ensino. Esta
inovação do texto constitucional é discutida por Freitag:
[...] A verdadeira razão dessa abertura se encontra, porém, nas mutações
ocorridas na infraestrutura econômica, com a diversificação da produção.
Especialmente o trabalho nos vários ramos da indústria exige maior
qualificação e diversificação da força de trabalho, e, portanto, um maior
treinamento do que o trabalho na produção açucareira ou do café. O Estado,
procurando ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas
privadas, se propõe a assumir o treinamento da força de trabalho de que elas
necessitam. Essa medida política é toma no interesse do desenvolvimento
das forças produtivas (veja-se o pronunciamento do então Ministro
Capanema de quer ‘criar um exército de trabalho para o bem da nação’), mas
beneficiando diretamente os diferentes setores privados da indústria (1980,
p. 52).

A promulgação de nova Constituição Federal do Brasil, em 1946, trouxe, no art.
5º, inciso XV, alínea “d”, um destaque para a necessidade de novas leis que normatizassem o
ensino no Brasil em substituição às determinações emanadas do Governo Vargas,
consideradas como ultrapassadas para a nova realidade econômica e social do país.
Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituída
constitucionalmente a partir de 1946, a Escola Nova se firmou, influenciando a própria
educação católica a reformular-se. Na década de 1960, essa corrente pedagógica apresentou
sinais de crise, abrindo espaço para outra tendência: a Pedagogia Tecnicista, que se
estabeleceu com a Lei nº 5.540 em 1969 (FREITAG, 1980).
Na década de 1970, o regime militar implantou uma orientação pedagógica
inspirada no modelo americano, centrada nas ideias de racionalidade, eficiência e
produtividade. Grande parte dos professores assumiu uma postura crítica a esta educação
oficial, articulou-se críticas também ao regime militar, autoritário e tecnocrático, classificando
a Pedagogia Tecnicista como reprodutivista (FREITAG, 1980).
O governo, com a Pedagogia Tecnicista, procurou imprimir à Educação um
caráter de racionalidade, eficiência e produtividade. Alguns professores não aceitaram esta
educação oficial e se posicionaram criticamente ao regime, considerando que a orientação
oficial era insuficiente, inadequada e inviável. Neste sentido, a Pedagogia Tradicional, a
Pedagogia Nova e a própria Pedagogia Tecnicista são apresentadas como reprodutivistas, isto
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é, uma educação reprodutora das condições vigentes e das relações de dominação, tipicamente
da sociedade capitalista (SCOCUGLIA, 2001).
É o momento histórico brasileiro que registra um novo modelo de sociedade
emergente, considerada como moderna, capitalista e burguesa, sendo responsável pelo
deslocamento do eixo do processo produtivo do campo para a cidade, da agricultura para a
indústria. Neste contexto, a cidade passou, então, a determinar as relações do campo e a
indústria a administrar a agricultura. É neste período que aparece o conhecimento sistemático,
generalizado e dominante, em função da vida na cidade e que se torna importante para todos.
A partir daí, as escolas do Brasil passaram a conviver com variadas tendências
pedagógicas. E as pedagogias transformadoras não conseguiram se instalar de vez no país,
enquanto a pedagogia libertária praticamente não conseguia existir no cotidiano escolar. A
pedagogia libertadora postulada pelo Professor Paulo Freire (1986), partia de uma proposta
educativa a ser realizada fora da escola. Muitos professores defenderam esta linha pedagógica
e sua inserção para dentro das escolas, porém, sem muito êxito, situação que atravessou
décadas e chegou aos dias atuais.
Snyders pontua que:
[...] o que baseia uma pedagogia, o que constitui o critério entre as
pedagogias, são os conteúdos que estas apresentam, ou mais exatamente, as
atitudes a que se propõe levar os alunos: que tipo de homem esperam
formar? Uma pedagogia progressista distingue-se de uma pedagogia
conservadora, reacionária e fascista, pelo que diz. [...] Para se perceber a
significação de uma pedagogia é necessário remontar ao seu elemento
dominante: o saber ensinado. O que se diz e o que se oculta aos alunos?
Como lhes é apresentado o mundo em que vivemos? Para que ações os
conduzem as palavras, os silêncios, as atitudes implícitas e explícitas do
mestre? Que ajuda se lhes dá, para ultrapassarem as mistificações
interessadas, nas quais tantas forças contribuem para os manter (1989, p.
309).

Neste contexto, fica explícito que a definição de uma proposta pedagógica reside
em seu conteúdo. É este conteúdo, pois, que caracteriza cada pedagogia e a escola que a
assume. A escola necessária, então, é aquela onde o professor está imensamente interessado e
comprometido com a educação dos seus alunos. E, para isto, está empenhado em transmitir
aos educandos os legados culturais elaborados pela humanidade. Procura fazer com que seus
alunos formem um estilo de solidariedade, de um modo efetivamente positivo. Retomando
Freire (1986, p. 52), o professor deve “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.
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Com uma proposta assim delineada, a escola se torna, então, o palco onde
professor e educando firmam uma relação democrática, pois têm em comum um objetivo
único – a aprendizagem –, em uma ação conjunta de atividades que elevam o seu modo de ser
e de viver. E esta ação se estende à sociedade como um todo, realçando o seu papel
importantíssimo na democratização dos sujeitos.
Os conteúdos propostos representam o objetivo que define a pedagogia e a escola;
a aquisição de conhecimentos significativos é, então, um dos seus núcleos fundamentais. Na
prática docente, isto exige do professor saber levar em consideração as circunstâncias nas
quais está trabalhando com os conhecimentos. O que quer dizer que o professor precisa
considerar o educando com quem está trabalhando e suas características, que, trabalhados os
conhecimentos culturais sistematizados, devem ser observados os destinatários deste
processo, mesmo porque, partindo-se da compreensão de que o processo de desenvolvimento
do sujeito exige oportunidades educativas oferecidas de forma crítica, criativa e consistente
para além dos cuidados assistenciais inerentes ao texto constitucional, considera-se, ainda, a
perspectiva de um processo de aprendizagem e de desenvolvimento, pois estes são processos
dialeticamente relacionados, um influenciando e transformando o outro.
Nessa perspectiva, surge o entendimento de que o sentido da profissão de
professor não é ensinar, mas fazer o aluno aprender e, isto exige do professor que ele seja
competente nesta tarefa assim como também é importante que domine um conjunto básico de
conhecimentos sobre desenvolvimento e aprendizagem.
No passado, a escola da transmissão cultural se centrava na sociedade. Ela
enfatizava o comum e o estabelecido, definindo seus fins educacionais como a internalização
de valores e de conhecimentos disponíveis. E o professor, como centro deste processo
educativo, precisava estar muito bem preparado para repassar para seus alunos, por meio da
instrução direta, o conhecimento, as habilidades, as regras sociais e morais de uma cultura.
Na prática, o decorrer do tempo e as exigências sociais se encarregaram de
transformar a Pedagogia tradicional clássica, diante do surgimento de uma nova sociedade
industrializada. A expansão do processo industrial exigiu um novo modelo de produção e de
serviços, baseados na produção em massa e obedecendo ao princípio da padronização. Neste
contexto, o sistema de ensino não respondia mais às reais necessidades e interesses da
sociedade. Era preciso ter mais escolas; e as escolas teriam ser diferentes do modelo existente,
ou seja, um locus com capacidade de moldar um perfil de cidadão condizente com a
sociedade capitalista (FREITAG, 1980).
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Esse período é marcado pelo grande avanço das ciências biológicas e
psicológicas, o que mostra, aos poucos, a origem de uma nova teoria de Educação que
expressava o movimento escolanovista. A nova pedagogia emergente enfocava,
caracteristicamente, as medidas de diferenças individuais, nos aspectos gerais de rendimento
social, nas quais qualquer sujeito poderia ser classificado. Subjacente à descoberta das
diferenças individuais, existiu uma sintonia ideológica, servindo aos interesses de classes
desta nova sociedade (FREITAG, 1980).
É uma dimensão da nova pedagogia: a escola cumprindo a função de ajustar, de
adaptar os sujeitos à nova sociedade. Ela vai disseminar nos sujeitos um sentimento de que o
sucesso acadêmico, profissional e, consequentemente, a ascensão social depende,
exclusivamente, da potencialidade cognitiva de cada aluno. Portanto, a escola tem um papel
bem definido no sentido da equalização social, tão desejável no momento em que a base do
sistema econômico está voltada para a industrialização. Neste contexto, a interpretação de
Corsino (1999, p. 22) é: “a educação teria, assim, a responsabilidade de transmitir e perpetuar
a cultura, e a escola seria a instituição oficialmente encarregada de organizar, selecionar,
decantar, adaptar os elementos dessa cultura, para serem transmitidos às novas gerações”.
Outra dimensão da pedagogia da Escola Nova se refere aos princípios
delineadores de uma prática que enfatiza o respeito às diferenças individuais bem como a
motivação, a iniciativa e o interesse do aluno. A pedagogia da Escola Nova retratava uma
visão progressista do processo educativo e concebia a construção do conhecimento por meio
da aprendizagem cooperativa e significativa. Seu enfoque se voltava para o processo ativo,
para a interação do aluno com o meio e para o princípio do aprender fazendo. O professor
exercia o papel de facilitador do processo de aprendizagem do aluno. Ele deveria estimular o
aluno para a descoberta, a experimentação e a exploração dos vários recursos adequados e
disponíveis no ambiente de aprendizagem. Ou seja, o escolanovismo trouxe atrelada a
necessidade de preparação do professor que, por sua vez, precisava de material didático
pertinente às novas propostas pedagógicas.
Pardim e Souza (2014, p. 3) enfatizam que:
Os manuais pedagógicos foram importantes instrumentos de formação de
professores para o ensino primário. A história destes manuais está vinculada
à história da formação de professores e, como parte desse contexto, são
importantes fontes de pesquisa para que se possa compreender a respeito de
como os seus autores assimilaram as principais ideias pedagógicas, didáticas
e metodológicas, bem como as orientações curriculares governamentais que
circulavam no âmbito da educação de determinado período. Desse modo, os
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manuais pedagógicos funcionaram como uma espécie de filtro, no qual os
autores estruturavam aquilo que, na concepção destes, era a síntese dos mais
importantes e necessários conhecimentos para a formação de professores
capacitados para o exercício de sua profissão (PARDIM; SOUZA, 2014, p.
3).

Portanto, para formar o professor, foi preciso mudar a natureza do conteúdo
programático de sua formação, partindo-se da premissa de que sua qualificação deveria se
centrar nas disciplinas de caráter prático, como Metodologia, Didática, Práticas de Ensino e
outras afins que passaram a integrar o currículo das escolas de formação de professor.
Entretanto, o conteúdo abordado pelas novas disciplinas se apresentava de forma restrita aos
princípios inovadores, ou seja, a ênfase do conteúdo se limitava ao desenvolvimento de uma
série de técnicas padronizadas e descontextualizadas, o que significou um reducionismo na
prática pedagógica. O movimento escolanovista apresentou, logo no início, sinais visíveis de
desgaste e de frustração nos meios educacionais. A implementação da Pedagogia da escola
nova em grande escala se tornou inviável, porque demandava custos muito altos na montagem
de laboratórios e na aquisição de diversos materiais pedagógicos. O seu alcance se limitou a
algumas escolas experimentais e a poucas escolas alternativas que possuíam poder aquisitivo
(FREITAG, 1980).
Também existiram outras razões para o processo de desgaste no funcionamento
do modelo escolanovista. Para compreendê-las, é preciso considerar o fato de que muitos dos
princípios da Pedagogia da escola nova, que foram inspirados por grandes precursores, como
Dewey, Piaget, Montessori, entre outros, não estavam sintonizados com o novo modelo
econômico de produção e levantavam questionamentos quanto à validade de se trabalhar a
educação respeitando os interesses individuais do aluno, se tudo começava a ser padronizado.
Os princípios escolanovistas não eram condizentes com o modelo da estrutura física e
organizacional do sistema da escola. A organização desta se espelhava (e pode ainda estar em
sintonia) no modelo de produção da indústria, ou seja, a produção em massa. Portanto,
precisava-se de uma pedagogia adequada.
Nesse momento de transição, coexistiam os vestígios da pedagogia tradicional e a
propagação das ideias da pedagogia da escola nova, ideias que, por serem progressistas e
fundamentadas cientificamente, se tornaram cada vez mais presentes nos discursos e nas leis
educacionais. Mas, na prática, os princípios escolanovistas se apresentavam destituídos de seu
significado original. Havia um discurso e um formato inovador (aspectos aparentes) que se
mesclavam com a praticidade de um saber fazer baseado na pedagogia tradicional. Isso
propiciou o aparecimento da Pedagogia Tecnicista.
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A Pedagogia Tecnicista recepcionava vários aspectos inerentes à educação da
época, que envolvia a ideologia da transmissão cultural, a pedagogia tradicional, as ideias
inovadoras, o avanço das ciências e da tecnologia, o modelo social capitalista e a visão
mecanicista. Estes diferentes aspectos, até certo ponto contraditórios, formavam uma fusão.
Foi um momento específico para começarem a proliferar propostas educacionais
que acolhiam as máquinas de ensinar − como exemplo, o tele ensino e também a instrução
programada − que expressavam um forte movimento de mudanças nas técnicas de ensino.
Contrapondo-se a este modelo pedagógico, estudiosos como Paulo Freire defendiam que seria
importante buscar o conteúdo programático e inaugurar o processo de diálogo pelos quais
seria produzida a educação libertadora (FIALHO, 2005).
Sob esse ponto de vista, a valorização do trabalho pedagógico passou a se situar
na qualidade das técnicas, dos métodos e dos instrumentos de ensino que serviam para
transmitir o conhecimento, possibilitando ao aluno a memorização e a reprodução dos fatos,
das estratégias e das definições. Mesmo a formação do professor era, e continua sendo,
baseada na técnica de como passar bem o conhecimento (métodos, didática, etc.) e não de
como favorecer a aprendizagem do aluno (FIALHO, 2005).
Embora a pedagogia tecnicista tenha sido instalada no auge do processo de
industrialização, seus princípios continuaram vigorando por muito tempo e norteando o
sistema educacional. Na pedagogia tecnicista, as metas educacionais, baseadas no empirismo
e respaldadas pela teoria behaviorista de aprendizagem, admitem a internalização dos
conhecimentos. A tônica do sistema de ensino se centrava no princípio de que a aprendizagem
do aluno se dá de fora para dentro, por meio da capacitação de padrões e de sua reprodução.
Esta pedagogia reflete o paradigma mecanicista do conhecimento e do trabalho o qual
concebe o desenvolvimento do sujeito pela metáfora da máquina.
Para muitos estudiosos, as pedagogias Tradicional, Nova e Tecnicista expressam
concepções que traduzem os vários princípios da Psicologia, da Epistemologia e da ideologia
educacional vigente. As pedagogias tradicional e tecnicista veicularam os mesmos princípios
epistemológicos e ideológicos. Somente com o avanço da Psicologia é que outros elementos,
como testes, técnicas, avaliação, entre outros, foram incorporados na prática tecnicista. No
entanto, ambas apresentavam sempre a figura do aluno passivo no processo de aprendizagem
e a figura do professor ativo, enquanto transmissor de informação e de conhecimento. A
Pedagogia Nova herdou princípios totalmente divergentes, que propiciavam ao professor e ao
aluno assumir uma postura ativa no processo educativo. Mas, tais aspectos não interessavam à
nova sociedade industrializada.
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4.2

FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA INTRÍNSECA RELAÇÃO COM O
COMPROMISSO DO FAZER PEDAGÓGICO

A construção da identidade de um professor é cada vez mais complexa. A busca
por aperfeiçoamento é uma prática, na maioria das profissões, e não pode ser diferente entre
os professores. Nesta perspectiva, o professor se vê às voltas com a busca da formação
continuada para melhorar suas práticas e, neste movimento, o destaque vai para os saberes
pedagógicos que podem contribuir para a evolução do professor (TARDIF, 2007).
A análise da prática pedagógica do professor deve ser feita à luz dos valores que
ele internaliza, não deixando de abranger as condições determinantes de sua existência e,
principalmente, a concepção político-pedagógica que serviu de base ao seu processo de
formação. Não atentar para estes componentes é fechar os olhos, entre outras coisas, para a
multiplicidade de elementos políticos, econômicos, culturais, ideológicos e pedagógicos que
definem a prática do professor. Desta forma, não se pode buscar apreender sua prática apenas
pelos comportamentos que demonstra em sala de aula. É preciso ter a compreensão de que as
intervenções do professor na escola (locus primordial de sua prática profissional) representam
um dos momentos de uma dimensão muito maior, de sua práxis como sujeito histórico e
determinado.
Levando-se em conta essas preocupações, é cabível a ressalva de que a postura do
professor não é só determinada por aqueles fatores que interferem na construção psicológica e
prática do sujeito, mas também pela ideia que se faz dele como profissional. Nesses
parâmetros, a interpretação de Cunha (1989, p. 28) propõe “[...] estudar, pois, o professor
como ser contextualizado nos parece da maior importância. É o reconhecimento do seu papel
e o conhecimento de sua realidade que poderão favorecer a intervenção no seu desempenho”.
A leitura da historicidade do homem e a percepção de que, por mais que ela seja
negada, se revelará nas suas ações em busca de um mundo novo onde estejam extintas as
práticas pedagógicas sem afetividade e humanização parecem levar as propostas que são
veiculadas sobre a formação do professor a internalizar, como direcionamento obrigatório, a
articulação entre o domínio dos conteúdos, o saber pedagógico e a ligação destes com a
realidade política envolvente, necessitando, entretanto, que seja mais bem definida a forma
como se expressará a relação entre estes três momentos constituintes do fazer pedagógico. A
existência, hoje, de propostas que discutem a formação do professor buscando escutá-los,
levando em consideração a realidade maior na qual ela está inserida, representa a tentativa de
esvaziar o discurso positivista que, na concepção de Trigueiro Mendes, não consegue
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perceber que a “educação é um projeto simultaneamente político e filosófico, cuja
compreensão não cabe exclusivamente no âmbito da racionalidade científica” (apud CUNHA,
1989, p. 31).
Assim, considerar a amplitude em que está inserido o professor deverá repercutir,
obrigatoriamente, no entendimento de como se dará o processo de ensino-aprendizagem bem
como da seleção dos conteúdos que deverão ser trabalhados quando de sua formação, uma vez
que, se temos a percepção do homem como sujeito da história, fatalmente teremos de
encontrar propostas que o façam também sujeito do conhecimento. Nesse sentido, Tardif
(2007) afirma que um professor competente não transmite apenas saber e conhecimento ao
aluno, ele também consegue fazer o aluno aprender o que fazer com o que aprendeu, isto é, ter
a capacidade para colocar em prática o conteúdo aprendido.
A escuta destas múltiplas relações em que estão inseridos o homem e a mulher
deverá ter como proposta de educação um modelo diferente daquele que se tem caracterizado
em nossa sociedade, em que se vê o fenômeno educativo como pura transmissão do saber,
colocando o aprendiz como mero receptor de informações, incapaz de desenvolver a
criticidade sobre os conteúdos internalizados e, por isto mesmo, alheio à necessidade de
transformação da realidade social vigente. Daí a ênfase dada por Freire, quando se reporta ao
ensino brasileiro, em que se a educação quer formar professores que sejam comprometidos
com as mudanças estruturais da sociedade capitalista, a formação acadêmica para eles
direcionada não “pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios, a quem o
mundo encha de conteúdos [...] mas sim a da problematização dos homens em suas relações
com o mundo” (1989, p. 30).
Agindo segundo o modelo tradicional de ensino, que resume o processo educativo
à simples transferência de saber e de conhecimentos, como se estes fossem a-históricos,
desvinculados das relações sociais de produção, por técnicas consideradas neutras, estarão
sendo formados profissionais que serão, apenas, futuros reprodutores de ideias e valores ou,
em outras palavras e estará sendo reduzido o conhecer a uma transferência em que o professor
se torna exatamente o especialista em transferir conhecimento. Então, ele perde algumas das
qualidades necessárias, indispensáveis, requeridas na produção do conhecimento existente,
assim como no conhecer o conhecimento existente. Algumas destas qualidades são, por
exemplo, a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação, a
incerteza, todas estas virtudes indispensáveis ao sujeito cognoscente (CUNHA, 1989;
DANTAS, 1991).
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Essas considerações sobre a capacitação de professor, sobre a criticidade e o
engajamento destes profissionais na construção de um novo projeto político para a sociedade
não remete a uma despreocupação com o domínio dos conteúdos e ao descaso em relação às
técnicas e aos instrumentos de apoio didático. Não se aproximam nem um pouco disto, mas,
ao contrário, reforçam mais ainda estas preocupações, já que a formação do sujeito político,
crítico, transformador também traz, implicitamente, a necessidade do domínio de seus
instrumentais de trabalho. O compromisso político não negligencia a competência pedagógica, como se estas fossem situações desejáveis, porém excludentes. A competência
profissional talvez seja o primeiro compromisso político que o professor deva assumir para a
transformação da sociedade, pois, será por meio de sua competência que ele formará outros
sujeitos críticos, detentores de conhecimentos que, historicamente, vêm sendo negados às
classes trabalhadoras.
A confirmar esse pensamento, está a busca da importância do domínio dos
conteúdos por parte do professor como condição sine qua non para ele poder desenvolver seu
trabalho em sala de aula. É perceptível que, para trabalhar bem a matéria de ensino, o
professor tem de ter profundo conhecimento do que se propõe a ensinar. O professor que tem
domínio do conteúdo é aquele que trabalha com a dúvida, que analisa a estrutura da sua
matéria de ensino e é profundamente estudioso daquilo que lhe diz respeito.
Este conjunto de preocupações sobre a forma como deve se processar a formação
do professor não deve, no nosso entender, ser restrito aos seus momentos de vivência
acadêmica, seja no curso pedagógico ou no ensino superior, pois a busca de formar um
profissional crítico, competente e comprometido com a transformação social deve estar em
sintonia com o sintoma social contemporâneo – a alienação parental.
O desconhecimento da realidade social em que vive a criança, a falta de
preocupação em perceber quais são as suas necessidades fazem com que o professor contribua
para a reprodução da desigualdade social, uma vez que sua prática termina por ser seletiva,
impedindo, por meio da reprovação, que os alunos da escola pública atinjam patamares
superiores da hierarquia escolar. Nesta escola capitalista, o professor do ensino fundamental,
na maior parte das vezes, é um mero transmissor de um conteúdo fragmentado e destituído de
sentido para as crianças às quais se dirige. Ele desconhece como vivem estas crianças, como
funcionam cognitivamente e quais são suas necessidades. Deste modo, tem contribuído,
através de sua prática, para a seletividade que ocorre na escola pública, fenômeno que
embarga, pela reprovação ou pela evasão, a ascensão da criança aos patamares mais altos da
hierarquia escolar.
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Nessa linha de raciocínio está claro que a falta de preparação do professor não é
por acaso; ela é fruto da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, que esvazia o
professor dos conteúdos fundamentais dificultando o desenvolvimento de uma prática com
vistas a transformar a realidade social. Esta divisão leva o professor a reproduzir práticas
predefinidas por um especialista, que é concebido como detentor dos conhecimentos
essenciais que devem direcionar as ações dos professores em sala de aula. Uma divisão
interna do trabalho escolar que, a despeito de racionalizar e tornar mais eficiente o ensino, cria
a figura do especialista de ensino com a função de pensar, programar a atividade do professor.
E, restando, apenas, ao professor o papel de mero executor de atividades preestabelecidas por
um especialista, dificilmente este conseguirá incorporar na sua ação em sala de aula,
elementos que lhe permitam construir, junto com os alunos, uma ação coletiva que busque
não só compreender a realidade em que estes estão inseridos, mas, também e principalmente,
estar informado das questões pelas quais o sujeito adoece, seja na família seja na escola.
Esta incompetência do professor em articular o processo de ensino-aprendizagem
com os interesses psicossociais é um dos mecanismos utilizados pelas classes dominantes
para deter o avanço da luta política dos dominados. Para Dantas (1991, p. 28), “a
incompetência pedagógica [...] é uma qualificação histórica e, logo, relacionada ao embate
entre as classes sociais, pois consiste na impotência prática de uma determinada classe
alcançar seus objetivos”.
Entretanto, o que definirá uma prática pedagógica articulada com os interesses dos
dominados serão a vinculação e o compromisso político que o professor assumir com os
setores explorados, o que remete ao entendimento de que se o professor não coaduna a
educação com os interesses econômicos, ele pode tornar sua prática pedagógica um momento
de compreensão dos mecanismos de dominação e contribuir na preparação de sujeitos
insatisfeitos com o que lhes é transmitido pelo processo de ensinar e aprender.
Ainda nesse mesmo parâmetro, a modificação da prática do professor não se dará
espontaneamente, necessitando que sejam desenvolvidos mecanismos para provocar uma
ruptura com a prática tradicional para que, a partir daí, seja formado um profissional
comprometido com as grandes questões que se manifestam na contemporaneidade.
Um desses mecanismos pode ser a formação continuada. Contudo, esta deverá ter
características diferentes das formas tradicionais de qualificação do trabalhador em educação.
É preciso que esta forma de continuidade acadêmica restitua ao professor o domínio do
conteúdo a ser trabalhado.
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O domínio do conteúdo por parte do professor, como uma das partes que
constituem sua prática pedagógica, que é eminentemente política, faz com que a formação
continuada desse profissional da educação se revista de grande importância na construção
desta prática, uma vez que será, também, nos momentos em que estiver sendo capacitado que
o professor se apropriará dos instrumentais necessários ao desempenho de uma área crítica,
criativa e transformadora.

4.3

EDUCAÇÃO INFANTIL: NA FAMÍLIA E NA ESCOLA

As mudanças constituídas historicamente modificaram a organização da sociedade
e, consequentemente, a noção de infância. Autores têm enfatizado esta questão, a exemplo de
Sodré (2002) que, quando discorre sobre a determinação histórica da exclusão da cidadania da
infância, afirma que muitas vezes são as classes dominantes que impõem e determinam quais
são as características e o tempo de duração desta fase, como se fosse possível aplicar um
modelo hegemônico para elucidar a infância.
Os primeiros passos da educação infantil no Brasil se deram com a ideia da
criação de jardins de infância, de Joaquim Teixeira de Macedo, em 1883, que compreendeu
que seria necessária a educação para o fortalecimento do espírito de nacionalidade do povo
brasileiro (NÓVOA, 1991). No fim do século XIX, o ensino pré-primário se destinava,
praticamente, apenas aos segmentos da população mais favorecidos economicamente, uma
vez que o jardim de infância era, quase na sua totalidade, de caráter particular, sendo
considerado escola destinada à elite. Com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, redigido por Fernando Azevedo, em 1932, que, em seu item oito, se referia
especificamente à criação de instituições de educação e assistência física e psíquica à criança
em idade pré-escolar (de zero a seis anos), previu-se a organização de jardins de infância
(NÓVOA, 1991). No que diz respeito à organização da educação pré-escolar, esse período
trouxe várias outras contribuições, como a fundação de instituições para a proteção maternoinfantil que teve como primeira instituição a Legião Brasileira de Assistência (LBA), seguida
do Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Organização
Mundial para a Educação Pré-escolar (OMEP), esta última, uma organização internacional.
Quanto à legislação específica para a pré-escola, o primeiro decreto relativo a este
tipo de educação, o Decreto n. 17.698, de 26 de novembro de 1947 afirmava que “[...] a
finalidade das escolas maternais oficiais é a de receber filhos das operárias” e o objetivo das
escolas maternais, segundo o artigo 130, é o “[...] de oferecer às crianças da primeira infância
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oportunidade de desenvolvimento harmônico, em ambiente tanto quanto possível igual ao
lar”. Nele, há referência aos jardins de infância para “[...] que haja oportunidade de cada aluno
praticar a auto-direção e o autocontrole, desenvolvendo a coordenação de esforços e interesses
com seus companheiros” (DROUET, 1990, p. 58). Este decreto orientou o ensino pré-escolar
até 1971. Neste ano, a Lei n° 5.692/1971, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), se refere à educação pré-primária especificando que a mesma “será ministrada em
jardins de infância e escolas maternais”, que se destinava a menores de sete anos. Esta lei
contém, ainda, um artigo dedicado às crianças menores no qual está definido: “Os sistemas de
ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam conveniente
educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes”. Esta foi a
primeira vez que a educação pré-escolar ocupou espaço na legislação educacional do Brasil.
Em 1996, a Lei n° 9.394 incluiu legislação específica à educação infantil com
atendimento às crianças brasileiras na faixa de zero a seis anos no sistema educacional de
ensino, como será visto adiante.
Em 1999, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) elaborou um conjunto de
documentos denominado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)
enfocando a questão da criança no quadro global do seu desenvolvimento. É um documento
que provoca inovações e avanços na educação das crianças em creches e pré-escolas.
Nesse sentido, o contexto histórico do papel que a educação infantil tem assumido
nos países em desenvolvimento tem revelado uma divergência de ênfase, no que se refere a
suas funções. Inicialmente, o atendimento proposto às classes populares foi médico e
sanitário, em seguida, passou a incorporar o aspecto nutricional e social e só mais
recentemente incluiu uma preocupação educacional.
O peso das concepções médico-higienistas na sociedade, particularmente na
assistência à infância, durante as primeiras décadas deste século, acabou por encobrir, à
primeira vista, a influência de outras concepções. Kramer (1984) atribui ao período inicial do
atendimento infantil, chamado por ela de “fase pré 1930, um caráter de atendimento médico e
sanitário”. Estas funções, por um lado, acompanham as profundas transformações sociais que
os países em desenvolvimento vêm enfrentando e, por outro, são influenciadas pelas
descobertas da Psicologia e da Pedagogia Modernas, no que se refere ao processo de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Outra questão se refere à polarização médico-higienista ou assistencial versus
educacional. Para Kramer (1984), há uma segunda fase na história da pré-escola no Brasil, no
período que vai de 1930 a 1980, quando o atendimento passa a ser assistencial, chegando a
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compor, no presente, além da assistência médico-sanitária-nutricional e social o plano
educacional.Kishimoto (1988) se preocupa em assinalar que algumas iniciativas são
educacionais, distinguindo-as das demais.
Com a chegada do século XX, ocorre, no Brasil, a migração em direção as
grandes cidades industrializadas. As precárias condições de vida a que as famílias de baixa
renda estavam submetidas e a crise do sistema educacional, que não consegue cumprir a sua
função de escolarizar as crianças na época adequada, são alguns dos fatores que influenciaram
diretamente o modo como a sociedade desenvolveu expectativas em relação às funções da
pré-escola.
É possível ver que a educação pré-escolar começou a ser reconhecida como
necessária, a partir da década de 1930, pois o seu principal objetivo era, além de garantir
emprego aos professores, enfermeiros e outros profissionais, simultaneamente, fornecer
nutrição, proteção e um ambiente saudável e afetivo estáveis31 para as crianças de dois a cinco
anos. A pré-escola é encarada por alguns professores, como forma de encarar a miséria, a
pobreza e a negligência da família.
A Segunda Guerra Mundial deu um novo impulso ao atendimento pré-escolar,
voltando-se, principalmente, para as crianças cujas mães trabalhavam nas indústrias ou
naquelas atividades em que substituíam o trabalho masculino. De acordo com Kramer (1995,
surgia, assim, a preocupação com as necessidades emocionais e sociais da criança. Depois da
Guerra, tornou-se evidente a influência da teoria psicanalítica e das teorias sobre a criança, na
prática pré-escolar. A atenção do professor se volta, então, para as necessidades afetivas da
criança (agressão, frustração, ansiedade) e para o papel que o professor deveria assumir. Foi
neste período que se descobriu os trabalhos de teóricos como Montessori, Piaget e Vygostsk,
durante os anos 1950.
No início dos anos 1960, as pesquisas que tinham como tema a educação préescolar estavam centradas nos estudos sobre o pensamento da criança e a influência da
linguagem no rendimento escolar. Assim, a década de 1960 é marcada pela importância que
se dá as questões do sucesso/fracasso escolar das crianças filhos de imigrantes e dos negros,
nos Estados Unidos, e dos imigrantes internos, no caso do Brasil. É, portanto, segundo
Kramer (1995), através deste levantamento histórico que se pode dividir a função da préescola ao longo dos anos.

31

Estabilidade não deve ser confundida com constância.
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4.4

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REFLEXIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O trabalho na Educação Infantil parte do princípio de que a intencionalidade
educativa deve estar presente nas interações adulto−criança, parceiros mais−menos
experientes, explicitando-se, sobretudo, quando o adulto responsável assume o compromisso
de levar ao êxito os propósitos aos quais a interação se destina, especialmente quando se trata
de interações pedagógicas, ou seja, daquelas que justificam a existência de espaços
institucionais. Para Salvador, o sentido da instituição educativa está em assumir sua condição
de veiculadora de conhecimentos específicos, conhecimentos estes que se tornarão objetos de
apropriação pelas crianças quando “[...] se ponha em marcha atividades especialmente
preparadas com esta finalidade” (apud MACHADO, 1994, p. 163).
A proposta pedagógica, em uma visão construtivista do conhecimento, tem, no
aluno e em suas possibilidades, o centro da ação educativa. Assim, o processo pedagógico é
construído a partir das possibilidades, das potencialidades que o aluno já dá conta de fazer. É
isto que o motiva a trabalhar, a continuar se envolvendo nas atividades escolares, garantindo,
assim, o sucesso do aluno e sua aprendizagem.
Essas abordagens enfatizam a aprendizagem ativa e o trabalho cooperativo em
grupo, o que cria ambientes mais adequados à aprendizagem. O conteúdo e as atividades
devem levar em conta o princípio da aprendizagem significativa: atividades que partam de
experiências positivas para os alunos, dos interesses, dos significados e sentidos atribuídos
pelos mesmos. Para isto, há necessidade de cooperação e troca com a família, que informa
sobre os gostos, preferências, rejeições, vivências e informações que o aluno já possui.
A proposta pedagógica do Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI) enfatiza a indissociabilidade entre cuidar e educar, respeitando a
singularidade e a individualidade de cada criança: diferenças sociais, cognitivas,
econômicas,culturais, étnicas e religiosas. Assim, afirma que:
Educar significa propiciar situações de cuidado, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada interpessoal, de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança e o acesso,
pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.
‘Cuidar’ significa ajudar o outro a se desenvolver como ser humano,
valorizar e ajuda a desenvolver capacidades (BRASIL, 1998, p. 23-24).
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Diante disso, o enfoque representativo destaca a concepção do desafio ao
inusitado, ao medo do que é desconhecido e à insegurança resultante do despreparo ou da
falta de vontade para oferecer uma educação de qualidade que tenha atenção à diversidade.
Entendo ser a educação, o mais importante recurso para estimular a infância a
superar as provações do dia a dia. Assim, torna-se emergencial propiciar condições para que
as crianças recebam a atenção necessária à construção dos laços afetivos, na mediação dos
conhecimentos. Para tanto, na educação infantil, o professor é o principal parceiro da criança
no aprendizado do cuidar de si. Ele necessita, portanto, estar consciente do conteúdo
simbólico das práticas que envolvem os cuidados voltados às necessidades físicas das
crianças, além de ter um conhecimento básico sobre nutrição, metabolismo humano, saúde
coletiva, processos infecciosos etc. Com isto, ele pode providenciar melhores condições de
atendimento às necessidades infantis de cuidado físico e promover vivências mais saudáveis
nos ambientes coletivos.

4.5

O TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR INFANTIL

Dentre as muitas dificuldades que atingem a Educação Infantil, pode-se ressaltar o
problema da qualificação profissional para o trabalho com crianças pequenas. De acordo com
a LDB (BRASIL, 1996), para atuar nesta primeira etapa da Educação Básica, a formação
mínima do professor é aquela oferecida em nível médio, na modalidade Normal (Art. 62).
As funções do profissional de educação infantil estão passando por reformulações
profundas, visto que aquilo que se esperava dele há algumas décadas não corresponde mais
aos dias atuais. Nessa perspectiva, os debates indicam a necessidade de uma formação mais
abrangente e unificadora para professores infantis e de uma reestruturação dos quadros de
carreira que leve em consideração os conhecimentos já acumulados no exercício profissional,
bem como possibilite a atualização profissional. Nessa perspectiva, o Referencial Curricular
enfatiza que:
Faz-se necessário que os profissionais, nas instituições de educação infantil,
tenham ou venham a ter uma formação inicial sólida e consistente,
acompanhada de adequada e permanente atualização em serviço. Assim, o
diálogo, no interior da categoria, tanto quanto os investimentos na carreira e
formação do profissional pelas redes de ensino, são hoje, desafio presente,
com vista à profissionalização do docente de educação infantil (BRASIL,
1998, p. 41).
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Isso significa que as redes de ensino deverão colocar-se a tarefa de investir, de
maneira sistemática, na capacitação e atualização permanente e a serviço de seus professores,
aproveitando as experiências acumuladas daqueles que já vêm trabalhando com crianças há
mais tempo e com qualidade. Diante disto, afirma, ainda, o Referencial Curricular:
O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o professor tenha uma
competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe
trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados
básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas
áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma
formação bastante ampla e profissional que deve tornar-se, ele também, um
aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus
pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações
necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para
reflexão sobre a prática direta comas crianças a observação, o registro, o
planejamento e a avaliação (BRASIL, 1998, p. 41).

É nessa perspectiva que é necessária uma formação mais sólida e abrangente para
que o professor da educação infantil possa acompanhar as novas exigências do mundo e a
grande demanda de crianças, como afirma o Referencial Curricular (BRASIL, 1998, p. 41).
Para que os projetos educativos das instituições possam, de fato, representar esse
diálogo e debate constante, é preciso ter professores que estejam comprometidos com a
prática educacional, capazes de responder às demandas familiares e das crianças, assim como
às questões específicas relativas aos cuidados e aprendizagens infantis. O professor percebe
que, desde bem pequenas, as crianças apresentam atitudes de interesse em descobrir o mundo
que as cerca, são curiosas e querem respostas a seus porquês, assim, seu trabalho deve ser o
de estimular e orientar as experiências por elas vividas e trazidas de casa, para que, no seu
dia-a-dia, elas possam construir seu próprio conhecimento.
O professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de
diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias das
crianças com as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de
socialização. Ele deve ser o mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento,
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e
capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos
prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano.
Desse modo, os aspectos inerentes à educação infantil – saúde, afeto, segurança,
interação, alimentação, estimulação, brincadeira, entre outros – devem integrar o
cuidar/educar de forma dinâmica: a saúde está presente na hora da higiene, na escolha do
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alimento adequado e na discussão; o afeto perpassa todas as ações, demonstrando para a
criança, através da própria ação, como estabelecer laços afetivos nas relações sociais; já
brincadeira, como afirma Vygotsky (1996, p. 117), é a atividade principal porque “cria uma
zona de desenvolvimento proximal da criança”, ou seja, na brincadeira, a criança realiza ações
que estão além daquilo que a sua idade lhe permite realizar, agindo no mundo que a rodeia
tentando apreendê-lo, auxiliando-a a superar progressivamente suas aquisições de forma
criativa. De acordo com Santos, para entender a brincadeira, deve-se entender a criança,
assim, ele afirma que:
Para ajudar a criança no seu desenvolvimento buscamos compreender sua
natureza, e nessa busca encontramos o brincar como uma necessidade básica
que surge muito cedo nela. A brincadeira é considerada a primeira conduta
inteligente do ser humano; ela aparece logo que a criança nasce e é de
natureza sensório-motora. Isso significa que o primeiro brinquedo são os
dedos e seus movimentos, que observados pela criança constituem-se a
origem mais remota do jogo. Para cada etapa do desenvolvimento infantil
existem tipos de brincadeiras correspondentes (SANTOS, 2002, p. 13).

Por isso, a brincadeira tem uma função essencial na vida da criança e, embora
muitos professores digam que a criança muito pequena não brinca ou não gosta de brincar, o
que ocorre é que ela brinca de maneira diferente das maiores, envolve-se em brincadeiras
sucessivas e por um curto período de tempo. A brincadeira pode ser entendida como uma
atividade imaginária, por ser a primeira forma que a criança encontra para superar as situações
em que se depara com restrições. Diante disto, Vygotsky (1996) afirma que a brincadeira deve
permear todas as ações como jogo simbólico através do qual a criança escuta a si e ao outro,
tendo todo seu corpo e alma interagindo de forma a construir a si, ao outro e ao meio e
enaltece a importância da ação do imaginário no brincar, que vai evoluindo acompanhando o
crescimento da criança.
Segundo Vygotsky, no momento em que a criança passa a empregar alguns
objetos como se fossem brinquedos e, através deles a realizar ações, isto significa que ela já
domina a função simbólica.
No brinquedo a criança opera com significados desligados dos objetos e
ações aos quais estão habitualmente vinculados, entretanto, uma contradição
muito interessante surge, uma vez que, na brincadeira, ela inclui, também,
ações reais e objetos reais. Isto caracteriza a natureza de transição da
atividade do brinquedo: é um estágio entre as restrições puramente
situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser
totalmente desvinculado de situações reais (1996, p. 129).
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Logo, o agir pedagógico deve atender às reais necessidades das crianças, deve ser
criativo, flexível, atendendo à individualidade e ao coletivo, ser o eixo organizador da
aquisição e da construção do conhecimento a fim de que a criança passe de um patamar a
outro na construção de sua aprendizagem. (OSTETTO, 2000). Pensar sobre isto implica em
reinventar o espaço das salas para que nele se deem as interações do sujeito com o mundo
físico e social, oportunizando-lhe vivências e situações de troca de ponto de vista, tomadas de
decisões, sendo promovida, assim, sua autonomia e cooperação, tão importantes para a
formação de um novo cidadão.
Para tanto, uma Instituição de Educação Infantil deve procurar conhecer a criança
na sua realidade, entendê-la como ser social, com cultura e princípios diferenciados. Partindo
desta premissa, possibilita-se o desenvolvimento, através da exploração de objetos, da
incorporação de relações interativas, de atividades lúdicas, do desenvolvimento motor, enfim,
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, social e afetivo. “O intelecto, portanto, é a
soma de muitas capacidades diferentes, cada uma das quais, em certa medida, é independente
das outras e, portanto, tem de ser desenvolvida independentemente mediante um exercício
adequado” (VYGOTSKY, 1991, p. 7).
Diante desse quadro de reconhecimento da educação infantil, cada vez mais, um
número crescente de famílias de diferentes camadas sociais e a sociedade em geral passa a
demonstrar confiança e a dar credibilidade às instituições escolares responsáveis por essa fase
de desenvolvimento da criança. Ainda para Vygotsky, a tarefa do professor consiste em:
[...] desenvolver não uma única capacidade de pensar, mas muitas
capacidades particulares de pensar em campos diferentes; não em reforçar a
nossa capacidade geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes
faculdades de concentrar a atenção sobre diferentes matérias (1991, p. 7).

O compromisso maior da educação infantil, hoje, é desenvolver uma prática
pedagógica que possibilite a ampliação dos conhecimentos sobre a natureza, a cultura, a
sociedade e todo o processo que envolve o dia a dia dessas crianças. “Em consequência, o
sistema de atividade da criança é determinado em cada estágio específico, tanto pelo seu grau
de desenvolvimento orgânico quanto pelo grau de domínio no uso de instrumentos”
(VYGOTSKY, 1998, p. 28).
Diante deste panorama de concepção no Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil encontramos:
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[É] função do professor considerar, como ponto de partida para sua ação
educativa, os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das mais
variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas.
Detectar os conhecimentos prévios das crianças não é uma tarefa fácil.
Implica que o professor estabeleça estratégias didáticas para fazê-lo
(BRASIL, 1998, v. 1, p. 33).

O professor deve ser um guia para o entendimento, alguém que, segundo Bruner
(2001), ajuda o aluno a descobrir por conta própria e enxergar as crianças como seres
pensantes cujo desenvolvimento pode acontecer em decorrência das trocas de conhecimento
entre professor-aluno e aluno−aluno. Para que o professor obtenha êxito, ele deve incentivar o
aluno a restaurar a confiança em si mesmo, ressaltando os acertos, ainda que pequenos, e não
enfatizando os erros, valorizando o esforço e o interesse do aluno.
Não existe um caminho que possa ser considerado como o melhor ou único para
se ensinar, conforme o RCNEI que ressalta, assim, a importância de se conhecer diversas
possibilidades de trabalho que possam ser desenvolvidas pelo professor em sala (BRASIL,
1998). Mudanças no processo de ensino também devem ocorrer na prática do professor, pois,
sem esta adequação, a aprendizagem do aluno fica comprometida, de forma que o professor
deve estar preparado para enfrentar situações novas. Nesse sentido, tendo-se em mente que
“[...] hoje em dia nenhuma inovação pode passar ao lado de uma mudança ao nível das
organizações escolares e do seu funcionamento”, segundo Nóvoa, “falar de formação contínua
de professores é falar de um investimento educativo dos projetos de escola” (2002, p. 60.
É necessário, portanto, levar em consideração que a realização de eventos isolados
e assistemáticos pode ocasionar uma não mudança e a não inovação das práticas escolares, na
medida em que não atendem às reais necessidades do cotidiano escolar e correm o risco de
não se incorporarem ao discurso do professor, dado o seu caráter espontâneo. Esta não
sistematização de uma prática de formação continuada para os aspectos inovadores que têm
surgido no processo de discussão de uma educação pública de qualidade para todos os
envolvidos no cotidiano educacional pode, por sua vez, afetar a prática pedagógica realizada
no dia-a-dia da educação.
Para Kramer (1994), a Educação Infantil se fundamenta no binômio educar/cuidar
e, consequentemente, a formação de seus profissionais também deve se pautar nele. Segundo
a autora, para que haja a conjugação destas atividades é preciso despir-se de uma visão
hierarquizada das atividades de educar e cuidar, uma vez que ambas partilham de igual
importância no cotidiano da Educação Infantil, são ações indissociáveis no processo
educacional da criança pequena e esta especificidade exige uma formação diferenciada
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daquela que é dada a outros níveis de ensino. Portanto, o papel do professor de crianças
pequenas difere, em alguns aspectos, dos demais professores, o que configura uma
profissionalidade específica do trabalho do professor na educação desta fase. Esta
singularidade deriva das próprias características da criança, das características dos contextos
de trabalho do professor, do processo e das tarefas desempenhadas por ele. (FORMOSINHO,
2002). De acordo com os Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 2002, p.
70), “a formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas
educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um processo
constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais”.
Este processo de reflexão e autoavaliação, que acontece em diferentes tempos e espaços,
precisa ser contínuo e coerente com a ação educativa que se pretende implementar.
A formação se constrói por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e não por acúmulo de cursos, conhecimentos ou técnicas. Ela deve oportunizar meios
aos professores para um pensamento autônomo, facilitar as dinâmicas de (auto)formação e
pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de uma autonomia
contextualizada da profissão. Importa, portanto, valorizar paradigmas de formação que
promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu
próprio desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na implementação
das políticas educativas (NÓVOA, 1992, p. 27). Nas últimas décadas, a formação de
professores, segundo Pimenta, Garrido e Moura (2001), passa pela mobilização de vários
saberes, dentre eles: saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada,
saberes de uma militância pedagógica.
No atual panorama, a formação do profissional, inicial e continuada, muitas vezes
não se tem apresentado como um modelo que garanta as reais necessidades da escola, uma
vez que não contempla um currículo capaz de dar conta da formação do profissional da
educação, nem estudos acerca da prática pedagógica ou indica os caminhos que levariam o
profissional a se tornar um crítico consciente da sua própria ação. (ZANATA, 2004, p. 64).

4.6

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) dispõe, no título VI, art. 62:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
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institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL,
1996).

A formação do professor infantil deve estar fundada na concepção de educação
infantil. Deve buscar a superação da dicotomia educação/assistência, levando em conta o
duplo objetivo da educação infantil de cuidar e educar. A formação deve ser entendida como
direito do profissional, o que implica a indissociabilidade entre formação e profissionalização.
Diferentes níveis e estratégias de formação devem ser geradores de profissionalização, tanto
em termos de avanço na escolaridade, quanto no que se refere à progressão na carreira.
(GARCIA, 2001). A ideia de profissionalização do professor é aplicável aos professores de
educação infantil, da mesma maneira que aos professores dos outros níveis de ensino. A
questão da educação do professor precisa ser discutida e levada a sério, pois a práxis do
professor se refaz em cada homem e os homens refazem seu próprio projeto de vida e seu
mundo social. Conforme Zabalza, as características pessoais do professor de educação infantil:
[...] continuam a ter um forte peso na definição do seu perfil profissional.
Principalmente, aquelas que são básicas para estabelecer essas conexões
adulto-criança: − cordialidade, proximidade e calor (em oposição à frieza e
ao estabelecimento de distâncias); − originalidade, capacidade de quebra da
formalidade (1998, p. 27).

O professor não é somente um profissional que está naquele espaço educativo
com a intenção de educar mediando a interação da criança com o mundo sociocultural. Esse
professor vai mais além, quando brinca, cuida e ama, dando relevância e significado a essa
relação professor-criança e criança-criança. Diante destas considerações, a formação
continuada deve possibilitar aos profissionais que atuam na Educação Infantil a reflexão e a
(re)construção contínuas e permanentes de suas concepções e práticas educativas, tendo como
foco as especificidades do trabalho professor nesta etapa educacional e as diferentes
linguagens utilizadas pela criança para o conhecimento de si e do meio em que se encontra.

4.7

FORMAÇÃO

DOCENTE

E

O

ESTATUTO

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE

A Lei n° 8089/1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Traz, dentre outros pontos,
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a responsabilidade da proteção integral à criança e adolescente de diferentes esferas sociais,
sendo o ambiente escolar um importante espaço de observação e identificação de situações de
risco a estes grupos de pessoas que, por pertencerem a determinada faixa etária, gozam de
proteção especial.
Como trabalhei, no Segundo Ato deste escrito, a Alienação Parental como
expressão de violência e, portanto, um subgrupo dos maus tratos, faço a opção, aqui, de tecer
reflexões acerca dos maus-tratos e do Estatuto da Criança e do Adolescente para,
posteriormente, analisar lugares e posições do professor.
Aqui, ocupo-me em defender que o Estatuto da Criança e do Adolescente não
admite silêncios ou omissões. Começo, por exemplo, com o que diz o seu Art. 13: “os casos
de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de
outras providências legais” (BRASIL, 1990). E quem são as pessoas ou instituições, para
além dos pares parentais, que mais têm acesso a possíveis vítimas de práticas alienadoras?
Grifo aqui que o artigo conclui, harmonizado com o principio da precaução
(apenas a suspeita já valida a comunicação), com uma ressalva ampliativa da obrigação, ou
seja, a comunicação ao Conselho Tutelar não afasta a exigência de “outras providências
legais”. No caso, ao não discriminá-las, deixa o legislador certa margem discricionária
àqueles que são obrigados à comunicação e, também, para o intérprete legal. A infração ao
dispositivo encontra-se capitulada no Art. 245:
Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à
saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena
− multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso
de reincidência. (BRASIL, 1990).

Os dois artigos precisam ser lidos em conjunto. Um dispõe a obrigação e se
encontra no capítulo que trata do direito à vida e à saúde. Daí deduz-se, até pelos artigos
próximos, a obrigação inafastável dos profissionais de saúde. Entretanto, por esta via só se
chegaria à noticia dos casos ingressados em hospitais ou ambulatórios. Por isto, quis o
legislador ampliar o leque de obrigados e assim o fez no Art. 245. Note-se, ainda, que tal
obrigação, programaticamente, não é só de hospitais, creches, escolas e profissionais de tais
instituições. Assim, estabelece o Art. 18: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e
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do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor”.
Gostaria, ainda, de trazer o Art. 4º, que atribui a efetivação dos direitos infantojuvenis como obrigações “da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder
Público”,deixando claro o conteúdo pretendido pelo legislador. Mais do que o zelo por uma
forma, tem a lei uma finalidade: inibir, evitar, punir os maus-tratos a crianças e adolescentes
e, para isto, compromete todos os membros da sociedade, independentemente da condição em
que nela se insiram. Marco também o Art. 5º, que prevê punição, na forma da lei, a “qualquer
atentado, por ação ou omissão” aos direitos de que se trata.
Há, na formação do professor, principalmente em se tratando da educação infantil,
um lugar para o trabalho acerca da identificação de atos de Alienação Parental e se faz
necessária uma capacitação referente à identificação destes atos que ecoam na instituição
escolar e à necessidade de comunicação às autoridades competentes, quando a criança ou
adolescente se encontra em risco, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
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ATO V

(IN)CONCLUSÕES

Um galo sozinho não tece uma manhã:
Ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo que
apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
João Cabral de Melo Neto (1956).
Pretendi uma aproximação com o sintoma contemporâneo da Alienação Parental
neste escrito, tecida com as dimensões da psicanálise e da formação docente. E, diante dele,
percebo o quanto ações isoladas não têm poder de minoração do fenômeno em foco. Está
claro para mim que, somente intervenções interdisciplinares entrelaçadas poderão ter efeito na
dinâmica da Alienação Parental e na estruturação dos sujeitos. A contemporaneidade,
marcada pela alteração nos referenciais individuais e institucionais ou pela inadequação destes
para responder às demandas presentes, oferece uma pluralidade de sistemas de significação. O
último censo, de 2010, listou dezenove laços de parentesco para dar conta das mudanças de
estruturação de laços familiares e de parentesco de nossa sociedade contra onze listados em
2000. O modelo de casais com filhos deixou de ser dominante no Brasil e, pela primeira vez,
foi detectada e reconhecida esta diversidade, mostrando que os outros tipos de arranjos
familiares estão em 50,1% dos lares no país (IBGE, 2010).
Por outro lado, é inegável que a união dos pais é importante para a saúde afetiva e
psíquica dos filhos. A própria criança percebe seu laço com os pais como um meio de apoio
por toda a vida, que lhe proporcionará segurança e estabilidade, elementos fundamentais para
as primeiras apreensões da realidade que constituirão sua vida futura (CARVALHO;
MIRANDA, 2007). Porém, é cada vez mais comum a dissolução dos laços maritais e, diante
disto, pensar em manejos de permanência da parentalidade pós-ruptura conjugal é, a cada dia,
mais pertinente.
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Mousnier (2002) revela que ambos os pais, unidos ou separados, têm o dever de
zelar pelo desenvolvimento dos filhos, independentemente dos desencontros existentes entre
eles, dever inclusive assegurado no Código Civil brasileiro: “Art. 1.632 – A separação
judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos
senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos”.
Mas, apesar de tal dispositivo, o que observamos ainda hoje é uma representação
de obrigatoriedade para as mães do papel de responsabilização pelos filhos e para os pais o de
mero provimento. O modelo tradicional de maternidade, ideologia do devotamento e do
sacrifício, caracterizava a figura feminina como responsável pela manutenção do laço
familiar. Esta tarefa teve prioridade sobre suas necessidades pessoais, visto que era por meio
de ser mãe que se concretizava a sua identidade enquanto mulher, até então considerado o
ideal feminino mais nobre e dignificante (BADINTER, 1985). Apesar de muitas mudanças
socioeconômicas e culturais, que se consolidaram na segunda metade do século XX,
provocando alterações nas condições de feminino e masculino, ainda hoje é notória a
influência da ideologia religiosa no exercício da maternidade: aproximar-se da santa Maria,
mãe de Jesus, é o ideal. Já sobre a paternidade, Silveira (1998) considera que ela é construída.
O lugar do pai e o lugar do filho surgem na relação interpessoal e, por isto, não é
garantida por fatores como tipo sanguíneo, sexo, idade ou poder econômico. As relações são,
também, marcadas por vivências afetivas que nelas ocorrem. Mas, quando ocorre o divórcio,
têm-se diluído também os papéis parentais e as repercussões desse deslocamento de lugares,
pós-desenlace, têm trazido seérias consequências às crianças e repercutido em diferentes
espaços educacionais.
Os altos níveis de violência nas famílias que passam por divórcio desafiam as
atuações profissionais mais preparadas e os métodos de intervenção existentes. Estando a
criança envolvida no grupo familiar, passa a ser dever do Estado averiguar possíveis prejuízos
ou danos e zelar pela proteção da criança. Muitas vezes, os professores se encontram- em uma
situação delicada, por temerem que o seu posicionamento ou determinação possa gerar efeitos
contrários ao esperado. Esta observação evidencia quão desamparadas se encontram as
famílias desfeitas e os professores, diante da quebra dos laços maritais e vem marcar a
urgência de uma melhor estrutura nos espaços educacionais e o apoio de programas que lidem
com níveis mais amplos e reflexivos da temática abordada.
Resgato meu objetivo geral, delineado no início deste escrito: analisar a formação
do professor da educação infantil e o manejo diante da Alienação Parental. Como problema,
de pesquisa, delineei a questão Que lugar e posição ocuparia o professor da educação
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infantil na dinâmica de alienação parental, qual sua formação e que estilo poderia implicá-lo
no processo (des)alienante de presença-ausência na vida escolar do aluno?, entendendo a
necessidade de uma tecelagem destas áreas de conhecimentos. A formação docente, enquanto
campo de saber isolado, se encontra bem estruturada e teorizada. Mas, em chegando o tempo,
busquei fazer a análise desta formação do professor entrelaçando-a com os manejos em
relação à Alienação Parental e, pela escassez teórica de reflexões interdisciplinares, encontreime com limites de expansão para uma análise ampla.
Sobre os resultados, em atos, apresento-os a seguir.
Em “Ato II − Alienação Parental e Famílias”, entendi que: a) pelas novas formas
de relação que os diferentes grupos sociais escolhem estabelecer, a Alienação Parental é um
sintoma da contemporaneidade; b) as letras gardnerianas tem um viés organicista e, por isto,
se afastam de constructos importantes para a escuta do sujeito em foco, o infans; e c) o ato de
Alienação Parental é um maltrato à criança32, uma prática de violência doméstica silenciosa,
velada e recorrente.
Em “Ato III − Alienação Parental & Psicanálise e Educação”, concluo sobre a
ampla possibilidade de contribuição para avaliar as pulsões de vida e de morte, Eros e
thanatos, dos amódios33, afetos ambivalentes.
Em “Ato IV − Tríade: Formação Docente, Alienação Parental e Psicanálise e
Educação”, conclui, com clareza, a inexistência de uma política educacional de formação de
professores que contemple o sintoma contemporâneo da Alienação Parental e que prepare o
professor para a sua identificação e comunicação às instâncias competentes.
Cabe aqui a análise dos profissionais que lidam com a educação infantil cuja
grande maioria é constituída por mulheres que, em alguma ordem, experimentam/
experimentaram separações conjugais, seja delas mesmas ou de pessoas próximas, onde há
uma ancoragem de referência familiar. Não rara são as vezes, ressalta Dolto (2003), que a
referência feita à separação por estas mulheres é a de abandono, mesmo que exista contato
entre o pai e o/a(s) filho/a(s).
Hurstel (1996, p. 128) alerta para o que denomina de “linhas de fragilização da
função paterna”, que multiplicam e perpetuam a ideia de que as crianças “são da mãe”, que as
“mães sabem melhor do que os pais sobre o que diz respeito às crianças”, crença que,
32

33

A Alienação Parental pode ser praticada a sujeitos com diferentes faixas etárias, inclusive adultos.
Neste escrito, há um enfoque à criança pelo recorte metodológico estruturado no início desta
dissertação.
Neologismo lacaniano, o amódio, assume como significante a ambivalência de afetos existentes
numa relação.
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conforme a autora, homens e mulheres compartilham ainda hoje. Há um pensamento
compartilhado socialmente de que a segurança da filiação se constitui pelo casamento e que,
em havendo sua dissolução, a ruptura reverbera na relação entre pai e filho/a(s). E hoje, como
indicam os dados, é cada vez menos comum a configuração familiar conhecida como nuclear,
podendo estar a função paterna comprometida no exercício da parentalidade.
Costurar constructos Alienação Parental, objeto que me arrebatou de maneira
singular, com lugares e funções parentais e a formação docente abriram, diante de mim, novas
possibilidade teórico-analíticas. Ao tecer essas linhas, usufruo da topologia lacaniana do nó
Borromeu34 para propor as reflexões a seguir:

Figura 3 − Instâncias que representam o aparelho psíquico

Fonte: Elaboração própria

O matema lacaniano representado em três anéis enlaçados, para apresentar a
trilogia da Alienação Parental, Formação Docente e Construtos Psicanalíticos, todos
enodados, em que a intercessão é a criança como abaixo representado:

34

Representação utilizada por Lacan. Cada um dos três círculos do nó borromeano representa umas
das instâncias que compõe o aparelho psíquico: 1) o simbólico, a combinatória sem substância que
organiza os significantes; 2) o imaginário, a dimensão do que se vê ou que se pensa que se vê dos
objetos; e 3) o real, aquilo que, por escapar à possibilidade de recobrimento total pelos significantes,
permanece na zona do inominável.
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Figura 4 − Trilogia da Alienação Parental, Formação Docente e
Construtos Psicanalíticos

Fonte: Elaboração própria

Como estou diante de um fenômeno dinâmico, em alguns momentos, há trocas de
lugares entre os compositores do anel, marcando a dialética nas relações, que se (re)velam
enodadas e imbricadas na forma dos escritos apresentados, em que a criança está no centro da
representação, assim como de meu estudo.
Na lei específica que regula o ensino no Brasil (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), coerente com o princípio da precaução e presentes as dificuldades impostas pela
realidade, há a ampliação do rol de destinatários, como expresso em seu art. 12:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: [...]
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do
percentual permitido em lei.

Diante do transcrito, fica clara a expectativa legal de implicação das instituições
escolares em relação à proteção integral às crianças e adolescentes. Mesmo não havendo,
expressamente, a obrigatoriedade de comunicação da instituição escolar, pelo seu
representante, das condições de risco quando a criança está exposta, entendo que qualquer
leitura que se faça do Estatuto da Criança e do Adolescente deve seguir esta interpretação.
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“Art. 56 – Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de: I – maus tratos envolvendo seus alunos; [...]”.
É obrigação da Escola e do professor, após tomar conhecimento de possível
ocorrência de abuso, comunicar à autoridade competente, no caso, o Conselho Tutelar e/ou o
Ministério Público do Estado (MPE), o exato teor do que for relatado pela criança e ou
adolescente. Não pode ser considerada divulgação o relato de qualquer circunstância ou fato
relacionado à informação prestada – nos exatos termos que impõem o dever funcional e o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ao Conselho Tutelar.
É importante destacar que, seja a criança ou adolescente acometido ou não de
doença física ou mental, não é lícito ao professor simplesmente silenciar, imaginando tratar-se
de “invenção” do aluno.
A Escola e o seu dirigente não podem deixar de comunicar ao órgão competente
para que este busque apurar o fato. Ao fazê-lo não fere qualquer direito do aluno ou de seus
familiares, ao contrário, exerce um dever adstrito ao direito de proteção da pessoa em peculiar
estado de desenvolvimento. Há o exercício de um dever ao qual está vinculado de forma
direta em face de sua atividade profissional.
Hélio de Oliveira Santos, ao comentar o art. 245 do Estatuto da Criança e do
Adolescente ratifica a necessidade de comunicação dizendo:
Aos profissionais elencados na lei cabe a notificação da suspeita de
verificação do ato abusivo a um órgão de proteção à criança e ao
adolescente, imediatamente ou o mais rápido possível, por telefone,
preparando, a seguir, um breve relatório a ser encaminhado. A ausência de
um telefonema imediato ou notificação por escrito estará sujeita à punição
penal e administrativa prevista. Tal notificação não significa um
procedimento civil ou criminal, a ser iniciado contra o suspeito pelo ato
abusivo. Há necessidade de pronta verificação do ato e sua veracidade, por
profissionais técnicos da área de proteção à criança, podendo a mesma ser
submetida a exames médico-legais, por decisão da Justiça. A notificação
telefônica ou por escrito será individual, não podendo ser impedida por
supervisores, administradores ou donos de estabelecimento (1992, p. 738).

(DES)ALIENANDO: ARREMATANDO POSSIBILIDADES

É inegável a necessidade de acompanhamento dessas famílias, através da criação
de estratégias conjuntas (escola e família). Em Nova York, os pais que passam por separação
devem frequentar cursos e orientação quinzenais sobre como lidar com os conflitos do pósdivórcio, para minimizar o impacto nos filhos. Alguns destes programas, como o
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Breakthrough Parenting35, têm como objetivo ajudar os pais a lidar com o litígio no pósdivórcio, inclusive prevenindo contra a Síndrome da Alienação Parental. Apesar de a
Psicanálise indicar o impossível que existe na educação por reconhecer a dimensão do desejo
que está para além de uma prática educativa, pode-se reconhecer, neste tipo de programa
social, o reconhecimento da ambivalência afetiva que pode assumir uma separação conjugal e
a necessidade do apoio do Estado, por exemplo, diante da falência (ou deslocamento) das
funções parentais. Já o programa Families Bridges36 tem o objetivo de tratar crianças que
rejeitam um dos genitores e de mantê-las afastadas dos conflitos conjugais após a separação.
Alguns destes serviços de reintegração, como The Rachel House37 e Overcoming Barriers
Family Camp38, propõem um acampamento com atividades orientadas por especialistas que
acompanham a família para reestabelecer relações.
Nos EUA existe uma forma inovadora de resolução de conflitos de alta litigância
denominada Parenting Coordination39. O programa tem um processo centrado na criança, não
confidencial, para famílias em que a mediação não é apropriada devido aos altos níveis de
conflito ou de violência doméstica, incluindo a Síndrome da Alienação Parental. Os
profissionais são capacitados e designados pela instância judicial para trabalhar famílias
selecionadas pelo magistrado.
Embora a mediação tenha sido apontada, na contemporaneidade, como um
importante instrumento que permite maior alcance de avanço na resolução das disputas ela
não é indicada nas famílias que passam por alta litigância. No entanto, em razão de o
35

36

37

38

39

Tendo como livre tradução Rompimento parental, esse programa, com mais de 25 anos de
existência, se propõe a ajudar famílias de diferentes origens a alcançar avanços sólidos, como
descrevem eles. Objetiva ajudar os pais a compreender como as crianças pensam, como elas
funcionam em diferentes idades e como obter a disciplina eficaz com ensinar o que fazer, ao
contrário do que não fazer, em privilégio a situações de ruptura conjugal.
Families Bridges é um programa educacional e experiencial inovador que ajuda crianças e
adolescentes com sintomas graves de Alienação Parental a viver com um dos pais que dizem odiar
ou ter medo. Vários profissionais liberais dos EUA e do Canadá participam do programa. Embora
existam intervenções alternativas, que Dr. Warshak, coordenador, está disponível para discutir com
as partes interessadas, Families Bridges é descrito no site, porque, em sua opinião, ele é o programa
que tem a melhor chance de ajudar a aliviar a alienação grave.
A Casa de Rachel tem como proposta a orientação de pais, por equipe multidisciplinar, para a
condução do processo de separação junto às crianças fruto da relação. Esse trabalho acontecem
regime de internamento temporário para desenvolvimento de atividades que propiciem a
valorização da convivência familiar.
Traduzido livremente, a Abordagem Ultrapassar Barreiras oferece às famílias uma alternativa ao
litígio em curso. Constitui-se como uma organização sem fins lucrativos criada para promover
relações saudáveis das crianças com seus pais, quando esta está em risco de perder um
relacionamento com um dos pais.
Parenting coordenador (PC) é uma prática relativamente nova usada em alguns estados norteamericanos para gerir as questões em curso no de alto conflito de disputa de criança e visitação
(casos conduzidos por profissionais, psicólogo ou um advogado designado pelo Tribunal).
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agravamento dos conflitos não raramente levar à Síndrome da Alienação Parental, a mediação
pode ser indicada nos casos em que os conflitos não estão tão intensos, inclusive ser utilizado
em espaços educacionais como estratégia de minoração de tensões parentais.
A função social da escola na contemporaneidade é a de favorecer o
desenvolvimento do pensamento crítico e, para chegar a ele, deve-se passar, necessariamente,
pelo fomento do pensar livre e criativo, buscando refletir acerca dos problemas físicos ou da
história do universo, estimulando a interrogar a realidade, duvidar de explicações, buscar o
porquê das coisas e reorganizar seu ambiente para que a criança tenha prazer, seja sadia,
conhecedora e transformadora da realidade social em que vive (CARDOSO, 2009). Foi-se o
tempo em que a expectativa educacional era passiva: a de transferência do conhecimento aos
alunos sem expectativa de entendimento por parte deles e sem qualquer movimento de
integração deste conhecimento à vida dos alunos. Para Souza (2001), as instituições de ensino
de hoje devem estar voltadas para favorecer o desenvolvimento das crianças, tendo como
meta torná-las livres, autônomas, em uma íntima relação entre desenvolvimento intelectual,
afetivo e social. Delval (1998) também pensa que a escola é capaz de tornar os homens mais
livres e mais autônomos, mas só conseguirá fazê-lo na medida em que tiver se modificado
substancialmente. Ressalta o autor que a instituição é que deve se adaptar às necessidades do
sujeito e não o contrário. Em verdade, os dois aspectos devem acontecer e a responsabilidade
desta adaptação tem de ser objetivo explícito da escola.
A abordagem gardneriana traz um recorte visando intervenções possíveis em
casos refratários ao sistema jurídico e a outros tipos de intervenções mais conhecidos. A
determinação de obrigatoriedade de terapia para tratar a rejeição, em casos de Síndrome da
Alienação Parental, muitas vezes não é aconselhável, pois, dificilmente, o guardião e o filho
aceitarão se tratar. Quando aceitam, normalmente se observa uma espécie de aliança com o
terapeuta de forma a deixar o problema encoberto, burlando o objetivo de tratamento. Se o
terapeuta se mostra eficiente em abordar a problemática, tais pacientes se tornam resistentes e
abandonam o tratamento. Por estes motivos, muitas vezes, a ordem do juiz para tratar é uma
indicação impotente. Por outro lado, níveis pouco pronunciados de Síndrome da Alienação
Parental podem obter algum sucesso no tratamento.
Gardner (1998) afirma que a terapia familiar indicada para tratar a Síndrome da
Alienação Parental deve ser breve, pois se diferencia da terapia convencional na qual o
paciente é levado a ter insight a respeito da sua psicodinâmica. O objetivo do tratamento,
desinstalar a Síndrome da Alienação Parental, apenas ocorre por estar intimamente ligado ao
sistema educacional e por envolver todos os membros da família. O indicado para os
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professores são as promoções das aproximações, a facilitação das visitas, o trabalho
tencionando amenizar a animosidade e a distorção da criança a respeito da imagem do genitor
alienado. Em casos de inversão de guarda, quando existe o rompimento completo das relações
junto a uma forte rejeição do genitor, Gardner (1998) propõe que a mudança seja feita através
de famílias pela via da transferência. Este programa em fases visa possibilitar a convivência
gradual da criança com o genitor rechaçado, por meio de sua remoção da casa do genitor
alienador para a casa de um terceiro neutro, até que a criança passe a aceitar o convívio com o
novo genitor guardião de forma dialógica.
A criação de novos dispositivos educacionais pode ajudar a regular os conflitos de
alta litigância no pós-divórcio que, constantemente, desencadeiam a Síndrome da Alienação
Parental e outros tipos de violência familiar e, inevitavelmente vão esbarrar na escola. São
situações que se revelam complexas em sua regulação, necessitando de diferentes aparatos,
programas e dispositivos que se complementem para serem administradas ou reguladas de
uma forma mais eficaz, isto porque se observa que a SAP está ligada intimamente com as leis
de um país, com os papéis sociais, a cultura, a forma de os tribunais lidarem com as questões
de guarda e convivência, entre outros.
O genitor alienador pode recuar na “programação”, depois de uma ação judicial
que vise regular o abuso do poder familiar ou de não encontrar aliança no ambiente escolar
dos filhos. O “programador” lapida seu discurso conforme a direção de seus pares, fazendo
um mimetismo que mascara a alienação e evita punições, legais ou sociais. Tal observação
marca a importância de uma atuação mais clara e alinhada, por parte dos diferentes
profissionais. O discurso das partes sempre encobre a sua posição subjetiva, razão pela qual o
diagnóstico deve partir não dos fenômenos, da fala e do comportamento, mas da posição
subjetiva do sujeito. Nos casos mais resistentes à intervenção, assim que se tenham findado os
caminhos formais, os programas de incentivo à convivência mútua, a programação sistemática
é retomada, automaticamente. Não apenas as questões sociais devem ser alvo de exames, mas
a atuação profissional, que leva em consideração as características de cada família, no
momento da adoção de medidas para regular o poder, da forma mais adequada a cada
situação.

PROPOSIÇÕES

Muitas indagações se abriram diante de mim ao longo deste estudo e se
apresentam na busca de uma articulação de diferentes saberes e linguagens, podendo ser esta
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uma forma de instigar e aprofundar produções sobre a temática que incorporem significados e
significantes aos constructos por mim entrelaçados como, por exemplo, um trabalho de campo
sobre a experiência de professores e sua prática profissional em relação à Alienação Parental
ou, ainda, as formas de implicação da família na educação dos filhos e o papel da escola.
Pareceu-me que objetos que são transpassados pela interdisciplinaridade ainda carecem de
espaços de discussões mais aprofundadas e referenciadas. Lança-se, a partir deste escrito,
sementes capazes de germinar em diferentes espaços, institucionais ou não.
Além de proposições de ordem acadêmica, marco aqui outras possibilidades. A
primeira delas, inclusive condição para as demais, parte da qualificação técnica de
profissionais que lidam com crianças de forma a serem capazes de identificar40 o fenômeno da
alienação parental em diferentes contextos. Em ocorrendo esta possibilidade, a formalização
da obrigatoriedade de comunicação de práticas abusivas e que coloquem em risco crianças e
adolescentes, implicando diferentes pares na responsabilização e proteção, penso que
falaríamos da inauguração de novos tempos.
Nesse momento de (in)concluir, inicio a rememoração do caminho desta escrita,
em atos e partos, tecendo sobre esse (des)encontro possível entre direito, psicanálise e
educação. Lembro-me que, ainda na banca de seleção para o programa de mestrado, fui
questionada sobre a possibilidade de trazer para um programa de mestrado em educação e
contemporaneidade um tema aparentemente jurídico, com repercussões subjetivas nos pares
envolvidos no fenômeno. Por mais que eu achasse que sabia, naquele momento, só obtive a
resposta no caminhar e teci novos pensamentos, permiti-me outras escutas sobre as linhas que
amarram esses campos de saber tão singulares e tão plurais. E me encontro em novo lugar
para supor saber sobre meu objeto.
Apesar de localizar a Alienação Parental como um fenômeno psicossocial, não se
pode afastar possíveis referências que as mulheres envolvidas na educação infantil possam
levar para as suas práticas em sala de aula, potencializando ainda mais os conflitos com
gênese na dinâmica familiar. Não consegui elementos para discutir esta hipótese levantada no
primeiro ato, sobre a questão do gênero. Mais uma proposta para estudos futuros.
Encontro-me em um lugar de falta, em um ainda por dizer e experimento uma
ambivalência afetiva inquietante. Apesar disto, desejo a publicação desse escrito para que
possa assumir o lugar de mais uma referência sobre os estudos da Alienação Parental,
40

Aqui, pelo meu percurso acadêmico e profissional, acredito que falar em qualificação técnica para
identificação do fenômeno, inevitavelmente, convidará o sujeito a fazer uma análise de sua história
familiar e a atualização de experiências passadas, cultura, valores constituintes. A escuta do outro,
muitas vezes, é a escuta de si próprio e, para isso, há um tempo possível, inconsciente.
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atravessados pela interdisciplinaridade com a educação e as ciências jurídicas e, quiçá, um
aprofundamento em uma proposta doutoral.
Rememoro a epígrafe deste ato que enlaça os constructos aqui trabalhados de uma
maneira que só o João Cabral de Melo Neto conseguiria fazer: “Um galo sozinho não tece
uma manhã: Ele precisará sempre de outros galos”. E, com estas letras, inicio meu grito na
esperança41 de que componha um amanhecer diferente dos atuais. Tenho esperança de novos
dias, outros dias e, em verbo, no presente do indicativo, digo: eu esperanço.

41

Esperança aqui não vem do verbo esperar, mas do esperançar, verbo transitivo, enquanto ação,
buscar, agir. É um convite a novos conceitos de espera, enquanto atitude passiva e busca.
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