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RESUMO 

 

 

As diversidades e peculiaridades presentes nas dinâmicas familiares continuam fomentando 

discussões acadêmicas, bem como norteando importantes questões de repercussão social. 

Família, agora compreendida e expressa socialmente de forma diversificada, obriga os 

profissionais que atuam com esse público a também acompanharem as transformações em 

termos de concepções, configurações e demandas familiares. Nesse sentido, esta pesquisa 

visou discutir sentidos de família construídos no bojo dos laudos psicológicos solicitados 

durante o trâmite das Ações de Guarda de Crianças e Adolescentes. Para tanto, utilizamos 

uma pesquisa documental em 50 (cinquenta) relatórios psicológicos, produzidos para 

subsidiar decisões judiciais dos Processos de Guarda que tramitaram na Comarca do Recife - 

PE, entre os anos de 2000 a 2009. Foram utilizadas ferramentas da análise documental e 

análise discursiva para a interpretação do material coletado. A pesquisa teve por objetivo 

perscrutar como o psicólogo participa da produção dos discursos sobre família engendrados 

no/pelo poder judiciário, questionando o lugar que esse profissional se coloca(va). Afiliados a 

uma perspectiva discursiva em Psicologia, na qual a linguagem ganha relevância tanto teórica 

como metodológica, entendemos que o parecer desses peritos faz circular determinados 

discursos, os quais influenciam a ulterior sentença judicial. As discussões levantadas 

reafirmam a pluralidade de concepções de família, mas também certa tendência de posturas 

normatizantes/normalizantes por parte dos profissionais. Lugares historicamente reservados 

ao homem e à mulher dificilmente são questionados, predominando o discurso que reifica 

papéis de gênero de forma desigual. Sobreposições frequentes entre parentalidades e 

conjugabilidades alimentam conflitos, colocando crianças e adolescentes no lugar de objetos, 

contrariando a normativa vigente. Apesar de algumas exceções, observamos a predominância 

de laudos que se colocavam como “reveladores” de uma dada realidade, fomentando o debate 

ético em torno do saber/fazer psicológico e os efeitos dos posicionamentos defendidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Família, Ações de Guarda, Psicologia Jurídica, Psicologia 

Discursiva.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Diversities and peculiarities that are present in family dynamics continue fostering academic 

discussions, as well as guiding important issues  of social repercussions. Family, now 

understood and socially expressed in diverse ways, requires professionals who work with this 

population to also monitor the changes in terms of concepts, configurations, and family 

demands. In this sense, this research aimed to discuss  family meanings that are constructed in 

the psychological reports requested during the processes of  Guard of Children and 

Adolescents. To achieve our objective we used documentary research in fifty (50) 

psychological reports produced to support judgments of processes of Guard that were judged 

in the Court of Recife - PE, between the years 2000-2009. Documentary analysis and 

discourse analysis were used for the interpretation of the collected material. The research 

aimed to investigate how the psychologist participates in the production of discourses about 

the concept of  family created in  the judiciary, questioning the role of that professional in this 

creation . According to a discursive perspective in psychology, in which language becomes 

relevant both theoretical and methodological, we understand that the opinion of these experts 

proclaim certain discourses, which influence the subsequent court judgment. The discussions 

raised reaffirm the plurality of conceptions of family, but also a tendency of normalizing 

procedures pacticised by professionals. Places that are historically reserved for men and 

women are hardly questioned,  also, the predominant discourse consolidates unequal gender 

roles. Parenthoods and concepts of marriage are become mixed au and confounded, and this 

confusion contributes to conflictsan, making children and adolescent appear as objects, what 

is contrary to current regulations. Despite some exceptions, we noticed the predominance of 

reports that were placed as "revealing" a given reality, promoting the ethical debate about the 

knowledge  and practices constructed by psychologists and the effects of the positions that are 

defended. 

 

KEYWORDS: Family,  Guard processes, Legal Psychology, Discursive Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho elegeu o laudo psicológico em ações de guarda como objeto de 

estudo. Esse documento, diferentemente do que possa parecer, tem grande influência no 

posicionamento do magistrado, o que justifica nosso interesse em estudar os circunscritores 

de sua realização. A noção de “circunscritor” está atrelada à Rede de Significações, 

perspectiva teórica da qual utilizamos alguns fundamentos, que serão explicitados no capítulo 

reservado ao debate sobre a influência da linguagem no cotidiano. Por ora, basta 

mencionarmos que os circunscritores são características que dão condições para a existência 

de um determinado fenômeno, ao passo que o limitam. São parâmetros para que determinada 

situação possa acontecer, uma vez que tais balizadores ora funcionam possibilitando, ora 

restringindo e dando contornos a um objeto específico (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004). 

O que estamos produzindo com nossos relatórios psicológicos, utilizados pelos juízes 

como fundamentos para resolver como ficará a dinâmica de várias famílias? Será que estamos 

realmente fomentando situações que garantam o bem-estar dos envolvidos, principalmente as 

crianças e adolescentes, ou estamos apenas corroborando a lógica adversarial que permeia as 

lides? Estamos realmente apropriados das repercussões de nossas opiniões e, sobretudo, dos 

alcances em termos de produção de subjetividades? 

Ao longo da dissertação, estas e outras questões permearão o debate que se pretende 

aqui realizar, principalmente o debate sobre os fundamentos técnicos e as consequências 

éticas dos posicionamentos adotados pelos psicólogos. A Psicologia jurídica, ao fazer 

interface com o Direito, precisa ter consciência do terreno em que está se instalando, o qual, 

muitas vezes, é arenoso ou escorregadio. Não é recomendável que haja uma simples 

transposição do arcabouço de conhecimento psicológico acumulado em outros cenários para o 

contexto da justiça. Procedendo dessa forma, o profissional corre o risco de fazer intervenções 

que alternam entre a inocência e a imperícia, condições potenciais para sérios prejuízos às 

partes envolvidas que procuram a justiça. 

Iremos desenhar considerações teóricas e metodológicas que levam em conta o 

conflito e a contradição como fundantes das relações sociais, bem como inerentes às 

possibilidades de formatação das relações familiares. Tentaremos manter uma coerência 

epistêmica no momento da análise dos dados, trazendo para o debate aspectos que julgamos 
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importantes, dialogando com as ferramentas que escolhemos previamente, cientes de que não 

são respostas acabadas ao problema, mas alternativas interpretativas abertas a (re)construções. 

Este trabalho está situado no presente momento histórico, o qual apresenta como uma 

de suas características a franca expansão na busca pelo Poder Judiciário como alternativa para 

a resolução de conflitos. Esse movimento é historicamente construído; o uso do pensamento 

normativo é paulatinamente legitimado como critério de regulação das condutas sociais. 

 Muito embora existam formas alternativas de resolução de conflitos - como a 

mediação, conciliação e arbitragem -, até o presente momento essas opções ainda não figuram 

como meios preferenciais para dirimir querelas individuais e coletivas. A busca crescente por 

um terceiro que possa resolver conflitos instaurados entre pessoas, geralmente realizada por 

um Juiz de Direito, pode ser entendida como uma tendência à “judicialização da vida” (REIS, 

2009). Esse movimento implica em duas concepções: primeiro, que as pessoas não são 

capazes de resolver seus próprios dilemas, seja pela ausência de habilidades técnicas ou pelo 

fato de que a imersão demasiada em seu próprio conflito a impeça de enxergar o lado do 

outro, condição importante para uma solução minimamente eficaz; segundo, a crença de que o 

Poder Judiciário, por comportar autoridades e figuras de suposta competência técnica, pode 

oferecer propostas justas para os problemas apresentados. Em razão de nosso vínculo 

profissional
1
 e pautando-nos antecipadamente nos relatórios analisados, podemos adiantar que 

ambas as concepções são discutíveis. 

 Entendemos que os sujeitos são os atores mais indicados para falar de si. É certo que 

em alguns momentos de desorganização pessoal (causados, por vezes, em razão da vivência 

de lutos, rupturas ou mudanças inesperadas) as pessoas necessitam de um terceiro que as 

ajude, facilite suas buscas ou, a depender do nível de fragilidade, decida por ela. A tomada de 

decisão pelo outro deve ser a última opção e não a primeira, como geralmente observamos 

nos casos das famílias que recorrem à justiça. 

 Nosso objeto se circunscreve a um tipo bem delimitado de pedido de ajuda: as Ações 

de Guarda de crianças e adolescentes
2
 que tramitam nas Varas de Família da Comarca do 

                                                           
1
 O autor desta dissertação é Analista Judiciário (apoio especializado em Psicologia) no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco – TJPE, desde setembro de 2007. No início deste curso de mestrado, a lotação se dava junto à Vara 

Privativa da Infância e Juventude da Comarca de Olinda. A partir de agosto de 2012, houve a transferência de 

lotação para a Coordenadoria da Infância e Juventude – CIJ/TJPE. 
2
 O nome oficial constante na capa dos processos é “Guarda de Menores”. Porém, em razão de divergências 

conceituais com essa nomenclatura e o que ela representa (situada epistemologicamente nas bases menoristas, 
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Recife. Reconhecemos, de antemão, a complexidade dos casos e não estamos interessados em 

oferecer manuais de atendimento às famílias, muito menos apontar relações causais fáceis e 

prontamente consumíveis. Nosso interesse é tentar penetrar nas teias que envolvem as 

histórias que são contadas e, principalmente, como são contatas, já que o psicólogo tem papel 

de destaque nesse momento. As narrativas estão em íntima relação com as demandas do seu 

tempo. Os pleitos estão alinhados com aquilo que nossa sociedade entende que “é seu direito” 

perquirir. 

 Contudo, iremos perceber que nem sempre a questão da disputa pela guarda de uma 

criança ou adolescente, apesar de despontar como primeira demanda apresentada, será o ponto 

central da discussão. São casos de relações afetivas mal resolvidas, que usam os filhos como 

munição para atingir os ex-companheiros; situações de tentativa de uso das crianças como 

forma de perpetuação de benefícios financeiros, no qual o cuidado com a guarda da criança 

aparece apenas como desculpa para o real intento, entre outros. Como poderemos ver no 

capítulo final desta dissertação, são difíceis e diversificados os pedidos direcionados 

inicialmente aos juízes de família, mas que acabam também resvalando nos chamados 

“auxiliares de justiça”, como é o caso do psicólogo que atua como perito. 

A compreensão de que um pedido pode, com grande frequência, escamotear outro 

pleito é uma das grandes contribuições que o profissional da área de Psicologia pode oferecer 

ao Poder Judiciário. Por vezes, a ênfase exacerbada naquilo que está escrito induz os 

operadores do direito a não levar em consideração as entrelinhas processuais, guardiãs 

privilegiadas de informações fundamentais sobre as partes. Pensando a justiça de forma 

sistêmica, atrelada à população que a busca como pedido de socorro, não é possível prescindir 

desse tipo de análise, posto que a recusa de perceber as demandas para além do explicitado 

pode incorrer em decisões judiciais infrutíferas, já que não respondem às verdadeiras 

perguntas. 

Nosso objetivo, com essa dissertação é perscrutar como o psicólogo participa da 

produção dos discursos sobre família engendrados no/pelo poder judiciário, questionando o 

lugar que esse profissional se coloca(va). Para tanto, centraremos especial atenção nos 

sentidos de parentalidade e conjugabilidade circulantes, bem como na discussão acerca das 

                                                                                                                                                                                     
pautadas no antigo Código de Menores), optamos pelo termo “criança e adolescente”, melhor afinado com a 

legislação vigente e a Doutrina da Proteção Integral que a norteia.  
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peculiaridades das configurações familiares encontradas, sobretudo de como a perícia 

psicológica corrobora com essas nuances. 

Os capítulos estão ordenados de forma que haja compreensão histórica do surgimento 

da Psicologia Jurídica e das discussões sobre o conceito de família. Na sequência, 

apresentaremos nossos fundamentos teóricos, eixos interpretativos que perpassaram todo o 

estudo. Finalmente, explicitaremos os percursos metodológicos adotados, assim como o 

resultado de nossas inquietações, dialogando com o material coletado. 
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1. PSICOLOGIA E JUSTIÇA: PROPOSTAS PARA A COMPREENSÃO 

DE UMA RELAÇÃO CONFLITUOSA 

“Permaneçam nas fronteiras, é lá que vocês farão as descobertas”. (Wallon) 

 

 

Neste capítulo, traçaremos um panorama do percurso da Psicologia Jurídica como uma 

especialidade que foi historicamente construída como área de reflexão e atuação do psicólogo. 

Tentaremos enfatizar as tensões, as interfaces e os desafios antigos e atuais que a Psicologia 

encontra ao buscar oferecer estratégias para os deslindes judiciais. Longe de ser um histórico 

linear e acabado, percebemos que a Psicologia Jurídica, apesar dos avanços, ainda carece de 

um arcabouço conceitual próprio, com reflexões intrínsecas ao seu cotidiano. Esta pesquisa 

também busca oferecer contribuições nesse sentido, através de um apanhado não exaustivo do 

que foi produzido até o momento, deixando explícito nosso posicionamento em algumas 

celeumas ainda frequentes. 

Buscaremos também fazer uma discussão sobre as sinuosidades da inserção da 

psicologia no contexto jurídico, a partir do confronto das concepções de mundo, de sujeito e 

de ciência de cada uma das disciplinas. Os embates, no nosso entender, não são impeditivos 

desse diálogo, mas devem ficar explícitos, para que não haja uma atuação reativa, muito 

menos omissa por parte do psicólogo. 

 

1.1 Histórico da Psicologia Jurídica: contornos de uma relação em construção 

 

Os primórdios da Psicologia Jurídica datam de 1980, no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, com o trabalho de profissionais voluntários que, posteriormente, 

foram efetivados através do primeiro concurso público, ocorrido em 1985 (BERNARDI, 

1999; FRANCO e MELÃO, 2007). Antes desse período, podemos considerar a publicação do 

“Manual de Psicologia Jurídica” de Myra y Lopes, publicado em 1932 e editado no Brasil em 

1955, como um marco nos estudos que delineavam o encontro entre a Psicologia e o Direito 

(SHINE, 2005).  
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Um dos momentos de importante reconhecimento para o lugar da Psicologia Jurídica 

no Brasil ocorreu com a edição da Resolução Nº 14/2000, publicada no dia 22 de dezembro 

de 2000, na qual ficou criado o título de Especialista em Psicologia Jurídica pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP). Compreendemos a relevância histórica desse fato pela 

visibilidade que a Psicologia Jurídica adquiriu para além das já consolidadas atuações em 

clínica, escola e organizações. Esse marco institucional merece destaque, pois, ao passo que 

celebra a história que lhe precedeu, também abre novas perspectivas, conferindo credibilidade 

social à prática do psicólogo em interface com a Justiça.  

Tratando do histórico da Psicologia Jurídica, mas agora no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco (TJPE), Fernandes (2001) faz um importante levantamento para a história da 

categoria, socializando as informações obtidas sobre as primeiras inserções da psicologia na 

corte pernambucana; essas incursões se deram no âmbito da justiça criminal e da infância e 

juventude, com a cessão de 02 (dois) psicólogos pela Procuradoria do Estado de Pernambuco 

para a 3ª Vara Cível da Comarca de Olinda (privativa de menores abandonados e infratores), 

no ano de 1986, àquela época coordenada pelo então Juiz Luiz Carlos de Barros Figueiredo, 

atualmente desembargador do TJPE e coordenador da infância e juventude. 

O trabalho do Centro de Apoio Psicossocial (CAP), nosso locus de pesquisa, também 

se insere como uma das ações pioneiras do trabalho do psicólogo no contexto da justiça 

pernambucana. Em 1992, foi criado um Serviço Psicossocial, com apenas uma psicóloga e 

uma assistente social atuando, as quais prestavam assessoria especializada para as Ações que 

tramitavam junto à 4ª Vara de Família de Recife. Já no ano de 1993, foi realizado o primeiro 

concurso público para o cargo de psicólogo do TJPE, com lotação na Vara da Infância e 

Juventude da capital. Temos em 1995 o surgimento do Núcleo de Apoio Psicossocial, 

embrião do CAP, mas que já gozava de maior autonomia e respaldo institucional em relação 

ao serviço anterior. Apenas em 1997 o CAP foi criado formalmente, com uma chefia geral e 

duas outras coordenações por área, tanto para a psicologia, quanto para o serviço social. 

Segundo Brito (1999), uma das primeiras demandas trazidas para a Psicologia, 

advindas do Judiciário, foi na área de psicopatologia, através do uso acrítico do diagnóstico 

psicológico para classificar e controlar as pessoas. Tal postura engrena um discurso calcado 

em modelos teóricos naturalistas e naturalizantes, centrados no sujeito, como se fosse possível 

a este se forjar desconectado do seu entorno. 
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[a psicologia emerge] intensamente influenciada pelo ideário positivista e 

privilegiando o método científico empregado pelas Ciências Naturais, 

particularmente a Biologia, a Psicologia Jurídica também teve sua origem 

ligada à aplicação de testes, quando determinava-se que a compreensão dos 

comportamentos passíveis de ação jurídica deveria ser aferida através de 

instrumentos de medida desenvolvidos pela Psicologia (BRITO, 1999, p. 

222). 

 

Vamos perceber que essas características herdadas historicamente pela Psicologia 

Jurídica ainda reverberam nas demandas produzidas atualmente. Continuaremos nossa 

argumentação com os pontos que consideramos importantes para uma discussão mais 

aprofundada das tensões entre a ciência psicológica e o mundo do direito. 

 

1.2 Definições relevantes à Psicologia Jurídica 

 

A Psicologia Jurídica é um dos ramos da ciência psicológica, que tem por objetivo 

oferecer contribuições, a partir de teorias e técnicas que lhe são próprias, aos diversos tipos de 

demandas judiciais, tendo como lugar de reflexão e atuação as interseções entre a Psicologia e 

o Direito (CARVALHO e MIRANDA, 2007). Por ser uma disciplina recente, ainda não conta 

com uma vasta bibliografia que possa subsidiar a prática cotidiana dos profissionais que 

atuam nesse ramo. 

Em termos conceituais, precisamos diferenciar o uso da nomenclatura “Psicologia 

Forense” de “Psicologia Jurídica”, pois dizem respeito a níveis diferentes de ramificações. No 

primeiro caso, concordamos com Shine (2005) quando este argumenta que o uso da acepção 

“forense” se aplica exclusivamente ao poder judiciário, pois se limita ao foro judicial. De 

outra monta, temos que a expressão “Psicologia Jurídica” é mais abrangente, pois contempla 

as interseções da Psicologia com o Ministério Público, presídios, delegacias, Defensoria 

Pública, etc. Podemos dizer que nosso objeto de estudo está no âmbito da Psicologia Forense, 

porém nossas reflexões estão campo da Psicologia Jurídica, posto que visam trazer 

contribuições para além da relação do saber psicológico com espaço restrito ao Fórum. 

Importante esclarecer que esse tipo de divisão não é pacífico na literatura, mas a entendemos 

como mais adequada para os nossos objetivos. 
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Apesar de enfatizarmos as colaborações desta pesquisa para a atuação do psicólogo 

jurídico, ressaltamos que a colaboração vai para além de um receituário tecnicista, reduzindo 

a possibilidade interventiva a uma seriação de procedimentos. Entendemos que é da reflexão 

ética dos posicionamentos, sobretudo dos apontamentos constantes nos relatórios 

psicológicos, que teremos como ponderar sobre as possíveis reverberações desses documentos 

na dinâmica familiar dos grupos atendidos pelos psicólogos nas Ações de Guarda. 

 A participação da Psicologia na esfera judicial é, certamente, uma abertura paulatina 

ao reconhecimento de que o contexto processual é atravessado por histórias de vida, afetos, 

sentimentos, dinâmicas das mais variadas que fogem à alçada dos operados do Direito. Em 

nossa prática forense, escutamos, com frequência, a máxima da cultura judiciária que 

assevera: “aquilo que não consta nos autos inexiste no mundo jurídico
3
”. Apesar da atuação 

do psicólogo jurídico também se situar nesse contexto (posto que as consequências de sua 

atuação serão documentadas em um laudo psicológico), é possível que ele considere várias 

relações, desejos e perspectivas que, possivelmente, fugiriam ao alcance do que é privilegiado 

cons(ta)tar nos autos judiciais. 

 

1.3 Perícia judicial e avaliação psicológica: aproximações e distanciamentos 

 

Antes de discutirmos os meandros da avaliação psicológica para fins judiciais, 

chamada também de “perícia psicológica” (CUNHA, 2000), é importante definir o que 

estamos entendendo por “perícia”, latu sensu, posto que alguns embates entre a expectativa do 

operador do direito e o que efetivamente o saber psicológico tem a oferecer decorre, dentre 

outras razões, pela falta de delimitação do que seria uma perícia psicológica, em 

contraposição a outros tipos de perícia, como a do engenheiro, do médico, do contador, etc. 

Segundo Silva,  

 

                                                           
3 

Como estamos trabalhando no âmbito da Psicologia Discursiva, acreditamos ser importante visibilizar alguns 

aspectos do cotidiano do judiciário que podem ajudar na compreensão dos seus códigos, apesar de não constar 

formalmente nos autos judiciais. Nossa experiência de quase 06 (seis) anos nesse contexto possibilita esse tipo 

de análise. A frase acima transcrita é uma delas, buscando resumir a supremacia conferida ao que está 

documentado – através dos ofícios, transcrições de audiências, pareceres ministeriais, laudos técnicos –, em 

detrimento ao que porventura tenha sido vivenciado e verbalizado pelas pessoas envolvidas em um determinado 

litígio. 
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a prova pericial é produzida pelo perito, profissional habilitado para 

investigar e analisar fatos específicos, a fim de produzir provas de causa e 

efeito, ou seja, estabelecer o nexo causal entre o dano, fato ou ocorrência e o 

objeto de pedir da ação promovida. (2003, p. 03, grifo do autor). 

 

Como podemos observar, esse lugar é previamente formatado. Além disso, como 

iremos discutir mais adiante, a configuração para o trabalho pericial se encaixa com mais 

facilidade aos “nexos causais” formulados pelas ciências exatas, em razão de haver maior 

adequação epistêmica aos moldes positivistas. No nosso caso, tendo a subjetividade
4
 e a 

dinâmica familiar como objeto, fica difícil estabelecer essa relação de causa e efeito, de forma 

direta, objetiva e inequívoca, atendendo a expectativas semelhantes às formuladas para as 

demais áreas do conhecimento. 

Certamente, reconhecemos a existência de alguns parâmetros, advindos 

principalmente dos estudos em Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia da 

Personalidade, que podem dar indícios de prognósticos importantes nos casos das Ações de 

Guarda. A violência física e psicológica, a exposição a situações humilhantes, o abuso sexual 

e outras formas de opressão não podem/devem ser relativizados, nem tolerados, em hipótese 

alguma. 

Existem algumas concepções de “perícia psicológica” as quais não estamos de acordo. 

Vejamos, por exemplo, a descrição abaixo: 

 

Assim, pode-se afirmar que a perícia psicológica [...] consiste em um exame 

que se caracteriza pela investigação e análise de fatos e pessoas, enfocando-

se os aspectos emocionais e subjetivos das relações entre as pessoas, 

estabelecendo uma correlação de causa e efeito das circunstâncias, e 

buscando-se a motivação consciente (e inconsciente) para a dinâmica 

familiar do casal e dos filhos (SILVA, 2003, p. 06, grifos nossos). 

 

Há uma demanda comum, advinda principalmente por parte de alguns juízes e 

promotores, que confunde o trabalho do psicólogo com uma atividade de cunho investigativo, 

denotando certo aspecto policialesco. Isso se consubstancia quando as autoridades judiciárias 

acima citadas determinam que o psicólogo faça “diligências”, ou quando decidem quem são 

as pessoas que devem ser ouvidas pelo perito. Ora, fazer diligência está na seara da polícia e 
                                                           
4
 Estamos entendendo o conceito de subjetividade a partir de González Rey (2003), que a compreende como 

produto da intrincada relação do sujeito com o mundo que o cerca e não como epifenômeno de conceitos 

psicológicos intrapsíquicos. 
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deve ser feita pelo delegado e seus auxiliares. O psicólogo faz estudo de caso e, na 

circunstância de atividades externas, realiza visitas domiciliares ou institucionais, com 

objetivos e técnicas distintas de outros profissionais – como o assistente social – visto que 

partem de referenciais teórico-metodológicos diferenciados. 

Não somos favoráveis a essa perspectiva, posto que corolário desse pensamento é a 

busca por culpados, através de uma polarização da realidade. No nosso entendimento, a 

Psicologia deve contribuir na compreensão da complexidade dinâmica das relações. Por 

vezes, não existe um jogo binário de “certo e errado”, nem “um culpado e o outro inocente”, 

mas dinâmicas familiares disfuncionais (para usar um termo da abordagem sistêmica), 

adoecidas no seu modo de funcionar ou mesmo passando por crises situacionais. O olhar 

psicológico, nesse sentido, deve alternar entre os indivíduos que compõem o agrupamento 

familiar e o grupo visto como um todo, este entendido como uma gestalt, para além do 

somatório de suas partes. 

Por certo que temos valiosas contribuições à compreensão judicial das relações 

familiares; porém, elas não precisam estar circunscritas a parâmetros que limitam a própria 

análise desses fenômenos. É preciso deixar claro ao demandante o que temos a oferecer, como 

o estudo pode ser feito (levando em consideração os aspectos técnicos e éticos) e o tempo que 

precisamos dispor para fazê-lo. 

Temos ainda a referência da autora acima (SILVA, 2003) à “busca de motivações 

inconscientes”. Precisamos analisar com bastante cautela essa afirmação, visto que nos remete 

a um tema que foi percebido também na análise dos dados. Não fica claro se a referência ao 

inconsciente diz respeito apenas aos materiais não acessíveis imediatamente à consciência ou 

se o termo se reporta ao constructo psicanalítico. Partindo do pressuposto de que a autora está 

se referindo à segunda opção, a psicanálise é, certamente, uma forma de compreensão do 

comportamento humano que traz valiosas contribuições para as diversas áreas de atuação do 

psicólogo, incluindo a judicial. O que não concordamos é trazer como necessária a referência 

a uma alternativa teórica. Um dos problemas percebidos durante a análise dos laudos, os quais 

serão discutidos ulteriormente, é a apropriação fraturada de alguns conceitos psicanalíticos. 

Foi comum a referência a conceitos como “função paterna” e “função materna” diferentes de 

como a bibliografia especializada aponta, situando esses termos de forma desviada e/ou 

reducionista. 
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Estes e outros temas precisam ser discutidos para minimizar os equívocos constantes 

na atuação do psicólogo a serviço da justiça. Aprofundaremos outros temas adiante, com um 

enfoque mais epistemológico, os quais somados às questões técnicas poderão oferecer pistas 

valiosas às inserções mais críticas e criativas do psicólogo jurídico. 

 

1.4 Psicologia e Direito: pontos de (des)encontro 

 

Apesar de se constituírem como disciplinas independentes, Psicologia e Direito 

possuem um ponto de intercessão: o interesse pelo comportamento humano. Certamente 

estamos levando em conta a diversidade de correntes psicológicas, não intentando generalizar, 

apenas considerar que a compreensão, a predição e o controle são o ponto de encontro, em 

muitos aspectos, dos interesses de certas Psicologias
5
 e de terminado ramo do Direito 

(ROVINSKI, 2004). Contudo, apesar do encontro em relação ao objeto de estudo, temos o 

Direito mais voltado ao mundo do dever ser, enquanto a Psicologia se debruça para o mundo 

do ser. Esta última tem seu foco de análise nos processos que governam a natureza humana, 

enquanto aquela supõe essas regularidades e decide em razão do juízo do certo e errado para o 

convívio em sociedade. Rovinski resume a relação entre essas disciplinas de forma 

esclarecedora: 

 

[...] o plano do ser e do dever ser se justapõem e se entrelaçam de maneira 

inextricável, em que um não pode ser compreendido sem o outro. Não 

poderíamos entender o mundo da lei sem o recurso de todos os modelos 

psicológicos que, de maneira mais ou menos explícita, o inspiraram. E, 

muito menos, poderíamos compreender o comportamento humano 

(individual, grupal, organizacional) sem intuir como a lei transpassa nossas 

fronteiras interiores, sem entender como o direito positivo, as tradições e os 

costumes chegam a constituir o nosso próprio self, nossa identidade, nosso 

ser social (2004, p. 14 - 15). 

 

                                                           
5 

“Para os juristas, a multiplicidade de pontos de vista da Psicologia é entendida como uma ciência não-confiável 

ou contraditória” (ROVINSKI, 2004, p. 39). 

 



20 
 

Um dos pontos que consideramos estar na base das divergências entre essas disciplinas 

é a forma como cada uma lida com a cobrança social na busca por uma competência técnica. 

Ao demandar a efetivação dos seus direitos ao Judiciário, o cidadão espera que esse Poder - 

socialmente legitimado para dirimir conflitos – possa oferecer soluções às questões que os 

indivíduos julgam ser incapazes de resolver sozinhos. A Psicologia entra em cena sob a 

mesma expectativa, ou seja, de responder a uma demanda objetiva, mas que foi inicialmente 

dirigida ao órgão judicial. 

Podemos entender, como bem argumenta Coimbra et al. (2010), que a busca por uma 

competência técnica é uma produção histórica, tendo o pensamento liberal e a lógica 

positivista como um de seus alicerces. Como desdobramentos no âmbito da ciência (estando a 

Psicologia também vista nesse lugar, tanto para os operadores do direito, quanto para as partes 

atendidas), temos a busca pela objetividade, neutralidade e previsibilidade. Um dos problemas 

é que “a lógica positivista adota a naturalização das relações ao atribuir uma essência aos 

fatos sociais” (COIMBRA et al., 2010, p. 21), pressuposto epistêmico dessa corrente 

científica que vamos de encontro, pois estamos entendendo a realidade, as relações 

intersubjetivas e, em especial, a dinâmica familiar, como construções sócio-histórica-político-

culturais, atravessadas por vozes
6
 diversas, não havendo um “família prévia” a ser buscada. 

A naturalização da realidade está intimamente ligada a uma justificativa política de 

exercício de poder, posto que, quando se concebe uma relação essencializada, pode-se exercer 

domínio sobre esta. Dito de outra forma, tudo que coloca em xeque o “bom” funcionamento 

das relações hegemônicas, consideradas naturais, passa a ser rotulado de “anormal, doentio, 

patológico que necessita ser diagnóstico” (COIMBRA et al., 2010, p. 21). Como a Psicologia 

Jurídica, inserida nesse contexto e ciente desses dilemas, poderia propor caminhos opcionais 

que não repetissem esses lugares comuns, modos diferenciados de atuação que pudessem 

permitir o surgimento do novo e do diferente? Esperamos que as reflexões trazidas nessa 

pesquisa, bem como a análise acurada dos dados, possam contribuir no sentido de uma 

Psicologia mais crítica e menos “produtora seriada” de padrões estereotipados. 

Estes (des)encontros de objetivos entre a Psicologia e o Direito resultam, 

cotidianamente, em conflitos que, em parte, foram percebidos durante a nossa análise. Um 

exemplo desses foi a questão do tempo, já que a necessidade de celeridade é de grande 

                                                           
6
 Discutiremos mais detidamente a noção bakhitiana de “vozes”, entrelaçada com outros conceitos, no capítulo 

dedicado à discussão teórica sobre a Linguagem. 
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importância para os operadores do direito. De outra monta, algumas dinâmicas psicológicas 

necessitam de mais tempo para serem compreendidas/analisadas. A linguagem adotada foi 

também outro ponto de divergência, alternando entre laudos que adotam uma linguagem 

extremamente judicializada - numa tentativa de aproximação ou submissão (?) – ou que se 

fecham em jargões psicológicos, possivelmente dificultando a compreensão dos demais atores 

envolvidos no litígio. 

Nesse contexto, a decisão ética
7
 do psicólogo se torna um ponto central: já que a todo 

o momento alterna entre canalizar seus esforços para a produção de um documento rápido, 

que atenda a contenda judicial, ou aproveite os encontros com as partes também como forma 

de reflexão, indo além da avaliação, fazendo das entrevistas também momentos de mediação e 

conciliação, conforme proposto em uma experiência trazida por Ribeiro (2001). 

Estamos apresentando essas diferenças quanto aos valores, premissas e métodos entre 

as disciplinas não como forma de superação, mas entendendo que, ao explicitar tais 

peculiaridades, a atuação do psicólogo jurídico nesse contexto pode ser mais embasada e 

menos ingênua. É patente que a visão de homem e de mundo da Psicologia e do Direito 

entram em choque em vários momentos. É nesse sentido que a práxis psicológica deve/pode 

ser pautada na contradição, na incerteza, na imprevisibilidade e, sobretudo, no conflito. 

Buscar, por vezes, uma realidade monolítica é reificar os lugares-comuns, reproduzindo 

noções que normalizam e normatizam as famílias atendidas. O discurso jurídico não deve 

“engolir” a realidade subjetiva das partes envolvidas, apesar de ser essa a intenção às vezes 

percebida no transcorrer processual. Não estamos defendendo uma “queda de braço” entre os 

saberes, mas que, na consideração das divergências, haja possibilidade de diálogo e 

demarcação dos respectivos espaços e limites de cada uma. 

Silva (2003) vai tratar esse embate, valendo-se da leitura de que o psicólogo se 

encontra em uma:  

 

encruzilhada entre a ética do cuidado (ideal terapêutico) e a lógica da Justiça 

(produção da ‘verdade’). Sua função oscila entre limitar-se a tarefa de 

resolver o conflito do casal e o de transcender ao mero maniqueísmo 

certo/errado, ganhador/perdedor, inocente/culpado esperado pelo Judiciário 

(p. 28).  

                                                           
7
 “A ética, em uma perspectiva foucaultiana, tem como foco principal a criação de novas formas de existência, a 

produtividade do ser, o caráter criados da vida como critério de valor e não qualquer espécie de forma que a vida 

tenha tomado, ou venha a tomar.” (ROLNIK, 1994, p. 171) 
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 Também entendemos que o trabalho do psicólogo jurídico é marcado por hibridismos, 

principalmente de origens éticas. Para o advogado, por exemplo, é comum usar de “todas as 

provas admitidas em direito” para defender sua tese, em favor do seu cliente. A lógica 

adversarial, binária e belicosa parece estar no “DNA” das atividades de parte desses 

profissionais. Para o psicólogo é (ou deveria ser) diferente, já que, eticamente, somos 

responsáveis, sobretudo, pela garantia da saúde psíquica das pessoas que atendemos. 

Discordamos, em parte, da forma como Silva (2003) expôs seu pensamento por dois 

motivos. Primeiramente, não concordamos que a ética do cuidado seja atrelada apenas ao 

ideal terapêutico. Isso porque não somos favoráveis ao discurso que preceitua “independente 

de ser no consultório, todo profissional leva a escuta clínica para os seus espaços de trabalho”. 

Não podemos generalizar a escuta clínica como se fosse uma “chave mestra” para o trabalho 

do psicólogo. Isso vai de encontro ao desenvolvimento da profissão, no qual precisamos criar 

mecanismos, técnicas, métodos e teorias que respondam aos questionamentos específicos dos 

espaços em que somos convidados a atuar. A “ética do cuidado” não é um ideal terapêutico, 

mas um parâmetro profissional. 

 Além dessa ressalva - na qual a autora coloca em oposição a ética do cuidado e a 

produção de verdades -, a assertiva permite a interpretação de que só podemos ter uma coisa 

ou a outra, afirmativa que também não comungamos. Para nós, a produção de verdades não é 

uma opção, mas uma consequência inerente ao trabalho institucional, posto que o lugar de 

saber ocupado pela Psicologia na nossa sociedade, atrelado ao poder de quem diz uma 

verdade desse lugar, não permite uma prática apartada desses regimes de verdade. 

 

1.5 Psicologia Jurídica como uma especialidade (in)dependente 

 

Além das aproximações e distanciamentos da Psicologia com o Direito, é importante 

também refletirmos sobre os contornos da Psicologia Jurídica em contraste com outras 

especialidades psicológicas, especialmente a Psicologia Clínica. É comum a referência à 

atuação do psicólogo em instituições (seja escola, empresas, e mesmo no mundo jurídico) 

apenas como uma mera transposição da prática clínica para outra conjuntura. 
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Entendemos esse raciocínio como tecnicamente equivocado, além de eticamente 

questionável. A atuação do profissional de psicologia é intrinsecamente relacionada ao seu 

lugar de inserção, não podendo prescindir das características, símbolos, linguagem e cultura 

própria da instituição que requisita seus serviços. Nesse sentido, a passagem mecânica e 

acrítica da compreensão bipessoal que se tem no setting terapêutico (clínico) para a avaliação 

dos casos judiciais (jurídico) pode acarretar em problemas para as partes envolvidas (são 

demandas e expectativas diferentes) e para o laudo pericial (que possivelmente ficará aquém 

do esperado, já que fugirá ao seu objetivo central, que seria uma análise com vistas a subsidiar 

uma decisão judicial). 

Uma primeira grande diferença a ser delineada é a questão da voluntariedade. Na 

clínica, em geral, as pessoas procuram o atendimento psicológico espontaneamente, a fim de 

resolver algum sofrimento que lhe assola. Já na Justiça, apesar do ingresso da Ação de Guarda 

ser voluntário, geralmente as fases processuais não são encaradas da mesma forma, como a 

questão do estudo psicológico, principalmente para o polo passivo da Ação
8
. A volitividade 

vai repercutir diretamente na abertura para a entrevista, na cooperação com as informações 

que precisam ser prestadas, assim como no possível manejo de estratégias de escamoteamento 

de fatos e situações importantes de serem trabalhadas. 

Um segundo ponto que merece atenção é a questão da finalidade. Na terapia, o 

psicólogo tem por objetivo o tratamento de questões pessoais, do abrandamento de 

sofrimentos. Na avaliação psicológica no contexto judicial, seu objetivo último é a redação de 

um laudo, que subsidiará o juiz na prolatação de uma sentença. “O objetivo final da avaliação 

será, sempre, através da compreensão psicológica do caso, responder a uma questão legal 

expressa pelo juiz ou por outro agente jurídico” (ROVINSKI, 2004, p. 43). 

O terceiro tópico está diretamente ligado ao segundo e já foi mencionado alhures, já 

que a duração temporal nos estudos periciais é delimitada, enquanto na clínica psicológica 

não há uma demarcação de tempo prévia. Às vezes, o juiz remete o processo para o psicólogo 

com um prazo exíguo, como 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias para todo o processo avaliativo, 

compreendendo o estudo documental, o contato e marcação de entrevista com as partes, a 

entrevista propriamente dita, a análise do contexto e a finalização com a confecção do 

                                                           
8 

No modelo adversarial de justiça, geralmente temos dois polos que disputam uma determinada questão. Nas 

Ações de Guarda, encontramos a parte que entrou com o pedido, que pode ser chamada de requerente ou polo 

ativo, em contraposição à parte requerida ou polo passivo ou ainda chamada de réu, numa acepção influenciada 

pelo Direito Penal. 
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relatório. Isso sem contar que, raramente, um psicólogo tem apenas um processo sob sua 

responsabilidade, devendo respeitar esse trâmite em todos, com a qualidade que a 

complexidade do caso e a ética profissional exigem. 

Acrescente-se ainda que, ao submeter-se a uma avaliação psicológica judicial, os 

sujeitos não são avaliados em si, mas em comparação a uma série de normas culturais e 

sociais em que estão inseridos. Ou seja, o conhecimento psicológico está circunscrito pelas 

leis vigentes, pelos costumes socialmente legitimados e por todo arcabouço discursivo que o 

alimenta, ao passo em que o delimita. Por essa razão, compreendemos o trabalho do psicólogo 

jurídico também como uma crítica cultural, pois, ao se posicionar sobre o litígio familiar, 

também legitima e (re)produz padrões que podem vir a ser perpetuados, em detrimento de 

outros. A dinâmica entre indivíduo e sociedade se aproxima e se intercruza, nesse sentido. É 

por essa razão que, no capítulo dedicado à discussão teórica sobre o conceito bakhitiano de 

“vozes”, além do capítulo reservado para a análise dos dados, levaremos em consideração que 

o relatório resulta de um intercruzamento entre o que foi dito nas entrevistas, o que foi 

documentado no processo, as leis vigentes e o que está tacitamente posto nos códigos de 

conduta morais. 

 

1.6 Psicologia Jurídica e produção de subjetividades 

 

Uma questão polêmica em Psicologia Jurídica, mas que precisa ser abordada, 

principalmente por se tratar de um ponto nevrálgico para a atuação do psicólogo em Varas de 

Família, diz respeito aos limites dos pareceres psicológicos ou, dito de outra forma, até que 

ponto as opiniões sobre uma dinâmica subjetiva dos envolvidos pode/deve estar atrelada ao 

ponto central da questão jurídica em discussão. No tocante às Ações de Guarda, podemos nos 

perguntar se é tecnicamente interessante e eticamente viável a manifestação clara do 

profissional sobre quem deve exercer a guarda da criança ou adolescente envolvidos. 

Corroboramos com Shine (2007) em relação ao posicionamento de que inexistem teorias 

psicológicas que estabeleçam, de forma inequívoca, uma relação causal entre comportamentos 

parentais e um determinado desenvolvimento infanto-juvenil “esperado”. 

Primeiramente, a dinâmica relacional entre pais e filhos, a idiossincrasia das 

subjetividades e a permanente interação dos sujeitos com um contexto sociocultural 
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impossibilitam esse tipo de raciocínio linear, como se fosse possível isolar, nos moldes de 

uma ciência positiva, o comportamento parental como variável independente (manipulável) e 

o desenvolvimento da criança como variável dependente (observável). Além desse entrave 

técnico, temos ainda a questão ética: “o que seria um ‘desenvolvimento infanto-juvenil 

‘esperado’”? Ou, dizendo de outra forma, “haveria um comportamento ‘normal’ que deveria 

ser alcançado, a partir de determinadas orientações paterno-maternais?”. Fica patente o viés 

perigoso desse tipo de pensamento. 

Ainda sobre o posicionamento do psicólogo jurídico nas Ações de Guarda, também 

estamos questionando um suposto lugar de neutralidade que ele possa querer se colocar. 

Imparcialidade é um pressuposto ético, o qual requer exercício contínuo na busca de se ouvir, 

empaticamente, todos os lados em questão. Por suposto que a neutralidade diz de outra ordem, 

como se houvesse possibilidade de um não afetamento do psicólogo com a realidade a ser 

investigada, pensamento que entendemos como equivocado. É na consideração/aceitação 

ativa de que a dinâmica familiar avaliada também remete a outras dinâmicas encontradas na 

cultura, inclusive aquelas que são/foram da convivência do próprio profissional, que o 

psicólogo deverá/poderá atuar de uma maneira mais isenta, nunca neutra. 

Às vezes, esse discurso de neutralidade alimenta a prática de não implicação da 

Psicologia com a realidade que se produz, induzindo o magistrado a pensar que existe um 

contexto a priori que foi “revelado”, “descoberto” ou “descortinado”. Algumas definições, 

encontradas na bibliografia, sobre atuação do perito, abrem margem para esse tipo de 

interpretação. Citamos como exemplo um trecho de um pensamento que avaliamos estar 

alinhado com esse tipo de compromisso: “Assim, voltando ao papel do perito na avaliação 

psicológica, pode-se dizer que sua tarefa é descrever, da forma mais clara e precisa 

possível, aquilo que o periciado sabe, entende, acredita ou pode fazer” (ROVINSKI, 2004, p. 

77, grifo nosso). 

O trecho acima é emblemático para apontar o ranço positivista circulante na 

Psicologia, mesmo em autoras e correntes teóricas que criticam essa perspectiva ou que 

consideram a questão superada. O profissional é colocado no lugar de “observador”, não 

participante de uma determinada relação. Em outro texto, Silva (2003, p. 39), ao discutir sobre 

as especificidades do trabalho do psicólogo jurídico nas Varas de Família, afirma: 
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seu objetivo é o de destacar e analisar os aspectos psicológicos das pessoas 

envolvidas em que se discutam questões afetivo-comportamentais da 

dinâmica familiar ocultas por trás das relações processuais, e que 

garantam os direitos e o bem-estar da criança e/ou adolescente, a fim de 

auxiliar o juiz na tomada de decisão que melhor atenda às necessidades 

dessas pessoas (grifo nosso). 

 

Mais uma vez o trabalho do perito psicólogo é associado a algo que vai “em busca do 

escondido”. No entanto, defendemos a perspectiva de que a dinâmica psíquica e as relações 

sociais não são uma “caixa de pandora”
9
, mas textos que necessitam de bons leitores. Estes 

textos são permanentemente reescritos e reinventados, com interpretações diversas a partir do 

lugar de quem as escreve e lê. A posição de implicação do psicólogo com o produto parte de 

uma concepção diferenciada de ciência, redundando em uma prática que se repensa 

constantemente, pois “a própria Psicologia deve questionar a finalidade e utilização dos 

laudos e pareceres elaborados nos processos” (SILVA, 2003, p. 197). 

É incomum encontrarmos na literatura especializada uma menção à implicação do 

psicólogo nas produções das subjetividades das famílias avaliadas, de como o saber 

psicológico baliza determinadas formas de existência, como prescreve modos de ser e 

legitima maneiras de ser família que limitam a criatividade e a infinidade de possibilidades de 

atuação das figuras que a compõem, assim como as configurações que poderiam assumir. 

Na busca por um “pai ideal”, uma “mãe ideal”, um filho “normal” e uma “família 

padrão”, deixa-se de considerar que fora da norma esperada existem formas de existência que 

podem ser interessantes aos membros daquele arranjo específico. O uso de um “crivo” 

previamente demarcado é limitante, além de ferir a individualidade dos sujeitos e dos grupos, 

pressuposto caro a determinadas correntes da Psicologia, dentre as quais nós nos afiliamos. 

Em nosso material empírico, encontramos casos de uso de drogas, além de pais que possuem 

algum tipo de transtorno mental que, antes de qualquer coisa, são considerados inaptos ao 

exercício de suas funções parentais, somente por fugirem ao padrão idealizado pelo 

psicólogo/sociedade e/ou por aquilo que ele acredita que a autoridade judicial vai julgar. 

Ora, a questão do uso de substâncias entorpecentes, como a maconha, por exemplo, 

pode ser encarada pelo profissional como a exposição a qualquer outro tipo de alucinógeno, 

                                                           
9
 Para maiores informações sobre o mito, consultar: http://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_Pandora. Acesso em: 

04/06/2013, às 10h20. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_Pandora
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como o álcool ou outros medicamentos controlados. De forma semelhante podemos pensar 

em relação aos portadores de algum transtorno mental. A depender do tipo de patologia, a 

forma de tratamento, o nível de estabilização, o autocuidado, a retaguarda familiar e dos 

equipamentos sociais disponíveis, a faculdade de cuidar do outro (seja uma criança ou 

adolescente) não estará necessariamente prejudicada, merecendo atenção e avaliação 

pormenorizada, considerando-se caso a caso. Esses episódios não foram aprofundados no 

capítulo analítico por terem fugido aos núcleos temáticos escolhidos, apesar de merecerem 

outras pesquisas, em razão da relevância social dos temas. 

Não estamos, com isso, advogando a favor de um relativismo irresponsável e sem 

parâmetro. Como a função do psicólogo nessa seara é, antes de tudo, avaliativa, entendemos 

que certos referenciais são importantes e até necessários. O que estamos querendo ressaltar é 

que esses critérios avaliativos devem estar claros, tanto para o profissional que avalia, quanto 

para o magistrado que terá acesso ao laudo, permitindo um acompanhamento da linha de 

raciocínio adotada, visibilizando o argumento para que este possa ser refutado ou acolhido. 

Feito de outra forma, teremos apenas a repetição dos rótulos, uma psicologia que não está 

preocupada com o surgimento de outras formas de existir, um conhecimento utilizado apenas 

para fazer girar a “engrenagem judicial fabricadora de sentenças”. 

Não podemos nos furtar de pensar que o fortalecimento da psicologia como saber que 

assessora a máquina jurídica na resolução de conflitos familiares vai ao encontro de uma 

tendência que vem crescendo paulatinamente, que diz respeito à “judicialização da vida”. 

Essa tendência insinua que a grande maioria das querelas cotidianas só podem ser resolvidas 

por intermédio de uma decisão judicial. Isso tem causado um aumento considerável no 

ingresso de Ações, movimento que não foi acompanhado pela Justiça, causando um enorme 

contingente processual reprimido, sem que pudesse haver o célere andamento das causas
10

. 

As questões de família, outrora tratadas como privativas do âmbito doméstico, agora 

são publicizadas em petições, narradas em audiências e exaustivamente perscrutadas durante 

as avaliações psicológicas. Certamente que esse movimento social deve ser entendido dentro 

de um contexto mais amplo, no qual as relações estão mais fluidas e a noção da separação 

entre o público e o privado cada vez mais relativizada. 

                                                           
10

 Para maiores informações sobre a taxa de congestionamento processual do Judiciário pernambucano: 

http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/7245-para-corregedor-nacional-dificuldades-

denunciadas-no-judiciario-de-pe-sao-observadas-em-outros-estados- . Acesso em 04/06/13, às 11h20. 

http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/7245-para-corregedor-nacional-dificuldades-denunciadas-no-judiciario-de-pe-sao-observadas-em-outros-estados-
http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/7245-para-corregedor-nacional-dificuldades-denunciadas-no-judiciario-de-pe-sao-observadas-em-outros-estados-
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A judicialização da vida e a tênue divisão entre o público e o privado se somam a um 

terceiro movimento que pode dar pistas para uma melhor compreensão para a “enxurrada” de 

Ações de Guarda que adentram as Varas de Família: a “psicologização do cotidiano e da vida 

social” (COIMBRA et al., 2010, p. 21). Isso fica bem evidente quando percebemos que os 

argumentos que “municiam” as disputas de guarda são repletos de inferências sobre a 

dinâmica psicológica do “oponente”, já que adjetivos como “emocionalmente imaturo”, 

“afetivamente instável”, dentre outros, são comumente utilizados nos relatórios para descrever 

o perfil do rival. No nosso entendimento, a circulação desse tipo de discurso reforça a 

produção de subjetividades seriadas, que servem para a manutenção de um determinado status 

quo. 

Apostamos na viabilidade de caminhos diferentes, na afirmação de modelos que 

produzam individualidades plurais. Às vezes, parece que apenas os objetos do mundo 

direcionam nossa conduta. Contudo, partindo de uma premissa construcionista
11

, acreditamos 

que nossas práticas, em especial as discursivas, também atuam na construção daquilo que 

podemos chamar de objeto, mundo ou realidade. 

A atuação do psicólogo jurídico, nos contextos das disputas de Guarda, poderia ser 

redirecionada para a potencialização da família como instituição capaz de resolver seus 

próprios dilemas. “Quanto mais as pessoas forem livres umas em relação às outras, quanto 

mais esse jogo de poder for aberto, seja nas relações familiares, sexuais ou amorosas, tanto 

mais ele será atraente e fascinante” (REIS, 2009, p. 99). Certamente, cada família possui 

limites próprios de abertura para um trabalho nesse sentido. Muitas delas – diríamos que a 

maioria – procuram o judiciário para que haja o menor nível possível de implicação subjetiva 

nas decisões e acordos a serem firmados. Buscam o apoio de um terceiro – no caso, o juiz – 

para diminuir a necessidade de diálogo com o “outro lado”. 

Existem várias formas de atuação do psicólogo jurídico, desde uma avaliação 

psicológica da dinâmica familiar mais distanciada, até uma proposta de intervenção mais 

diretiva, que aproveita o momento avaliativo como promotor de mudanças. Entendemos que 

não deva haver um único modelo a ser seguido, mas que o profissional tenha segurança e 

sensibilidade para utilizar o modus operandi mais eficaz, oferecendo alternativas à resolução 

do conflito instaurado. Geralmente, em famílias mais reservadas e com conflitos 

                                                           
11

 Tópico que será comentado no capítulo reservado à discussão sobre a Psicologia Discursiva. Resumidamente, 

podemos dizer que o alicerce do Construcionismo é a compreensão de que o mundo é socialmente construído, 

em especial pelas relações linguísticas que intrinsecamente o constituem. 
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historicamente mais consolidados, a atuação mais avaliativa e estruturada poderá subsidiar 

melhor a decisão judicial. 

Em outros casos - quando se percebe abertura para o diálogo e a reflexão -, é possível 

um trabalho mais longitudinal e criativo, no qual são elaboradas metodologias a partir da 

interação dos membros da família com o profissional, algo muito aproximado ao trabalho de 

mediação proposto por Ribeiro (2001). Ao adotar essa postura, o psicólogo estaria facilitando 

também a autonomia da família, ressignificando o trabalho judicial de encontro às abordagens 

punitivas, polarizadas e belicosas. Ampliando esse horizonte reflexivo e questionando 

determinados discursos circulantes em relação ao papel da justiça na sociedade, Coimbra et 

al. (2010b, p. 34) segue questionando: “A justiça não seria também uma polícia das famílias, 

punindo-as e corrigindo-as, assumindo a função de ‘escola de pai’ para a população que lá 

chega, tutelando-a e ensinando-a a cuidar de seus filhos?” 

 

1.7 Psicólogo na justiça ou psicólogo da justiça? 

 

É impossível fazer uma reflexão crítica sobre a atuação do psicólogo jurídico sem 

também analisar o contexto em que ele está inserido e quais são os discursos que transitam 

socialmente no tocante ao alcance de uma decisão judicial na vida das pessoas. Ao requerer 

uma prestação jurisdicional, fica difícil diferenciar o operador do direito, aquelas figuras que 

movimentam o processo – advogado, juiz, defensor público e promotor de justiça – dos 

auxiliares da justiça, como os peritos – dentre eles o psicólogo – e os demais serventuários 

judiciais – técnicos, analistas e oficiais de justiça. 

Sendo assim, ao adotar estratégias que fogem ao padrão esperado no mundo jurídico, o 

psicólogo (por ser visto como integrante desse sistema) poderá fazer circular outros discursos 

e valores. Fazemos questão de destacar isso para explicitar que outras formas de inserção são 

possíveis. Uma vez integrante do sistema justiça, a Psicologia pode usar (d)esse lugar para 

diversificar as subjetividades produzidas, os sentimentos valorizados e os códigos morais 

outrora tidos como “únicos”. 

Essa discussão está umbilicalmente ligada a outra, que diz respeito ao posicionamento 

ético-político do profissional diante das relações de poder que estão, de forma inerente, 
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compondo as relações sociais, especialmente no âmbito do jurídico. Estamos entendendo o 

conceito de “poder” a partir de uma leitura foucaultiana, no qual “o poder só existe em ação” 

(FOUCAULT, 2007), não se constituindo em um lugar ou em um objeto. Ao contrário, o 

poder se constituiria e circularia a partir da batalha cotidiana, do enfrentamento. Não existiria 

uma detenção rígida do poder, mas um exercício de poder a partir dos lugares que se ocupa 

em um determinado contexto. A compreensão do funcionamento em rede do poder retira dos 

grupos sociais (como a família) a conotação destes como alvos inertes e consentidos daquele, 

pois são, ao mesmo tempo, efeitos e seus centros de transmissão
12

. 

Esta concepção é importante, principalmente para a Psicologia, pois corremos o risco 

de restringir o poder ao exercício judicante do magistrado e das demais autoridades que 

compõem o judiciário, esquecendo-se de que o próprio processo de avaliação psicológica e o 

laudo pericial também compõem a engrenagem do poder e fazem circular formas diversas de 

poder, uma vez que as relações de saber e poder estão intrinsecamente relacionadas.   

No lugar de pensar ser possível atuar fora das relações de poder, é mais interessante o 

perito redimensionar o questionamento para “que tipo de subjetividades eu quero favorecer, 

partindo das minhas condições objetivas e subjetivas de trabalho?” Ou “que discursos eu opto 

fazer circular na instituição, a fim de propiciar modos de existência mais condizentes com 

uma proposta ética que prima pela pluralidade e diversidade?” Esse tipo de implicação 

profissional afronta outros modelos, de cunhos positivistas, que pressupõem a possibilidade 

de ações neutras, fora das relações de poder circulantes. 

Consoante com o que foi discutido anteriormente, para Shine (2007), o caráter arbitral 

faz parte das atribuições desse profissional. A questão é que, em sua formação, o psicólogo 

não é preparado para manejar as relações de poder que permeiam sua prática. A consciência 

dessa faculdade, em parte, decisória, pode contribuir para posicionamentos mais coerentes em 

relação às dinâmicas familiares que se intenta fomentar. A verdade que é proferida (no laudo) 

ganha respaldo a partir do lugar que é dita (judiciário), não havendo separações com a 

histórica legitimação do saber (psicológico) produzido, o qual induz formas de vida pelas 

relações de poder que faz circular. 

                                                           
12 

Estamos utilizando o conceito de “poder”, tal como concebido por Foucault: “A multiplicidade de correlações 

de força imanentes ao domínio onde exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram 

umas nas outras [...]; enfim, estratégias em que se origina e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma 

corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (FOUCAULT, 1997, p. 88). 
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2. FAMÍLIA(S): VISITANDO UM CONCEITO POLISSÊMICO 

Família! Família! 

Papai, mamãe, titia 

Família! Família! 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

(Arnaldo Antunes/ Toni Bellotto – Titãs) 

 

 

Neste capítulo, visamos situar a noção de família em seus aspectos históricos e 

conceituais. Entretanto, acreditamos que esse conceito é bastante amplo, merecendo um 

aprofundamento maior em relação ao que nos propomos, face ao enquadramento possível 

numa dissertação de mestrado. De fato, a escolha por um tema abrangente foi proposital, visto 

que ele abarca uma ampla margem de relações e dinâmicas que temos por intento discutir, tais 

como: lugares paternos e maternos (também chamados de parentalidades), relações conjugais 

(ou conjugabilidades), os aspectos de gênero que permeiam as relações familiares e a 

compreensão da família como um sistema aberto, no qual circulam significados tanto no seu 

interior, quanto no seu contato com o macrocontexto. 

Essa dinâmica discursiva faz da família um objeto de investigação valioso, pois ao 

mesmo tempo em que circunscreve um grupo afetivamente relacionado e socialmente 

delimitado, também interage dinamicamente com outros grupos sociais, fazendo-o produtor e 

produto de um determinado tempo e espaço.  

O tratamento conceitual à noção de família na contemporaneidade é uma tarefa que 

demanda uma série de interconexões. Isso porque nenhuma disciplina isoladamente – seja a 

Psicologia, o Direito, a História, a Antropologia, a Sociologia, a Biologia, etc
13

. – pode 

oferecer respostas acabadas a um fenômeno histórico e ainda em permanente mutação. Nesse 

sentido, ressaltamos que partiremos de uma leitura eminentemente psicológica (mas não 

exclusiva) do fenômeno “família”. Para tanto e considerando a complexidade inerente ao 

objeto de estudo, dialogaremos com vários saberes, com destaque ao Direito, face o nosso 

                                                           
13

 “Para Jacob Burckhardt, se nas ciências é necessário ser um especialista e se podemos controlar apenas um 

campo limitado do conhecimento, é preciso ser também amador no maior número possível de outros domínios, 

‘se não quisermos perder a faculdade de julgar as coisas no seu conjunto’” (MORIN, 2012, p. 58). 
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campo de pesquisa. Nascimento (2009), em seu estudo jurídico sobre a transformação do 

conceito de família, alerta para a necessidade dessa articulação multidisciplinar: 

 

Há dificuldade em se construir uma concepção de família que atenda ou dê 

conta deste fenômeno. Quando são ressaltadas algumas das características, 

outras são deixadas de fora, não sendo possível contemplar todas as 

vertentes. Até mesmo dentro de alguns ramos do Direito, esse instituto é 

visto de forma polifacetada, para dizer o mínimo acerca das tensões que 

nesse campo se verificam. (p. 12) 

 

É importante resgatarmos o que algumas disciplinas construíram sobre essa noção, 

entendendo que a vivência objetiva das pessoas influencia a formação dos preceitos 

científicos, mas também as próprias concepções formuladas pela academia circunscrevem 

comportamentos, normatizando-os no momento em que os nomeiam. “A psicologia, o serviço 

social, a sociologia e a psiquiatria são frequentemente convocadas para auxiliar na resolução 

dos conflitos familiares com excelentes resultados” (ASSUNÇÃO, 2001, p. 29). 

Para alguns estudos antropológicos, por exemplo, família está ligada aos laços de 

parentesco, sangue e dependência, gerando relações de solidariedade, tensão, conflito e afeto 

entre seus membros (BRUSCHINI apud NASCIMENTO, 2009). Já para estudos no âmbito 

jurídico, fica patente a noção de família como celula mater da sociedade, pois esta é 

considerada o primeiro grupo social de inserção do indivíduo no mundo, lugar de 

compartilhamento dos valores do seu grupo social. 

Essa ideia circulante nas leis e nas decisões judiciais encontra guarida em muitas 

correntes psicológicas, como aquelas que entendem a família como uma “matriz de 

identidade”, como Minuchin (1990). Souza e Miranda (2007) também centralizam na família 

as bases para o desenvolvimento humano. No entanto, relativizam o seu modo de 

compreender o fenômeno família quando afirmam que, dependendo do teor qualitativo das 

relações (afeto, apego, segurança, disciplina, aprendizagem e comunicação), ela pode se 

tornar um fator tanto de saúde como de doença.  

Donatti, adotando uma perspectiva relacional da noção de família, afirma que tal 

análise: 
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[...] não é sincrética; tenta ir ao coração da família no sentido de reconhecer 

sua peculiaridade, a originalidade da relação familiar, como distinta de todas 

as outras relações. Ela procura encontrar e compreender a relação familiar a 

partir daquilo que constitui sua unicidade, porque a família é diferente da 

relação de amizade, de trabalho, médico-sanitária. (DONATTI, apud 

NASCIMENTO, 2009, p. 22). 

 

A compreensão de família da escola relacional traz um cuidado importante para a 

nossa pesquisa, já que a busca da definição de um conceito deve incluir também o que não 

estamos entendendo como relações familiares, ressaltando os limites do objeto visado. Nesse 

sentido, não podemos generalizar, afirmando que qualquer agrupamento de pessoas pode ser 

chamado família. Isso porque a questão física, e até mesmo geográfica, é apenas um dos 

aspectos que merecem atenção quando estamos refletindo sobre as famílias na modernidade. 

A maior democratização dos meios de comunicação (com destaque para a Internet) e o maior 

acesso aos meios de transporte (especialmente o avião) produziram outras noções de tempo e 

espaço que merecem ser consideradas. 

Dialogando com o enfoque relacional, temos ainda a abordagem familiar sistêmica, 

que visualiza a família de uma forma mais ampla, na qual seus membros se comunicam e 

interagem entre si, bem como com a totalidade que a cerca (SILVA, 2003). Qualquer conflito 

familiar – que é entendido por essa escola como um “sintoma” – que outrora pesava apenas 

sobre um dos seus membros, agora é visto como representante das interações familiares. Para 

essa abordagem, as mudanças na família podem ser provocadas tanto por fatores internos, 

quanto externos, a depender das suas características objetivas de funcionamento. 

Olhando em perspectiva, de um ponto de vista histórico, percebemos como as relações 

familiares mudaram no decorrer dos séculos. A título de comparação, fica evidente como 

aquilo que chamamos “família” na atualidade é completamente diferente daquilo que se 

concebia como família há três séculos. A capacidade de ajustes na formatação e na função da 

família, em relação às diversas mudanças na sociedade, parece ser a chave de sua 

permanência como forma possível de organização social na contemporaneidade. “[...] Apesar 

de todas essas transformações acontecidas no interior da família, podemos dizer que ela ainda 

se mantém idealizada e desejada por todos” (AMAZONAS E BRAGA, 2006, p. 179). 

Muitas dessas mudanças que vêm ocorrendo nas famílias, sobretudo nos 

comportamentos de homens e mulheres, podem ser circunscritas aos acontecimentos sócio-

históricos que despontaram em torno da década de 1960, desde a expansão do sistema 
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capitalista e os avanços tecnológicos/biomédicos, até os movimentos intitulados 

“contracultura”, como o feminismo, LGBT e ecológicos (REIS, 2009). Ressaltamos que não 

estamos entendendo as mudanças em termos de substituição, mas como outras formas de 

subjetivação, que trazem em seu bojo o amálgama do velho e do novo. 

Ao longo do século XX, rápidas e profundas transformações continuaram 

acontecendo. A maior frequência nos rompimentos conjugais, famílias nucleares se 

transformam em monoparentais, as quais, em seguida, tornam-se famílias recasadas (que, por 

sua vez, em um breve intervalo temporal, cambiaram para a monoparentalidade novamente) e 

a dispensabilidade da interação sexual como condição da geração de crianças (substituíveis 

pelas procriações assistidas) são apenas alguns dos exemplos mencionados por Brito e 

Peçanha (2010) como demonstrativos da agilidade dessas mudanças. Essas novas 

configurações familiares formam o que se tem convencionado chamar “família mosaico”, 

revelando-se uma tendência mundial (SHINE, 2007). 

Por seu turno, a Psicologia pode pensar as relações familiares como vínculos 

duradouros, nas relações de afeto e na possibilidade de trocas significativas (CARVALHO, 

2005). Fonseca, pesquisadora antropóloga que estuda famílias, define laços familiares de 

modo muito próximo à Psicologia, entendendo-os como relações marcadas pela “identificação 

estreita e duradoura entre determinadas pessoas que reconhecem entre elas certos direitos e 

obrigações mútuos” (2005, p. 54). Corroborando com essas definições de família, temos a 

contribuição de Virgínia et al. (2001, p. 143), que a entende como um “grupo de pessoas 

ligadas por parentesco, afeto, solidariedade, necessidade de reprodução, garantindo uma 

identidade social e, por conseguinte, a socialização”. 

Observamos que a inclusão da temática da afetividade, compreendida como 

constituinte das relações familiares, transformou também a forma das outras ciências 

abordarem a noção de família. A partir de dados históricos, foram os estudos do francês 

Philippe Ariès (1981) que apontaram as mudanças sentidas no trato diferenciado dado aos 

infantes, as quais também repercutiram na configuração familiar. Ao contrário das relações de 

família da Idade Média, pautadas, sobretudo, no aspecto moral e social da criança (esta como 

herdeira e representante de uma linhagem), tinham-se nas relações familiares, a partir da 

chamada Modernidade, maior consideração aos aspectos afetivos. A intensificação com os 

cuidados de saúde e educação das crianças, quando transformados em indispensáveis, 

http://disciplinasdehistoria.blogspot.com/2010/10/resenha-do-livro-de-philippe-aries.html
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reorientou as atenções também para uma nova maneira de organização do grupo familiar, 

posto que os filhos passaram a ser a própria razão de existência da família. 

A noção de vínculo afetivo é valiosa para a Psicologia, pois é partir dela que a pessoa 

é capaz de, interacionalmente, constituir-se em suas potencialidades. Vale ressaltar, segundo 

Carvalho (2005), que esse conceito não está preocupado com a valoração moral do vínculo: 

pode-se ter tanto vinculações consideradas positivas como negativas; o fundamental do 

vínculo é a indispensabilidade do outro como constituidor do eu, sendo a família locus 

privilegiado dessa construção. 

Outras concepções de família, muitas vezes compartilhadas por diversos segmentos da 

Psicologia, não levavam em consideração as múltiplas possibilidades de configurações 

familiares. Apontamos uma expressão comum na literatura psicológica, a qual diz respeito a 

uma suposta “estrutura familiar”, pressupondo haver alguma formatação/estrutura prévia a ser 

considerada/buscada (GROENINGA apud NASCIMENTO, 2009). Corolário dessa 

compreensão são as taxações estigmatizantes das “famílias desestruturadas”, as quais não 

obedeceriam a esse padrão predeterminado, possivelmente pautado nas expectativas de 

determinados setores da sociedade que elegem comportamentos familiares e os descrevem 

como “estruturados” ou “normais” (FONSECA, 2005). O uso desses jargões geralmente 

abriga preconceitos de cunho moral, partindo de uma análise fragmentada, focalista e 

individualizante das questões familiares (BARBOSA, et al., 2001). 

Nossa contribuição ao conceito de família tenta ir de encontro a esses tipos de 

formatação. Ao considerarmos várias disciplinas, abrimos um leque de possibilidades para as 

funções e configurações que elas possam assumir. A característica marcante de uma família 

deixa de ser o padrão nuclear (surgido no contexto da Revolução Industrial e da formação dos 

grandes centros urbano) e passa a ser a congregação (não necessariamente física) de pessoas 

por laços afetivos e que se reconheçam como integrantes desse núcleo afetivo. 

 

A proposta aqui é, pelo contrário, pensar o modo de vida como fenômeno 

histórico, fruto de determinadas circunstâncias econômicas e políticas, e que 

dê prova da criatividade de indivíduos agindo em sociedade. Quero insistir 

que essa perspectiva, evidente nas propostas de pesquisadores, como Elsen e 

Althoff (2004) e Dytz (2004), não é um acréscimo à ciência já existente. 

Representa algo revolucionário, uma reviravolta no senso comum, superando 

abordagens neocolonialistas e apontando o caminho para um espaço de 

verdadeiro diálogo nos programas de intervenção. (FONSECA, 2005, p. 58) 
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Fonseca (2005) nos alerta ainda que olhar para as diversidades de famílias com uma 

visão estreita, geralmente tendo como referencial a família nuclear burguesa, é atuar junto a 

elas com uma “camisa de força”. A criatividade das relações é limitada por normas 

reducionistas. A ação cotidiana seria, para a autora, um permanente cenário para novas 

práticas, através da constante renegociação dos comportamentos e da transformação de 

valores. 

Outra relativização necessária ao se trabalhar com famílias decorre do recorte de 

acordo com a classe social. Segundo Duarte, “o valor ‘família’ tem grande peso em todas as 

camadas da população brasileira. No entanto, significa coisas diferentes dependendo da 

categoria social” (apud FONSECA, p. 51). Enquanto entre as elites predomina o orgulho do 

patrimônio e do sobrenome, nas classes médias há um investimento exacerbado na 

manutenção da família nuclear. Já nos grupos populares, a vivência familiar está ancorada 

pelas atividades cotidianas, em especial as domésticas, e em relações mais coletivistas, 

principalmente de ajuda mútua. Importante ressaltar que estamos falando de tendências, e não 

de uma realidade estanque, passível de ser enclausurada em conceitos predeterminados. 

 

[...] o advento da família moderna não se deu de forma homogênea em todas 

as camadas da sociedade, mas, ao contrário, seguiu trajetórias distintas e 

produziu efeitos diferenciados. Vale dizer que o próprio recentramento da 

família sobre si mesma, ocorrido, tanto nas famílias burguesas como nas 

populares, adquiriu sentidos diferentes, na medida em que, para os 

burgueses, tratou-se de retraimento tático, com o fim de controlar um 

inimigo interior, que eram os serviçais, enquanto que, para os pobres, tratou-

se muito mais de uma relação circular de vigilância sobre os membros da 

família – tal como incentivada pelos higienistas – contra as tentações 

exteriores da rua. (REIS, 2009, p. 31). 

 

Já no âmbito jurídico, o delineamento da família a partir da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) é formado por três aspectos: o casamento (art. 226, §1º), a união 

estável de um homem com uma mulher (art. 226, §3º) e por um dos pais e seus descendentes 

(art. 226, §3º). Fica patente que tal noção, a despeito dos avanços em relação às legislações 

anteriores, principalmente em relação ao caráter mais plural e democrático das configurações 

familiares, continua invisibilizando outras possibilidades, como a formada por casais 

homoafetivos. Ademais, o interesse maior do Judiciário, como um dos poderes do Estado 
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socialmente legitimado, é exercer, através da família, sua função de controle social, tendo nela 

um lugar privilegiado para a regulação dos comportamentos. 

 

De sorte que o Estado, na preservação da própria sobrevivência, tem 

interesse primário em proteger a família, por meio de leis que lhe assegurem 

o desenvolvimento estável e a intangibilidade de seus elementos 

institucionais. Daí a interferência por vezes exagerada do Estado nas 

relações familiares. (RODRIGUES apud NASCIMENTO, 2009, p. 18). 

 

O conceito foucaultiano de “biopolítica” (FOUCAULT, 1997) nos ajuda a 

compreender como o sentimento moderno de família surgiu inicialmente nas camadas 

burguesas e, em seguida, foi reproduzido também pelas demais classes sociais, tudo atrelado 

ao seu uso como forma de controle social. Segundo a ideia do autor, a biopolítica corresponde 

a um campo de práticas responsáveis pela disseminação de tecnologias políticas, as quais irão 

incidir sobre os corpos de uma população. Dito de outra forma, são as tecnologias que vão 

investir sobre as regras de saúde/doença, alimentação, moradia e demais condições de vida de 

um povo. 

Atrelado historicamente a essas formas de controle e visando manter a “regularidade” 

das relações sociais, o Direito de Família se restringia à regulação da transmissão de bens e 

dos patrimônios das famílias que se uniam por meio do casamento civil. (ZARIAS, 2010). 

Paulatinamente, uma única organização familiar aceita juridicamente foi sendo substituída por 

novos arranjos, ainda que atualmente limitados do ponto de vista da norma. Havia, antes da 

Constituição Federal de 1988, uma associação direta e limitadora entre família e casamento, 

admitindo-se legalmente apenas os filhos havidos dentro do matrimônio.  

O que a nova Carta Magna fez foi tornar formalmente plural aquilo que não cabia mais 

em uma concepção unívoca e anacrônica.  

 

O que ontem era pensado segundo a lógica do patrimônio, hoje, reveste-se 

de um novo manto: o da afetividade ou o da lógica dos direitos pessoais 

vistos a partir de um conjunto de princípios de direito emanados da 

Constituição de 1988. (ZARIAS, 2010, p. 65). 
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 Segundo Alves (2001), o moderno Direito de Família, além do abrigamento de novas 

entidades familiares, também exigiu uma abordagem multidisciplinar, reconhecendo a 

complexidade no trato de temas conflituosos e a necessidade da interdisciplinaridade dos 

ramos da ciência para a compreensão da dinâmica familiar. 

Assunção critica a noção cunhada por Clóvis Beviláquia, famoso jurista cearense, o 

qual definia o Direito de Família como:  

 

o conjunto de princípios que regulam a celebração do casamento, sua 

validade e os efeitos que dele resultam, as relações pessoais e econômicas da 

sociedade conjugal, a dissolução desta, as relações entre pais e filhos, o 

vínculo de parentesco e os institutos complementares da tutela, da curatela e 

da ausência. (2001, p. 27).  

 

A ressalva em face da incompletude da definição segue a mesma esteira discursiva 

utilizada por nós, ao entender que a família não pode ficar adstrita ao contrato matrimonial. 

Essa ligação historicamente construída entre família e casamento provoca ainda 

interpretações equivocadas, como se a crise vivenciada pelo segundo, em razão dos números 

crescentes de divórcios, tivesse uma relação de dependência necessária com a primeira 

(SHINE, 2007). Contundo, não entendemos profícuo aderir ao posicionamento 

diametralmente oposto, que defende uma separação absoluta entre esses dois institutos, uma 

vez que muitas configurações familiares ainda são pautadas nas uniões conjugais – e, no caso 

particular de nossa pesquisa, nas repercussões provocadas pela sua dissolução. 

Vale a pena apresentar a evolução da “Taxa geral de divórcios”, índice utilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
14

, para acompanhar o movimento 

populacional em relação às dissoluções conjugais. Temos, no período de 1984 a 2007, um 

aumento do índice de 0,46 para 1,49, uma evolução de, aproximadamente, 200% em um 

período de 23 anos. Esse índice é medido a partir da divisão dos números de divórcios 

concedidos pelo quantitativo populacional: 

                                                           
14

 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2007/default.shtm. Acesso em 26/01/2013, às 

19h10. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2007/default.shtm
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Ressalte-se ainda que, segundo Foucault (1997), a ideologia do amor conjugal também 

é uma invenção, no sentindo de ser uma forma de regulação entre o casal que foi 

paulatinamente se desenhando no transcorrer da história, incentivada principalmente pelo 

movimento higienista, como uma estratégia diferenciada para o controle da sexualidade. Com 

a burguesia, a família conjugal confiscou a sexualidade, elegendo o casal “legítimo” como 

modelo e norma a serem seguidos. Esses mecanismos visavam, dentre outras coisas, 

solidificar as funções de paternidade e maternidade, principalmente em relação às 

consequências da rigidez desses papéis na relação com os filhos. 

Considerando esse aumento na taxa de divórcio nos últimos anos, é também cada vez 

mais frequente o aumento na solicitação de pedidos de guarda de crianças e adolescentes, 

resultantes dessas relações desfeitas. Existem algumas possibilidades no exercício do 

direito/dever de guarda, tais como veremos na seção adiante. 
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2.1 Tipos de Guarda 

 

O interesse dessa dissertação não é servir como um manual de Psicologia Jurídica, mas 

fazer uma reflexão sobre como a Psicologia pode (re)produzir determinadas formas de ser 

família e quais os possíveis efeitos disso na produção de subjetividades. Por isso, é importante 

mencionarmos algumas distinções que serão úteis nas análises do material empírico que 

traremos ulteriormente, como, por exemplo, quais os tipos de guarda existentes no nosso 

regramento jurídico atual. 

 

2.1.1 Guarda Alternada 

 

Segundo Souza e Miranda (2007), nesse tipo de regime de guarda, um cônjuge é o 

detentor da guarda, enquanto ao outro é reservado o direito de visitação. Passado um 

determinado período, o qual foi acordado previamente (pode ser o ano escolar, um mês, uma 

semana, parte semana, etc.), essa divisão é invertida, passando o cônjuge visitador à função de 

guardião e vice-versa. Esse tipo de modelo garante a igualdade de tempo entre os 

responsáveis. 

Os autores acima mencionados destacam que a instabilidade na determinação de uma 

referência de lugar, de normas, de tempo e outros hábitos importantes no desenvolvimento 

infanto-juvenil podem ser prejudiciais. Certamente que a escolha de um determinado regime 

de guarda, em detrimento de outro, é sempre uma decisão que implica perdas e ganhos. No 

caso concreto, talvez os possíveis prejuízos com a ausência de um referencial unívoco possam 

ser relativizados pela possibilidade de convívio com ambos os genitores. 

Um dos parâmetros comumente discutido a partir desse modelo é em relação ao 

“princípio da continuidade”, geralmente ressaltando os supostos prejuízos que essa 

descontinuidade pode acarretar na vida dos filhos. Questionamos se esse discurso não estaria 

reforçando um modelo de família nuclear, não mais exclusivo em nossos dias, conforme o 

tópico em que debatemos a existência de várias configurações familiares. Não temos como 

afirmar se é a realidade de duas residências que gera esse suposto “prejuízo ao bem-estar 

físico e mental da criança” (MOTTA apud SOUZA e MIRANDA, 2007, p. 214) ou o discurso 
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patologizador dessa realidade que induz a reações negativas, já que a não adequação a um 

determinado padrão tido como “correto” também é gerador de sofrimento. 

 

2.1.2 Guarda Monoparental, Exclusiva e Única 

 

Esse tipo de guarda é a mais comum. É quando o juiz concede a guarda apenas a um 

dos genitores, geralmente a mãe, e ao outro o direito de visitas, comumente o pai. As questões 

de gênero referentes a essa opção serão mais bem debatidas no capítulo destacado para a 

análise dos dados. Por ora, vamos apenas descrever essa modalidade de guarda e alguns 

meandros que precisam ficar explícitos.  

De antemão, temos que esclarecer que a guarda não faz “coisa julgada”
15

, ou seja, 

pode ser revertida a qualquer momento. Isso é importante, pois, mesmo que a guarda seja 

exercida pelo pai ou pela mãe - ou ainda por qualquer outro parente ou pessoa do convívio da 

criança que o juiz entendeu ser mais benéfico para o seu crescimento -, esta decisão pode ser 

revista a qualquer tempo, dependendo de fatos novos supervenientes que possam surgir. 

 

2.1.3 Aninhamento ou Nidação 

 

Nesse tipo de guarda, a criança mora ora na companhia do pai, ora na companhia da 

mãe, semelhante à guarda alternada. No entanto, quem muda de residência não é ela e sim os 

seus genitores. Esse tipo de guarda é raro e não houve menção a essa modalidade em nossa 

pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           
15

 “Coisa julgada material é o efeito da sentença transitada em julgado que se torna definitiva e imutável”. 

(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/292730/coisa-julgada. Acesso em 17/01/2013, às 18h03). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/292730/coisa-julgada
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2.1.4 Guarda Conjunta ou Compartilhada 

 

A Guarda Compartilhada passou de uma simples modalidade de guarda possível para 

uma previsão legal. Isso se deu pelo avanço paulatino na compreensão do judiciário, em 

grande parte motivado pelas discussões travadas pelos psicólogos nos Congressos de Direito 

de Família, de que havia possibilidade de uma divisão equitativa das responsabilidades e 

direitos dos pais após uma separação conjugal. Com isso, passou-se a privilegiar o acordo 

entre os pares, o diálogo e a combinação conjunta, no lugar de, necessariamente, se 

determinar dias e horários rígidos e inflexíveis para a convivência de um ou outro genitor.  

No caso dos nossos dados, como tivemos acesso a um período de tempo relativamente 

extenso, compreendido entre os anos de 2000 e 2009, ficou patente que a promulgação da lei 

que tratava da Guarda Compartilhada conferiu maior diretividade aos laudos produzidos. 

Entendemos que, como a questão legal faz parte do universo sociocultural do psicólogo, 

principalmente pelo fato de ele estar inserido no contexto judicial, a edição da nova lei induz a 

condução dos trabalhos no sentido daquilo que está proposto, tornando-se um circunscritor 

importante para o trabalho avaliativo.  

Rompendo ainda com o pensamento presente no Código Civil Brasileiro (CCB) de 

1916, o atual CCB, de 2002, tem suas bases fincadas no princípio da dignidade da pessoa 

humana e na ideia da afetividade como mediadora das relações familiares, combatendo o 

caráter moralista da norma anterior (NASCIMENTO, 2009). Sob a égide constitucional, o 

CCB/2002 oferece alternativas para os pais cuidarem de seus filhos através do instituto da 

guarda compartilhada, instrumento jurídico crucial na manutenção dos vínculos dos filhos 

com seus respectivos pais, sejam eles apenas divorciados e/ou recasados. O direito deixa de 

ser apenas proclamado para ser passível de reinvindicação judicial (AMAZONAS e BRAGA, 

2006) e o pensamento monolítico cede espaço à diversidade. Para tanto, o CCB/2002 

distingue dois tipos de guardas, a citar: 

 

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.  

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores 

ou a alguém que substitua (art.1.584 § 5º) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 
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mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. 

§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 

condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos 

filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 

II – saúde e segurança; 

III – educação. 

§ 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não o detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos. (grifo nosso) 

 

O Judiciário, por sua vez, não é mero reprodutor dos significados socialmente 

compartilhados. Ao contrário, através das decisões judiciais, várias maneiras de ser família 

são construídas, ao passo que outras são discriminadas. Zarias (2010, p. 64) aponta que “[...] 

desafios, apresentados pela sociedade ao Judiciário, encontram nas decisões judiciais um 

caminho para a consolidação de novos significados atribuídos à família [...]”. O Estado passa 

a ser entendido não apenas como um sistema reprodutor, mas, sobretudo, como produtor de 

princípios e normas familiares. 

Cabe destacar que a lei, per si, nunca abarca a realidade vivida, ou seja, ela não é 

capaz de prever todas as possibilidades de experiências de família, antecipando-se a elas e 

propondo possíveis soluções aos litígios vindouros. Nesse intercâmbio incessante entre a 

norma e a realidade experenciada, a letra da lei é apenas uma dentre uma infinidade de outras 

vozes que compõem o conceito de família de uma dada sociedade, em uma determinada 

época. No entanto, é uma influência com destaque, pois será através da permissão (ou 

negação) legal que lugares e direitos poderão ser acessados.  

 

[...] A dissolubilidade do casamento em 1977; a descoberta da paternidade 

pelo exame de DNA; o reconhecimento dos filhos gerados fora do 

casamento. Todas essas mudanças internas ao ordenamento jurídico no 

modo de conceber família decorrem, segundo especialistas, da própria 

realidade social. (NASCIMENTO, 2009, p. 28).  

 

Portanto, vemos como as novas possibilidades de arranjos familiares, outrora tidas 

como anormais ou simplesmente marginalizadas, influenciam de forma marcante as mudanças 
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que virão. “Por outro lado, não se pode dizer que o sonho da família tradicional tenha 

acabado. Ainda se podem encontrar idealizações a respeito do casamento, do marido e da 

esposa, ou do pai e da mãe, ideais” (REIS, 2009, p. 96). Muitas dessas fantasias serão solos 

férteis para alimentar e posteriormente deflagrar conflitos de expectativas entre o casal; 

agitações essas que, porventura, resultam nas disputas de guarda que tramitam nas Varas de 

Família. 

Entendemos que não são todos os ex-casais que apresentam as condições mínimas 

para o exercício da guarda compartilhada, pois é indispensável, como critério fundamental, a 

existência de um canal de diálogo relativamente fluido entre os ex-cônjuges. Caso contrário, é 

preferível que o judiciário arbitre uma rotina mais estruturada, evitando o acirramento dos 

conflitos. 

A apresentação dessas possibilidades para o exercício da guarda, bem como a 

abordagem histórico-conceitual que fizemos sobre a noção de família no início deste capítulo, 

teve por objetivo situar o leitor como estamos considerando o fenômeno na sua pluralidade e 

complexidade, conforme mencionadas alhures. Em complemento ao abordado nesta seção, 

discutiremos no próximo capítulo as implicações teóricas que a Psicologia Discursiva teve em 

nossas ponderações, trazendo os principais autores e discussões, consoantes com o nosso 

objeto e problema de pesquisa. 
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3. PSICOLOGIA DISCURSIVA: (DES)ENCONTROS PLURAIS 

Certa palavra dorme na sombra  

de um livro raro.  

Como desencantá-la?  

É a senha da vida  

a senha do mundo.  

Vou procurá-la.  

 

Vou procurá-la a vida inteira  

no mundo todo.  

Se tarda o encontro, se não a encontro,  

não desanimo,  

procuro sempre.  

 

Procuro sempre, e minha procura  

ficará sendo  

minha palavra.  

(A Palavra Mágica. Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

Por ora, faremos algumas reflexões, a partir da Psicologia Discursiva, sobre a 

linguagem e seu caráter ativo nas relações sociais. Apresentaremos, ainda, alguns conceitos 

importantes para a compreensão dos aspectos discutidos em outras seções desta dissertação. 

Tal debate se mostra relevante a partir da diversidade de entendimentos sobre as 

características da linguagem, muitos das quais a reduziram a mero veículo de comunicação, 

ignorando suas potencialidades na construção da realidade e, por conseguinte, de 

subjetividades. Expoente desta última perspectiva, Michel Foucault entendia o discurso como 

uma prática, sendo possível estudá-lo em seu contexto de formulação, bem como as 

produções de subjetividades decorrentes desses movimentos (GARAY, et al., 2005). 

No nosso caso especificamente, discutiremos sobre as nuances da linguagem tendo 

como cenário as narrativas de família presentificadas nos laudos psicológicos das Ações de 

Guarda, objetos de nosso estudo. Deste modo, alertamos que nosso intento não é realizar um 

ensaio aprofundado sobre a Psicologia Discursiva, mas sobre como esse segmento da ciência 

psicológica pode contribuir com o nosso problema de pesquisa, oferecendo suporte teórico-

metodológico para as nossas inquietações, e articulando-se com outras correntes teóricas que 

julgamos complementares a essa discussão. 
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Para tanto, dialogaremos com vários autores que, de alguma maneira, entendemos 

contribuir com a noção do caráter prático/ativo da linguagem. No entanto, consideramos as 

peculiaridades e diferenças epistemológicas de cada escola, às quais vários teóricos estão 

vinculados. Estamos interessados nas potencialidades do diálogo conceitual, com vistas a uma 

discussão sobre a produção discursiva nos relatórios psicológicos, tendo como foco os 

conceitos de família que eles fazem circular. 

É importante, por exemplo, deixarmos explicitado que a recorrência a teóricos como 

Bakhtin e Vygotsky não representa nossa opção por uma leitura materialista histórico-

dialética do mundo, na qual os autores russos fincaram parte de suas bases filosóficas. 

Também não estamos adotando uma compreensão estruturalista da realidade, segundo a qual 

poderia se inferir a existência de classes sociais antagônicas, com suas vicissitudes 

linguísticas e valores próprios, que conflitariam pela hegemonia na determinação das relações 

sociais. Preferimos adotar um referencial mais fluido, que entende as relações de classe e 

poder de forma mais rizomática, influência marcada de uma leitura foucaultiana de mundo. 

Justifica-se, ainda, o uso de diversos autores como fundamentos epistemológicos da 

perspectiva discursiva em Psicologia exatamente pela variedade de antecedentes conceituais, 

o que culminou no que Garay (et al. 2005) chamou de “Giro Linguístico”. De acordo com 

esse teórico, tal multiplicidade resultou numa frutífera noção de linguagem, permitindo que 

novas acepções ainda possam se somar, diversificando e complexificando os alcances teórico-

metodológicos dessa categoria. 

 

3.1 Encontrando e desencontrando autores e teorias 

 

Garay apontou vários autores e suas respectivas escolas, tais como: Wittgenstein, 

através dos jogos de linguagem; John Austin e a Teoria dos Atos de Fala; a Etnometodologia 

de Garfinkel; a Linguística Estrutural de Saussure; a hermenêutica de Gadamer; a noção de 

discurso em Foucault; entre outros autores. Apesar de considerar de suma importância as 

influências mencionadas, optamos por trabalhar com apenas alguns dos autores, mas, também, 

apontar outros teóricos e teorias que compreendemos relevantes para um debate diversificado 

sobre linguagem. 
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Jobim e Sousa (1995) se vale de Bakhtin para mostrar que a linguagem é uma 

categoria complexa e só pode ser analisada considerando este aspecto, visto que ela é um 

fenômeno socioideológico, dialógico e histórico. Uma das críticas mencionadas pela autora é 

que as demais teorias desconsideram a língua como um acontecimento social já que, para ela, 

“a palavra é a revelação de um espaço onde os valores fundamentais de uma dada sociedade 

se explicitam e se confrontam” (JOBIM e SOUSA, 1995, p. 27). 

Aos citarmos as ideias de Bakhtin, estamos recuperando o que Michael Billig (2008) 

apontou no prefácio do livro “Argumentando e Pensando” como uma omissão relevante ao 

debate sobre a noção da linguagem em sua complexidade. A noção de “heteroglossia” é de 

suma importância para que a linguagem deixe de ser vista como unitária e, ao contrário, passe 

a ser compreendida no cerne de uma mistura de formas e temas. 

 

Bakhtin pode ter mostrado a co-presença das forças opostas da linguagem, 

mas em sua filosofia ele não concede equivalência às forças de unidade e 

dispersão. Ele celebra as forças centrífugas da heteroglossia e da 

multivocalidade. O diálogo seria um carnaval contínuo de diferença. A 

negação não é apenas um ato negativo. O que Julia Kristeva (1986) chamou 

de “negação como afirmação” deve ser elogiado (p. 40). Em contraste, a voz 

monológica e única do acordo deve ser temida. Aqueles que desejam impor 

uma maneira unitária e correta de falar – uma linha partidária ou um único 

gênero correto – ameaçam o futuro da linguagem. Ao fazê-lo ameaçam a 

essência da humanidade. (BILLIG, 2008, p. 30). 

  

Vygotsky, lembrado por Jobim e Sousa (1995), se preocupava com a elaboração de 

uma reflexão sociopsicológica que envolvesse a relação entre pensamento e palavra de forma 

dinâmica. A linguagem estaria intimamente relacionada com as funções psicológicas 

superiores e estas, por sua vez, são fundamentais na compreensão da construção da 

subjetividade. 

 

Ressaltamos, finalmente, que tanto Bakhtin como Vygotsky elaboraram uma 

teoria que coloca a linguagem como ponto de partida na investigação das 

questões humanas e sociais e também como um desvio que permite que as 

ciências humanas transitem para fora dos paradigmas cientificistas, 

priorizando uma abordagem ético-estética da realidade (JOBIM e SOUSA, 

1995, p.13, grifo da autora). 
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Smolka (2004) destaca também a relevância dessa discussão, principalmente para a 

Psicologia. Segundo a autora, é Vygotsky quem trará a semiótica para “dentro” da Psicologia. 

Isso se fez a partir das discussões do psicólogo russo sobre o desenvolvimento humano, mas 

que sempre tinham a linguagem – atrelada ao pensamento – com uma de suas chaves de 

análise.  

 

Ao tematizar o desenvolvimento humano, propunha a análise da cultura e da 

história como integrante de um processo; defendendo e enfocando o 

desenvolvimento cultural, ressalvava a importância das condições concretas 

de vida, da linguagem, das relações de ensino [...]. (SMOLKA, 2004, p. 40).  

 

Por isso que outros debates correlatos somam às discussões sobre linguagem, 

enriquecendo sobremaneira o entendimento da categoria como situada, ativa e cotidiana. 

Por sua vez, a concepção de linguagem defendida por Bakhtin tem na categoria de 

interação verbal sua chave analítica. Na base deste conceito, temos a noção de dialogia, na 

qual a comunicação é um processo ininterrupto. Não existem enunciados isolados, mas eles 

estão na cadeia daqueles que o precederam e os que o sucederão. É o elo de uma cadeia que se 

forma e transcende o tempo e o espaço presentes. “Para Bakhtin, as relações dialógicas são 

muito particulares e não podem ser reduzidas às relações que se estabelecem entre réplicas de 

um diálogo real” (JOBIM e SOUSA, 1995, p. 16). São bem mais amplas, heterogêneas e 

complexas. 

O diálogo é uma das formas de interação verbal, sendo defendida por Bakhtin (2010) 

como a mais importante. Essa compreensão, contudo, merece ser ampliada, já que transcende 

a mera comunicação em voz alta, de pessoas face a face, mas toda comunicação verbal, seja lá 

qual for o meio pelo qual ela aconteça, como a escrita, por exemplo. O desempenho verbal é 

constituído numa relação, numa alternância de vozes. É interessante destacar que o autor faz 

menção especial sobre a circulação da palavra nesse meio: 

 

 O discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma 

discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, 

refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura 

apoio, etc. (BAKHTIN, 2010, p. 128). 
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Diferentemente da noção de diálogo, mas de forma aproximada, o “dialogismo” pode 

ser entendido como uma relação entre discursos, uma vez que a realidade se apresenta para 

nós semioticamente, o que implica que nosso discurso não se relaciona diretamente com as 

coisas, mas com os discursos sobre essas (FIORIN, 2008). Inspirado por Bakhtin, Fiorin 

defende que “todo discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é cercada de outras 

palavras” (2008, p. 167).  

Contudo, esse diálogo nem sempre é harmônico, devendo o dialogismo ser entendido 

como um espaço de luta entre vozes sociais. Os jogos de poder existentes na teia social 

também se fazem presentes na luta pela hegemonia de certas noções, as quais circulam em 

determinados espaços. Isso aponta para a dimensão política dos discursos, refutando qualquer 

ideia de neutralidade na circulação da palavra. “As vozes não circulam fora do exercício do 

poder; não se diz o que se quer, quando se quer, como se quer” (FIORIN, 2008, p. 173). 

De modo complementar, Smolka aponta a “palavra” como núcleo-chave para o 

pensamento de Vygotsky, em profunda consonância com as teorizações de Bakhtin.  

 

A palavra, como signo, não resulta da ação apenas de um individuo, mas da 

(inter)ação de pelo menos dois; e como signo produzido e resultante da 

(inter)ação, a palavra opera transformações na própria atividade. (SMOLKA, 

2004, p. 42).  

 

A palavra em ação, em interação, construída a partir do encontro entre pessoas 

possibilita a construção da(s) realidade(s), em sua contradição e permanente mudança. 

A percepção da atuação da cultura e da história na formatação linguística permitiu que 

a significação passasse de uma categoria monológica para outra dialógica. Na primeira, o 

sentido era restrito, “dicionarizado”. Para a dialogia, as significações são infinitas, variando 

de acordo com o contexto histórico, bem como com a situação cotidiana de uso da palavra. 

Não estamos pretendendo aqui conceber uma linguagem relativista, que tudo pode, 

dependendo do contexto. Há uma normatização mínima que deve ser observada, para se 

garantir, inclusive, a comunicabilidade. Contudo, há também uma nuança que escapa, que 

foge à rigidez da norma e que se transmuta constantemente (BEZERRA, 2008). 
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Isto que “escapa” não era contemplado na antiga análise linguística, como as 

expressões faciais, os gestos, o tom de voz, o conhecimento mútuo do assunto abordado, entre 

outros. Numa situação de entrevista, por exemplo, gestos e emoções de um influenciam na 

colocação do outro. A mudança de entonação de uma pergunta pode influenciar radicalmente 

a resposta. É nesse sentido que afirmamos que a compreensão se dá na interação entre o nível 

verbal e o não-verbal (JOBIM e SOUSA, 1995, p. 20). 

No caso dos documentos, não devemos nos ater apenas aos fragmentos que se 

complementam harmoniosamente, mas, sobretudo, aos pensamentos aparentemente 

destoantes, aos trechos que fogem ao “padrão esperado” e, por isso, podem trazer aspectos 

importantes para nossa compreensão sobre família, outrora deixados de lado ou facilmente 

descartados. 

Outra noção que agrega ao nosso entendimento de linguagem é a que se refere ao 

conceito de Práticas Discursivas. Podemos afirmar que as Práticas Discursivas constituem a 

linguagem em ação, a forma objetiva pelas quais as pessoas produzem sentidos e relacionam-

se no cotidiano (MEDRADO e SPINK, 2000, p. 45). Segundo essa abordagem, há uma 

diferença conceitual entre discurso e práticas discursivas. O primeiro conceito focaliza o 

habitual, aquilo que é gerado pelos processos de institucionalização. O segundo, enfatizando a 

mobilidade, preocupa-se com as ressignificações, as rupturas e os demais momentos ativos de 

uso da linguagem. Há uma maior abertura para a diversidade neste último. Medrado e Spink, 

ao teorizarem sobre as Práticas Discursivas, propõem que: 

 

A compreensão das práticas discursivas deve levar em conta tanto as 

permanências como, principalmente, as rupturas históricas, pela 

identificação do velho no novo e vice-versa, o que possibilita a explicitação 

da dinâmica das transformações históricas e impulsiona sua transformação 

constante. Por meio dessa abordagem, buscamos construir um modo de 

observar os fenômenos sociais que tenha como foco a tensão entre a 

universalidade e a particularidade, entre o consenso e a diversidade, com 

vistas a produzir uma ferramenta útil para transformações da ordem social 

(MEDRADO e SPINK, 2000, p. 61). 

 

O pensamento bakhtiniano, corroborado por Medrado e Spink, também oferece um 

salto qualitativo no sentido de observar a linguagem não apenas em sua sistematicidade, mas a 

relevância de estudá-la em uso, combinando o abstrato e o concreto como forma de conhecer 
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o ser humano, suas atividades, suas múltiplas possibilidades, sua inserção na história e na 

cultura pela linguagem (BRAIT, 2008b). 

A linguagem, nessa perspectiva, não pode ser reduzida meramente à circulação de 

signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 

práticas que formam objetos falantes. Segundo Foucault (2007, p. 55-56, grifo do autor),  

 

certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que 

utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 

irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever.  

 

Na seção em que discutimos alguns aspectos atinentes à Psicologia Jurídica, já 

adiantamos algumas noções de como Foucault entende a formação do sujeito, o qual é 

fabricado historicamente pelas práticas discursivas de uma determinada época (o hospício que 

produz o louco, o judiciário que produz o “genitor guardião”). Para tanto, o teórico faz uma 

leitura dos processos de subjetivação através da intricada relação entre linguagem, história e 

sociedade. 

Dialogando com essa vertente, com as devidas ressalvas epistemológicas, temos 

também Jerome Bruner, que em sua obra “Atos de significação” (1997) também alça à 

linguagem de mera reprodutora de sentidos para criadora de realidades. Para esse autor, a 

significação tem que ser tratada como tema central na psicologia, em razão da importância da 

modelagem cultural na produção do significado, quando da ação humana. “Todas as vozes 

individuais, porém, são abstraídas dos diálogos, como nos ensina Bakhtin” (BRUNER, 1997, 

p. XI), ratificando e reverberando os pensamentos do teórico russo. 

Para Bruner (op. cit.), essa guinada teórica da psicologia, para uma preocupação com 

os atos de significação, inevitavelmente a conduz à consolidação de uma “Psicologia 

Cultural”, ante a importância da circulação simbólica na constituição dos seres humanos. A 

decorrência dessa opção é, mais uma vez, a negação das metas convencionais da ciência 

positiva e seus pilares fincados na explicação causal e na previsão. Uma ciência psicológica 

nesses moldes é incapaz de lidar com a imprecisão, a polissemia, as conexões conotativas ou 

as metáforas.  
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Bruner (op. cit.) reconhece Vygotsky como um dos precursores, em psicologia, na 

tentativa de tematizar aspectos relacionados à linguagem. Para ele, foi com Vygotsky que 

iniciamos o raciocínio da potência da cultura no desenvolvimento humano, sempre atento para 

as questões da filogênese. Porém, a biologia não é a causadora de determinadas ações, mas 

sobre elas exerce restrições, bem como funciona também como condição de possibilidades. 

Continuando a reflexão sobre a íntima intersecção entre a cultura humana e o seu substrato 

biológico, o autor segue afirmando: 

 

Nós fomos lentos em captar plenamente o que o surgimento da cultura 

significou para a adaptação e para o funcionamento humanos. Ela não se 

deveu apenas ao maior tamanho e poder do cérebro humano, nem apenas à 

postura bípede, com a consequente liberação das mãos. Estes foram 

meramente passos morfológicos da evolução que não teriam importância 

sem o surgimento concorrente de sistemas simbólicos compartilhados, de 

modos tradicionais de viver e trabalhar em conjunto, em suma, da cultura 

humana (BRUNER, 1997, p. 22) 

 

Considerando a premência da cultura nos estudos psicológicos, devemos, então, nos 

preocupar com os processos produtores de significado, posto que é a circulação de sentidos 

que liga o homem a sua cultura. Esse significado, por sua vez, não é privado, mas público e 

compartilhado, como também preconiza Spink (2000) e seus colaboradores.  

 

Nosso meio de vida culturalmente adaptado depende da partilha de 

significados e conceitos. Depende igualmente de modos compartilhados de 

discurso para negociar diferenças de significado e interpretação. (BRUNER, 

1997, p. 23). 

 

Propondo uma coerência teórico-metodológica, Bruner (op. cit.) afirma que uma 

psicologia culturalmente sensível deve ser pautada não só no que as pessoas fazem, mas no 

que dizem que fazem, bem como no que dizem que as fizeram fazer e no que dizem o que os 

outros fizeram e porquê. Em suma, incentivar as pessoas a dizerem como seus mundos são. 

Dizer, nestes termos, é fazer. Tal proposta refuta novamente alguns binarismos, como a 

separação entre “interno e externo”, “indivíduo e sociedade”, já que a imersão do sujeito na 

cultura deve ser entendida como um todo integrado. Nesse sentido, defende ainda que existe 
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um “impulso humano” na direção do compartilhamento de suas histórias, tendo como 

objetivo que as interpretações disponíveis sejam congruentes com as expectativas 

institucionais e com os compromissos morais vigentes. 

O deslocamento do estudo do “comportamento” para a “ação” reforça a compreensão 

sobre a pouca fertilidade de estudos pautados apenas na observação supostamente neutra. 

Nesse sentido, a ação é tida como situada, dentro de um cenário cultural, o qual precisa ser 

levado em consideração para fazer determinado sentido. “Não há sentido imanente” 

(SMOLKA, 2004, p. 45). 

Brait (2008b) nos alerta sobre a indissolubilidade da relação entre língua, linguagem, 

história e sujeitos nos estudos sobre linguagem. Esse tipo de embasamento se sustenta na 

“produção de sentido necessariamente apoiada nas relações discursivas empreendidas por 

sujeitos historicamente situados” (p. 10). Esse pensamento já coloca nossas ponderações, de 

antemão, como frutos de um determinado tempo, recusando qualquer pretensão de 

argumentações que visem a neutralidade. 

Ao encontro das contribuições trazidas até aqui, as recentes teorizações da Rede de 

Significações - RedSig também dialogam com nosso entendimento do caráter dinâmico e 

constitutivo da linguagem. Tal perspectiva nasceu das discussões em torno do conceito de 

desenvolvimento humano e da forma linear, natural e estática como este era constantemente 

tematizado. A partir de várias matrizes teóricas, a RedSig consegue avançar também no 

sentido epistemológico, ao pensar a ciência em sua diversidade, complexidade e 

interdisciplinaridade. É visando esse avanço, conseguido a partir de uma multiplicidade de 

olhares, que avaliamos pensar a noção de linguagem trazida pela RedSig como relevante para 

a presente dissertação (ROSSETI-FERREIRA et al., 2004). 

A RedSig entende o desenvolvimento na relação da pessoa com o seu contexto, em 

constante interação, sempre atravessado pelas relações de poder, os discursos circulantes, as 

instituições sociais, os papéis previamente formatados e, sobretudo, a linguagem. A dialogia 

aparece fundante do próprio ser humano e de sua multiplicidade. “A pessoa é múltipla porque 

são múltiplos e heterogêneos os vários outros com quem interage” (ROSSETI-FERREIRA et 

al., 2004, p. 25). A pessoa, ao ocupar lugares diversos, interage com uma infinidade de 

práticas discursivas. Além de ser atravessada por essas inúmeras vozes, o sujeito também 

reverbera discursos no meio social, a partir de sua inserção objetiva e concreta no cotidiano. 
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Além do mais, sucedendo que cada um contém em si de maneira 

hologramática não somente a condição humana, mas também sua cultura, 

sua sociedade, seu mundo, na minha própria singularidade estão presentes 

minha cultura, minha sociedade, meu mundo. Por conseguinte, tudo aquilo 

que a mim se refere também se refere a esse mundo que está presente em 

mim. O olhar sobre mim mesmo é, a seu modo singular, um espelho do 

mundo, enquanto o mundo que olho é meu próprio espelho. (MORIN, 2012, 

p. 15) 

 

É exatamente nessa diversidade polifônica, na contradição das práticas discursivas e 

na cotidianidade de sua expressão que concebemos a primazia da linguagem como ação no 

mundo, constituidora e constituinte de realidades e subjetividades. Portanto, acreditamos na 

natureza discursiva e no caráter semiótico da constituição humana. Partindo das contribuições 

vygotskyanas, acrescidas dos debates contemporâneas sobre o tema, podemos afirmar que o 

organismo e o mundo se encontram no signo. 

A partir do debate traçado nesse capítulo, esperamos ter contribuído com outra 

compreensão do papel da linguagem na produção do conhecimento científico, principalmente 

na seara psicológica. Acreditamos que a proposta de entender o caráter ativo da linguagem 

propicia também outra forma de se pensar a metodologia científica, sobretudo a qualitativa, 

uma vez que a interpretação ganha papel central nas investigações que adotem esse tipo de 

referencial. 

Como havíamos adiantado no começo do trabalho, a diversidade de influências 

teóricas possibilitaria entender a linguagem a partir de um novo viés. As contribuições de 

Bakhtin e Vygotsky (situadas no materialismo histórico-dialético), a noção de Práticas 

Discursivas de Mary Jane Spink (influenciada por paradigmas estruturalistas e pós-

estruturalistas), aliadas ao referencial de linguagem da Rede de Significações, dentre outras 

influências mencionadas no decorrer do texto, puderam dimensionar que a linguagem só pode 

ser compreendida em um diálogo multidisciplinar, na qual as divergências são explicitadas, 

mas também integradas. 
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3.2 Nuances relevantes da linguagem em ação 

 

Quando nos referimos à linguagem, estamos adotando um conceito pautado nesta em 

movimento, em uso. A linguagem, além de estar relacionada com as práticas sociais, é por si 

só uma prática social. Isto é importante para sairmos das teorias que a concebem apenas como 

código de transmissão de informação, enfatizando sua estrutura, reduzindo-a às partes que a 

compõem: semântica, ortografia, sintaxe, etc. 

Ademais, podemos acrescentar o caráter inacabado da linguagem, entendendo-a em 

permanente construção. Potter (1996) valeu-se da metáfora do espelho e do atelier de 

construção para expressar sua compreensão do que viria a ser o papel da linguagem. No 

primeiro caso, ela é concebida como mero reflexo da realidade, coadunando com os 

paradigmas científicos que produzem descrições passivas, reservando-se no lugar de apenas 

“refletir o mundo”, o que poderia ser exemplificado a partir de estudos de cunho positivista. 

Essa noção dialoga com a que apontamos no começo do capítulo, a linguagem como mero 

veículo, pois neste caso não se destaca, em nenhum momento, a possibilidade da linguagem 

em movimento produzir, ela também, realidades e subjetividades.  

Smolka também critica essa metáfora e situa o contexto de sua produção a partir do 

empirismo e racionalismo dos séculos XVI a XVIII. Segundo a autora, “a linguagem (nessas 

escolas) é vista como um meio transparente de expressão e comunicação de pensamento” 

(SMOLKA, 2004, p. 38). Caberia à linguagem o mero papel de revelar os conteúdos do 

pensamento, quando aquela não o distorceria. Além de um caráter eminentemente passivo, a 

linguagem ganha ainda uma conotação pejorativa, porque alternaria entre conduzir/refletir o 

pensamento ou deturpá-lo. 

A segunda metáfora, do atelier, para nós, é mais apropriada. Isso porque permite 

ampliar as possibilidades e alcances conceituais da linguagem como chave analítica. Para 

Potter (1996), a linguagem como construção poderia, através das descrições e dos relatos, 

construir o mundo. Entretanto, as próprias descrições e os relatos também já estão 

construídos. A força dessa metáfora reside também em seu caráter inacabado, ou seja, nunca 

haveria um “produto” fixo e acabado, mas as partes que compõem o todo estariam em 

permanente reorganização, a partir dos acordos sociais e das interações no cotidiano. 
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Qué fuerza tiene la construcción en esta metáfora? Según la version más 

fuerte de esta metáfora, el mundo literalmente pasa a existir a medida que se 

habla o se escribe sobre él. Algo totalmente ridículo! Quizá si, pero yo deseo 

optar por algo casi igual de fuerte. La realidad se introduce en las práticas 

humanas por médio de las categorias y las descripciones que forman parte de 

esas prácticas. El mundo no está categorizado de antemano por Dios o por la 

Naturaleza de una manera que todos nos vemos obligados a aceptar. Se 

constituye de una u otra manera a medida que las personas hablan, escriben 

y discuten sobre él. (POTTER, 1996, p. 130)  

 

 

A crítica inicial de Potter (op. Cit.) é bem-vinda, posto que não entendemos como 

razoável a migração de um extremo – no qual se compreende a linguagem como mero 

veículo, desconsiderando-se suas características intrínsecas e seus possíveis efeitos – para um 

outro polo, igualmente inapropriado, que a torna absoluta, fazendo-a condição sine qua non 

de existência do mundo. Propomos uma acepção que reside entre os extremos, influenciados, 

sobremaneira, pelas discussões da chamada RedSig, que postula a importância dos aspectos 

linguísticos no desenvolvimento humano, juntamente com outras variáveis de igual 

importância, como a biologia, a cultura, as práticas coletivas objetivas, as relações 

econômicas, dentre outras. 

O cotidiano constitui o lócus central de estudo dos movimentos da linguagem. São nas 

conversas informais, documentos, debates, programas de televisão, jornais impressos, dentre 

outros, que a linguagem poderá ser observada em sua manifestação. Desta forma, desalojam-

se as noções psicológicas das “cabeças das pessoas” e as tornam públicas, pois há uma íntima 

relação entre as funções psicológicas e o caráter central que a linguagem tem como mediadora 

e constituidora delas. “Isso significa que devemos desviar a busca de explicações sobre o 

mundo social do interior das pessoas para dirigi-las ao espaço linguístico da interação, que é 

onde os seres humanos se relacionam uns com os outros” (GARAY, et al., 2005, p. 113). 

Portanto, recusamos reflexões que tenham por fundamento a compreensão de supostos 

lugares que preconizam a existências de instâncias “dentro e fora” das pessoas. Vygotsky 

(2007), ao desenvolver ao conceito de “interiorização”, para nós, incorre nesse equívoco, 

cindindo o sujeito em lugares polarizados, fazendo do “mundo exterior” um lugar estranho e 

diferente de um “mundo interno”. “O dentro e o fora da pessoa compõem realidades 

indissociáveis” (PEDROSA, 2004, p. 212). Potter (1996) argumenta que entender a 

linguagem como fruto de representações internas, como se estivesse “dentro da pessoa” só 
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dificultaria o avanço do debate, porque recairia em argumentos circulares. Dito de outra 

forma, as supostas estruturas internas seriam responsáveis por construir os fatos no mundo e 

estes, por suas vez, justificariam a existência daquelas estruturas, recaindo na mesma 

circularidade, aprisionando outras formas de explicação e interpretação da realidade. 

Corroborando o uso na linguagem no cotidiano, Edwards (apud POTTER, 1996) 

critica o uso da linguagem como um sistema de classificação que se encontra entre o falante 

individual estático e o mundo. Ao contrário, a linguagem deve ser entendida como uma 

prática social, presente no mundo e contribuindo com os embates que constroem as 

instituições, os discursos, as relações, as subjetividades e a vida em geral. Ou seja, não 

haveria um “entre”, um espaço entre o sujeito e seu mundo no qual a linguagem “circulasse”. 

A própria linguagem construiria a pessoa e seu mundo, numa relação dialética e 

interdependente. 

Destacamos novamente a frequência com que estas ponderações sobre a linguagem 

são reduzidas aos aspectos da fala, entendida apenas como diálogo verbal. “Toda enunciação, 

fazendo parte de um processo de comunicação ininterrupto, é um elemento do diálogo, no 

sentido amplo do termo, englobando as produções escritas” (BAKHTIN, 2010, p. 15). 

Através de nossa pesquisa, visamos também aprofundar a discussão sobre a relevância dos 

estudos documentais, sobretudo os de caráter público, demonstrando empiricamente a riqueza 

subaproveitada contida nesses materiais.  

A enunciação, segundo Bakhtin (2010), pode ser entendida como uma réplica do 

diálogo social, um discurso que é, ao mesmo tempo, interior e exterior. Para nossa 

dissertação, essa noção interessa no momento em que estamos defendendo que o sujeito se 

constrói na e pela linguagem. Contudo, como adiantamos alhures, não estamos entendendo a 

linguagem como superestrutura da sociedade, nos termos marxistas, uma vez que esse tipo de 

noção pode ser interpretada como a linguagem refletindo a ideologia vigente, uma forma 

indireta de menção à metáfora especular, sobre a qual já expusemos nossa discordância. 

A contradição é alçada a uma categoria constituinte da linguagem. Ao invés da antiga 

noção de organização, é na caótica produção social que os discursos irão circular. Ideias 

aparentemente antagônicas agora são aceitas compondo um mesmo discurso, a depender das 

condições objetivas de sua produção. Entendemos a relevância desse pensamento para o 

debate teórico sobre a linguagem, todavia não podemos deixar de ressaltar também suas 

contribuições empíricas. As pesquisas devem avançar em seus respectivos métodos para 
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viabilizar a “apreensão” dos dados também em sua complexidade. Buscar uma linguagem 

linear e monológica, nessa perspectiva, é prescindir de sua maior riqueza. 

É necessário ainda contextualizar os parâmetros em que determinado discurso é 

proferido, quem o produziu e o seu endereçamento. Estas são apenas algumas pistas que 

ajudam o interlocutor (ou o pesquisador) a entender a preferência por determinadas 

expressões, a ênfase em certas palavras ou mesmo a supressão de temas que “não caberiam” 

naquela conjuntura.  

 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 

interlocutor: variará caso se trate de uma pessoa do mesmo grupo social ou 

não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao 

locutor por laços sociais mais ou menos estreitos. (BAKHTIN, 2010, p. 

116). 

 

A palavra é sempre intencional, posto comportar duas faces: “ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. [...] A 

palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros” (BAKHTIN, 2010, p. 117, 

grifo do autor). As narrativas não são inocentes, no sentido de privadas de intencionalidade, 

mas motivadas e direcionadas para provocar seus efeitos. A “expressão” cede lugar à 

“comunicação”, já que esta última considera o papel relevante do ouvinte. 

Além de intencional, a palavra também é situada, contextualizada. “A situação social 

mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a 

partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 2010, p. 117). No caso 

da nossa investigação, podemos dizer que a interação entre o psicólogo e as partes pode ser 

entendida como essa situação social imediata, enquanto as leis vigentes, que regulam a guarda 

dos filhos, as representações sobre os lugares de homem e mulher na sociedade, as 

concepções religiosas sobre família, dentre outros códigos, circunscrevem esse meio social 

mais amplo. Poderíamos também chamar este último contexto de extralinguístico, o qual, 

apesar de não estar imediatamente representado no discurso, o delimita. 

Será que uma narrativa sobre o mesmo assunto seria proferida da mesma forma no 

contexto do Poder Judiciário e fora dele? Quais as variações narrativas que a Psicologia 

(considerada por parte da sociedade como uma “representante da ciência”) influencia no 
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discurso das famílias que chegam aos fóruns em busca de soluções para os seus litígios? 

Estariam os psicólogos cientes dessas variáveis, principalmente naquilo que concerne à 

“teatralidade” inerente aos contextos de avaliação psicológica, diante das técnicas utilizadas, 

como as entrevistas ou visitas domiciliares? Por que “a verdade”, apesar de todos esses 

senões, continua sendo um objetivo a ser alcançado, como se existisse um “mundo a ser 

revelado” e não um “mundo a ser construído/produzido”?  

O Judiciário, nesse sentido, apresenta-se como uma “comunidade semiótica” bem 

definida: com leis, códigos e regras que ultrapassam os registros formais. É preciso, então, 

como profissional que atua cotidianamente ou como pesquisador interessado em interpretar 

suas nuances, atentar para essas particularidades, como a forma impositiva como a maioria 

das decisões são colocadas, o distanciamento entre magistrados e demais servidores, a 

representação “salvacionista” que a sociedade projeta nas decisões judiciais, dentre outras 

características que se apresentam como possibilidades de interpretação desse mundo.  

A concepção de linguagem que estamos delineando, além de intencional e 

contextualizada, também se apresenta como ininterrupta. Queremos dar destaque a essa 

peculiaridade porque será ela que garantirá a característica concomitantemente temporal e 

atemporal desse tipo de compreensão. Temporal por trazer aspectos do seu contexto atual, 

mas também atemporal, uma vez que a linguagem, além de resgatar aspectos passados, ainda 

antecipa tendências futuras. A palavra, por comportar em si a contradição, não precisa 

necessariamente elencar prioridades temáticas, mas pode circular de forma plural. 

No capítulo dedicado à análise, discussão e interpretação dos dados, poderemos 

observar como circulam, umbilicalmente, noções sobre o papel da mulher/mãe que alternam 

em concebê-la como protagonistas ou vítimas de certo contexto, ativas na (re)construção de 

sua história ou dependentes de um outro, por vezes seu (ex)marido. Esses discursos são 

escamoteados nas entrelinhas das narrativas, a partir dos lugares que as mulheres querem se 

colocar (e também são colocadas), dentro de cenários de intencionalidades que se pretende 

transmitir. Nesse sentindo, são as características polissêmicas e polifônicas da linguagem que 

dão suporte à contradição, bem como às interpretações inacabadas que proporemos. “[...] A 

palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais contraditórios” (BAKHTIN, 2010, p. 

14). 

Corolário da noção de contradição já comentada, destacamos a relevância de 

atentarmos para os detalhes das produções discursivas. Segundo Billig, “deve-se dar uma 
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atenção detalhada às operações da linguagem, pois nos detalhes estão as chaves para o 

entendimento dos fenômenos sociopsicológicos” (2008, p. 31). O que outrora era tido como 

dispensável na compreensão do fenômeno como um todo, considerado como “exceção” do 

material discursivo, agora deve ser recuperado como vereda privilegiada de compreensão da 

complexidade na qual ele foi gestado. Não é à toa que faremos menção aos “detalhes” 

presentes nos relatórios, tais como o uso de certas expressões, tempos verbais e adjetivações, 

pois muitos deles são altamente representativos dos pontos nodais das dinâmicas familiares. 

Desta forma, o que era antes excluído e tratado como mero apêndice da linguagem é 

transformado em característica significativa de análise e compreensão de um determinado 

contexto. 

A presente discussão também aponta a necessidade da explicitação das mudanças nos 

métodos de pesquisa, pois seria incoerente a manutenção de velhas técnicas de pesquisa, 

partindo de novas conceituações de linguagem. A presente proposta, então, aponta para novos 

trabalhos que poderão aprofundar o papel da interpretação, as limitações e possibilidades de 

não compreender a linguagem em um determinado lugar, mas de percebê-la como presente no 

mundo e nas pessoas, construindo-as e sendo construída por elas. 

Por isso estamos entendendo as narrativas sobre família forjadas nos laudos 

psicológicos das Ações de Guarda entre os anos de 2000 a 2009 como indícios preciosos das 

impressões, sentimentos, práticas sociais, microculturas, formas de compreensão e vivência 

que circulavam nesse período. Contudo, nossa concepção histórica rejeita juízos lineares, uma 

vez que as vozes sobre família que transitavam nesse período também representam 

desarmonia e desencontro de ideias, bem como dão pistas dos discursos de épocas anteriores e 

dos que estão por vir. 

Nos demais capítulos, teceremos considerações sobre nosso método de pesquisa, 

aclarando os percursos metodológicos escolhidos para contemplar, com o maior rigor e 

visibilidade possível, nosso objetivo de pesquisa. Na sequência, faremos o encontro das 

discussões éticas e teóricas apresentadas até aqui com aquilo que foi percebido dos relatórios 

psicológicos que subsidiam as decisões judiciais das Ações de Guarda, as quais tramitaram 

junto às Varas de Família da Comarca de Recife. 
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4. O MÉTODO 

“Só nos entregamos a problemas que julgamos poder resolver 

com os recursos de que dispomos” (Rubem Alves) 

 

 

Durante esta pesquisa, centramos nossa atenção nas particularidades da construção de 

um documento público
16

 e interpretado como científico, denominado laudo psicológico. 

Sabemos que o laudo é “apenas” o produto de uma avaliação psicológica, realizada, no nosso 

caso, nos limites de uma Ação Judicial, com objetivos já previamente demarcados. Estamos 

adiantando esse movimento para explicitar que não iremos nos deter no momento 

imediatamente anterior à confecção do laudo, ou seja, os trâmites da avaliação psicológica, 

por entendermos que uma das lacunas reflexivas na academia e no cotidiano do psicólogo 

jurídico reside na problematização de como o laudo é (e pode ser) produzido, seu conteúdo e 

suas possíveis repercussões. 

Shine (2009) também alerta para a pouca atenção dada ao momento da elaboração dos 

laudos. É comum, nos cursos de graduação, haver uma preocupação exacerbada com o 

manuseio dos testes, das técnicas de entrevista, na compreensão teórica e conceitual sobre a 

avaliação psicológica, mas pouco ou nenhum treino com o momento da redação documental. 

Não queremos dizer, contudo, que o momento da reflexão sobre as técnicas psicológicas a 

serem utilizadas, nem o cuidado com a escuta dos sujeitos devam ser menosprezados. 

Estamos, sim, afirmando que, se não houver também uma inquietação particularizada com o 

produto documental, o profissional poderá provocar, com seu relatório, repercussões bem 

diferentes do que seria seu intento original. 

No caso dos laudos psicológicos utilizados como subsídio para as decisões judiciais 

das Ações de Guarda de crianças e adolescentes, temos que esses são, geralmente, os únicos 

produtos, provenientes do psicólogo, do qual o magistrado dispõe para ajudar na formulação 

                                                           
16

 O caráter público dos documentos integrantes das Ações Judiciais são regras, mas que comportam algumas 

exceções, conforme preceitua o art. 155 do Código de Processo Civil brasileiro: “Os atos processuais são 

públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos: I- em que o exigir o interesse público; II- que 

dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda 

de menores” (grifo nosso). 
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de sua convicção. Pouco (ou nada) importa a forma como as entrevistas, as visitas e as 

intervenções foram conduzidas. Excluindo-se os momentos (bastante pontuais) em que os 

psicólogos são convocados em audiência para esclarecer algum ponto considerado obscuro ou 

assessorar o magistrado diante de novos fatos que porventura tenham surgido, o relatório 

reúne todas as informações que o juiz terá acesso sobre a dinâmica daquele contexto familiar 

posto sob análise. 

Durante a explanação da nossa escolha metodológica, também ficará evidente que não 

tivemos por objetivo realizar uma análise técnica dos laudos psicológicos, mas acompanhar o 

movimento discursivo na construção das formas “de ser família”, apontando as possíveis 

motivações e repercussões, uma vez que estamos circunscritos por teorias, culturas e valores 

sociais. São apontamentos, como veremos no capítulo dedicado à análise dos dados, em 

aberto, passíveis de encaixes diferenciados, a depender da forma como se escolhe montar o 

“quebra cabeça”. 

Por esse motivo, antes de apontarmos as ferramentas metodológicas utilizadas para a 

coleta e interpretação dos dados, faremos uma breve conceituação sobre o laudo pericial, tanto 

em seu sentido latu como strictu, para depois tratarmos especificamente do laudo psicológico, 

referenciado tanto pela legislação vigente, como pelo entendimento técnico-teórico da 

psicologia como categoria profissional. 

 

4.1 O laudo pericial e o laudo psicológico 

 

Buscando uma definição, podemos entender o laudo pericial como um documento 

“que tem como objetivo fornecer subsídios para o juiz na decisão judicial materializada na 

sentença, conforme a proposição pericial strictu sensu, tal qual definida pelo Código de 

Processo Civil - artigos 145 a 147; artigos 420 a 439” (SHINE, 2005, p. 22). Já o laudo 

psicológico é um documento restrito à matéria de competência do psicólogo, conforme 

preceitua a Lei Nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, que regulamenta a profissão de psicólogo 

no Brasil. 
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Vale ressaltar que, apesar de concordamos que o laudo psicológico está intimamente 

relacionado com a avaliação psicológica que o precedeu, ratificamos que não estamos 

interessados, neste estudo, em acompanhar os meandros de sua construção, ou seja: se houve 

ou não aplicação de testes, como se deu o formato das entrevistas e como eles foram 

conduzidos; se aconteceram visitas institucionais e/ou domiciliares, dentre outras variáveis 

que podem compor o enquadre da avaliação psicológica no âmbito jurídico. Nosso interesse é 

(re)pensar o relatório psicológico em sua “versão acabada”, pois será esse instrumento que 

repercutirá na dinâmica das famílias que procuram o Judiciário, com o objetivo de obterem a 

prestação jurisdicional que intenta decidir sobre o exercício da guarda de crianças e 

adolescentes. 

Antes de nos determos sobre o laudo psicológico e o contexto do estudo para chegar 

até ele, é interessante que situemos o que se entende por “perícia judicial”, latu sensu. A 

palavra “perícia” vem do latim, peritia, e significa destreza, habilidade. Segundo 

Brandimiller (apud ROVINSKI, 2004, p. 21), a perícia é o “exame de situações ou fatos 

relacionados a coisas e pessoas, praticado por especialista na matéria que lhe é submetida, 

com o objetivo de elucidar determinados aspectos técnicos”. Quando utilizada no contexto da 

Justiça, ganha força de prova, podendo servir como argumento ao magistrado no 

encadeamento lógico para a produção de seu convencimento. Nesses casos, o juiz reconhece 

que não possui a expertise necessária para o julgamento de determinadas causas, pois existem 

áreas do conhecimento que ultrapassam o conhecimento técnico-jurídico, por isso a 

recorrência a um perito. 

Nos capítulos dedicados à análise dos dados e à discussão do psicólogo jurídico, 

realizamos uma reflexão sobre a questão da “verdade” no mundo jurídico e de como a 

psicologia (re)produz esse discurso ao opinar sobre as dinâmicas familiares nas Ações de 

Guarda. Por ora, diremos apenas que não é à toa que os laudos periciais - psicológicos ou não 

– ganham relevância na ponderação do juiz na hora de prolatar uma sentença, em 

contrapartida às demais provas juntadas aos autos (depoimento de testemunhas, argumento 

dos advogados, declarações de conduta, dentre outros). O laudo foi produzido por expert, 

logo, está situado discursivamente no âmbito científico, corolário “da verdade”. Por certo que 

não entendemos o documento produzido por um profissional de nível superior como absoluto, 

irrefutável, detentor de uma verdade imanente e inquestionável. No entanto, o entendimento 

do laudo psicológico como científico (porque, supostamente, é baseado no método científico) 
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é interessante para o juiz e para o mundo jurídico, posto que a relativização é encarada como 

mera protelação, indo de encontro à celeridade e à produção seriada de decisões judiciais
17

. 

Vale a pena ressaltar que fizemos uma opção metodológica ao trazer a discussão sobre 

o laudo psicológico para esta sessão, por alguns motivos. Primeiro, porque entendemos que, 

por ser o corpus de nossa pesquisa, ele merecia uma atenção diferenciada. Segundo, porque 

compreendemos que, coerentes com nosso referencial teórico, por sua vez, sintonizado aos 

pressupostos epistemológicos orientadores desta pesquisa, os laudos não são dados a priori, 

mas construídos discursivamente durante o desenrolar da pesquisa, principalmente pelo que se 

tem dito e foi produzido sobre ele (CARVALHO et al., 1999). 

O psicólogo jurídico do TJSP, Sidney Shine, foi um dos poucos autores que se dedicou 

à importância de analisar os laudos psicológicos. Em sua tese de doutorado (SHINE, 2009), o 

especialista se debruçou sobre as denúncias éticas realizadas contra os psicólogos jurídicos 

que atuam junto às Varas de Família da corte paulista. Para tanto, além de investigar o 

conteúdo das denúncias, os desdobramentos destas nas instâncias administrativas dos 

conselhos regionais e federais de psicologia, também dedicou espaço significativo para 

compreender o contexto em que foi produzido o documento psicológico, suas caraterísticas e 

seus possíveis problemas, principalmente aqueles que puderam ensejar as denúncias éticas. 

Para ele, o laudo psicológico é documento privilegiado, no qual se encontram 

condensadas as demandas legais, partindo-se do olhar psicológico sobre a dinâmica familiar 

em estudo. No seu dizer, é um “documento técnico e oficial no qual as contradições dos 

pedidos e dos desejos se fazem presentes na escritura que busca ‘congelar’ uma dinâmica e 

propor saídas pragmáticas e juridicamente válidas.” (SHINE, 2009, p. 14). É através dele que 

o magistrado pode entrar em contato com grande parte do drama familiar e, através dessa 

peça, instruir os autos processuais para um “desfecho justo”, geralmente não satisfatório para 

alguma ou ambas as partes. 

Um marco na definição e operacionalização do que se entende por Laudo ou Relatório 

Psicológico advém da publicação da Resolução 07/2003
18

, do Conselho Federal de 

                                                           
17

 Vale a pena destacar que a Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, criou o Conselho 

Nacional Justiça (CNJ), órgão que tem, dentre outras atribuições, acompanhar a produtividade dos magistrados 

em todo o território nacional, através de um relatório mensal que deverá informar todas as providências adotadas 

pelos juízes em suas respectivas unidades. Apesar de julgarmos que a criação do CNJ trouxe importantes 

avanços para a justiça brasileira, do ponto de vista do maior rigor administrativo e da fiscalização, também 

reconhecemos os efeitos colaterais de sua instauração, como o movimento desenfreado pelo aumento da 

produtividade dos magistrados, medido, principalmente, em razão das sentenças e decisões prolatadas nos 

processos. 
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Psicologia, que “Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo 

psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica”. Além dos aspectos formais, este manual 

também aponta importantes parâmetros técnicos e éticos na elaboração de documentos 

produzidos por psicólogos, especialmente quanto à obediência da linguagem escrita aos 

parâmetros do vernáculo e do cuidado com a obediência às repercussões éticas daquilo que 

for produzido. 

A referida resolução trata de 04 (quatro) tipos de documentos: a Declaração, o 

Atestado, o Relatório (ou Laudo) psicológico e o Parecer psicológico. Preceitua ainda que, 

necessariamente, o Atestado e o Relatório/Laudo psicológico são documentos provenientes de 

avaliação psicológica. Para nós, essa é uma informação importante, pois destaca a necessidade 

de esses documentos serem pensados como o produto de um momento anterior, quando 

previamente estruturados e organizados.  

Por entendermos a importância de reproduzir a definição e a finalidade do relatório 

psicológico contidos na Resolução, faremos uma citação um pouco mais extensa, mas 

extremamente necessária por condensar informações de suma relevância: 

 

O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de 

situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, 

sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação 

psicológica. Como todo DOCUMENTO, deve ser subsidiado em dados 

colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, 

dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção 

verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico 

adotado pelo psicólogo.  

A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e 

conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o 

encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução 

do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso 

necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a 

fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, 

solicitação ou petição (p. 07, caixa alta do original). 

 

Além dessa norma, gostaríamos de mencionar outras duas, quais sejam: a Resolução 

CFP nº 008/2010, que “Dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico 

no Poder Judiciário” e a Resolução CFP nº 017/2012, que “Dispõe sobre a atuação do 

                                                                                                                                                                                     
18

 http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf. Acesso em 17/02/2013, às 19h17. 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf
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psicólogo como Perito nos diversos contextos”. Juntamente com essa normatização, que trata 

dos documentos escritos por psicólogo de forma generalizada, consideramos esse trio 

normativo indispensável para o exercício da função de psicólogo jurídico. 

A primeira Resolução acima mencionada traz uma cara distinção a nossa pesquisa, ao 

tratar dos limites técnicos e éticos da atuação do psicólogo como perito ou assistente técnico 

no contexto judicial. O perito é o profissional de confiança do juiz, podendo integrar os 

quadros dos tribunais ou ser requisitado diretamente pelo magistrado de outros locais; já o 

assistente técnico é um psicólogo de confiança de algumas das partes, contratado para exercer 

o direito das partes a segunda opinião (assegurando os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório), naquilo que foge à competência de seus advogados. Ressalte-se 

que, nesta dissertação, apenas utilizamos os trabalhos realizados pelos peritos, sendo de 

grande importância, ulteriormente, investigações que se debrucem sobre os relatórios 

produzidos por assistentes técnicos; tanto uma análise individual como comparada, já que 

esses documentos buscam dialogar com os documentos produzidos pelos psicólogos que 

atuam na condição de peritos. 

A segunda Resolução tem como objetivo estabelecer parâmetros técnicos mínimos, 

especificamente aos psicólogos que atuam como peritos, inclusive com a menção a algumas 

técnicas que poderiam ser utilizadas pelo psicólogo no âmbito judiciário:  

 

Art.3º – Conforme a especificidade de cada situação, o trabalho pericial 

poderá contemplar observações, entrevistas, visitas domiciliares e 

institucionais, aplicação de testes psicológicos, utilização de recursos lúdicos 

e outros instrumentos, métodos e técnicas reconhecidas pela ciência 

psicológica, garantindo como princípio fundamental o bem-estar de todos os 

sujeitos envolvidos. 

 

Ademais, também destaca a necessidade do cuidado ético com o periciando, alertando 

para a imperiosa recusa no uso de qualquer mecanismo que possa lhe causar sofrimento ou 

constrangimento (art. 2º). Estamos, durante nossa explanação, reiteradamente tratando em 

separado as reflexões técnicas das observações éticas. Contudo, essa polarização é meramente 

didática, posto que dificilmente as imprecisões técnicas não terão repercussões éticas, assim 

como os problemas de natureza ética estarão dissociados de lacunas técnicas. 
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Uma das novidades trazidas pela Resolução CFP nº 017/2012, em seu Capítulo II, é o 

tratamento especializado à “PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS”. Entretanto, no 

nosso entender, essa orientação é bastante resumida e superficial, concentrada em apenas três 

artigos da normativa, que fazemos questão de reproduzir: 

 

Art. 8º – Em seu parecer, o psicólogo perito apresentará indicativos 

pertinentes à sua investigação que possam diretamente subsidiar a decisão da 

Administração Pública, de entidade de natureza privada ou de pessoa 

natural na solicitação realizada, reconhecendo os limites legais de sua 

atuação profissional.  

Art. 9º – A recusa do periciado ou de seu dependente em submeter-se às 

avaliações para fins de perícia psicológica deve ser registrada devidamente 

nos meios adequados.  

Art.10 – A devolutiva do processo de avaliação deve direcionar-se para os 

resultados dos instrumentos e técnicas utilizados. (grifo do original) 

 

Como havíamos relatado, a discreta produção acadêmica que dê conta das 

peculiaridades na redação de documentos produzidos por psicólogos também se expressa na 

edição das normativas pelo conselho de classe. A Resolução 07/2003, apesar de extensa e 

relativamente detalhada, não aborda as particularidades dos documentos escritos para fins 

judiciais. Já a resolução nº 017/2012, que tem por finalidade cuidar desse universo, o faz de 

forma simplificada, não contemplando o profissional nas vicissitudes do cotidiano. É nesse 

contexto de pobreza normativa e de limitação na produção intelectual que os relatórios 

psicológicos têm sido produzidos. Desta forma, esperamos também, através deste trabalho 

dissertativo, colaborar com o avanço de estudos nessa área, propondo reflexões para algumas 

lacunas observadas durante o trabalho com nosso material empírico. 

 

4.2 Pesquisa Qualitativa 

 

Diante da complexidade das pesquisas que têm a produção de subjetividades como 

escopo, optamos por uma eminentemente qualitativa. Tal delimitação se dá, dentre outros 
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motivos, por conta do nosso objeto de estudo – produção discursiva de famílias no contexto 

judiciário – e a nossa concepção de que a pesquisa qualitativa apresenta métodos consoantes 

com os propósitos desta investigação. González Rey entende a pesquisa qualitativa como:  

 

um esforço na busca de formas diferentes de produção de conhecimento em 

psicologia que permitam a criação teórica acerca da realidade 

plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa histórica, que representa 

a subjetividade humana. (2002, p. 29). 

 

Tomar o discurso como objeto de estudo é uma rejeição à noção realista de que a 

linguagem apenas refletiria e descreveria, de forma neutra, o mundo circundante. Ao 

contrário, a linguagem não é vista de forma transparente, mas opaca e heterogênea, ou seja, os 

conteúdos que são veiculados por ela sofrem sua influência, ante às peculiaridades por onde 

as narrativas podem circular (CAREGNATO e MUTTI, 2006). Isto implica dizer que estamos 

compreendendo o discurso como central na construção da vida social, premissa que foi 

desdobrada no capítulo desta dissertação que tratou sobre as nuances da linguagem. 

Ademais, a ruptura com um modelo mecanicista, nos moldes do positivismo
19

, foi uma 

atitude metodológica frente às limitações que tal modelo apresentava para nós, em particular 

para a análise do objeto de estudo da presente pesquisa. Extrapolando os objetivos destes, 

temos que: 

 

A abordagem qualitativa no estudo da subjetividade volta-se para a 

elucidação, o conhecimento dos complexos processos que constituem a 

subjetividade e não tem como objetivos a predição, a descrição e o controle. 

Nenhuma dessas três dimensões, que historicamente estão na base da 

filosofia dominante na pesquisa psicológica, forma parte do ideal orientado 

pelo modelo qualitativo de ciência (GONZÁLEZ REY, 2002, p. 48). 

 

Spink (2000), por sua vez, da mesma forma que González Rey, trata a perspectiva 

qualitativa em consonância com considerações epistemológicas. Desta forma, os objetivos da 
                                                           
19

 “Uma teoria científica tem sempre a pretensão de oferecer uma receita universalmente válida, válida para 

todos os casos. Essa exigência de universalidade tem a ver com a exigência de ordem, de que já falamos. Leis 

que funcionam aqui e não funcionam ali não são leis, e um universo que se comporta de uma forma em certos 

momentos e de outra forma em outros não é um cosmos” (ALVES, 2010, p. 56, grifo do original). 
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pesquisa, o objeto de estudo construído, a opção metodológica traçada e o aporte teórico 

escolhido devem estar intimamente entrelaçados, a fim de possibilitar a coerência e a 

eficiência necessárias para a discussão e interpretação dos dados. O condicionamento mútuo 

entre tripé “teoria, técnica e método”, segundo Minayo (2012), é uma das garantias da 

pesquisa à objetivação, já que o conhecimento deve ser encarado em seu caráter provisório, 

incompleto, aproximativo e polissêmico. 

 

Reconhecer e buscar compreender a complexidade, abrindo-se à diversidade, 

às múltiplas perspectivas possíveis, às várias vozes que ecoam, constitui uma 

tendência atual não apenas nas ciências humanas e sociais, mas também nas 

exatas e biológicas (Kuhn, 1962; Morin; 1996). Na Psicologia, [...] a 

preocupação mais evidente refere-se a apreender e analisar os fenômenos 

complexos em suas múltiplas dimensões, numa visão geralmente referida 

como sistêmica. (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2008, p. 149). 

 

Ao recorrermos a outros ramos do conhecimento - como o Direito, a Antropologia e a 

Biologia -, não o estamos fazendo apenas por preciosismo conceitual, mas pela intrínseca 

compreensão de que o fenômeno em estudo só poderá ser minimamente abordado partindo-se 

de múltiplos olhares. Além da diversidade de áreas, também estamos dialogando com várias 

compreensões metodológicas, como a análise documental (SÁ-SILVA et al., 2009), a 

produção de sentido (LIMA e SPINK, 2000), a rede de significações (ROSSETTI-

FERREIRA et al., 2008) e alguns elementos do que se convencionou chamar de análise do 

discurso (GARAY et al., 2005). Esse amálgama metodológico (o qual respeita e leva em 

consideração os solos epistemológicos diferenciados em que cada teoria/método foram 

forjados) está consoante com a leitura que julgamos necessária para abordar nosso objeto da 

forma mais consistente possível. Como poderemos ver no capítulo final, essa diversidade de 

ferramentas irá refletir na pluralidade de impressões e interpretações que foram produzidas a 

partir dos dados coletados. 

Em estreita relação com as ponderações que fizemos no capítulo que tratamos dos 

conceitos da Psicologia Discursiva, Góes (2000) postula a necessidade de entrelaçamento das 

dimensões culturais, históricas e semióticas no estudo do funcionamento humano, posto que o 

homem se constitui na cultura, na coletividade e nas práticas sociais, como um “produtor-

intérprete” de sistemas semióticos.  
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[...] O objeto da ciência psicológica não possui as mesmas características do 

objeto das ciências naturais. Estaríamos melhor servidos na tentativa de sua 

apreensão ao utilizarmos da característica da metaforicidade da linguagem. 

Ou seja, é próprio da língua, em sua evolução e utilização para dar sentido 

ao vivido, criar metáforas que representem melhor aquilo que se quer 

transmitir. (SHINE, 2009, p. 17). 

 

A noção de “diálogo”, para além do face a face, também está presente nas linhas e 

entrelinhas dos documentos escritos pelos psicólogos, os quais são reinventados por quem os 

lê, dentro dos objetivos e das necessidades de cada interlocutor, tendo como circunscritores as 

relações de poder dos sujeitos, a imagem de cada um, as formações discursivas, os gêneros 

discursos, etc. (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2008). 

 

4.3 Análise Documental 

 

Outro recurso metodológico utilizado em nossa pesquisa para a coleta e discussão dos 

dados foi a Análise Documental (SÁ-SILVA et al., 2009). Por meio do seu uso, queremos 

também contribuir com os estudos documentais em Psicologia, ainda escassos. Por vezes, 

centramos nossa atenção apenas na observação dos comportamentos humanos, esquecendo-

nos da relevância dos documentos públicos, igualmente reveladores das contradições, forças e 

riquezas dos sentidos engendrados durante sua confecção. Esses documentos podem refletir o 

ir e vir das ideias que circulavam em um determinado período histórico, sendo de grande 

utilidade a compreensão dentro dessa historicidade. Corroborando esta perspectiva, temos que 

o uso de documentos em pesquisa: 

 

[...] permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A 

análise documental favorece a observação do processo de maturação ou de 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD apud SÁ-SILVA, 

ALMEIDA, GUINDANI, 2009, p. 02). 



71 
 

 

Em termos conceituais, estamos entendendo a Análise Documental como “[...] um 

procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de 

documentos dos mais variados tipos” (SÁ-SILVA et al., 2009, p. 04-05). No entanto, como o 

presente trabalho se situa teoricamente afiliado à Psicologia Discursiva, com relevantes 

influências de outras abordagens teóricas, o método em discussão não será a única ferramenta 

usada no momento da interpretação dos dados, haja vista que análise semiótica também será 

mecanismo fundamental para a organização e posterior discussão dos resultados. Ademais, de 

acordo com Sá-Silva et al. (2009), os documentos não existem isoladamente, mas precisam 

ser situados em uma estrutura teórica para que o seu conteúdo seja entendido. 

A partir da escolha aleatória dos laudos para análise mais acurada, realizamos o 

procedimento de análise semiótica, segundo a qual “[...] o processo de interpretação é 

concebido, aqui, como um processo de produção de sentidos” (LIMA e SPINK, 2000, p. 105). 

Utilizado esse procedimento, efetuamos uma leitura exaustiva dos laudos, buscando produzir 

sentido sobre os sentidos subjacentes ao texto escrito para, só a partir daí, realizar uma 

organização das informações apreendidas a partir de núcleos de sentidos que construímos. 

Mesmo que haja tematizações pré-existentes, advindas da escolha do nosso referencial 

teórico, de nossa revisão bibliográfica e dos objetivos da pesquisa, estas não se propõem a 

servir de enquadre limitador para a interpretação dos laudos psicológicos. 

Para tanto, sorteamos, aleatoriamente, 05 (cinco) pareceres psicológicos, por ano, no 

período entre 2000 e 2009, contabilizando um total de 50 (cinquenta) documentos, a fim de 

serem submetidos a uma análise mais aprofundada, todos produzidos no âmbito do Centro de 

Apoio Psicossocial (CAP) do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)
20

. Compreendemos 

que tal recorte longitudinal propiciaria uma melhor leitura das modificações que os conceitos 

de família foram sofrendo durante o transcorrer dos anos, como já alertado pelos autores da 

análise documental. O recorte histórico não é a busca de uma causalidade, já que muitas vozes 

se intercruzam para a produção de determinados sentidos. “Busca-se a compreensão desses 

processos humanos às vezes só reconhecíveis em períodos compridos, e se busca também 

outras formas em que isso pode ser relatado” (SPINK, 2000, p. 131). 

                                                           
20

 Para maiores informações, ver o sítio eletrônico do Centro de Apoio Psicossocial (CAP) na internet: 

http://www.tjpe.jus.br/servicos/cap/cap_01.shtml. Acesso em 15/01/2013, às 15h30. 

http://www.tjpe.jus.br/servicos/cap/cap_01.shtml
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A finalidade desse Centro é a realização de estudos para subsidiar a decisão dos juízes 

das 12 (doze) Varas de Família da Comarca do Recife, sendo também requisitado pareceres 

por desembargadores nos Processos em grau de recurso. O órgão funciona nesse formato 

desde 1998, apesar do serviço de estudo psicossocial para Processos das Varas de Família 

existir desde o ano de 1992 (FERNANDES, 2001). 

 

4.4 Coleta e Análise dos Dados 

 

Nossa coleta de dados consistiu no comparecimento ao arquivo do CAP para a escolha 

aleatória dos relatórios psicológicos, arquivados naquele centro a partir de pastas suspensas, 

todas organizadas cronologicamente por anos. Vale ressaltar que tivemos a autorização formal 

da coordenadora do Centro, conforme documento anexo ao presente estudo. 

Primeiramente, antes da coleta propriamente dita, fizemos uma visita para conhecer a 

forma de armazenamento dos relatórios e de como poderíamos realizar uma escolha 

randômica, evitando eleições pré-determinadas. Ressaltamos que não se trata de buscar a 

representatividade dos documentos, pois não estamos realizando uma pesquisa quantitativa 

com o uso de inferência estatística, portanto com os pressupostos de representatividade da 

amostra. A aleatoriedade na escolha dos documentos foi tão somente uma forma de alcançar a 

maior diversidade de produção, sem exame prévio. Ainda nessa visita, realizamos uma leitura 

flutuante de alguns relatórios, a fim de nos assegurarmos de que teríamos diversidade de 

estilos de escrita e de conteúdos, quais conflitos seriam os mais recorrentes, enfim, uma 

primeira aproximação com o material de estudo para, se necessário, fazermos alguma 

adaptação aos procedimentos de estudo escolhidos. Apesar de não termos percebido 

necessidade de proceder nenhuma mudança metodológica a partir dessa leitura inicial, 

optamos em fazer uma segunda visita, mas agora com o intuito de conhecer melhor a estrutura 

e os temas que surgiam com maior frequência. 

Já compreendemos esse momento inicial como parte importante da pesquisa, pois, 

para o procedimento de análise semiótica, “[...] o sentido é o meio e o fim de nossa tarefa de 

pesquisa” (LIMA e SPINK, 2000, p. 105). Ou seja, não há separação entre o momento da 

coleta de dados e o da interpretação destes. Os sentidos já trazidos pelo pesquisador – 
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especialmente em decorrência da bibliografia consultada e do conhecimento prévio do 

contexto judicial, em razão da sua vinculação profissional – são considerados também objeto 

de análise. A interpretação, assim, faz parte de todo processo de pesquisa, visto que a 

objetividade buscada perpassa o âmbito da intersubjetividade. 

Numa segunda fase, separamos todas as pastas do período de nosso interesse, ou seja, 

de 2000 a 2009. Todas continham, em média, 200 (duzentos) relatórios arquivados. Como 

tínhamos como meta coletar 05 (cinco) relatórios por ano, escolhemos o 1º, o 41º, o 81º, o 

121º e o 161º, para cada ano. Em alguns casos, necessitamos fazer substituições, pois estavam 

arquivados também laudos referentes a Ações que fugiam do nosso escopo de pesquisa, como 

Ações de Busca e Apreensão, Interdição e Carta Precatória. Outro caso que ensejou a permuta 

do material foi quando a autora era exclusivamente uma assistente social. A substituição foi 

realizada pelo laudo imediatamente posterior ou anterior. Após a escolha dos relatórios, 

efetuamos a cópia do material, também com a autorização da coordenadora do Centro, mas 

com o compromisso de devolução integral das reproduções ao término da pesquisa, pois são 

relatórios extraídos de processos judiciais que tramitam em segredo de justiça. 

A próxima fase foi a leitura exaustiva dos conteúdos, buscando perceber e discutir os 

sentidos produzidos e as temáticas que se repetiam com maior frequência. Só a partir de então 

realizamos a organização do material examinado, ou seja, não buscamos encaixar os dados em 

uma classificação a priori. Mesmo que haja tematizações pré-existentes, como já comentado, 

“há um confronto possível entre sentidos construídos no processo de pesquisa e de 

interpretação e aqueles decorrentes da familiarização prévia com nosso campo de estudo 

(nossa revisão bibliográfica) e nossas teorias de base” (LIMA e SPINK, 2000, p. 106). A 

interpretação do discurso é “um ato no nível do simbólico, [...] um vestígio do possível” 

(ORLANDI, 2004, apud CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 681) ou ainda, no dizer de 

Minayo, “é elaborar as possibilidades projetadas pelo que é compreendido” (2012, p. 623) 

Após o surgimento dos núcleos de sentido, trabalhamos com os mapas de associação 

de ideias. “Utilizamos categorias para organizar, classificar, e explicar o mundo. Falamos por 

categorias” (MENEGOM e SPINK, 2000, p.78). Estes correspondem a uma espécie de tabela 

em que os conteúdos são organizados de acordo com as categorias, a fim de preservar o 

contexto no qual surgiram. É através da leitura, reflexão e interpretação vertical (temática) e 
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horizontal (cronológica) desses mapas
21

 que os conteúdos foram detalhadamente trabalhados, 

havendo um movimento contínuo de retroalimentação entre o texto produzido e aquele 

organizado nos mapas (vide Apêndice o resultado intermediário organizado da interpretação 

vertical e horizontal dos dados, antes da escolha final dos núcleos de sentido). O resultado 

desse trabalho está contemplado no último capítulo, mas também serviu para o 

desenvolvimento de outras seções desta dissertação, já que o trabalho analítico, em vários 

momentos, se deu de forma concomitante à reflexão teórico-metodológica. 

 

                                                           
21

 Queremos aclarar que esses mapas consistem em documentos utilizados como ferramenta de pesquisa para 

melhor visualização do texto completo nos grupos temáticos, não possuindo qualquer conotação de “mapa 

mental” ou congêneres. 
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5. SENTIDOS DE FAMÍLIA NOS LAUDOS PSICOLÓGICOS DAS 

AÇÕES DE GUARDA 

“Descartes estava equivocado. A essência do homem não é o pensamento. É o desejo. E, em 

cada ato de busca, estamos à procura daquilo que desejamos encontrar. A fantasia cria a 

razão." (Miguel de Unamuno) 

 

 

O último capítulo desta dissertação traz consigo a responsabilidade de refletir ético-

teoricamente sobre os sentidos de família forjados em alguns documentos judiciais escritos 

por psicólogos. Já tratamos alhures acerca do nosso entendimento sobre a construção histórica 

do psicólogo jurídico; discorremos sobre a pluralidade de concepções de família que circulam 

na sociedade, bem como sobre as contribuições dos vários ramos da ciência ao nosso objeto; 

realizamos ainda um apanhado sobre alguns autores e suas respectivas correntes teóricas em 

relação ao caráter ativo e construtor da linguagem no mundo e para os sujeitos; também 

explicitamos os passos desta pesquisa, nossas escolhas metodológicas, sempre na 

preocupação de manter a coerência com os demais tópicos abordados. 

Para fins de compreensão dos laudos psicológicos a que faremos menção no decorrer 

desta seção, é importante destacar que lhes atribuímos códigos, com a variação de R.01 até 

R.50, na ordem cronológica na qual foram escritos. Como já detalhamos no capítulo anterior, 

selecionamos aleatoriamente cinco relatórios por ano, entre o período de 2000 a 2009, 

totalizando cinquenta documentos. Essa forma de referência ajudará o leitor a localizar 

temporalmente o período de produção do laudo, contribuindo para situar as possíveis 

influências das transformações sociolegais ou outras advindas das mudanças ocorridas em 

determinado contexto histórico. 

Estudar famílias, na contemporaneidade, envolve escolhas metodológicas em relação 

ao tipo de abordagem que se quer priorizar. As diversas ciências que têm a família como 

objeto, a centralidade da família como referência na concepção de políticas públicas, assim 

como seu significado ainda em evidência no regramento legal impulsionam um recorte 

abrangente em relação aos aspectos a serem considerados em um estudo sobre o tema. Nesse 

sentido, o próprio contexto em que nosso objeto se delineia, ou seja, o âmbito jurídico dá 

indicações dos tópicos que podem/devem ser priorizados. Continuando nosso esforço em 
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explicitar o que estamos entendendo por estudar família na seara judicial, lembramos ainda 

que as Varas de Família evidenciam e produzem formas particulares de entender esse tipo de 

dinâmica, em detrimento de outros tipos de Varas especializadas. 

Exemplificando o acima apontado, teríamos um olhar diferenciado caso tivéssemos 

optado estudar família nas Varas Criminais, entender como ela se (re)produz em meio aos 

delitos praticados. Quais seriam os significados produzidos durante uma investigação, a 

repercussão em cada membro e o como o histórico familiar poderia ter contribuído para a 

ocorrência de um delito; estas poderiam ser algumas de nossas indagações. As Varas de 

Sucessão, que tratam de temas relacionados a heranças e situações em que pessoas não 

estariam aptas no gerenciamento de suas próprias vidas, por motivos diversos - como 

senilidade, transtorno mental ou embriaguez contumaz - também ensejariam outro olhar para 

a família. Possivelmente, o foco de um estudo sobre família nesse contexto seria as dinâmicas 

desses cuidados, suas motivações, podendo ter como enfoque a questão do idoso e dos 

portadores de transtornos mentais, público hegemônico nesse tipo de situação. 

As Varas especializadas em Infância e Juventude, possivelmente, trariam outra 

complexidade no estudo da família. Nas Ações de Destituição do Poder Familiar, por 

exemplo, o Poder Judiciário examina se determinada pessoa pode ou não continuar no 

exercício de suas funções parentais. O cerne desse tipo de verificação está no estudo da 

implicação objetiva e subjetiva dos pais em relação ao cuidado de seus filhos, dito de outra 

forma, se aquele contexto familiar estaria adequado, ou não, para o pleno desenvolvimento de 

uma criança ou adolescente. Estudar esse tipo de contexto familiar, por certo, traria 

preocupações não só com a dinâmica intrafamiliar, mas com a efetividade das políticas 

públicas voltadas para a família, o histórico comum de abandono e negligência que seus 

membros podem ter sido vítimas, dentre outras peculiaridades. 

Achamos oportuno tecer essas considerações para aclarar que estudar família no 

âmbito das Varas de Família implica a abertura de outro flanco de possibilidades. Uma das 

marcas desse contexto é o conflito conjugal em constante embate com a disputa parental. O 

conflito de interesses pode ser considerado, em sentido amplo, o motor de qualquer demanda 

judicial. No entanto, esse embate ganha tonalidades diferentes nas Varas de Família, pois as 

fronteiras entre o público e o privado são sensivelmente expostas nos Processos de Disputa de 

Guarda. Ressalte-se que essa exposição não foi motivada pelo Poder Público, mas criada pela 

própria dinâmica familiar, que demandou o serviço jurisdicional. O Judiciário, então, 
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sociolegalmente instituído para dirimir conflitos, adentra as casas, vasculha histórias e decide 

qual a melhor configuração para uma criança ou adolescente ter seus direitos basilares 

garantidos. 

Uma das nuances em que temos por objetivo centrar nossas discussões é que, para 

além da constatação, o Judiciário também fabrica modos de ser família. Ratificamos nossa 

rejeição a qualquer pensamento que dê guarida a uma interpretação no sentido de que a 

decisão judicial apenas constata uma melhor realidade, mas, além disso, ela também cria essa 

realidade. A noção de comprovação está ligada à ideia de essência, premissas que, em 

desacordo com os referenciais teóricos que adotamos (sobretudo na primazia da linguagem 

como construtora de mundos), entrariam em confronto com as propostas de sujeito e realidade 

defendidas até aqui. 

A Psicologia, em especial, tem papel de destaque nas decisões judiciais, pois, 

geralmente acompanhada do trabalho dos profissionais do Serviço Social, elabora relatórios 

que servirão como fundamento para as sentenças. É exatamente da análise desses relatórios 

que pretendemos discutir as peculiaridades dos contextos familiares que demandam o serviço 

jurisdicional em relação a qual responsável deve ser concedida a guarda de uma criança ou 

adolescente. “É interessante analisar as justificativas apresentadas, ao longo dos processos 

judiciais, mais em termos de luta por poder que em termos de justiça” (REIS, 2009, p. 175). 

Os tópicos a seguir condensam os eixos temáticos que julgamos mais pertinentes para 

responder, bem como discutir as inquietações centrais que nortearam o desenvolvimento desta 

pesquisa. O apêndice desta dissertação apresenta as categorias intermediárias, aquelas que 

inicialmente foram percebidas no momento da análise do material, conforme mencionado no 

capítulo metodológico anterior. Para a discussão dos dados, trouxemos apenas aqueles temas 

que julgamos indispensáveis para dar sentido a um debate coerente de como as famílias são 

percebidas/forjadas no contexto do litígio das Ações de Guarda que tramitam no Poder 

Judiciário. 
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5.1 Diversas vozes constroem a família 

 

Percebemos que a família contemporânea é atravessada, a partir de uma acepção 

bakhitiana, por uma pluralidade de vozes, como os diversos tipos de sentidos parentais 

circulantes (como a da mãe que cuida e a do pai que provê), a ampliação do entendimento da 

família para além da nuclear (o que, segundo nossa pesquisa bibliográfica, varia 

consideravelmente de acordo com a classe social) e as relações do capital produzindo a 

monetarização dos vínculos, já que a garantia do pagamento da pensão é a condição, em 

alguns casos, para o contato paterno-filial. 

Apesar da diversidade patente, é relevante deixar registrado que em nosso universo de 

estudo não tivemos nenhum caso explícito de disputa de guarda por casal de orientação 

homoafetiva, nem por pessoas que não figurassem como parentes próximos das crianças e 

adolescentes envolvidos. Nesse sentindo, os conflitos eram prioritariamente protagonizados 

por pais, mães, avós, avôs e, no máximo, tios e tias próximos. Queremos dar destaque 

também para as ausências, pois elas também são indícios dos sentidos construídos naquele 

cenário. Deixamos claro também que, como afirmamos no capítulo dedicado ao método, 

nosso estudo é de cunho eminentemente qualitativo, não tendo nossas observações intenção 

de generalizar nenhuma hipótese previamente formulada. Como nosso intento é, sobretudo, a 

compreensão de determinada realidade, achamos pertinente entendê-la também a partir de 

certas ausências significativas. 

Partindo para uma análise mais abrangente do nosso material, destacamos que o uso da 

palavra “responsável” no lugar de restringir a lide entre “pai e mãe” é uma marca importante 

dos relatórios pesquisados. São tios, avós e outros membros da chamada “família ampliada” 

que figuram, em diversos momentos, ora como requerentes, ora como requeridos dos 

relatórios estudados.  

Apesar de não termos pretensão de generalizar os dados obtidos, por nos afiliarmos a 

uma perspectiva qualitativa de pesquisa, julgamos pertinente apresentar um panorama do 

perfil desses familiares que figuraram como autores das Ações de Guarda, a saber: 2% eram 

padrastos (não houve madrastas), 2% tios-avós (apenas um caso, no qual o casal entrou com o 

Processo conjuntamente), 22% tias (ausência de tios), 20% avós, 6% avôs, 36% pais e 12% 

mães. Fizemos questão de manter a separação da forma acima apresentada para ressaltar as 
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questões de gênero que atravessam a discussão e que também serão lembradas no decorrer de 

nossas interpretações. 

Esse movimento implica uma delimitação importante: a família, na atualidade, não 

pode ser entendida como um núcleo hermético, mas na permanente dinâmica da família 

nuclear em constante reformulação com a chamada “família extensa”. Contudo, não podemos 

afirmar que qualquer pessoa é socialmente legitimada para ingressar com um pedido de 

guarda em relação a uma criança, pois apesar de maleável, ainda existe uma demarcação 

social de quem pode ser judicialmente legitimado para desempenhar o papel de guardião. 

Todavia, ressaltamos que esse tipo de configuração é bastante influenciado por 

questões de classe social, como já estudado por Fonseca (2005), em famílias da região sul do 

país. Não tivemos acesso a uma ficha socioeconômica das partes envolvidas nos estudos, mas 

na grande maioria dos relatos existe menção às profissões exercidas, na descrição e na 

qualidade das moradias e, por vezes, sobre o valor dos salários percebidos, o que facilita a 

inferência de que a amostra de laudos examinada trata, predominantemente, de pessoas que 

podem ser consideradas pertencentes ao que se convencionou chamar de “classe média”. 

 

5.2 Transgeracionalidades e Família 

 

Considerando o macrocontexto, entendemos que existe um movimento social laboral 

que retarda a entrada dos jovens no mercado de trabalho, a partir da crescente demanda por 

maior especialização, visando a obtenção de postos de trabalho mais vantajosos (ZANELLI, 

2004). Isso redunda, muitas vezes, na interpretação das gerações que exercem o papel de avós 

que os filhos estariam em situações economicamente insuficientes para cuidar dos seus netos. 

Observamos nos relatórios em análise que as justificativas dos avós são enrobustecidas por 

interpretações no sentido de que os filhos também seriam imaturos para exercer funções 

parentais, o que justificaria a imediata reversão da guarda em seu favor.  

Ilustrando percepção nesse sentido, temos o exemplo do laudo R.04, na qual a 

psicóloga destaca no tópico conclusivo: “São os genitores de C. pessoas realmente jovens, 

com aparente capacidade de autogerenciamento pessoal, contudo, foi possível constatar 

viverem ambos sob total dependência de seus genitores, sem responsabilidades financeiras de 
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assumirem por si só a responsabilidade de suas vidas e mesmo pela vida do filho”; ou ainda 

no trecho do documento R.37, na qual a profissional menciona a percepção da avó sobre os 

cuidados da filha em relação à neta: “Emociona-se ao relatar que a filha (M da C.) não se 

mostrou suficientemente adequada no trato com K.H. e que com frequência discutia e agredia 

fisicamente essa filha a ponto da adolescente passar alguns dias residindo em sua casa”. 

Além dessa possibilidade interpretativa, deparamo-nos também com casos de pais que, 

face à limitação orçamentária em pagar um profissional para cuidar do filho, deixam a criança 

sob os cuidados dos avós durante o período de trabalho. Esse contexto tem provocado uma 

série de conflitos, em razão da apropriação demasiada dos avós em relação à responsabilidade 

pelos netos. Dessa circunstância, por vezes, resultam pedidos judiciais de guarda.  

O fato de ter o neto sob guarda, assumindo o papel de sustentá-lo, é 

entendido também como um direito de posse sob o mesmo. Em alguns casos 

as crianças requeridas denominavam os avós (requerentes) de pai e mãe. 

(BARBOSA et al., 2001, p. 104).  

 

 Ressalte-se que situação semelhante foi observada em alguns de nossos laudos. 

Um caso exemplar e extremo desse tipo de conflito, pode ser observado no laudo 

R.25, no qual é relatado: “Nesse meio tempo, houve episódio que ela considerou muito forte: 

a sogra tomou seu filho de seus braços junto com outras pessoas”, sob a alegação de que a 

mãe não estaria desempenhando os cuidados maternais de forma satisfatória. 

Outra situação encontrada foi o pedido de guarda paterno escamotear a pretensão da 

avó paterna exercer efetivamente a função de guardiã, conforme depreende-se de excerto do 

documento R.33: “Menciona que na realidade a intenção do Sr. G. (pai) é ter a guarda de G. 

(criança) e dar para a mãe dele criar, até por que dona M. da C. (avó) se considera mãe da 

criança por tê-la cuidado desde pequena. Que ela (a mãe) não tem nada contra a referida 

senhora, mas não aceita que ela queira tirar o filho, uma vez que G. tem mãe e ela está em 

condições de cuidar dos filhos”. Nesse ponto, houve intervenção explícita da profissional, 

conforme relatado: “Conversamos com os avós paternos que na realidade esse é um 

problema (sobre a opção das crianças em morar com o pai ou com a mãe e as mágoas 

advindas dessa manifestação) que deve ser resolvido pelos genitores, até porque 

independente de qualquer coisa eles são pais jovens e em condições de assumirem o processo 

de educação das crianças”. 
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Como pudemos perceber, as diferenças de valores intergeracionais, a hierarquia 

existente entre avós e pais e as disputas entre famílias distintas dão bases para os conflitos de 

guarda envolvendo referências familiares para além dos pais e das mães, sobretudo os avós.  

 

5.3 O binarismo homem x mulher: ainda a “guerra dos sexos”? 

 

É inegável que o papel social da mulher vem se modificando substancialmente, 

principalmente em relação à diminuição das desigualdades em relação aos lugares sociais 

historicamente reservados ao universo masculino. Do mesmo modo, não podemos ignorar que 

algumas diferenças ainda persistem, principalmente quando temos como locus de estudo as 

dinâmicas provenientes do espaço familiar. “[...] A maternidade continua cercada por uma 

série de mitos, deveres, funções, prerrogativas, exaltações, fantasias e romantismos” (REIS, 

2009, p. 96). 

 

Embora a legislação atual equipare os deveres e responsabilidades dos 

cônjuges perante a unidade familiar, convém ressaltar que essa prática 

“tradicional” do papel da mulher, encontra-se fortemente arraigada na 

sociedade, convivendo, simultaneamente, com práticas “modernas de 

emancipação e independência da mulher”. (BARBOSA et al., 2001, p. 

103). 

 

Por isso, não podemos deixar de considerar os aspectos geralmente tratados pelo 

movimento feminista, principalmente no tocante ao controle do comportamento afetivo-

sexual da mulher. Este é um ponto de grande destaque no contexto da disputa de guarda, 

porque um mesmo comportamento tido como promíscuo e vulgar no universo feminino é 

interpretado como normal e até esperado no âmbito masculino. O profissional que redigiu o 

laudo, ao usar certos descritivos dos comportamentos parentais, como “mãe promíscua”, 

reproduz certos padrões de controle, sem levar em consideração o contexto histórico em que 

algumas expectativas de comportamento foram produzidas em relação a determinado gênero. 

Corroboramos com as correntes teóricas que defendem a necessidade de uma 

interpretação cultural do gênero, desencontrado da sua suposta ubíqua relação com o sexo. A 
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condição biológica de homem ou mulher não implica necessariamente na obrigação do 

cumprimento de certos padrões, embora defendamos que a biologia circunscreva alguns 

limites e possibilidades
22

. É indubitável que apenas a mulher poderá amamentar seu filho, 

pois, coerente com seu aparelho fisiológico, ela é dotada de glândulas, hormônios e anatomia 

que propiciam essa atividade de cuidado e nutrição. 

Uma interpretação corrente na cultura, e que por vezes pode ser tomada de forma 

absoluta, seria como se os circunscritores próprios da biologia humana, por si, direcionassem 

a mulher para o cuidado com os filhos (“a cria”) e o homem para atividades exteriores ao 

ambiente doméstico (“a caça”), uma espécie de reprodução comportamental das antigas 

histórias das primeiras famílias que habitavam os ambientes inóspitos das cavernas. Talvez, 

em outro contexto histórico, essa separação fizesse sentido e os cuidados maternos e paternos 

poderiam ser socialmente acordados nesses termos. Porém, na contemporaneidade - 

especialmente com as relações de trabalho pautadas no capital, a entrada da mulher no 

mercado laboral e com a internacionalização dos conhecimentos – outras lógicas foram 

disponibilizadas na divisão de tarefas entre homens e mulheres, que tende a ser mais 

igualitária e menos desproporcional, questionando, assim, um suposto determinismo biológico 

na divisão de tarefas. 

Em determinado trecho do relatório R.03, a mãe é descrita de forma positiva ao 

ministrar o medicamento da criança: “A genitora da criança sempre demonstra atenção e 

cuidado para com a criança, uma vez que esta necessita de cuidados especiais de saúde”. A 

partir desse inserto podemos afirmar que a profissional achou relevante descrever o 

comportamento materno dessa forma, talvez por corresponder ao que é esperado, na cultura, 

em relação ao comportamento de uma mãe diante de um filho enfermo, querendo destacar no 

relatório o regular exercício das funções maternas por parte da avaliada. E acaso não tivesse 

demonstrado esse tipo de preocupação, será que haveria destaque também para a ausência? E 

se fosse a interação paterno-filial que estivesse sob análise, será que os parâmetros de 

avaliação seriam os mesmos ou haveria uma maior relativização, posto que o homem “é”, 

supostamente, “impaciente e descuidado”? Estes são questionamentos sobre os possíveis 

alcances no uso de determinadas terminologias em certos contextos e, longe de serem 

inocentes, podem ter repercussões diversas. 

                                                           
22

 O conceito de “circunscritor”, da Rede de Significações - RedSig, contribuição teórica apresentada no capítulo 

sobre Linguagem, ajuda na compreensão que certa característica pode, ao mesmo tempo, se apresentar como 

potencializador e limitador para determinado contexto (SILVA et al., 2004). 
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A presença de instrumentos de controle, através dos posicionamentos discursivos dos 

laudos judiciais, também foi apontada por Érika Reis (2009), em estudo realizado junto ao 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O destaque da autora é para o aprisionamento que 

determinadas categorias e expectativas de conduta impõem às pessoas que acessam o 

Judiciário, deixando a população “prisioneira de celas sem grades aparentes” (p. 09). O uso de 

descritivos como: “esta mãe não é suficientemente afetiva e responsável”; “este pai fracassa 

porque costuma beber com os amigos”; “aquele tio não tem moradia ou emprego fixos”; 

dentre outros mencionados na investigação da pesquisadora. 

Nem sempre essas categorias são utilizadas de forma pejorativa, haja vista os termos 

encontrados no Relatório 28: “Essa senhora (mãe da criança e autora da Ação) demonstrou 

ser esforçada, comunicativa e decidida”; ou mais a frente: “Observou-se que a criança está 

cercada de carinho, o que facilita bastante o seu desenvolvimento. É bem cuidada, alegre e 

comunicativa”; “Citou (a criança) como é a sua rotina com a mãe, dando a impressão de 

satisfação plena” (grifos nossos). Como os discursos são forjados num contexto de disputa, 

depreende-se que a ênfase em categorias absolutas, como as que foram utilizadas, mesmo que 

“positivas”, poderá redundar em prejuízos para a parte contrária. 

O mesmo discurso pode funcionar de várias formas, a depender do seu uso, 

produzindo, inclusive, consequências diametralmente opostas. Já falamos sobre isso quando 

discorremos sobre o caráter contextualizado e contraditório da linguagem, em capítulo 

anterior. Prova disso é que o pensamento que subjaz a cobrança da mulher como “cuidadora 

por excelência” também a coloca, em alguns momentos, como detentora a priori da guarda 

dos filhos. No relatório R.13, encontramos explicitado, na parte final do documento, a menção 

“[o contexto estudado] não justificaria tirar a guarda dela [a mãe]”. Ora, descrito dessa 

forma a narrativa abre margem para a compreensão de que, para uma inversão de guarda, 

deveria haver um motivo muito forte que levasse o magistrado a decidir pela modificação da 

guarda. É uma espécie de “inércia do vínculo”, ou seja, presume-se adequado a continuidade 

do contato com o responsável que já detém a guarda, devendo qualquer modificação ser 

justificada apenas em casos extremos. Contudo, se a mulher é geralmente a responsável por 

esse cuidado, existiria, então, uma maior dificuldade de garantir o exercício do cuidador 

paterno como guardião. 
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O amor permitiu à higiene realizar sua manobra mais ambiciosa e, talvez, 

mais bem sucedida junto à família: converter quase completamente a figura 

sentimental do homem ao personagem do pai, e da mulher ao personagem da 

mãe. [...] Esta identificação entre masculinidade e paternidade e feminilidade 

e maternidade será o padrão regulador da existência social e emocional de 

homens e mulheres. (COSTA, 1999, p. 239) 

 

Os elementos que estamos trazendo, partindo dos dados construídos dos relatórios 

psicológicos em estudo, estão intimamente relacionados com as discussões travadas no 

capítulo dedicado ao estudo da família. 

 

A consolidação da nova ordem familiar, pautada no modelo de família 

conjugal burguesa, produziu múltiplos efeitos na vida de homens e mulheres 

dentre os quais destacaremos aqui a promoção dos papéis de pai e mãe, a 

serem desempenhados pelo casal disciplinado, que estariam então unidos em 

torno do objetivo de construir uma família, produzir filhos, e bem cuidada de 

sua prole, contribuindo, assim, para a manutenção da nova ordem social 

(REIS, 2009, p. 41). 

 

Não apenas em relação aos lugares sociais ainda reservados para o homem ou para a 

mulher, mas também em relação às demais dinâmicas familiares, podemos perceber a 

coexistência de aspectos ditos tradicionais com questões tidas por modernas. Não queremos 

sugerir uma convivência harmônica, mas propor a reflexão que a realidade não se expressa 

nem é interpretada de forma monolítica, havendo convivência de fatores, em tese, de difícil 

diálogo. Muitas vezes, o que vai determinar a predominância na circulação de dado discurso é 

a intenção do uso que se faz dele, a depender dos efeitos que se deseja produzir. No exemplo 

destacado acima, fica claro que um discurso sobre uma mesma característica – como a suposta 

incapacidade masculina no cuidado infantil – pode ser movimentado de diversas formas, a 

depender das intencionalidades de seus interlocutores. Além de desqualificar, essa pretensa 

“incapacidade” pode servir também para legitimar a desresponsabilização paterna nos deveres 

para com os filhos. 
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5.4 Da coadjuvância ao protagonismo: novas possibilidades de paternidades 

 

Há uma tendência crescente, na qual se observa, paulatinamente, um aumento dos 

pedidos de guarda protagonizados por homens, especialmente pelos pais (SILVA, 2006). 

Shine (2007) avalia essa tendência como a representação de um contingente cada vez maior 

de homens querendo exercer sua paternidade ativamente. Em pesquisa entre 2000 e 2001, no 

Centro de Apoio Psicossocial – CAP/TJPE, mesmo local de realização do presente estudo, 

Cabral (et al., 2001, p. 72) já afirmava: “[...] novos arranjos familiares poderão determinar 

novas funções entre cônjuges. Um exemplo disto é o aumento no número de pedidos de 

guarda pelo pai, constatado na prática dos profissionais da área jurídica”. O incremento desse 

tipo de pedido, por sua vez, vem sendo acompanhado por uma sensível mudança no 

posicionamento do órgão julgador, já que “aumenta a cada dia o número de homens que 

obtêm a guarda provisória ou mesmo definitiva” (CABRAL et al., 2001, p. 83). 

Queremos ressaltar que nossa análise, coerente com o referencial teórico-

metodológico adotado, não parte de uma premissa monolítica da realidade. Ou seja, supostas 

contradições são tidas como constituintes de um mesmo processo, não havendo necessidade 

de descarte de nenhuma possibilidade de interpretação por ser, aparentemente, excludente em 

relação à outra. É o que observamos quando, concomitante à construção do contexto 

masculino ainda pautado em valores tradicionais, como a do homem provedor, temos também 

o aumento expressivo dos pedidos de guarda realizados por esses mesmos homens, 

destacando outras características masculinas (CABRAL et al., 2001; SHINE, 2010). Em 

estudo realizado por Reis (2009, p. 18), essa autora afirma que: 

 

[…] muitos homens já conseguem inverter o poder e obter a guarda dos 

filhos – juntamente com a prerrogativa de exercer o mesmo despotismo com 

relação ao convívio da mãe com a criança – fazendo uso dos mesmos 

discursos higienistas, ou seja, levantando fatos que comprovem que a mulher 

em questão não representa uma “boa mãe”, por não se dedicar inteiramente 

aos filhos, por não se comportar de uma maneira moralmente adequada ou 

por ter transgredido determinadas expectativas e padrões de normalidade. 

 

É nesse sentido que as Varas de Família se constituem locus privilegiados de 

circulação, produção e reprodução de padrões normativos que orientam grande parte dos 
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indivíduos, especialmente em suas interações domésticas. A forma como os padrões são 

tratados durante o curso da ação judicial pode ressignificar ou apenas ratificar a norma 

anteriormente imposta, geralmente com mitos que atrelam de forma arbitrária certas 

expectativas de comportamento a determinado sexo. “As pessoas tornaram-se presas a um 

discurso identitário e familiarista, que vem atuando no sentido de bloquear as possibilidades 

de se pensar o pai e a mãe como lugares de sujeito elaborados culturalmente.” (REIS, 2009, p. 

75) 

O protagonismo dos pais vai de encontro à expectativa de que deles só poderia ser 

esperada a providência material. O que se objetiva conseguir, ao entrar na Justiça com esse 

tipo de pleito, é a possibilidade de cuidar, aspecto geralmente atribuído às mulheres. O jogo 

discursivo nessa seara é bastante complexo, pois os argumentos utilizados na “batalha 

judicial” usam exatamente os mitos sociais para municiar os argumentos a favor de cada 

parte, de acordo com a conveniência situacional.  

Dito de outra forma, muitos homens se valem exatamente do “mito da mulher 

cuidadora” para propalar que ao sinal de qualquer descuido materno haveria a imperiosa 

necessidade da reversão da guarda, como no caso do documento R.42: “Menciona que logo 

após a separação do casal a Sra. S. passou a ter uma ‘vida louca’ e soube de festas que 

aconteciam na casa do ex-casal em que bebida alcoólica era usada com frequência na 

presença da filha”. Percebe-se que, no contexto do relato, tais festas já aconteciam quando os 

dois ainda formavam um casal, mesmo depois do nascimento da criança. 

Por outro lado, as mães se valem do mesmo pensamento mitificado para alegar a 

impossibilidade do homem, “por sua própria natureza”, poder administrar as necessidades 

microcotidianas dos filhos, como limpeza, saúde, alimentação, vestuário, etc. “Até na época 

quando a gente ainda era casado, eu sempre deixava P. na casa da minha irmã (tia da 

criança), mesmo com ele em casa, porque a senhora sabe, né, homem não tem o menor 

cuidado com a alimentação e a higiene das crianças”, assevera uma das mães requerentes do 

pedido de guarda no laudo 32. “As estratégias de poder utilizadas pelas mulheres eram, 

portanto, sutis e manipulativas, afinadas com as expectativas de comportamento que recaíam 

sobre elas” (REIS, 2009, p. 97). 

Não podemos deixar de ter em conta que o universo do judiciário não é apenas um 

espaço de replicação de certas culturas familiares, mas também de (re)criação. A paternidade 

não é uma ideia permanente, nem é reproduzida de forma inocente pelos espaços em que 
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circula. Por isso, o Poder Judiciário também cria uma determinada forma de ser pai, primeiro 

quando o autoriza a postular, através do processo judicial, um direito que foi legalmente 

instituído como seu. Na sequência, também (re)cria escalas de comportamento que, à medida 

em que o homem se adequa ou não a esses parâmetros, pode ser (re)conhecido como pai, ou 

não. 

A Psicologia, convidada a tecer considerações técnicas nos processos judiciais, mais 

uma vez, corrobora com a legitimação de determinadas expectativas quanto ao exercício da 

paternidade, através da prescrição de comportamentos tidos como “certos” ou “errados”. 

Dificilmente encontramos laudos que problematizassem esses padrões previamente esperados. 

O mais comum foi o uso de um determinado “crivo”, que diria se determinada interação 

paterno-filial era “adequada”. 

Não estamos tratando essas mudanças em termos de uma inversão de papéis entre 

homens e mulheres, pois, como bem apontou Reis, “não é à toa que estes pais, quando obtêm 

a guarda dos filhos, muito raramente solicitam o pagamento de pensão por parte das 

mulheres-mães” (2009, p. 96). 

 

[...] muitas mulheres quando se sentem acuadas ou ameaçadas de perder o 

domínio sobre os filhos – o poder que mais relutam abrir mão – retomam 

estas mesmas estratégias eficientes de controle (promessa de recompensa de 

afeto, o amor e a aprovação, mostrar-se frágil e indefesa, cobrar 

discretamente pelo seu sacrifício e, finalmente, fazer chantagem emocional, 

produzindo culpa no outro) [...]. Os homens, por sua vez, contra-atacam com 

os recursos de que dispõem, o poder econômico – deixam de pagar a pensão. 

Esse jogo [...] não faz mais do que contribuir para o distanciamento da 

relação entre os indivíduos. (REIS, 2009, p. 98) 

 

Os apegos extremados às identidades de gênero, frequentemente observados nos 

relatórios psicológicos (principalmente aqueles que circunscrevem o comportamento feminino 

restrito ao cuidado e o dos homens à providência dos aspectos materiais), partem do 

pressuposto de normas essencializadas, alimentando mitos
23

 sobre construções históricas de 

maternidades e paternidades culturalmente demarcadas. 

                                                           
23

 O “mito”, segundo Roland Barthes (2001, p. 162), poderia ser compreendido como “um sistema de 

comunicação cuja função primordial reside em transformar uma intenção histórica em natureza, uma 

contingência em eternidade. [...] Nele, as coisas perdem a lembrança de sua produção”. 
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A jurisprudência tem se pautado por razões culturais e não necessariamente 

biológicas, admitindo que nem sempre é a mãe a mais adequada para cuidar 

dos filhos, podendo o pai ser mais bem dotado das aptidões necessárias para 

a guarda, desmitificando a presunção da guarda materna, muito embora seja 

ela a escolhida na maior parte dos casos (Malheiros, 1994). É a partir das 

novas condições sociais e culturais que permitem questionar a opção 

materna como única para a guarda que o recurso da avaliação psicológica vai 

assumindo maior importância para o deslinde do processo. (SHINE, 2010, p. 

22) 

 

Algumas demandas observadas nos laudos psicológicos analisados, corroboradas pelas 

discussões contemporâneas, apontam que, atualmente, as paternidades estão se forjando na 

pluralidade relacional existente, havendo paulatina renúncia, por parte de alguns homens, da 

expectativa reducionista de esperar deles apenas a responsabilidade pela providência material 

e o sustento da família. Reis (2009), coadunando com essas ponderações, também sinaliza 

crescente interesse dos homens pelo universo expressivo e afetivo dos filhos.  

 

Os novos pais são aqueles que fazem questão de participar do nascimento do 

filho, que cuidam da criança desde o seu nascimento, que alimentam, trocam 

fraldas e, ainda, conforme aponta Badinter, “manifestam reações complexas 

e ambivalentes, que, até então, pareciam reservadas apenas à mãe” (REIS, 

2009, p. 94).  

 

Além da maioria dos pedidos de guarda ser protagonizados por pais (como destacamos 

anteriormente: 34%), temos relatos, como do laudo R.42, que exemplificam uma das 

situações possíveis para esse tipo de investida: “Sobre o pedido de guarda, informa (o pai) 

que após a separação ouviu muitas histórias, contatadas, inclusive, pelos familiares da Sra. 

S. (mãe), sobre as condições inadequadas em que sua filha estava sendo criada e que em 

função disso decidiu trazer O. para ficar consigo”. 

Não queremos dizer, com isso, que a maternidade esteja sendo reduzida na sua 

relevância e repercussão social. Continua frequente o preconceito de que a guarda natural 

caberia à mãe, perspectiva reforçada, inclusive, por expoentes da literatura especializada 

consultada, como Silva (2006). Ao homem caberia provar que detém os atributos de cuidador, 

enquanto à mulher basta restar comprovado que não existe nada que desabone sua conduta. 
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Salvo alguns relatórios elaborados de forma mais cuidadosa, considerando as ambivalências 

próprias dessas questões, ainda persistem posicionamentos binários, atrelando ao sexo 

feminino as prerrogativas do cuidado infantil. 

 

5.5 Sobre a mercantilização das relações ou “quanto vale um filho”? 

 

Foi comum o aumento na complexidade dos casos à medida que a questão financeira 

surgia como marcante nas disputas analisadas, ou seja, nas situações nas quais estava presente 

necessidade de deliberação sobre pensões, aposentadorias ou outros benefícios monetários, a 

tendência era a descrição de conflitos mais acirrados, figurando o dinheiro como um 

potencializador dos litígios. Por vezes, o contato do pai ou mãe com os filhos é suspenso 

porque o genitor que não ficou com a guarda deixou de prestar alguma assistência material; 

ou seja, a criança é duplamente penalizada, tanto pela falta do auxílio relacionado à sua 

subsistência, quanto pelo distanciamento afetivo de alguma de suas figuras de referência. 

Tal situação se mostrou mais comum quando a mãe é a detentora legal da guarda e o 

pai deixa, por algum motivo, de arcar com o compromisso legal de prestar alimentos
24

. A 

circunstância criada parece indicar que é necessário “pagar para ser pai”, pois a condição do 

contato entre pai e filho, nesses casos, é o pagamento da pensão alimentícia. Importante 

lembrar o que mencionamos acima em relação à prevalência do papel da mãe como 

cuidadora, já que aqui temos a consolidação do lugar do homem como predominantemente 

provedor. Nessa lógica, se o homem deixar de ocupar esse lugar ele estaria renunciando a sua 

própria condição de paternidade, o que, nesse raciocínio, justificaria a situação do 

distanciamento do filho. 

Nossa discussão é atravessada pelas presenças, mas também pela ausência de 

determinadas narrativas. Por exemplo, temos robustas menções das reclamações, feitas em 

sua maioria pelas mulheres, em relação ao que elas nominam como “falta com as obrigações” 

dos homens em relação aos seus filhos, ou seja, ausência ou irregularidade no pagamento da 

pensão alimentícia, como no relatório R.03: “Afirma que o pai deles se encontra em São 

                                                           
24

 Vale a pena ressaltar que o conceito jurídico de alimentos vai além da obrigação com a comida (como o nome 

poderia sugerir), mas diz respeito à obrigação parental de subsidiar todas as necessidades básicas da criança e do 

adolescente, tais como saúde, educação, alimentação, vestuário, lazer, etc. 
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Paulo, mas não sabe exatamente onde, e que ele não procura os filhos, nem dá nenhuma 

ajuda financeira. Afirma que por este motivo precisa bastante da ajuda materna” e no R.27: 

“A mãe, por sua vez, se coloca como capaz de cuidar do filho, necessitando, no entanto, de 

que o pai cumpra com os compromisso em relação a pensão alimentícia a que a criança tem 

por direito. Relata ainda que tem outros filhos, que não tem condições de sustentá-los sem 

que o ex-companheiro assuma com a paternidade”. Neste último trecho, podemos perceber 

com nitidez como a questão financeira é vinculada discursivamente ao exercício da 

paternidade. 

No entanto, não foi destacada, nos laudos analisados, a falta pela presença física do 

pai. O fato de não ser mencionado pode ser interpretado de várias formas: a) que realmente 

não foi dito, nem pelo profissional e nem pelos entrevistados, por isso não foi relatado; b) foi 

tratado nas entrevistas, mas o profissional não achou relevante visibilizar este tema nos 

relatórios; c) não foi mencionado e o psicólogo não achou relevante trazer a questão à tona 

como reflexão no contexto do estudo. Como não estamos interessados nas causas do 

fenômeno, é destacável a ausência desse tipo de narrativa, independente das possíveis razões. 

Não queremos, com isso, insinuar uma possível vitimização do homem no ambiente de 

litígio judicial de guarda. Isto porque o discurso paterno também alimenta a lógica do “pai 

provedor”, principalmente quando se arvora dessa condição para justificar que seria 

plenamente apto ao exercício da guarda, pois ter “casa e trabalho” seria suficiente para o 

desempenho adequado de sua função. No documento R.28, o pai, argumentando pela 

manutenção da guarda dos filhos adolescentes em seu poder, defende em tom de obviedade: 

“Não acredito que juiz nenhum no mundo vá dar a guarda dos meus filhos à mãe deles. Basta 

olhar o quanto eu ganho, o colégio em que eles estudam, as viagens que eles fazem e 

comparar com o que ela diz ter a oferecer”. Como já destacamos, o movimento discursivo é 

extremamente complexo, pois deve ser temporalmente situado e geograficamente localizado. 

Outro contexto comumente observado no material analisado diz respeito aos pedidos 

de guarda motivados para fins previdenciários. Explicando melhor esse tipo de demanda: 

ocorre quando alguém, geralmente um membro mais velho da família possui algum de tipo de 

pensão ou cargo público e escolhe ingressar com uma Ação de Guarda para perpetuar o 

recebimento do benefício auferido ou poder reivindicá-lo. Por vezes, a criança é utilizada 

apenas como “moeda de troca”, pois o que justifica a entrada com o processo é a garantia do 

sustento dos demais membros da família. 
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Esse artifício foi fartamente percebido, principalmente atrelado aos casos em que os 

avós estavam figurando como autores das Ações. Houve situações desse tipo também 

envolvendo tios, sob a alegação de inclusão em planos de saúde para garantir tratamentos 

alternativos ao Sistema Único de Saúde – SUS. Destacaremos apenas os exemplos mais 

expressivos: “Explica (o avô) que o motivo principal do seu pedido refere-se ao fato de 

desejar que o neto continue sendo assistido, após o seu falecimento, através de pensão, que 

ora recebe” (R.08); “Disse (a avó) que o motivo principal de querer a guarda é para deixar 

para os netos condições financeiras boas que favoreça uma vida confortável dentro do 

possível” (R.22); “Ratificamos que a condição financeira por si mesma não era determinante 

na escolha da guarda, no que todos presentes concordaram” (R.43).  

Nesse sentido, o dinheiro recebido de um subsídio governamental por vários anos 

estabeleceu uma relação de dependência entre os membros da família que é difícil, para uma 

determinada dinâmica, funcionar pautada em outro padrão, que não seja aquele historicamente 

construído em torno do benefício recebido. Na criança ou adolescente, depositam-se os 

sonhos e expectativas do futuro material de toda família. Em relação à legislação vigente, 

como Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
25

, a lógica é invertida, já que jovem é 

quem deveria ser alvo da proteção familiar e não ser o protagonista do sustento coletivo. 

 

O que se pode deduzir sobre a transferência da guarda dos filhos a outras 

pessoas é que, em geral, a mesma foi motivada pela insuficiência de 

condições financeiras dos pais biológicos para cumprirem seus deveres de 

guarda e sustento dos filhos. A ideia equivocada destes, de garantir para o 

filho a pensão deixada pelo requerente após sua morte, deixa transparecer 

que acreditam os genitores, ser um direito legítimo do requerente, a 

perpetuação deste benefício previdenciário no seio da família (BARBOSA et 

al., 2001, p. 101). 

 

Não podemos deixar de fazer uma análise partindo das condições de vida objetivas 

dessas famílias, algumas delas inseridas em históricos transgeracionais de pobreza ou 

negligência do poder público na garantia dos direitos sociais fundamentais, tais como 

educação, saúde, moradia, emprego, lazer, cultura, dentre outros. Com a lacuna deixada pelo 

                                                           
25

 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (Lei Nº 

8096/90 – ECA). 
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Estado, esses representantes familiares se veem no direito de perpetuar o recebimento do 

benefício, supostamente garantido através do trabalho de algum dos seus membros. 

 

5.6 A Psicologia na produção de sentidos de família 

 

Ao produzir relatórios psicológicos que servirão como fundamento de decisões 

judiciais, o psicólogo que atua como perito judicial, inevitavelmente (e, às vezes, 

inadvertidamente) também “ensina” o que é ser pai e mãe, saindo da esfera esperada de 

“ciência neutra” - que apenas constata - para uma acepção também “pedagógica”, que se 

posiciona, prescreve e normatiza
26

 certos padrões esperados de comportamentos. “Os 

especialistas de plantão instauram o que dizem somente constatar” (REIS, 2009, p. 09). O 

trecho transcrito abaixo, extraído do laudo R.20, é bem expressivo de grande parte das 

discussões que levantamos neste estudo, pois aborda como o discurso empirista, por vezes, 

escamoteia a normatividade que pretende instaurar. Ele se refere ao que o profissional 

chamou de “parecer psicológico”, que estava localizado na parte conclusiva do documento 

analisado: 

 

“Durante os encontros mantidos com as partes, o que foi observado é suficiente para 

concluir que a criança está sendo tratada por sua tia materna de maneira carinhosa e que há 

empenho em suprir suas necessidades de forma adequada. O Comportamento de R. em 

presença da tia e da prima, revela que se sente à vontade com elas e que nelas deposita 

confiança e respeito. O vínculo entre eles existe desde antes do falecimento da guardiã 

anterior e se intensificou desde que assumiu os cuidados e a responsabilidade sobre o menor. 

O genitor, por outro lado, apesar de procurar eventualmente manter contato com o 

filho, em nenhum momento assumiu de fato as obrigações de pai, deixando-o sempre aos 

cuidados de terceiros e, sequer, contribuindo para o seu sustento. 

Diante dos fatos aqui expostos, pode-se concluir que a concessão da Guarda 

Definitiva a Sra. S. atende aos interesses da criança em tela” (grifos nossos). 

                                                           
26

 A cegueira não se resolve por meio de uma cirurgia epistemológica, porque ela tem suas origens no lugar 

social de onde o cientista pensa. (ALVES, 2010, p. 214) 
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Uma das discussões comuns na literatura especializada em Psicologia Jurídica, 

principalmente aquela que aborda com maior ênfase o Direito de Família, refere-se à 

necessidade e/ou adequabilidade do posicionamento explícito do profissional em relação aos 

casos das Ações de Guarda, no sentido de qual seria a parte mais adequada para exercer os 

cuidados parentais de determinada criança ou adolescente (SILVA, 2006). Vale a pena 

ressaltar que, no que se refere a nossa amostra, a despeito do exemplo acima, a maioria das 

conclusões não eram taxativas, optando-se por leituras amplas das dinâmicas familiares. 

Entretanto, não é por esse fato que o conteúdo do laudo deixa de ser contundente na sugestão 

do tipo de postura considerada mais “apropriada”. São os “detalhes” da narrativa, expressos, 

por exemplo, na extensa lista de adjetivações positivas em relação a uma das partes, em 

detrimento da outra. 

Não obstante às questões ético-profissionais inerentes a tal questionamento, temos 

ainda que a possibilidade de opinar sobre a figura parental mais “adequada” para o exercício 

da guarda é, sobretudo, um exercício de poder, com todas as consequências da ocupação desse 

lugar. Já adiantamos alhures a alta correlação entre o posicionamento profissional no laudo 

psicológico e a decisão judicial (SHINE, 2005), o que aponta na grande possibilidade da 

sugestão técnica tornar-se uma imposição legal, através da prolatação da sentença judicial. 

A qualidade da opinião sugerida no relatório, bem como a responsabilidade com suas 

implicações, deve ser levada em consideração pelos psicólogos, em razão dos efeitos que ela 

pode trazer para uma determinada conjuntura familiar. Estamos falando em “qualidade” 

porque entendemos que, independente de a opinião ser taxativa ou meramente especulativa, 

ela possivelmente será utilizada como argumento retórico do magistrado no exercício de sua 

atividade judicante. Mais uma vez, a pretensa neutralidade e distanciamento científico devem 

ser repensados a partir da lógica do compromisso com os efeitos produzidos, mesmo sendo 

impossível o absoluto controle das consequências geradas. 

Herdeiros ainda de uma Psicologia pautada no estruturalismo, vários profissionais 

recorreram, com acentuada frequência, a uma suposta “estrutura familiar” como parâmetro de 

avalição das dinâmicas estudadas. O descritivo “família desestruturada” aparece relacionado a 

conflitos intrafamiliares ou ainda em relação à ausência de alguma pessoa de referência, 

geralmente o pai ou a mãe, conforme se depreende de alguns enxertos do laudo R.23: “os 

filhos de C. foram criados sem voz ativa, sem pai, sem mãe, sem estrutura familiar”; “eles 
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não tiveram filhos e desejam dar a A. a estrutura familiar que a mesma não possui”; “Citou 

que seu sobrinho R. também está passando por problemas que denotam esta desestrutura 

familiar, pois se envolveu com drogas e necessita de tratamento”. 

Observamos que essa opção de enquadre é, em alguns momentos, pautada em 

categorias discriminatórias, pois entendem como incompleta ou inadequada qualquer 

configuração familiar que destoe da conformação padronizada de “pai, mãe e filhos”, além de 

problemático o envolvimento de seus membros com qualquer tipo de droga ilícita. Ao ter 

como referência um crivo estático e hermético, o profissional tende a depreciar formas de 

organização familiares comumente encontradas na contemporaneidade. 

Nessa lógica, somos convidados a pensar que parte considerável das famílias que 

procuram o sistema de justiça seria “desestruturada”, pois não se encaixaria nesses pré-

requisitos. Optamos por pensar que, no lugar desse raciocínio, são as teorias que estão 

“desatualizadas”, pois o movimento de compreensão da produção de subjetividades não pode 

estar descolado do entorno, nem das novas configurações que se impõem, muitas delas 

resultados de lutas históricas dos movimentos sociais, como o feminismo e o movimento 

LGBT, e outros mais recentes, como dos pais que reivindicam seu lugar na efetiva 

participação na educação e crescimento dos filhos
27

. 

O uso de algumas nomenclaturas que consideramos “absolutas” também são 

características de alguns relatórios. A conjugação do verbo “ser” aponta um desses indícios, 

como a menção de que a criança “é bem cuidada” (R.23), no lugar de “estava bem cuidada” 

ou “aparentava estar bem cuidada”. A totalidade do discurso talvez se adeque à pretensão de 

verdade que se queria sugerir, ao passo que também restringe a possibilidade de outras 

interpretações. Em outros trechos, ainda no relatório R.23, o psicólogo caracteriza a expressão 

da criança como “satisfação plena”, assim como o contato observado entre mãe e filho sendo 

um “diálogo genuíno”. Dificilmente haveria possibilidade de adjetivações tão determinantes, 

haja vista o número diminuto de encontros entre os profissionais e as famílias, relatados nas 

metodologias dos próprios laudos.  

Ainda tecendo comentários sobre expressões utilizadas para reforçar o pretenso 

discurso de verdade que se intenta provocar, temos também o uso de qualificadores como 

“dia a dia” (R.23), no contexto da interação afetuosa positiva entre mãe e filho. 

                                                           
27

 Há vários movimentos nesse sentido. Como exemplo, sugerimos o acesso ao sítio eletrônico do “Pai Legal”, 

disponível no sítio eletrônico: http://www.pailegal.net/ . Acesso em 30/03/2013, às 19:34h. 

http://www.pailegal.net/
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Intencionalmente ou inadvertidamente, o profissional se apropria da narrativa das partes 

envolvidas para caracterizar suas impressões sobre uma determinada dinâmica, sem que haja 

propriedade para o uso de certas expressões, não deixando claro para o leitor o que justificaria 

a opção. 

No documento R.44, temos dois exemplos significativos dessa discussão que estamos 

propondo: “Mãe e filho revelam que os vínculos afetivos estão estabelecidos e preservados. 

Demonstram proximidade e intimidade durante as brincadeiras”; e mais a frente, deparamo-

nos com a seguinte análise: “O fato constatado é que ela (a mãe) aquiesceu com a 

permanência do menino na casa do pai e tentou reconstruir sua vida, já tendo inclusive outro 

filho. A situação de vulnerabilidade social em que está inserida possivelmente é um dos 

determinantes da sua postura e aceitação da condição de H.”. Os termos destacados - 

“revelam” e “fato constatado” – dialogam semanticamente, uma vez que ambos se referem ao 

pretenso compromisso previamente assumido pelo profissional com uma “verdade” que deve 

ser buscada e, uma vez encontrada, apresentada ao leitor. A própria etimologia do termo, 

“des-velar” ou “tirar o véu”
28

, aponta para a existência de uma realidade pré-existente que 

deveria ser descoberta. Ressaltamos ainda que o uso do verbo “revelar” foi bastante comum 

no conjunto dos laudos pesquisados. 

 

5.7 Outros saberes, outros olhares, novas produções 

 

Sigmund Freud e os demais expoentes da psicanálise trouxeram importantes 

contribuições para as teorias que tratam do desenvolvimento humano e da constituição da 

subjetividade, através do questionamento de algumas premissas tidas anteriormente como 

óbvias, como a suposta inexistência de uma vivência da sexualidade infantil, o 

descentramento do ser humano, outrora encerrado em um pensamento racionalista 

predominante, dentre outros paradigmas importantes que foram postos em xeque (NASIO, 

1995). 

Uma dessas conceituações diz respeito diretamente a um dos dois eixos importantes 

para esta pesquisa, já que foi comum a menção nos relatórios ao exercício de funções 

                                                           
28

 Significado do verbo “revelar”, consultado através do dicionário virtual: http://www.dicio.com.br/revelar/. 

Acesso em 26/05/2013, às 16:08h. 

http://www.dicio.com.br/revelar/
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parentais. Estas, dentro da dinâmica intrapsíquica entendida por certas ramificações da 

psicanálise, são fundamentais para a constituição do sujeito. Entretanto, essas funções devem 

ser compreendidas dentro da mutabilidade quanto aos significantes que podem ocupar esses 

lugares. Alguns autores psicanalíticos são contundentes ao afirmar que as funções paterna ou 

materna não estão necessariamente atreladas ao que temos como figuras de pai ou de mãe 

(SARTI, 1992). 

Essas ressalvas são importantes, pois foi comum a “constatação” dos relatórios no 

tocante à ausência dos cuidados parentais, haja vista a “falha” no exercício da “função paterna 

ou materna” no cuidado com os filhos, como podemos acompanhar no Relatório 43: “Por ter 

apresentado um medo bem particular, o de ver a filha não querendo mais ficar com ela, e 

agido de forma marcadamente defensiva durante as conversas de negociação da guarda, 

sugerimos que procurasse um acompanhamento psicoterapêutico, a fim de poder estar mais 

firme na sua indelegável função de mãe perante a criança”. 

Vale a pena frisar que, apesar da Resolução Nº 003/07 do Conselho Federal de 

Psicologia – CFP determinar que o referencial teórico deva estar explícito nesse tipo de 

documento, figurando como uma das partes do laudo psicológico, nem sempre fica claro para 

o leitor em que teoria psicológica o profissional está fundamentando seu parecer. 

Independente dos aspectos formais e em consonância com os objetivos dessa pesquisa, 

entendemos que a rigidez e a inconsistência teórica desse tipo de compreensão repercutem na 

construção de uma determinada família, quando se descarta a possibilidade de positivação de 

outras formas de expressão familiar. 

 

Não é necessário, nesses casos, que pai e mãe sejam os pais biológicos; mas, 

se compreendidos como função materna ou paterna, qualquer pessoa, ou 

mesmo instituição, que se proponha a ocupar esse lugar simbólico estará de 

alguma forma proporcionando à criança deparar-se com o “outro” no jogo da 

convivência. (DIAS, 1992 apud MANZKE e ZANONI, 2007, p. 227) 

 

Outra interpretação possível, que pode estar subjacente ao entendimento dos 

profissionais autores desses relatórios, é a de que os papéis familiares estão sempre bem 

definidos na dinâmica familiar, cabendo à Psicologia apenas o reconhecimento se esses 

lugares estariam “adequados” e dentro do padrão esperado. Entretanto, será que realmente 

esses espaços estão sempre bem definidos ou se deslocam a depender dos conflitos, das 
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histórias pessoais, das classes sociais e de outra infinidade de fatores que incidem na dinâmica 

familiar? Como poderia a Psicologia – através do trabalho pericial do psicólogo – atuar 

pautada na contradição, incerteza e imprecisão, visto que a realidade familiar, geralmente, se 

expressa dessa forma? 

A ausência de uma das “funções parentais”, conforme tratadas nos relatórios, também 

poderia repercutir no que foi descrito por “prejuízo emocional”. A pretensa lacuna no 

exercício de uma função, atrelada necessariamente a um genitor, produz o que entendemos 

por uma reificação do dano psíquico. O profissional, desta forma, conduz o julgador a 

acreditar que a ausência de uma determinada figura produzirá, de forma inequívoca, “um 

trauma” na história da criança, desconsiderando, por vezes, a flexibilidade com que a 

subjetividade é construída.  

 

Segundo Dolto (1989), os filhos de pais separados, que são em grande 

número atualmente, não sofrem necessariamente conflitos, e podem se tornar 

adultos presentes e responsáveis pelo equilíbrio emocional de suas famílias, 

conscientes se seus papéis de mães e pais. (SILVA, 2006, p. 81).  

 

A referência familiar não pode mais ser confundida com a referência a uma única casa. 

É importante frisar que não estamos tratando de qualquer desempenho profissional, 

mas da atuação do profissional de psicologia dentro do contexto da Justiça, que, conforme 

debatido no capítulo sobre Psicologia Jurídica, geralmente funciona pautado em outra lógica: 

mais objetiva, linear e comprometida com “uma verdade”. Entretanto, essa “verdade”, 

levando em consideração a dinamicidade das relações, pode ser mais bem entendida dentro de 

um contexto circunstancial, historicamente construído, economicamente influenciado e 

culturalmente interpretado. Fizemos questão de trazer essa discussão porque a consideramos 

central para o nosso problema de estudo. A construção dos significados de família é 

atravessada também pelo uso de termos técnicos, sendo que seu mau emprego pode gerar 

interpretações limitadas por parte o leitor do relatório. 

Historicamente, a psicanálise não contribui para a reflexão sobre os papéis 

intrafamiliares apenas com os conceitos acima assinalados, os quais foram apropriados pelo 

discurso psicológico e hoje são utilizados no bojo dos conflitos judiciais. Segundo Donzelot, a 

psicanálise teve participação importante na instauração do “familiarismo”, corrente que 
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aponta a prioridade da família na organização da sociedade, ligando sexualidade, reprodução 

e educação. “A corrente familiarista foi o lugar de elaboração contínua de uma política 

discursiva regida pela psicanálise e que serve de suporte para todas as técnicas atuais de 

direção da vida relacional” (DONZELOT, 1980, p. 179). 

Outro uso que consideramos preocupante dos conceitos psicanalíticos diz respeito à 

naturalização de certas relações, a partir de avaliações pautadas em estruturas psicológicas 

previamente demarcadas. Silva utiliza esse tipo de argumentação, ao defender que a ausência 

de qualquer uma das figuras parentais irá trazer sérios prejuízos à introjeção das “imagos 

parentais internas”, as quais serão fundamentais para a estruturação psicológica da criança. A 

autora finaliza de forma categórica:  

 

Por isso, é necessário que haja o convívio com ambos os genitores, 

biológicos ou não, e que estes exerçam funções parentais, pois a ausência de 

qualquer uma dessas figuras poderá produzir uma “hemiplegia simbólica” na 

criança, que a privará de uma relação que tem papel fundamental na sua 

constituição psicológica adequada. (SILVA, 2003, p. 77). 

 

Uma parcela dos relatórios que analisamos deve partir desse tipo de concepção, postas 

as conclusões a que chegaram e os argumentos que apresentaram para defender suas 

convicções, como, por exemplo, nesse trecho do laudo R. 42: “Alertamos que a ausência 

cotidiana do pai de V. poderá ocasionar sérios comprometimentos ao exercício efetivo da 

função paterna na vida do menor, motivo pelo qual sugerimos a imediata revisão da atual 

situação de visitação do genitor da criança”. 

Fazemos essa interpretação apenas de forma inferencial, pois, a despeito do contido na 

Resolução Nº 003/07 do CFP, os referenciais teóricos não estavam explícitos em nenhum dos 

laudos constantes em nosso acervo. Mas voltando à essencialização das figuras parentais, 

como se elas não fossem produtos da cultura e da história, acreditamos que esse tipo de 

postura apenas serve para o enrijecimento do exercício parental, a limitação das formas de ser 

família e da produção, pela psicologia, de uma “cultura da falta”, que idealiza um padrão e 

determina que tudo que foge àquela regra é taxado como faltante. 

Além da Psicologia e da Psicanálise, outros saberes também se entrecruzam na 

produção de formas de ser família, como a Biologia, em especial a parte da disciplina 
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responsável pelo estudo dos aspectos genéticos do ser humano. Apesar das discussões no 

âmbito da Antropologia, da Psicologia e do próprio Direito já apontarem para a 

predominância das relações afetivas na compreensão e legitimação social das relações 

familiares (DIAS, 2009), ainda é significativa a procura pela comprovação, através do exame 

de DNA, do parentesco entre pais e filhos. 

Nesse sentido, não basta apenas o reconhecimento oficial (ou a falta dele) da 

paternidade ou maternidade de alguém, pois é necessário que “a ciência” confirme o lugar que 

os sujeitos devem ocupar em suas relações afetivas e cotidianas. Em contrapartida às 

correntes psicológicas que afirmam que a determinação da filiação genética não garante 

qualidade de vinculação entre pais e filhos, temos ainda a existência de discursos psicológicos 

que contradizem esse tipo de pensamento, ao entender que “mais nada se tem a fazer [em 

termos de avaliação psicológica]”, pois apenas o exame de DNA será capaz de “revelar a 

verdade dos fatos”. O uso da expressão “[...] tal situação, por si só [...]” expressa o 

entendimento do profissional a favor da determinação genética das relações paterno-filiais. 

(R.38) 

 

A supremacia dos laços consanguíneos para o cuidado de crianças é, sem 

dúvida, uma ideologia dominante em nossa sociedade. Em parte, é dessa 

ideia que emana a concepção hegemônica encontrada em diversas tendências 

teóricas da predestinação à psicopatologia das crianças separadas da família 

biológica. Seus históricos de vida, às vezes marcados por aquilo que a 

literatura clássica de desenvolvimento humano considera estressores sociais 

de diversas ordens, aos quais se somam vivências institucionais, são vistos a 

partir de uma conotação negativa, ideia predominante que se espraia em 

diferentes âmbitos da vida social, permeando tanto os discursos do senso 

comum como os do meio científico (ROSSETTI-FERREIRA, 2006, p.40). 

 

A contracorrente a esse movimento se faz representar por um ramo interdisciplinar que 

entende a relevância da filiação socioafetiva (WELTER, 2003). Para os autores que 

problematizam as maternidades e paternidades socioafetivas, a vinculação biológica ficaria a 

reboque dos laços afetivos duradouros, construídos historicamente entre determinadas 

pessoas. Nesse sentido, o exame de DNA poderia até servir como prova judicial para certos 

fins - como para resguardar direitos fundamentais de crianças, como o de alimentos -, mas não 

poderia mais ser compreendido como prova irrefutável para a imposição do vínculo entre pais 

e filhos. A relação contrária também é verdadeira, ou seja, alguém sem vínculo biológico, 
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nessa acepção, poderia ser reconhecido como pai ou mãe, uma vez que se constate a 

proeminência das relações afetivas entre eles. 

 

5.8 Parentalidades X Conjugabilidades 

 

Outra inquietação que impulsionou a presente pesquisa foi a observação das 

frequentes sobreposições entre o exercício das paternidades e maternidades, o que estamos 

chamando de “parentalidades”, e os contratos sociais, oficializados ou não, entre casais e suas 

repercussões, os quais nomeamos por “conjugabilidades”. No início, pensávamos que apenas 

esse tipo de “confusão” era suficiente para entender os contornos dos litígios sobre a guarda 

de crianças e adolescentes que chegam ao Judiciário. Hoje, observamos que a máxima 

comumente proferida ao término das relações conjugais: “a gente deixa de ser marido e 

mulher e não pai e mãe” diz respeito apenas a uma parcela das “batalhas” travadas nos fóruns, 

posto que avós, tios e outros parentes também são autores ou réus de Ações judiciais dessa 

natureza. 

Contudo, feitas as devidas ressalvas quanto à não exclusividade desse tipo de conflito, 

destacamos que os relatórios analisados continuam apontando que o exercício da 

parentalidade permanece em estreita relação com a conjugabilidade extinta. São pais e mães 

que avaliam a qualidade do vínculo de seus ex-parceiros com seus filhos através das lentes 

dos ressentimentos das relações interrompidas. Pais que são considerados inadequados ao 

exercício de suas funções porque iniciaram novas relações afetivas e vice-versa. Mães 

desqualificadas por seus ex-maridos por voltarem a frequentar locais de “pessoas solteiras” 

(descritivo utilizado por um ex-cônjuge no documento R.44, no intuito de desqualificar os 

comportamentos assumidos pela ex-companheira). Novamente é esperado da mulher um 

comportamento afetivo-sexual distinto do homem, já que a tentativa de recomeço de vida, 

através de novos relacionamentos, por parte das mães é, por vezes, interpretada pelos ex-

cônjuges de forma pejorativa e depreciativa. 

Na esfera laboral, o tratamento dispensado também é bastante desigual. Avaliando 

uma mulher que justifica sua ausência nos cuidados diretos para com seu filho porque 

trabalha, apesar de delegar os cuidados a um terceiro de sua confiança, a psicóloga é taxativa 

ao concluir que “é aceitável ela ter que trabalhar, porém não recomendável” (R.13), grifo 
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nosso]. Indagamos se o discurso seria facilmente encaixado se aplicado ao contexto 

masculino. Nossas constantes comparações entre homens e mulheres e o que é esperado para 

cada um deles tem o intuito de explicitar que o discurso da Psicologia é, muitas vezes, eivado 

das mesmas crenças populares que constituem a microcultura da qual o psicólogo faz parte. 

Ressalte-se que, a despeito de pesquisas que apoiem ou não as assertivas constantes nos 

documentos, ao serem assinados por psicólogos, ganham, no mundo jurídico, status de 

verdade científica, somente passível de contestação por outro profissional da mesma área. 

O trecho abaixo, retirado do laudo R. 14, é um importante indício de como essas 

sobreposições se desdobram nos estudos psicológicos e qual a leitura que o profissional faz 

delas: 

 

“Durante a realização do estudo pudemos perceber através da 

documentação contida nos autos, nos relatos das partes envolvidas e 

nas observações feitas em diferentes lugares e momentos, uma 

dinâmica familiar comprometida pelos desentendimentos dos 

genitores, os quais parecem ter sua origem vinculada ao insucesso 

do relacionamento amoroso entre ambos. 

Observa-se, seja de forma explícita ou mesmo infiltrado nas 

entrelinhas dos discursos, um clima de acirramento que parece dar 

continuidade aos frequentes embates do casal, em seu período de 

convivência. A preferência assinalada por se evitar um encontro em 

conjunto, acaba sendo um reflexo que de certa forma prenuncia a 

dificuldade de ambos encontrarem posicionamentos de consenso 

frente a questão da visitação de L. 

Percebe-se que os ressentimentos, a falta de confiança recíproca, as 

cobranças no que se refere ao desempenho satisfatório das funções 

parentais parecem ser mais fortes do que o desejo de um 

entendimento visando o bem estar de L. 

Note-se que o período relativamente tranquilo de visitação, deu-se em 

condições sui generis (gravidez da mãe). Posteriormente, a incipiente 

retomada do contato do Sr. A. (pai) com L. (filho) acaba sendo 
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bruscamente interrompida pela interferência novamente de questões 

inconclusas do casal” (grifos nosso). 

 

Histórias de relacionamentos terminados em razão de brigas, traições, falta de diálogo, 

desrespeitos mútuos e ciúmes repercutem no espaço relacional criado para o contato do filho 

com o cônjuge que não ficou com a guarda. Nesse ponto, podemos mencionar uma 

nomenclatura recente, apesar de descrever uma prática antiga, cunhada pelo psiquiatra norte-

americano Richard Gardner, que é a “alienação parental” (SILVA, 2006). Este conceito diz 

respeito a um processo, geralmente não consciente, no qual o genitor que possui a guarda 

instaura uma espécie de campanha difamatória em relação ao genitor não detentor da guarda. 

O resultado dessa investida é que a criança/adolescente começa a se afastar, paulatinamente, 

do genitor alienado, chegando, em casos extremos, a não querer ter nenhum tipo de contato 

com ele. 

 

A alienação parental é um processo que consiste em programar uma criança 

para que odeie um de seus genitores sem justificativa, por influência do 

outro genitor, com quem a criança mantém um vínculo de dependência 

afetiva e estabelece um pacto de lealdade inconsciente. Quando essa 

síndrome se instala, o vínculo da criança com o genitor alienado torna-se 

irremediavelmente destruído. Porém, para que se configure efetivamente 

esse quadro, é preciso estar seguro de que o genitor alienado não mereça, de 

forma alguma, ser rejeitado e odiado pela criança, por meio de 

comportamentos tão depreciáveis. (SILVA, 2006, p. 99) 

 

Ressaltamos que a alienação parental é apenas um exemplo da dinâmica que pode ser 

instaurada nessa justaposição dos papéis parentais em relação aos aspectos afetivo-amorosos. 

Porém, existem outras dinâmicas que explicam e também podem provocar um contexto 

alienador. São dinâmicas diferentes que, em determinados contextos, se tocam e podem se 

retroalimentar. 

 

[...] na luta travada pela guarda dos filhos, mães e pais eram 

(des)qualificados por conduta conjugal. A culpa e a falta grave no casamento 

eram usadas como motivos para justificar a separação e a atribuição de 

guarda dos filhos, e confundia-se a noção de conjugabilidade com a de 

parentalidade. (BRITO e PEÇANHA, 2010, p. 150) 
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Nessa seara, permanece a tendência da anulação do outro como sujeito, prevalecendo a 

rivalização com o ex-cônjuge, em detrimento da busca e garantia do bem-estar da criança em 

jogo. Considerando nossas ponderações sobre a construção dessas realidades a partir das 

narrativas, observamos que a estratégia utilizada é anular o outro como interlocutor, através 

da depreciação ou questionamento moral do seu discurso. Nesse sentido, a busca pela decisão 

judicial não visa o abrandamento do conflito, mas a mera ratificação da posição das partes.  
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REVERBERAÇÕES... 

 

 

 O encerramento formal do presente trabalho evidenciou a diversidade de caminhos 

investigativos possíveis. As discussões travadas no capítulo anterior denotam a riqueza dos 

documentos escritos e as possibilidades reflexivas que eles oferecem ao trabalho acadêmico, 

especialmente para o psicólogo. A partir de nosso levantamento bibliográfico, percebemos a 

continuidade da ênfase da pesquisa psicológica na utilização de métodos que priorizam a 

entrevista, o trabalho com grupos e a observação. Os documentos, quando utilizados, servem 

apenas como referência secundária, sem que se dê a relevância necessária aos seus conteúdos. 

 Como trabalhamos centrados na linguagem, partindo de pontos de vista discursivos, 

estávamos atentos às presenças, às ausências, aos jogos de linguagem e de como os 

argumentos iam sendo tecidos. Chamamos atenção para a centralidade da figura do psicólogo 

nessa empreitada, posto ser ele o autor dos textos analisados. Mesmo inserido em um contexto 

macrossocial que o circunscreve, era ele que escolhia o que deveria constar no documento, 

tendo o seu crivo papel de destaque no produto final. Ou seja, muito do que foi dito e 

vivenciado durante as entrevistas, visitas e observações não foi transcrito para o laudo em 

razão de escolhas técnicas e pessoais que fogem do escopo desta pesquisa elucubrar. Em 

contrapartida, outros aspectos podem ter sido majorados, servindo ao objetivo argumentativo 

finalístico almejado pelo profissional. 

 Podemos afirmar, alinhados a essas ponderações, que as interpretações socializadas 

nesta dissertação podem ser entendidas como um terceiro movimento de produção de sentido 

relacionado às perícias psicológicas empreendidas nas Ações de Guarda em estudo. As 

primeiras consistiriam nas significações circulantes no ato objetivo das interações sujeitos-

psicólogos, ocasião em que o aspecto comunicacional despontaria em maior relevo. Em um 

segundo momento, teríamos o trabalho interpretativo, com a escolha dos temas considerados 

mais “importantes” para o trabalho pericial. Por fim, nossa reelaboração, colocando em 

perspectiva vários laudos, produzindo sentidos a partir de nossos objetivos, leituras prévias, 

bem como vivências individuais. 

O trabalho de pesquisa com documentos instrumentaliza o profissional de psicologia a 

ficar mais atento à riqueza desse material, tanto para futuras investigações como para o 
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trabalho cotidiano de compreensão da produção de subjetividades marcada também por aquilo 

que é escrito sobre pessoas e grupos sociais e não apenas pelo que é verbalizado ou 

observado. Podemos entender esse tipo de trabalho como uma demonstração da riqueza da 

linguagem em suas diversas formas de expressão. 

 Esperamos contribuir para a compreensão de famílias e prática com famílias que 

levem em consideração a sua pluralidade de formas, significados, culturas, códigos e 

expressões cotidianas. Estamos vivenciando momentos políticos de grande tensão – 

principalmente pelos debates em torno de temas polêmicos como o aborto, casamento 

homoafetivo, pesquisas com células-tronco, etc. – nos quais a temática “família” aparece 

como eixo condutor de alguns desses embates, principalmente pela tônica religiosa que certas 

discussões vêm tomando. 

 É inegável a representação discursiva das organizações familiares para uma 

compreensão das relações sociais contemporâneas. Apesar da fluidez com que os temas 

entram e saem da arena política, da maior flexibilidade das relações interpessoais, da 

possibilidade de trocas permanentes entre pessoas (independentemente da distância entre elas, 

graças aos avanços tecnológicos), ainda percebemos a alta incidência que o tema família é 

trazido para o debate, seja para servir como parâmetro de políticas públicas ou para 

simplesmente servir como forma de agrupamento social e referência ainda citada como 

importante para as pessoas. Arriscamos dizer que é a própria plasticidade da significação e 

das expressões familiares que garantem sua permanência histórica e relevância ainda 

fortemente perceptível na contemporaneidade. 

 Atrelada à riqueza do conceito de família, temos também a diversidade temática 

apresentada por nosso material de pesquisa. Certamente, os laudos coletados poderiam servir 

como base reflexiva para outros questionamentos em Psicologia Jurídica, muito pelo fato da 

diversidade teórica e prática encontrada nessa especialidade psicológica, conforme discutimos 

alhures no capítulo pertinente. Atualmente, observamos uma disciplina construída na interface 

da Psicologia e do Direito, mas que também dialoga com a Antropologia, Sociologia, 

Filosofia e Biologia, para citar apenas as áreas do conhecimento que tiveram contribuições 

mais diretas com o nosso trabalho. Além disso, temos a Psicologia Jurídica como um 

amálgama de teorias e técnicas emprestadas de outras áreas da própria Psicologia, carecendo 

de estudos que lhe deem maior fundamento epistemológico. 
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 Retornando às nossas interpretações e visando um raciocínio longitudinal, podemos 

dizer que parte de nossas observações são resultantes das influências da psicologia clínica 

sobre a jurídica, principalmente na tendência da compreensão bipessoal e da tentativa de 

explicações que levem em consideração atributos intrapsíquicos. O setting jurídico não 

comporta e nem se presta a ter os meandros do enquadre clínico, resultando que apropriações 

indevidas podem culminar em atuações que não deem conta das peculiaridades necessárias ao 

contexto judicial. A avaliação psicológica, que será inevitavelmente utilizada para respaldar 

uma decisão judicial, provoca comportamentos e sentimentos específicos nos sujeitos 

avaliados, os quais precisam ser levados em consideração no momento da teorização e da 

elaboração dos instrumentos de intervenção. Defendemos a criação e o desenvolvimento de 

conceitos próprios, pois as especificidades dos contextos em que se trabalha exigem tais 

inovações. 

Quais os efeitos da recolocação do lugar do perito judicial, arraigado, por vezes, na 

cultura da pseudocientificidade e do compromisso binário com um posicionamento estanque, 

para a cultura institucional da figura do mediador, mais implicado com a contribuição 

atualizada de suas intervenções, não deixando, por isso, de contribuir com as decisões do 

magistrado, razão primeira de sua inserção naquele espaço? É possível facilitar a produção de 

outras formas de subjetivação, tanto do resultado do encontro com cada membro familiar, 

durante a avaliação psicológica, quanto na eleição do formato e conteúdo do que se intenta 

dar ênfase nos laudos psicológicos. 

 No entanto, entendemos ainda que a atuação do psicólogo jurídico pode ir muito além 

do trabalho pericial. Centramos nossa atenção neste ponto porque esta atividade era a 

principal dos autores dos relatórios analisados. O local de sua ação, os objetivos da instituição 

no qual está inserido e a demanda criada na relação com o contexto objetivo podem servir de 

referência para outras possibilidades interventivas. Como exemplo, temos os trabalhos com 

mediação e conciliação; assessoria na elaboração e execução de políticas públicas; prevenção, 

análise e garantia de Direitos Humanos (em suas variadas formas de expressão), dentre outras. 

Isso porque a ação do psicólogo jurídico não se restringe aos tribunais de justiça, já que 

existem demandas junto ao ministério público, à defensoria pública, presídios e outras 

instituições ligadas ao poder executivo, além das organizações não governamentais que atuam 

na garantia de direitos individuais e/ou coletivos. 
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Visamos ainda contribuir, a partir de nossas reflexões, com o deslocamento ético do 

psicólogo da zona de conforto de um profissional que apenas constate determinadas 

realidades para alguém que colabora ativamente na produção de realidade e subjetividades. 

Desta forma, além da implicação, há maior responsabilização com aquilo que se sugere. Não 

há contexto para ser meramente “lido”, nem realidade pré-existente para ser “desvelada”. O 

que existem são vivências polimorfas, em constante mutação, que recebem poderosas 

influências do ambiente jurídico no momento em que se submetem ao seu arbítrio. 

Em atenção ao processo formativo dos profissionais de psicologia, através dos cursos 

de graduação e pós-graduação, apontamos para a necessidade de maior cuidado em relação ao 

ensino para a produção de documentos, seja os que são endereçados à justiça ou àqueles que 

circularão entre outros profissionais afins. Essa tarefa poderá ser desdobrada com a criação de 

momentos focados especialmente no treinamento da escrita desses documentos, sabendo que 

o treino estrutural não deve vir apenas à reboque da preocupação com o seu conteúdo. Talvez 

haja centralidade na formação teórica e no uso de técnicas, relegando ao segundo plano a 

redação de laudos, pareceres e demais instrumentos redigidos por psicólogos. 

As considerações acumuladas nesta dissertação não visam colocar a Psicologia em 

uma encruzilhada, nem propor fatalisticamente a inexistência de alternativas aos problemas 

apontados. Ao contrário, temos por objetivo fazer um convite à saída do lugar comum, à 

construção de caminhos alternativos aos binarismos pseudocientíficos. Para tanto, precisamos 

dar visibilidade ao que temos construído até agora, avaliar os acertos e possíveis equívocos, 

traçar novas metas e partir para construção de espaço que permitam a expressão subjetiva em 

sua intrínseca multivocalidade. 

À guisa de concluir nossas considerações, queremos destacar que, ao escolhermos 

estudar a produção discursiva de famílias no âmbito jurídico, a partir da perspectiva do 

psicólogo, tínhamos noção da amplitude do nosso problema. Por isso, durante nosso processo 

interpretativo, centramos nossa atenção nos aspectos relacionais e de como a narrativa 

escolhida poderia repercutir no direcionamento de que tipo de família estava se fomentando. 

A riqueza do material aponta para uma infinidade de possibilidades interpretativas, as quais 

tiveram de ser restringidas por questões metodológicas, bem como para atender aos objetivos 

inicialmente traçados. 

Contudo, mesmo que a título de citação, entendemos por relevante mencionar alguns 

casos “pontuais” e aparentemente “não significativos”. Esses episódios versavam sobre a 
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existência de pais com algum tipo de transtorno mental (como depressão ou transtorno afetivo 

bipolar) ou genitores que faziam uso frequente de alguma substância entorpecente, como a 

maconha. Estes são temas controversos, que precisam de aprofundamento caso a caso, para 

uma análise cuidadosa das peculiaridades das situações. 

Estamos visando uma reflexão que se coloque como mediadora entre uma 

“psicologização” das funções parentais, na qual as expectativas ao exercício das paternidades 

e maternidades já estão prontas, restando aos executores apenas o seu cumprimento; e a 

flexibilização absoluta do direito/dever ao cuidado e ao desempenho do exercício parental. 

Esta última concepção pode, inclusive, fomentar a falta de responsabilidade no dever do 

cuidado, posicionamento que não comungamos. O “meio do caminho” proposto diz respeito à 

garantia do direito da criança ter figuras de referência sólidas e permanentes, mas com uma 

ampla variedade de possibilidades de quem e de como será o exercício desse cuidado. 
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APÊNDICE 

 

MAPA DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 

 

Categorias intermediárias de análise: 

1) Embates entre a mãe que cuida e o pai que provê: R.33 (11,15); R.35 (9); R, 38 (3); R. 

40 (3); R.42 (5); R.43 (6). 

2) Família para além da nuclear: R.14 (3); R.17 (3); R.25 (7); R.33 (14); R.35 (3); R.42 

(6,7,16); R.43 (2). 

3) Pais supostamente imaturos e irresponsáveis: R.04 (6); R.33 (14); R.37 (2); R.42 (17); 

R.43 (6). 

4) Apropriação demasiada doa avós: R.25 (3); R. 33 (7,8,9,14,15); R.35 (5); R. 37 (2); 

R.42 (5); R.43 (6); R. 44 (10). 

5) A mulher no lugar do cuidados e os deus “descuidos”: R. 15 (7); R.38 (6); R. 42 (3,7); 

R.44 (3). 

6) A mulher, a priori, como guardiã: a inércia do vínculo: R. 43 (4). 

7) Novos protagonismo paternos: R.42 (3). 

8) Análises cuidadosas e que levam a consideração a complexidade: R.14 (8); R.15 (7); 

R.33 (11); R.42 (16); R.43 (5,17). 

9) Pagar para ver o filho e mercantilização das relações: R.05 (4). 

10) Guarda com fins previdenciários: R.08 (2); R.22 (3,5); R.43 (3,10). 

11) O pai exclusivamente provedor: R.09 (4); R.27 (2); R.32 (4); R.35 (3); R.38 (5); R.44 

(3,4,5). 

12) Categorias absolutizantes: essência e natureza: R.28 (2,3,4,5); R.33 (15); R.35 (10); 

R.38 (3); R.42 (17); R.44 (7,10). 

13) Falha da função paterna/materna: R.12 (2,3); R.15 (4,7); R.28 (6); R.38 (6); R.42 (16); 

R.43 (18). 

14) O prejuízo emocional e um suposto “trauma”: R.28 (5). 

15) A verdade do exame de DNA: biologia e genética: R. 37 (3,8). 

16) Parentalidades X Conjugabilidades: R.14 (7,8). 

17) Alienação Parental: R. 35 (4); R.32 (4); R.09 (4). 

18) Depreciação do discurso do outro: R.38 (3); R.42 (3); R.43 (19).  

19) Transtorno mental: R. 17 (3); R.39 (4); R.42 (3, 4); R.44 (3,6). 

20) Uso e abuso de substâncias entorpecentes: R.15 (5); R.32 (3); R.37 (5); R.42 (2, 6,16). 

21) Posicionamento explícito do profissional sobre o mérito judicial: R.10 (4); R.33 (16); 

R.38 (7); R.39 (8); R. 42 (17); R.43 (19); R.44 (4,10). 

22) Guarda compartilhada: R.14 (8); R. 35 (10); R.43 (19). 

LEGENDA: Nº Relatório (página) 
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