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RESUMO 

 

Este artigo consiste em analisar o provável comportamento do genitor 

alienante como distúrbio patológico narcísico, refletir a atuação do genitor 

alienante sobre a criança alienada, pensar sobre os fatores culturais 

contemporâneos dos laços afetivos. 

Estudos têm mostrado que o genitor alienante possui alguns sintomas 

patológicos quanto à sua saúde mental, o que gera uma série de discussões. 

Assim, como os narcísicos, o alienador não estabelece uma relação 

satisfatória com o outro, não vê, não entende, não divide e não doa. 

Por tais aspectos, tem-se considerado difícil o tratamento desses 

indivíduos em razão do tipo de transferência que se estabelece com o 

terapeuta. Porém pensando nestes aspectos e repensando a clínica de 

tratamento, são indivíduos que necessitam de amor e acolhimento. 

Pode-se expandir, no entanto, o modo de acolhimento das 

manifestações subjetivas de uma nova ordem social, adaptando-se o enquadre 

de tratamento clássico. 

Nesta reengenharia, a maior esperança das vítmas de SAP, ainda muito 

prejudicadas pela falta de abordagem adequada ao assunto, é a divulgação do 

tema para poder compreender, identificar, saber como prevenir e como tratar 

os casos, para que possam ser modificadas a forma de tratamento da SAP de 

modo a preservar a saúde psíquica de gerações futuras. 

 

Palavras-chave: Alienação Parental, Transtorno de Personalidade 

Narcísica, Laços afetivos e Relações líquidas. 
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METODOLOGIA 

 

Neste trabalho a metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória de 

caráter bibliográfico tais como artigos, livros, sites da internet e trabalhos 

acadêmicos das áreas da psicanálise, direito e psicologia 
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Alienação parental vem sendo estudada desde a 

década de 80. Os números estatísticos de casos relatados mostram que 80% 

dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental e 

estima-se que mais de 20 milhões de crianças sofram este tipo de violência no 

mundo, conforme dados da organização SplitnTwo [www.splitntwo.org] apud 

site Sindrome da alienação parental [www.alienacaoparental.com.br]. 

Muitas vezes os casos de alienação parental passam pelas mãos de 

profissionais que não identificam a síndrome em seu início ou em seu 

desenvolvimento, por não conhecimento sobre os sintomas apresentados pela 

criança e pelo genitor alienador, para se fazer possível assim, o 

encaminhamento ao tratamento dos indivíduos da família em questão. 

Os estudos no entanto têm mostrado que o genitor alienante possui 

alguns sintomas patológicos quanto à sua saúde mental, o que gera uma série 

de discussões sobre a guarda dos filhos, as relações de fragilidade dos laços 

humanos, possibilidades de abordagens terapêuticas com o genitor alienante e 

fatores culturais da contemporaneidade quanto à conduta de indivíduos nas 

relações humanas. 

O que leva ao genitor com a guarda da criança a efetivar os atos de 

rompimentos de laços afetivos do filho com o outro genitor? Por que negar ao 

filho a convivência amorosa com ambos os pais e por que o genitor alienante 

desenvolve uma patologia nos casos de alienação parental são os principais 

questionamentos deste trabalho. 

Por meio de pesquisa exploratória de caráter bibliográfico das áreas da 

psicanálise, direito e psicologia, pretende-se analisar o provável 

comportamento do genitor alienante como distúrbio patológico narcísico, refletir 

a atuação do genitor alienante sobre a criança alienada, pensar sobre os 

fatores culturais contemporâneos dos laços afetivos e fazer a identificação dos 

sintomas apresentados pelo genitor alienante para orientação dos profissionais 

envolvidos em suas decisões quanto à guarda e ao diagnóstico da Síndrome  

de Alienação Parental em relação ao genitor alienador. 
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CAPÍTULO I 

SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

O CONCEITO 

 

 

 

“A violência e o ódio são realmente um grito de amor. Aqueles 
que mostram seu ódio, são os que mais precisam de amor”. 

Deepak Chopra 

 

Richard Gardner, foi um psiquiatra clínico da Divisão de Psiquiatria 

Infantil na Universidade de Columbia, nos EUA e defensor de pais em batalhas 

de custódia, especialmente pais acusados de abuso infantil. Ele era conhecido 

por cunhar o termo Síndrome de Alienação Parental (SAP) em 1985. 

De acordo com Gardner (2002, p.02), “a Síndrome de Alienação 

Parental (SAP) é um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente 

no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar 

é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela 

própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação 

das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, programação, 

doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. 

Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a 

animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome 

de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável”. 

Denegrir a imagem moral do genitor alienado perante os filhos é uma 

forma de abuso psicológico1 que pode trazer sérias consequências. 

 

                                                 
1  Padrão de comportamento negativo executado por uma pessoa ou grupo de pessoas que 
estão em posição de poder (mesmo um poder que não seja legítimo) que sutilmente tenta 
afetar negativamente um ou mais indivíduos. Causa sofrimento imensurável e danos de longa 
duração às vítmas. Fonte: BIDERMAN,  Albert D. Amnesty International: Report on torture. 
Gerald Duckworth & Co, London, 1975. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Parental_alienation_syndrome
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Para Maria Berenice Dias “muitas vezes quando a ruptura da vida 

conjugal, um dos cônjujes não consegue elaborar adequadamente o luto da 

separação e o sentimento de rejeição, de traição, faz surgir um desejo de 

vingança: desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de 

descrédito do ex-parceiro. O filho é utilizado como instrumento da 

agressividade, é induzido a odiar o outro genitor”. (DIAS, 2007, p. 409). 

Neste sentido podemos dizer que nem sempre os pais se guiam pela 

responsabilidade parental, norteando-se somente pela postura conjugal que é 

assumida após a separação, em especial as mágoas acumuladas, 

eternizando-se assim a discórdia. Portanto, há que se ter a necessidade de 

ajustamento no desempenho do papel maternal e paternal. 

Assim, saber o que é, como se manifesta e suas consequências 

relativas ao fenômeno da alienação parental, se faz necessário para que os 

padrões de conduta dos adultos não coloquem a criança em submissão aos 

desejos destes, dispondo-as como mero objeto em sua relação afetiva. 

O genitor alienante muitas vezes interfere nas visitas, exclui o outro 

genitor da vida dos filhos e denigre sua imagem. 

Normalmente este tem o controle sobre a guarda dos filhos e se coloca 

como “controlador” da vida destes, não sendo capaz de individualização, ou 

seja, reconhecer a si mesmo com uma subjetividade individuada da de seus 

filhos. 

Neste jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive 

falsas denúncias de abuso sexual. A narrativa de um episódio que possa 

parecer uma tentativa de aproximação incestuosa é o bastante para construir 

falsas memórias. Para esses indivíduos não existem limites. São incapazes de 

se colocarem no lugar do outro. 

Exemplificando este processo, Berenice Dias evidencia que: 

 
“O detentor da guarda, ao destruir a relação do filho com o 
outro, assume o controle total. Tornam-se unos, inseparáveis. 
O pai passa a ser considerado um invasor, um intruso a ser 
afastado a qualquer preço. Este conjunto de manobras confere 
prazer ao alienador em sua trajetória de promover a destruição 
do antigo parceiro”. 

(DIAS, 2010, p.01) 
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Com o objetivo de excluir o outro genitor da vida dos filhos, o genitor 

alienador coloca-se em oposição ao princípio de que ambos, pai e mãe, são 

necessários ao desenvolvimento saudável de uma criança. 

Segundo Maria Berenice Dias (2007, p. 410), a criança acaba 

identificando-se com o genitor patológico, passando a aceitar como verdadeiro 

tudo que lhe é informado. O alienador, com o tempo, nem distingue mais o que 

é verdade e o que é mentira. A criança alienada vive portanto com “falsos 

personagens de uma falsa existência, implantando-se assim as falsas 

memórias ”2 (DIAS, 2007, p. 410). 

Esta é uma forma de abuso, violência que põe em risco a saúde 

emocional e compromete o sadio desenvolvimento de uma criança. De acordo 

com a mesma autora a criança acaba passando por uma crise de lealdade, o 

que gera um sentimento de culpa e mais tarde na fase adulta, constata que foi 

cúmplice de uma grande injustiça. (DIAS, 2007, p.410). 

Como consequência da Síndrome de Alienação parental a criança 

alienada apresenta um sentimento constante de raiva e ódio contra o genitor 

alienado e sua família, se recusa a dar atenção, visitar ou se comunicar com o 

outro genitor e pode emitir falsas acusações de abuso sexual, uso de drogas e 

álcool por parte do genitor, conseguindo assim o seu afastamento. 

(PODEVYN, 2001). 

Podevyn (2001) explana que em contrapartida podem surgir patologias 

complementares na criança alienada como depressão, pânico, ansiedade, 

drogadicção como forma de aliviar a dor e culpa, cometer suicídio, baixa auto-

estima, não conseguir uma relação estável, quando adultas, possuir problemas 

de gênero, em função da desqualificação do genitor atacado e transtorno de 

identidade e imagem. 

Segundo Gardner (2002), as crianças vítmas de SAP estão 

classificadas em três estágios da enfermidade. 

 

                                                 
2  Forma induzida de distorção da memória. Pessoa que testemunha um evento e ao ser 
exposta a novas e enganosas informações sobre este evento, apresentam recordações 
distorcidas. LOFTUS, Elizabeth F. Creating False Memories. Scientific American, September 
1997, vol 277 #3.p.70-75. 

http://faculty.washington.edu/eloftus
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a) Estágio I - Leve 

 

Neste estágio normalmente as visitas se apresentam calmas, com um 

pouco de dificuldades na hora da troca de genitor. Enquanto o filho está com o 

genitor alienado, as manifestações da campanha de desmoralização 

desaparecem ou são discretas e raras. A motivação principal do filho é 

conservar um laço sólido com o genitor alienador. 

 

b) Estágio II - Médio 

 

O genitor alienador utiliza uma grande variedade de táticas para excluir 

o outro genitor. No momento de troca de genitor, os filhos, que sabem o que 

genitor alienador quer escutar, intensificam sua campanha de desmoralização. 

Os argumentos utilizados são os mais numerosos, os mais frívolos e 

os mais absurdos. O genitor alienado é completamente mau e o outro 

completamente bom. Apesar disto, aceitam ir com o genitor alienado, e uma 

vez afastados do outro genitor tornam a ser mais cooperativos. 

 

c)   Estágio III - Grave 

 

Os filhos em geral estão perturbados e freqüentemente fanáticos. 

Compartilham os mesmos fantasmas paranóicos que o genitor alienador tem 

em relação ao outro genitor. 

Podem ficar em pânico apenas com a idéia de ter que visitar o outro 

genitor. Seus gritos, seu estado de pânico e suas explosões de violência 

podem ser tais que ir visitar o outro genitor é impossível. 

Se, apesar disto vão com o genitor alienado, podem fugir, paralisar-se 

por um medo mórbido, ou manter-se continuamente tão provocadores e 

destruidores, que devem necessariamente retornar ao outro genitor. 
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Mesmo afastados do ambiente do genitor alienador durante um 

período significativo, é impossível reduzir seus medos e suas cóleras. Todos 

estes sintomas ainda reforçam o laço patológico que têm com o genitor 

alienador. 

Para Silva, (2010, p. 01), permitir à criança o convívio com ambos os 

pais deixa-a segura, sem espaço para o medo do abandono. Afirma que o grau 

de intimidade da criança com os pais, transmite a ela segurança e permitirá 

que tenha experiências de vida para além da extensão do lar. Portanto, se 

adaptarão bem a novas situações e poderão lidar melhor com frustrações e 

limites. 

O autor ainda cita Arminda Aberastury, psicanalista argentina, que 

afirma a importância do fato da separação ser comunicada à criança, para esta 

ir se acostumando com as necessidades dos pais. Assevera que se os pais 

terão casas separadas, já que houve o divórcio, também os filhos, 

consequentemente, terão duas casas. Não é por causa da separação que os 

adultos deixaram de ser pai ou mãe. 

O advogado Evandro Luiz Silva completa afirmando que a psicanalista 

Melanie Klein em sua teoria, aponta que a identificação proveniente de nosa 

infância com os genitores se torna uma parte importante da nossa 

personalidade, e que a identificação influencia fortemente a formação do 

caráter da criança e pode conduzí-la a repetir na vida ulterior aquilo que ela 

própria sofreu. (SILVA, 2010, p. 01). 

É correto afirmar portanto, que os filhos necessitam conhecer 

individualmente cada um dos progenitores, independente do julgamento que 

um dos genitores faça do outro, ou seja, a criança deve formar sua própria 

verdade na relação com seus pais. 

Silva (2010, p. 01) afirma ainda que “...para que a criança conheça 

intimamente seus pais, não basta algumas horas de visita, mas sim um contato 

íntimo, como passar a noite, ser levada aos compromissos, fazer as tarefas 

das aulas etc”. 
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Á luz destas informações, é de extrema importância manter a criança 

em contato com ambos os progenitores, e possibilitar assim sua adaptação à 

realidade do seu meio, das necessidades de seus pais, da escola, enfim, da 

possibilidade que o momento apresentar. 

A criança amada, que confia nos pais, consegue administrar bem a 

sua nova rotina, e tem condições internas suficientes para esta adaptação ao 

divórcio dos pais. 

Insere-se neste contexto no próximo capítulo, a investigação da forma 

e qualidade das relações humanas que é pertinente ao assunto e que interfere 

também na formação e desenvolvimento da subjetividade dos indivíduos em 

nossa cultura. 
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CAPÍTULO II 

A FRAGILIDADE DOS LAÇOS AFETIVOS 

RELAÇÕES HUMANAS: RELAÇÕES LÍQUIDAS NA PÓS-

MODERNIDADE 

 

 

 

A cultura contemporânea apresenta-nos grandes desafios, uma vez 

que algumas transformações modificaram nossa compreensão geral em 

relação ao que constitui e ao que vem a ser a própria realidade nos valores e 

orientações éticas que regem nossas escolhas. 

Estamos marcados na contemporaneidade por mudanças radicais que 

alteram nosso cotidiano, como por exemplo os processos de telecomunicação 

em que substituem as interações humanas, mediadas agora pelas máquinas, 

seja no trabalho ou em casa. 

Examina-se aqui de que forma nossas relações com o outro tornam-se 

cada vez mais "flexíveis", gerando níveis de insegurança cada vez maiores, 

uma vez que damos prioridade, segundo Bauman (2004), a relacionamentos 

em "redes"3, as quais podem ser tecidas ou desmanchadas com igual 

facilidade, e que atualmente temos relacionamentos, ou contatos por meio do 

virtual. Não sabemos mais portanto manter laços afetivos a longo prazo. 

Consequentemente, os vínculos familiares também são afetados. 

De acordo com Bauman (2004), sociólogo e professor emérito de 

sociologia das Universidades de Leeds na Inglaterra e Varsóvia na Polônia, 

podemos citar dois aspectos que interferem no desenvolvimento de uma 

subjetividade: “vontade de liberdade”, inerente à constante busca pela 

individualização e “velocidade”, responsável pela “inconsistência” das relações 

                                                 
3 Termo retirado da informática na qual se conceitua que as relações entre os indivíduos são 
feitas por meio da comunicação por computador, o que também pode ser chamado de 
interação social, cujo objetivo é buscar conectar pessoas e proporcionar a comunicação e, 
portanto, utilizar laços sociais. 
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e pela alta produção de dejetos, ou seja, as coisas e as relações não mais são 

feitas para durar. 

Procura-se demonstrar neste trabalho que as relações afetivas são 

essencialmente ambivalentes; o desejo pelo amor eterno, pela segurança e as 

oscilações relativas aos relacionamentos e o medo de perder algo importante 

enquanto se está “preso” a alguém. 

Segundo Bauman (2004, p. 06), as atenções humanas tendem a se 

concentrar nas satisfações que esperamos obter das relações objetais com o 

outro, mas de alguma forma, estas não têm sido consideradas plena e 

verdadeiramente satisfatórias como o termo “que dure enquanto você me faça 

feliz”. Portanto, não é mais você quem faz sua felicidade, mas sim o outro. 

Para este autor, os relacionamentos são como vitamina C, se em altas 

doses, podem provocar náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no 

caso desse remédio, é preciso diluir as relações para que se possa consumí-

las. (Bauman, 2004, p 07). 

Refere-se Zygmunt Bauman neste sentido, que o compromisso e em 

particular o compromisso a longo prazo, é a maior armadilha a ser evitada no 

esforço por “relacionar-se”. (Bauman, 2004, p 07). Talvez, seja por que, os 

indivíduos em vez de relatar suas experiências e expectativas utilizando termos 

como “relacionar-se” e “relacionamentos” falem cada vez mais em conexões, 

ou “conectar-se” e “ser conectado”. Em vez de parceiros, preferem falar em 

“redes”. 

Quais são os méritos da linguagem da “conectividade” que estariam 

ausentes da linguagem dos “relacionamentos? Questiona Bauman (2004, p 

08). 

Diferentemente de “relações”, “parentescos”, “parcerias”, em que se 

destacam o engajamento mútuo ao mesmo tempo em que silenciosamente 

excluem ou omitem o seu oposto, na rede, elas são escolhas igualmente 

legítimas, as pessoas gozam do mesmo status e têm importância idêntica. 

(Bauman, 2004, p 08). 
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“Sempre se pode apertar a tecla de deletar. As relações 
virtuais (rebatizadas de “conexões”) estabelecem o padrão que 
orienta todos os outros relacionamentos”. 

(Bauman, 2004, p 08). 

 

Evita-se o contato do indesejável, com aquele que demanda certo tipo 

de compromisso, que lembra o fundamento da civilização. Amar o outro como 

a si próprio significa comprometimento, vínculo, querer para ele aquilo que se 

tem. 

Dentro da visão de Bauman tudo é temporário. A metáfora da "liquidez" 

é justamente para caracterizar o estado da sociedade moderna, que, como os 

líquidos, se caracteriza por uma incapacidade de manter a forma. Nossas 

instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções 

mudam antes que tenham tempo de se solidificar em costumes, hábitos e 

verdades "auto-evidentes". 

A palavra “rede” sugere momentos nos quais “se está em contato”. 

Nela as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um 

relacionamento “indesejável, mas impossível de romper” é o que torna 

“relacionar-se” a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. (Bauman, 2004, 

p 08). 

“As conexões podem ser rompidas, e o são, muito antes que 
se comece a detestá-las. Elas são “relações virtuais”. 

(Bauman, 2004, p 08). 

Para Bauman (2010, p. 10) a definição romântica do amor como a 

expressão “até que a morte nos separe” está decididamente “fora de moda”, 

tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração 

das estruturas de parentesco às quais costumava servir e de onde extraia seu 

vigor e sua valorização. 

Portanto, é assim em uma cultura consumista como a nossa, que 

favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação 

instantânea, resultados que não exijem esforços prolongados, receitas 

testadas, garantias de seguro total e devolução do dinheiro. (Bauman, 2004, p 

12). 
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Seguindo o raciocínio de Bauman, se uma pessoa investe em uma 

relação, o lucro esperado é a segurança, a proximidade da mão amiga quando 

você mais precisa dela, o socorro na aflição, a companhia na solidão, o apoio 

para sair de uma dificuldade, o consolo na derrota e o aplauso na vitória. 

Ele percebe que o germe da moralidade é o amor-próprio, mas este só 

é possível quando somos amados. Instaura-se então um processo relacional. 

Mas as relações são hoje reconfiguradas obedecendo aos princípios do 

consumismo, caracterizado mais pelo uso e pelo descarte frenético de bens do 

que pelo seu acúmulo. 

Na medida em que os relacionamentos são vistos como investimentos, 

garantias de segurança e solução de seus problemas, eles parecem um jogo 

de cara-ou-coroa. A solidão produz insegurança, mas o relacionamento não 

parece fazer outra coisa. Numa relação, você pode sentir-se tão inseguro 

quanto sem ela, ou até pior. Só mudam os nomes que damos à ansiedade. 

(Bauman, 2004, p 16). 

Na sociedade em que a memória é produzida e está à venda, o outro 

transforma-se então em mais um produto disponível para consumo, um 

consumo emocional. Esses “produtos” – filhos ou cônjuges – são passíveis de 

investimento – de tempo e de recursos – e seu valor é determinado pelo custo 

desse mesmo investimento. 

Nunca houve tanta liberdade na escolha de parceiros, nem tanta 

variedade de modelos de relacionamentos, no entanto, em nenhum outro 

tempo os casais se sentiram tão ansiosos e prontos para rever, ou reverter, o 

rumo da relação como agora. Não queremos atualmente pagar o preço pago 

por nossos antepassados para manter um relacionamento afetivo. Se não está 

bom, parte-se para outra. Um relacionamento intenso pode deixar a vida um 

inferno, contudo, nunca houve tanta procura para relacionar-se com alguém. 

 

“Se não há uma boa solução para um dilema, se nenhuma 
medida aparentemente sensata e efetiva consegue fazer com 
que a saída pareça ao menos um pouco mais próxima, as 
pessoas tendem a se comportar de modo irracional, 
aumentando o problema e tornando ainda menos plausível 
resolvê-lo.” 

(Bauman, 2004, p 16). 
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Não havendo certezas de amores verdadeiros ou mentirosos que 

atendam à vaidade humana, fica mais fácil convencer-se de que nunca 

existiram e, rapidamente, se está pronto para outro, na incessante e alucinante 

corrida pela satisfação do desejo. 

 
“O fracasso no relacionamento é muito freqüentemente um 
fracasso na comunicação.” 

(Bauman, 2004, p 16). 

 

Freire (2010, p. 01) aponta o termo tradição. Desenvolve a idéia 

mostrando-nos que sua função é a de preencher a lacuna entre as duas 

experiências: passado e futuro. Os valores e os ideais tradicionais estendem o 

passado até torná-lo remoto e encurtam o futuro até torná-lo próximo. O 

passado estendido se torna a fundação, o núcleo inabalável do que nos deu 

origem; o futuro próximo, a sombra protetora da solidez que estava no início e 

estará no fim. A tradição, ao iluminar o futuro com as luzes do passado, 

permite que as novas gerações ingressem no mundo com a confiança dos que 

pisam em terreno conhecido. Nela e por ela, o mundo estranho ao qual 

chegamos se torna, rapidamente, um mundo familiar. 

Essa é a razão pela qual desafios culturais inéditos tendem a ser vistos 

como insultos à tradição. Aquilo que não sabemos inscrever na linguagem dos 

valores tradicionais é facilmente etiquetado de perigoso ou injurioso. A 

aspiração à segurança nos faz esquecer que o substrato da tradição é o tempo 

e a mudança, e que a sua gramática é permanentemente refeita (tradição é 

também) pela incorporação de novos estilos de vida e visões de mundo. 

Sob esta ótica, pensa-se que existe algo de verdadeiro na constatação 

de que a ética cotidiana baseada no trabalho, na família e na religião vem 

sendo abalada pela “moral do espetáculo” 4. 

Os ideais de felicidade sensorial e da vida como entretenimento 

corroeram a credibilidade das instituições que davam suporte à moral 

tradicional. Desse prisma, sem dúvida, houve um remanejamento profundo e 

perturbador na esfera dos valores, cujo epicentro é a crise de autoridade. 
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As notícias alarmantes, criadas e divulgadas pela mídia, a usual falta 

de dignidade humana são compiladas, arrumadas e expostas em bloco como 

sendo a verdadeira face da realidade. O mundo é apresentado na forma de um 

registro de ocorrências policiais ou de um circo de horrores, onde tudo está de 

pernas para o ar. (Freire, 2010, p. 01). 

Segundo Freire (2010, p. 01) o coletivo dos indivíduos abriu mão da 

Lei, da Norma, do nome do Pai, em favor da liberdade de atribuir a si mesmo a 

última palavra na resolução dos conflitos privados. Todos são iguais perante o 

gosto, a preferência, a inclinação, o desejo ou o capricho, quem ou o quê 

decide qual a verdadeira vontade geral ou qual o legítimo consenso moral? 

Para este mesmo autor as experiências emocionais ou se exteriorizam 

em coisas e eventos extracorporais ou desembocam no beco sem saída da 

psicopatologia. (Freire, 2010, p. 01). 

Diante desta nova visão de liberdade de escolha, nunca se afirmou 

tanto o Eu, o amor- próprio. Devemos atentar que o outro também anseia pelos 

mesmos desejos que esse Eu afastando a idéia de que o outro possa estar 

pronto para “consumo”. 

Dar efetiva atenção às qualidades  dos relacionamentos humanos se 

faz de extrema urgência para que as próximas gerações consigam desfazer o 

nó que se fez nesta “rede” de relacionamentos, harmonizando e canalizando 

nossos desejos nesta interação com o outro, de forma que se consiga 

compreender e respeitar os valores e anseios, bem como as diferenças 

existentes entre os indivíduos no sentido de caminhar juntos na boa qualidade 

das relações. 

 

                                                                                                                                               
4  Percepção da vida como entretenimento e a idéia de felicidade como satisfação das 
sensações. 
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CAPÍTULO III 

FATOR PSICOGÊNICO DO ALIENADOR 

O NARCISISMO 

 

 

 

Existem acontecimentos externos que contribuem para o 

desenvolvimento da Síndrome de Alienação Parental, ou seja, fatores que 

sustentam os processos psicológicos internos nos progenitores e nas 

crianças. 

Em um processo de litígio e de guarda o tempo está favorável ao 

genitor que detém a custódia. 

Na alienação parental sabe-se que quanto maior o tempo de 

convivência com um progenitor que detém a guarda da criança, maior a 

possibilidade de esta resistir a mudar para a casa do outro genitor. O vínculo 

afetivo do filho está rompido em relação ao genitor alienado. 

Para o genitor alienador, este acredita estar agindo em defesa do 

filho, em especial nos casos mais severos da Síndrome de Alienação 

Parental. O alienador, mesmo admitindo ter problema relacional envolvendo 

o ex-cônjuge e os filhos, não intervém de modo a tentar reverter a situação. 

(SOUZA, 2009). 

Como já salientado, o tempo é a maior arma do genitor alienador, 

inclusive no que diz respeito à tramitação do processo. Enquanto isso, 

desfruta sozinho da companhia do filho, com maiores chances de fazer 

programações mentais em um ambiente propício de isolamento e de 

fomento à dependência afetiva e psicológica da criança. 

O alienador se comporta acreditando proteger o menor do genitor 

alienado, por quem nutre sentimentos negativos, projetados na relação de 

ex-conjugalidade. Não admite que o filho possa desfrutar de um 

relacionamento amoroso e satisfatóriamente afetivo com o outro progenitor 
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por conta de mágoas que perpassaram a relação do ex-casal. (SOUZA, 

2009). 

Se a criança estabelece uma ligação afetiva com o não-guardião, 

coloca esta como uma infidelidade do filho, pois não suporta o fato da 

separação em relação a este. 

É gerado portanto, um vínculo simbiótico com o genitor alienador, 

que se coloca para a criança como o único adulto capaz de cuidar e 

protegê-la. 

Como consequência, para a criança, perder o genitor aliendador é 

perder sua identidade, tornando uma tortura afastar-se deste. Tornam-se , 

por isso, dependentes emocionais, com comprometimento de sua auto-

estima e autoconceito, incorporando o comportamento de manipulação do 

outro como forma de obter um afeto externo. 

Há uma discussão em diversos autores postulando se os atos do 

genitor alienador são conscientes ou não. Como tema deste trabalho, 

coloca-se as pesquisas realizadas a respeito deste processo, apresentando 

a visão Freudiana sobre a questão de comportamentos inconscientes que 

emergem em atos falhos, xistes e sintomas. Portanto, podemos falar de um 

indivíduo que reprime a pulsão sexual5 e ela transborda de forma patológica 

como veremos a seguir. 

Estudiosos do tema parecem convergir para um consenso: o 

comportamento narcisista do genitor alienador, que sobressai como um 

conduta recorrente nos casos de SAP. 

A temática do narcisismo tem ocupado a literatura psicanalítica 

desde seus primórdios. 

Até o final do século XIX, o termo narcisismo era utilizado por 

sexólogos para definir uma perversão sexual. 

 

 

                                                 
5 Força ou energia psíquica submetida exclusivamente ao princípio de prazer. Seu objetivo é 
reduzir o desprazer até que a ação não seja mais necessária, reduzindo a tensão psíquica. 
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Em 1910, Freud aponta o termo narcisismo pela primeira vez em 

uma nota de rodapé em seu artigo “Três ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade”. Nela, Freud atribui aos “invertidos”, como sendo aquelas 

pessoas que tomam a si próprios como objetos sexuais6 – amar a si mesmo 

como objeto sexual, no chamado auto-erotismo. (NASIO, 1997). 

Freud distinguiu então dois narcisismos, o primário e o secundário. 

No narcisismo primário, também chamado de auto-erotismo - prazer que um 

órgão retira de si mesmo - as pulsões parciais procuram sua satisfação no 

próprio corpo. Os objetos então investidos pelas pulsões são as próprias 

partes do corpo. (NASIO, 1999). Ver gráfico no anexo I. 

Frud coloca em primeiro plano a posição dos pais na costituição do 

narcisismo primário – os pais atribuem aos filhos todas as perfeições e 

projetam neles todos os sonhos a que eles mesmos tiveram que renunciar, 

garantindo a imortalidade de seu Eu. Portanto, o narcisismo primário é uma 

espécie de onipotência que se cria no encontro entre o narcisismo nascente 

do bebê e o narcisismo renascente dos pais. 

O narcisismo secundário, corresponde ao narcisismo do Eu: é 

necessário que se produza um retorno do investimento dos objetos, 

transformando em investimento do Eu. (NASIO, 1997). 

Nasio (1997), nos aponta que a criança só sai do narcisismo 

primário porque é submetida às exigências do mundo que a cerca, que se 

traduzem simbolicamente por meio da linguagem. Por exemplo, a mãe fala 

com a criança, mas também se dirige a outras pessoas. Assim, o filho 

percebe que ela também deseja fora dele e que ele não é tudo para ela, 

essa então, é a ferida infligida ao narcisismo primário da criança.  

O objetivo da criança a partir deste momento consistirá em fazer-se 

amar pelo outro, em agradá-lo para reconquistar seu amor, feito por meio da 

satisfação de certas exigências do Ideal do Eu7, que são as representações 

culturais, sociais e os imperativos éticos como são transmitidos pelos pais. 

                                                 
6 Aquilo que para o sujeito é objeto de atração, de amor e por onde a pulsão pode atingir sua 
meta, a satisfação. 
7 Instância da personalidade resultante da convergência do narcisismo e das identificações com 
os pais, com os seus substitutos e com os ideais coletivos. 
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Para Freud, o desenvolvimento do Eu consiste em distanciar-se do 

narcisismo primário. Mas, o elemento mais importante que vem perturbar o 

narcisismo primário é o complexo de castração8, em que se opera o 

reconhecimento de uma incompletude que desperta o desejo de recuperar a 

perfeição narcísica. (NASIO, 1997). 

Em resumo, o narcisismo secundário se define como o investimento 

libidinal (sexual) da imagem do Eu, sendo esta imagem constituída pelas 

identificações do Eu com as imagens dos objetos. 

Para Lacan, o outro, o objeto sexual apresentado por Freud, é 

representado como um espelho. O Eu se vê diante do espelho e se 

identifica coma a imagem semelhante do outro, chamado de Eu ideal. 

Segundo Lacan, o narcisismo compõe-se de um conjunto de 

imagens investidas que circulam em torno de uma falta – a imagem que o 

outro me envia não é completa, porque o outro também é um ser pulsional. 

É diante desta falta que surge a angústia. (NASIO, 1997, p.64). Ver anexo II. 

A divisão do narcisismo em normal e patológico ajuda a entender 

que o investimento no próprio Eu vai permitir ao indivíduo ter uma auto-

estima que lhe permita enfrentar os rigores da vida cotidiana, portanto 

espera-se que todos possam ter um balanço equilibrado de investimentos 

pulsionais no Eu e nos objetos sexuais. 

No narcisismo reside toda a força do indivíduo, pois a possibilidade 

de reconhecer o sujeito como o outro, diferente de si, depende do grau em 

que cada um é capaz de tolerar a alteridade, isto é, o "eu-individual" só é 

permitido mediante um contato com o outro. Dessa forma eu apenas existo 

a partir do outro, da visão do outro, o que me permite também compreender 

o mundo a partir de um olhar diferenciado, partindo tanto do diferente 

quanto de mim mesmo, sensibilizado que estou pela experiência do contato. 

                                                 
8 Resposta ao enigma da diferença anatômica dos sexos (presença ou ausência de pênis). 
Essa diferença é atribuída à amputação do pênis na menina. A estrutura e os efeitos do 
complexo de castração são diferentes no menino e na menina. Até ali a criança vivia na ilusão 
da onipotência. Está em estreita ligação com a função interditória e normativa (limites, deveres 
e direitos). O menino teme a castração como realização de uma ameaça paterna em resposta 
às suas atividades sexuais, surgindo daí a angústia de castração. Na menina, a ausência do 
pênis é sentida como um dano sofrido que ela procura negar, compensar ou reparar. Admitimos 
com dor que os limites do corpo são mais estreitos do que os limites do desejo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_outro
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Falamos de um narcisismo patológico quando esse retraimento em 

direção ao Eu toma as características de alheamento em relação ao outro, 

bem como da busca de uma fusão com o objeto idealizado. 

Hoje, os sintomas das desordens narcísicas são identificadas como 

sintomas psicossomáticos, distúrbios de auto-imagem e auto-estima, falta 

de coesão do Eu, dentre outros, tendo como consequência uma dificuldade 

para lidar com as próprias emoções e possuem pouca sensibilidade diante 

dos fatos e do outro. (Souza, 2009). 

Zimerman (2004, p. 253) enumerou alguns elementos 

característicos que se apresentam no transtorno narcisista. Segundo este 

autor, as pessoas que sofrem deste transtorno apresentam traços comuns 

como um certo estado de indiferenciação, cuja origem remonta à fase 

simbiótica do bebê com a mãe, quando ele pensa que os atos da mãe são 

atos dele, bebê, criando uma crença ilusória de onipotência. 

Os adultos portadores de algum transtorno narcisista não 

reconhecem seu estado de incompletude e, muito menos, a singularidade 

dos outros. 

Este estado de indiferenciação, aponta Zimerman, “é o eixo principal 

em torno do qual giram as demais característica da posição narcisista na 

pessoa adulta, muito particularmente aquelas que dizem respeito à falha 

relativa ao reconhecimento de um inevitável estado de incompletude e à 

aceitação das óbvias diferenças que separam as singularidades de cada 

indivíduo com quem o sujeito narcisista convive”. (Zimerman, 2004. p. 254). 

Um outro traço característico é o estado de ilusão em busca de uma 

completude: “as pessoas fortemente narcisistas passam a maior parte da 

vida buscando algo ou alguém que confirme seu mundo ilusório, garantindo, 

assim, a preservação da auto-estima e do sentimento de identidade, ambas 

permanentemente muito ameaçadas na posição narcisista, em virtude das 

demandas do mundo da realidade”. O terror de enfrentar uma incompletude 

leva à exacerbação dos mecanismos de negação (impossibilidade de plena 

completude, admissão de que existe a presença de um terceiro, 
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reconhecimento de que depende dos outros), onipotência e onisciência. 

(ZIMERMAN, 2004). 

Por isso, este indivíduo corre sérios riscos de sentir inveja, ciúme, 

perdas e separações. Possui muita resistência a aceitação de que o outro 

tem uma vida autônoma, não é posse sua, não está sob seu controle total e 

tem o direito de ser diferente dele, na forma de pensar, sentir e agir, bem 

como dificuldades em reconhecer seus limites e limitações: envelhecimento, 

doença, morte, aceitação de normas e leis, papéis, lugares e hierarquia na 

família. (ZIMERMAN, 2004. p. 254). 

Zimerman (2004, p. 254) aponta como outro fator caracteristico a 

parte psicótica da personalidade. Este termo que foi designado por Bion em 

1967 compreende que todo sujeito é portador, em grau maior ou menor, do 

que ele denomina de “parte psicótica da personalidade” ou PPP. Não se 

designa por uma psicose clínica, mas por um invólucro estado regressivo da 

mente, presente e atuante nos transtornos narcisistas. 

Destaca-se a PPP por uma baixíssima tolerância às frustrações, 

predominância da inveja destrutiva, uso maciço das negações e emprego 

excessivo de identificações projetivas. A ambiguidade e a confusão neste 

transtorno somadas a PPP, obliteram a discriminação entre o real e o 

ilusório, entre verdade e mentira, e a autoridade se transforma em maligno 

autoritarismo. 

Em análise com os traços característicos do transtorno narcisista e 

com os comportamentos da personalidade de um genitor alienador, 

podemos identificar que estes se encaixam perfeitamente. 

Segundo Souza (2009, p. 57), não é por acaso que o narcisismo 

tem sido apresentado pela literatura especializada como um traço recorrente 

na personalidade dos alienadores. Muitas das ações deles se ajustam aos 

postulados do DSM IV, que para o diagnóstico do transtorno de 

personalidade narcisista, indica a existência de ao menos cinco dos 

seguintes critérios: 
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§ Sentimento grandioso acerca da própria importância; 

§ Preocupação com fantasias de ilimitado sucesso, poder, 

inteligência, beleza ou amor ideal; 

§ Crença de ser “especial” e único e de que somente pode ser 

compreendido ou deve associar-se a outras pessoas (ou 

instituições) especiais e de condição elevada; 

§ Exigência de admiração excessiva; 

§ Presunção, ou seja, possui expectativas irracionais de 

receber um tratamento especialmente favorável ou 

obediência automática às suas expectativas; 

§ É explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira 

vantagem de outros para atingir seus próprios objetivos; 

§ Ausência de empatia: reluta em reconhecer ou identificar-se 

com os sentimentos e necessidades alheias; 

§ Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita 

ser alvo da inveja alheia; 

§ Comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. 

 

Souza (2009) cita investigações realizadas por Ehrenberg, Hunter e 

Elterman na qual concluíram que os sujeitos com transtorno de 

personalidade narcisista tinham uma menor probabilidade de cooperar com 

seus ex-cônjuges, antepondo assim, após o divórcio, as suas próprias 

necessidades e às dos seus filhos. 

À luz destas questões, uma das características comumente 

encontradas no alienador é justamente a de sobrepor os seus interesses 

pessoais aos de qualquer outra pessoa, mormente aos dos filhos, primeiros 

a serem afetados, transformado-os em meros instrumentos terapêutico para 

o apaziguamento das dores do guardião. 

O alienador, portanto, é um indivíduo ferido, magoado, e 

inconformado com a frustração do casamento desfeito, que não se submete 

à perda, colocando-se em posição de vítima, centralizando em si, todos os 

seus afetos. 
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Quando diz estar protegendo o filho, apresenta-o como estratégia 

para aplacar seu próprio sofrimento, e, sendo incapaz de admitir sua 

responsabilidade na ruptura da vida em comum, o alienador narcisista 

projeta sobre o outro cônjuge a culpa de que se ressente, para transformá-lo 

em responsável exclusivo pelo desenlace. O cônjuge alienado, sob a ótica 

do alienador, assume o cruel lugar de causador do evento desastroso do 

divórcio. (SOUZA, 2009). 

Mireille Lasbats citada em Souza (2009), acredita que o conflito 

conjugal acaba por sequestrar todos os afetos dos cônjuge, que passam, 

então, a agir apenas como ex-marido/ex-mulher, esquecendo-se de suas 

responsabilidades e funções parentais, ou seja, de pai e mãe. A função 

parental pode ser utilizada de maneira pervertida, apenas para servir ao 

interesse narcisista do genitor ferido. 

A patologia narcísica pode ser portanto, a explicação para a 

campanha denegritória do genitor alienado. A profunda dor da separação 

faz com que o genitor alienador reviva suas falhas narcísicas, extremamente 

profundas e arcaicas, sobre as quais ele não tem condições de expressar. 

O genitor alienador então, age contra o alienado, premeditando e 

refletindo ações deliberadas com material psicológico que subjaz à 

capacidade dele alienar seu próprio filho, maltratando-o emocionalmente e 

atuando assim de forma inconsciente. 

Para Souza (2009) o que leva o alienador a maltratar 

emocionalmente seu próprio filho, é um super investimento narcísico, senso 

grandioso de self que o impede de enxergar suas próprias 

responsabilidades pelo sofrimento de que padece, projetando sobre o 

cônjuge alienado toda a culpa pelas desgraças do casamento desfeito. 
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“Sabe-se que nem todo narcisismo é patológico e que 
todos temos uma certa dose dele instilada em nossa vida 
psíquica. Mas aqui não se fala desse narcisismo necessário ao 
bom desenvolvimento do sujeito, como, por exemplo, aquele 
traduzido pelo amor dos pais aos filhos, que nada mais é do 
que uma manifestação renascida do próprio narcisismo dos 
genitores, no dizer de Freud. Não se trata do narcisismo como 
uma fase entre o autoerotismo e as relações de objeto, na 
perspectiva da libido de Freud. O que está em questão são as 
necessidades narcísicas do genitor alienador, que tendem para 
a destruição, com objetivo de aniquilar o objeto, para reinar 
sozinho em seu universo narcísico”. 

(Souza, 2009) 

 

Zimerman (2004) aponta que apesar das características que lhe são 

próprias, como, por exemplo, arrogância, egocentrismo, inveja e falta de 

empatia, os narcisistas geralmente são pessoas deprimidas e foram 

crianças que sofreram um precoce fracasso ambiental, quer pela privação 

materna, quer por uma realimentação patológica da mesma. Em outras 

palavras, foram filhos de mães indiferentes ou intrusivas, com uma 

possessividade narcísica, de modo que usaram seus filhos com fins 

exibicionistas e, em muitos casos, conforme se observa claramente nos 

casos de perversão, contribuíram para que a figura do pai fosse denegrida e 

em um papel de terceiro excluído. 

Nessas condições é que surge a possibilidade do desenvolvimento 

do falso self9, como uma forma do indivíduo defender-se da ameaça de 

perder o amor dos pais, caso não faça exatamente conforme o desejo 

destes. 

                                                 
9 Nome que Winnicott dá a uma pseudo-personalidade. A personalidade ou seu centro, o self - 
também conhecido na língua portuguesa como “si mesmo” - se desenvolve a partir das 
experiências que vão sendo armazenadas na memória do indivíduo. O self é fruto de um 
somatório dessas experiências, das quais o bebê extrai. O self é verdadeiro caso as 
experiências vividas tenham sua origem na espontaneidade do bebê, e falso se a origem for 
externa, a vontade (ou decisão) da figura materna, por exemplo. O self verdadeiro expressa a 
natureza própria e singular do indivíduo, enquanto o self falso expressa o que esse indivíduo 
aprendeu com as pressões e intrusões (invasões) da figura materna, que, ao sobrepor seu 
gesto ao do bebê, inibe sua espontaneidade e lhe informa como ele deve ser. O self falso é, 
inevitavelmente, submisso: às vezes a submissão é à vontade genérica do “outro”, mas pode 
acontecer também que essa submissão é restrita a uma ou algumas pessoas, resultando numa 
personalidade que, obedecendo a um comando embutido nos âmagos da memória, trata de 
sobrepor-se a todos aqueles a quem ela não se submete. 
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Aguilar citado em Souza (2009), observa em sua prática profissional, 

que os alienadores agem em repetição a um modelo anterior, com 

observância do padrão educativo que receberam. 

Gardner (2002), afirma que o diagnóstico de SAP é baseado no 

nível dos sintomas da criança e não nos sintomas do alienador. 

Há que se ter muita atenção a este sentido da afirmação de 

Gradner, pois não devemos eliminar a teoria de que o sujeito é também 

formado pelo meio. Pensando contrariamente a Gardner, prioriza-se neste 

trabalho que as atenções aos sintomas do genitor alienador devem ser 

consideradas para o diagnóstico e prognóstico da SAP. 

Por tantas dores, sofrimentos e outras maléficas consequências que 

a alienação parental pode causar a todos os envolvidos, especialmente o 

genitor alienado e indiscutívelmente a criança, que é a vítma principal, pois 

possui menos ferramenteas de defesa, é decisivo para o sucesso do 

tratamento da SAP que haja uma eficaz e rápida intervenção naquele 

processo destrutivo, interrompendo-o. 

É necessário, desde o início do tratamento que se garanta a 

presença do genitor alienado com o seu filho, objetivando-se a 

reconstituição dos vínculos afetivos entre eles. 

Cabe lembrar que as estratégias para o efeito do tratamento da SAP 

variam em conformidade com o grau de morbidez, levando-se muitas vezes 

ao encaminhamento de alternativas clínicas como terapia de família e 

mediação familiar. 

Apesar do enorme desgaste que esta luta possa significar, o genitor 

alienado tem o dever de enfrentar a batalha em defesa de seu filho, 

garantindo o convívio familiar. 
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CONCLUSÃO 
 

A Alienação Parental vem despertando a atenção de profissionais que 

atuam com famílias tais como advogados, psicólogos e assistentes sociais. 

Estes têm por meio de suas atuações a possibilidade de intervir nos casos 

desta síndrome, fazendo valer os direitos fundamentais das crianças previstos 

por lei, uma vez que a SAP é tida como mau trato, afetando gravemente o 

desenvolvimento psicológico e social da criança. 

É de grande importância que a Síndrome de Alienação Parental seja 

descoberta de imediato, pois, quanto mais cedo se der a intervenção do caso, 

menores serão as consequências para os indivíduos envolvidos e um melhor 

prognóstico poderá ser visualisado. 

Constata-se que os filhos são as vítmas dessa lamentável patologia 

familiar, pois os adultos têm condições de buscar uma via madura para lidar 

com o padecimento que a vida naturalmente inflige. A criança precisa de quem 

a olhe e veja-a como alguém de importância emocional, capaz de reconhecer-

se merecedor de amor e também de amar. 

Dentro deste novo contexto do homem moderno em sua cultura, 

podemos dizer que ele está, ávido por relacionar-se, ao mesmo tempo em que 

busca uma relação, e desta maneira repudia a solidão, não abre mão de sua 

liberdade, e para manter a liberdade mantêm a relação com uma outra 

configuração. 

Desta maneira, temos um novo modelo nas relações interpessoais: é a 

“relação líquida” e a “moral do espetáculo”. O homem moderno busca o outro 

pelo horror à solidão, mas mantêm este outro a uma distância que permita o 

exercício da liberdade. Diante da dúvida é que o outro e o eu se relacionam, 

toda relação oscila “entre sonho e o pesadelo e não há como determinar 

quando um se transforma no outro”. (BAUMAN, 2004, p. 8). 

 

 



 32

O relacionamento passa a ser um investimento: a satisfação e a dor 

são proporcionais ao investimento. Bauman (2004, p. 28) afirma: “um dilema, 

de fato: você reluta em cortar seus gastos, mas abomina a perspectiva de 

perder ainda mais dinheiro na tentativa de recuperá-los. Um relacionamento, 

como lhe dirá o especialista, é um investimento como todos os outros: você 

entrou com tempo, dinheiro, esforços que poderia empregar para outros fins, 

mas não empregou, esperando estar fazendo a coisa certa e esperando 

também que aquilo que perdeu ou deixou de desfrutar acabaria, de alguma 

forma, sendo-lhe devolvido – com lucro.” 

São estas as novas formas de subjetivação que vem sendo 

desenvolvidas em nossa sociedade Pós-Moderna: um remanejamento 

profundo e perturbador na esfera dos valores. 

Em conclusão às investigações das novas formações subjetivas e 

abordagens disponíveis, verifica-se que o genitor alienante nos casos da SAP, 

possui estreita ligação com o distúrbio patológico narcisista. Tenta-se 

identificar os aspectos conjunturais sobre a formação psíquica do genitor 

alienador.  

A fragilidade da estrutura psíquica do narcísico marcará o seu destino 

amoroso: a solidão, pois o “outro” pode existir sob condição de se conformar 

com o papel de segundo plano nos registros do desejo narcísico. 

Não há vencedores no processo de alienação parental. O principal 

perdedor é o filho, que está afastado do outro genitor um longo período de 

tempo, ou, na realidade, para sempre. 

Muito dependerá da determinação dos juízes e dos peritos trabalharem 

em conjunto para o benefício das crianças a curto e a longo prazo. 

Os profissionais envolvidos nos casos de SAP devem agir portanto, de 

forma rápida no processo, intervindo no genitor alienador, acolhendo-o para 

que possa expressar seu material inconsciente, e assim, conseguir amenizar 

sua angústia da perda eterna e seguir a tendência da homeostase familiar. 
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ANEXO 1 

NARCISISMO PRIMÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narcisismo primário, onde cada pulsão se satisfaz auto-eroticamente no 
próprio corpo. 
NASIO, Juan David. Os sete conceitos cruciais da Psicanálise. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1997. 
 
 
 
 

EU 
corpo Pulsão 

Pulsão 

Pulsão 
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ANEXO 2 

NARCISISMO SECUNDÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação do Eu através de imagens do outro. O movimento da libido segue o 
movimento do retorno da imagem do outro como sendo minha imagem. 
NASIO, Juan David. Os sete conceitos cruciais da Psicanálise. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1997. 
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O ideal do Eu 
rege a 
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