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Jogos colusivos nas Varas da Família

Denise Maria Perissini da Silva

Resumo

Nas Varas da Família os processos trazem não apenas pedidos jurídicos, mas também
mensagens emocionais inconscientes de frustração, raiva, revolta, desejos insatisfeitos, de-
vido ao rompimento de “pactos” que se estabelecem desde a escolha do(a) parceiro(a),
perpetuam-se durante o vínculo conjugal, e acabam repetindo-se na forma como os pro-
cessos judiciais se arrastam, trazendo sofrimento para toda a família. O psiquiatra Jürg Willi
criou o termo “colusão” para conceituar esse jogo neurótico da relação familiar. O psicólo-
go judiciário deve estar atento a essas mensagens inconscientes para poder, juntamente
com o juiz, auxiliar as pessoas a encontrarem a melhor solução para a harmonia familiar.

Unitermos

Psicologia Jurídica; Varas da Família; dinâmica familiar; colusão; laudo pericial psicológico.

Nas Varas da Família ouve-se o eco das apelações

insatisfeitas, os desencontros amorosos causando a

demanda de uma reparação, esperando que a Lei

possa colocar-se na posição de regular o irregulável

(Barros, 1997, p. 40).

a hora do casamento, as pessoas dizem: ‘Meu bem!’, mas na hora
da separação, dizem: ‘Meus bens!’”. Alguém já não ouviu essa
frase “batida”? Infelizmente, essa afirmação renova-se todas as

vezes em que as pessoas ingressam com uma ação nas Varas da Família e das
Sucessões dos Foros Regionais e Centrais, e Tribunais de Justiça dos Estados,
com o objetivo de exigir uma espécie de “indenização” por todas as mágoas,
ofensas, frustrações e incertezas sofridas ou interpretadas como tal, e atribuin-
do ao outro – geralmente ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) – a responsabilida-
de e a culpa por isso (como uma solução mágica e imediata para resolver as
questões de família). O que se vê é uma série de situações complicadas que
acabam prejudicando as já deterioradas relações familiares, uma vez que os
processos podem se arrastar por meses – e às vezes por anos.

“N
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Mas nos últimos tempos os processos judiciais que tramitam nas Varas da
Família e das Sucessões dos Foros Regionais e Centrais, e Tribunais de Justiça
dos Estados começam a ser vistos não apenas do ponto de vista jurídico – legiti-
midade da ação, prazos processuais, competência jurisdicional etc. –, mas tam-
bém do ponto de vista psicológico, exigindo cada vez mais a participação do
psicólogo judiciário, para analisar e discutir o diálogo emocional inconsciente e
oculto que permeia a relação processual, e a partir daí elaborar um laudo que
servirá de subsídio para a decisão judicial. A perícia realizada pelo psicólogo
judiciário nas Varas da Família e das Sucessões é um meio de prova que incorre
em ônus para o profissional que emite o laudo, uma vez que ele deve opinar
acerca da “verdade” dos fatos (elemento amplamente discutível, pois cada parte
do processo procurará argumentar acerca da “sua” verdade). Para a adequada
realização de seu trabalho, o psicólogo deve ter total liberdade de entrar na vida
das pessoas, a fim de obter todas as informações que a família possa fornecer,
e assim redigir o laudo e opinar, do ponto de vista psicológico.

Porém, as pessoas que acorrem ao Judiciário em busca de “solução”
para a questão familiar encontram-se frustradas, magoadas, desesperadas
demais para questionar, juntamente com o psicólogo, quais são os conflitos
emocionais e a comunicação inconsciente que permeiam as relações familia-
res. Por isso, não são todas as pessoas que estão dispostas a colaborar com o
trabalho da Psicologia no Judiciário: poucas entendem a importância da análise
da estrutura afetiva para a compreensão da dinâmica familiar.

Na verdade, o Judiciário, e mais especificamente a figura do juiz, são
vistos sob uma ótica paternalista, autoridade máxima que deve determinar o
que é “certo” e “errado”, e impor limites que devem ser obrigatoriamente
acatados. Apesar dos conhecimentos técnicos e jurídicos, o juiz apresenta
limitações ao analisar o processo, porque há fatores que estão além desse
conhecimento jurídico e do alcance da legislação. Por esse motivo, ele pode –
e deve – recorrer ao Setor Técnico da Psicologia, a fim de subsidiar sua decisão
a partir de elementos específicos do campo da Psicologia.

Nas Varas da Família e das Sucessões, os casos envolvem separação
(consensual ou litigiosa) com ou sem disputa de guarda de filhos menores,
divórcio (consensual ou litigioso) com ou sem disputa de guarda de filhos me-
nores, regulamentação de visitas, modificação de guarda, pensão alimentícia,
investigação de paternidade, e o trabalho do psicólogo se restringe à avaliação
e elaboração do laudo para determinar qual é o genitor “mais adequado” para
cuidar da criança e/ou adolescente, e qual a melhor maneira de se instituir
visitas, sem prejudicar ainda mais os já deteriorados laços familiares.
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É preciso lembrar constantemente aos pais – trazendo mais segurança aos
filhos – que com a separação ou o divórcio extingue-se a conjugalidade, e não a
parentalidade. Os filhos, em qualquer idade, precisam sentir-se seguros, protegi-
dos e amados por ambos os pais, juntos ou separados, para prosseguirem na iden-
tificação parental, que segundo Dolto (1989), ocorre de duas maneiras, sob o
ponto de vista psicanalítico: uma de forma consciente – por exemplo quando o
filho voluntariamente imita os comportamentos e valores do(a) genitor(a) com
quem se identifica, tornando-o (a) seu ídolo –; outra de forma inconsciente, quan-
do são captadas atitudes espontâneas, emoções, sentimentos e desejos ocultos,
tomando-os para si. Ambas as identificações são importantes para a formação do
ego do filho, e por isso devem ser preservadas, mesmo com a separação dos pais.

Há casais que não têm filhos e são relegados a segundo plano nas Varas da
Família e das Sucessões, devido à prioridade que o próprio Estatuto da Criança e
do Adolescente confere aos direitos e garantias fundamentais dos filhos menores.
Nem por isso os conflitos conjugais devem ser desprezados, porque refletem as
dificuldades emocionais dos próprios indivíduos (marido e mulher) nas suas for-
mações familiares de origem, que se repetiram na escolha do parceiro e na
manutenção da relação durante o casamento (Vainer, 1999).

As principais dificuldades entre o casal, e que resultam nas ações de
separação ou divórcio de maneira litigiosa, disputa de guarda, regulamenta-
ção de visitas, pedido de pensão alimentícia ou reconhecimento de paternida-
de, derivam da estrutura de personalidade de cada um dos ex-cônjuges, e da
maneira como ambos constróem a relação familiar (Vainer, 1999).

A motivação para a escolha do(a) parceiro(a) é, em geral, inconsciente.
Raramente fogem de respostas banais quando, no máximo, exaltam as boas
qualidades do indivíduo amado. Mas esses conteúdos inconscientes, origi-
nários dos relacionamentos da infância, são os que realmente atuam como
ímã para a eleição do parceiro e o estabelecimento e manutenção do contrato
secreto do casamento, uma vez que apresentam padrões repetitivos de com-
portamento, derivados das primeiras etapas do desenvolvimento com as figu-
ras parentais – sejam elas os pais ou as pessoas significativas que cuidaram
dessas pessoas quando eram crianças (Dias, 1990).

Ao iniciar a relação, cada um dos cônjuges busca no outro a satisfação de
suas próprias fantasias inconscientes como forma de libertar-se dos conflitos e
feridas libidinais originárias de suas relações parentais. Formam-se os “pactos
inconscientes” ou “conluios”, nos quais as pessoas procuram se defender de
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seus temores inconscientes, ao mesmo tempo em que tentam imobilizar
neuroticamente o outro por meio de jogos de dominação e dependência. Mas
quando esse pacto é rompido, as pessoas depararam-se novamente com os
conflitos e temores que haviam reprimido durante o vínculo conjugal, e come-
çam a se agredir pelo rompimento do “pacto”. Segundo Dias (1999), os lutos a
serem elaborados referem-se não apenas ao pesar diante do que não se vai
viver mais por estar longe do outro, como também a dificuldade em suportar
que a própria imagem seja destruída na consciência do outro.

A separação torna-se então o único meio de solução dos conflitos. Mas,
mesmo diante da decisão de separação, o casal percebe que não é tão fácil
assim: existem sentimentos ambivalentes – amor/ódio, atração/rejeição, pra-
zer/desprazer – em relação ao outro, e que por refletirem sentimentos incons-
cientes também não elaborados em suas relações parentais (com as famílias
de origem), são intensificados agora, por meio de disputas judiciais. Além
disso, há total ausência de elaboração de perdas e mudanças de situação, que
compromete a estrutura de personalidade de cada parceiro. Se essas dificul-
dades não forem superadas, a separação será muito mais conflituosa, e fonte
de sofrimentos para todos os envolvidos.

Até a questão da comunicação familiar fica prejudicada. O pacto de de-
fesas faz com que o diálogo fique obstruído, por medo de que eclodam os
temas-tabus, e a família precise encarar suas dificuldades. Nesse sentido, cada
membro desenvolve um contato cada vez menos autêntico, o que favorece a
solidão, mesmo quando pertence a uma grande família. É preciso que o psicó-
logo judiciário, como profissional capacitado a avaliar a dinâmica familiar e
suas implicações, observe não apenas a comunicação verbal como também a
não-verbal, demonstrada por meio de atitudes, pequenos gestos e expressões,
do posicionamento espacial com os outros, e demais comportamentos não-
verbais, bem como da própria possibilidade de múltiplas interpretações do
que é dito ou não-dito. A comunicação não-verbal, ao lado da verbal, torna-se
importante elemento indicador da estrutura psíquica do grupo familiar.

O médico psiquiatra Jürg Willi (1985), citado por Vainer (1999), criou o
conceito de colusão, baseado na teoria psicanalítica do inconsciente, e nas
fases de desenvolvimento da libido, bem como no conceito de recalque e nas
dinâmicas dos mecanismos de defesa da teoria de Freud. Colusão é um jogo
inconsciente estabelecido entre os cônjuges, que se desenvolve desde a eleição
do(a) parceiro(a), aprofunda-se na relação conjugal, e no qual os conflitos
são constantemente repetidos, imobilizando o outro na situação neurótica.
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O processo que se arrasta (muitas vezes por anos) nas Varas dos Foros e Tribu-
nais pode ter sido iniciado na eleição inconsciente do parceiro, na realização do
casamento, no desenrolar da vida conjugal, no significado dos filhos, profissão
e demais questões familiares para o casal, e finalmente na maneira como esse
casal se separa e resolve suas questões em litígio.

Willi (1999) parte da idéia de que problemas e conflitos de mesma ordem,
ou de classes complementares, exercem uma grande atração entre as pessoas
desde a primeira fase da relação conjugal, ou seja, na eleição inconsciente do
parceiro. O casal em formação pode encontrar no outro as próprias dificuldades.
As fantasias e idealizações baseadas na repressão e, portanto, inconscientes,
emergentes do encontro do casal, constituem a predisposição para a formação
de um inconsciente comum. Ambos depositam no outro a esperança de serem
curados das próprias lesões e frustrações da primeira infância, e libertados dos
temores e culpas que provêm das relações anteriores.

Essa postura dos cônjuges concentra-se cada vez mais nas identifica-
ções fundamentais das patologias comuns inconscientes, em um jogo pro-
jetivo-introjetivo do inconsciente comum da relação. Como os conflitos de
base geralmente são da mesma ordem, pode-se visualizar a relação como neu-
rótica, já que possuem um inconsciente comum.

A partir dessas colocações, Willi (1999) define quatro conceitos modulares
de conflito neurótico de relação, que serão analisados mais adiante:

•colusão narcisista – o amor como ser um só;

•colusão oral – o amor como preocupação de um pelo outro;

•colusão anal-sádica – o amor como pertencer-se um ao outro;

•colusão fálico-edipal – o amor como afirmação masculina.

O autor enfatiza que os tipos de colusão não são categorias matrimoniais,
e sim uma tentativa de diagnóstico dos conflitos básicos envolvidos na relação.
Acrescenta ainda que esses conflitos não são puros, podendo ocorrer mesclas
ou superposições em uma mesma relação.

Não se pode pretender que o conceito de colusão abarque definitiva-
mente todas as explicações a respeito das relações conjugais. O que se estabe-
lece aqui é a construção de um modelo teórico que busque entender o que
acontece por trás dos litígios levados ao Judiciário. Deve-se observar que em
muitos casos as pessoas utilizam o próprio Judiciário como elemento de manu-
tenção do vínculo neurótico colusivo.
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O conceito de colusão, embora não tenha nenhuma pretensão classifi-
catória, permite que tenhamos uma visão sistêmica, circular, das relações, evi-
tando uma leitura de causalidade linear, em que haja, como na leitura jurídica, um
culpado e um inocente – no casal e no ex-casal. Além disso, na análise dos casos
apresentados a Juízo, pode predominar um tipo de colusão, ou pode aparecer uma
combinação de dois ou mais tipos colusivos que interagem entre si.

Pela leitura sob o prisma do conceito de Willi, percebe-se a mesma
co-responsabilidade na manutenção dos conflitos, tanto emocional como juridi-
camente, via advogados e Tribunal. Não há culpados ou vítimas em uma relação
ou em sua ruptura, mas apenas co-responsáveis, ainda que involuntariamente,
na manutenção de conflitos não resolvidos ao longo de suas vidas.

Colusão – conceitos e classificação

Colusão narcisista

Segundo a teoria psicanalítica, o narcisismo não se inclui diretamente
na representação dos graus de desenvolvimento da libido: ocorre paralela-
mente como outro aspecto do desenvolvimento da primeira infância. Freud
distinguia dois momentos do narcisismo: o primário e o secundário.

A eleição do parceiro ocorre segundo suas características de personali-
dade narcísica, já tão sobejamente descritas na literatura psicanalítica, e a
busca se concentra em encontrar alguém que não tenha aspirações próprias,
que o adore e o idealize. O consorte que atende a essas expectativas do parceiro
encaixa-se facilmente no modelo, uma vez que, em função de um ego muito
diferente, renuncia à aspiração de uma identidade própria, idealizando ser
absorvido “misticamente” pelo outro. O narcisista complementar encontra no
narcisista idealizado sua própria identificação.

Colocado em um modelo circular de interação, poder-se-ia esquematizar
a relação da seguinte maneira: ao mesmo tempo sente-se aprisionado às ex-
pectativas do outro e tenta defender-se agredindo o companheiro e lutando
para conservar sua identidade, pois está cada vez mais impregnado com as
projeções do cônjuge, e de certa forma afirma-se nelas.

Tanto o pólo narcísico como o pólo complementar da relação acham-se
presos um ao outro, pois um é a possibilidade de existir idealizadamente do
outro, em um jogo de projeção e introjeção. Acham-se presos a uma armadi-
lha, em que ao sujeito narcisista só seria possível uma relação superficial, e o
sujeito complementar só admite uma relação simbiótica absoluta.
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Colusão oral

Essa colusão tem como temática a relação mãe-filho no primeiro ano de
vida, em que há satisfação do prazer por meio do contato oral com o mundo
externo (ex.: amamentação).

Na eleição do parceiro, o cônjuge – na posição de “filho-lactente” adotivo
– tem expectativas de satisfação de suas necessidades orais. Em função de
seus problemas da primeira infância, oriundos de uma mãe com dificuldade
em lidar com a fase oral do bebê (talvez em função das próprias dificuldades
que possa ter tido nessa fase), gostaria de colocar-se em uma posição regres-
siva-passiva, e resgatar a satisfação de sua oralidade. Recusa-se a tomar qual-
quer posição progressiva, na posição mãe, temendo repetir aí a mãe má,
internalizada como objeto mau. Essas funções maternas são transferidas ao
parceiro, de forma idealizada, que seria visto como uma mãe ideal.

O parceiro que se acha na posição “materna”, em função de reações
progressivas antifóbicas em relação às próprias dificuldades orais, busca
encontrar alguém que possa salvar, cuidar e se preocupar, transferindo ao
outro suas próprias necessidades e apetites orais recalcados, medo de sua
própria regressão e dependência. Nessa fixação oral comum, o “lactente”
coloca-se em uma regressão oral, e a “mãe” em progressão oral. A regressão
de um e a progressão do outro são interdependentes.

O ativo, na sua progressividade (isto é, na sua ação), afirma-se afastando
seus temores de abandono e dependência, como o passivo, agindo regressiva-
mente (isto é, em sua omissão ou recepção), protege-se do medo da perda da
dependência e da solidão.

Ao longo da convivência, como conseqüência do fundo neurótico de base
desta relação, os conflitos terminam por aflorar em razão do retorno do recalque,
tendendo à repetição dos conflitos não resolvidos. O “lactente” começa a per-
seguir a “mãe ideal”, agora frustradora, passando a relacionar-se com ela pelo
papel da “mãe má” introjetada. Retrocede cada vez mais em sua conduta,
colocando o parceiro “mãe” em uma posição de fracasso nesse jogo, uma vez
que não mais reconhece ou valoriza os cuidados do parceiro; ao mesmo tempo
teme que, por seus atos agressivos, esgote a fonte de cuidados, terminando
por perdê-la, como na situação original da infância. Quanto mais o cônjuge
“mãe” se esforça, mais é rechaçado pelo cônjuge “lactente”, que agora o teme
como a projeção do objeto mau.
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Cada um deles, por seu próprio fundo neurótico, acirra os conflitos
internos do outro, que desenvolve defesas cada vez mais rígidas. O “lactente”,
de saciado e reconhecido no início da relação, passa a se mostrar insaciável e
mal-agradecido, e a “mãe ideal” do início passa a cobrar e desaprovar as atitu-
des do primeiro, em um desenvolvimento circular interminável.

Colusão anal-sádica

De acordo com a psicologia psicanalítica do desenvolvimento, a fase
anal-sádica apresenta-se entre os dois e os quatro anos de idade. Escapar da
mãe e correr adquire um significado de experimentação importante, em que
mãe e filho jogam o jogo da dessimbiotização, e se preparam para uma nova
forma de relação.

A possibilidade de dissociação entre sujeito e objeto, o maior desenvol-
vimento egóico e a autonomia, contrastam com a segurança e o acolhimento
da fase simbiótica anterior. Esse conflito entre a sensação de ser uno com a
mãe, e a sensação de perda dessa unicidade, expressa-se pelas polarizações
características desse momento: dependência versus autonomia, domínio versus
submissão, atividade versus passividade, construção versus destruição, retorno
ao estado amorfo versus experimento da individuação.

No caso em que os pais, por sua vez, encontram dificuldades na fase
anal, será ainda mais fácil que se deixem arrastar por esse jogo de poder. A
mãe e/ou o pai podem desejar impor ou cobrar determinadas posturas da
criança, de forma a se afirmarem no poder; porém, se estiverem presos a
conflitos entre autonomia e heteronomia, ficarão divididos entre ir ou não
contra a vontade da criança. Introjeta um padrão de relação que fará parte
importante em uma relação matrimonial futura. Quem não deseja ser domi-
nado terá de dominar o outro, seja pela sedução carinhosa e obediente, seja
pela confrontação direta, levando o outro à exasperação e à impotência.

O dominante ativo – embora atue com uma avidez de poder e sadismo –
parece possuir uma formação reativa em relação ao medo de ceder ao próprio
desejo de submissão ao outro. No casamento e na família ele exige adesão
incondicional, como expressão de seu conflito. Essa adesão visa atenuar o medo
da separação e do abandono. Em contrapartida, o sujeito passivo da relação
aceita, aparentemente, todas as imposições da outra parte, feliz por não preci-
sar posicionar-se ou assumir qualquer responsabilidade direta em relação ao
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casamento, e até à própria vida. Porém, essa posição é apenas aparente, uma
vez que, por trás dessa docilidade e submissão, há a intenção de manter o
poder e o controle da relação pela obediência e tolerância.

Colusão dominante-dominado

“Esta forma de colusão advém do jogo conjunto de um caráter anal
ativo com outro passivo” (Willi, 1999, p. 121). Torna-se então um derivado
da colusão anal-sádica.

O ativo, na sua progressividade, afirma-se afastando seus temores de
abandono e dependência, como o passivo, agindo regressivamente, protege-
se do medo da perda da dependência e da solidão. O sujeito ativo da relação
muitas vezes não tem consciência de seus temores, porque estes se expres-
sam pelo sujeito passivo, que se recusa a ter autonomia, abandonando-se na
mão de seu consorte.

Esse padrão relacional mantém-se até que o conflito se manifeste pelo
retorno do reprimido. O passivo reage, agora buscando uma maior autonomia
e eqüidade de valor em relação ao cônjuge, não admitindo sentir-se explora-
do. Rejeita as tentativas de manutenção de poder do cônjuge ativo, deixando-o
impotente, abandonado e confuso.

Na medida em que a intensidade desse jogo de poder cresce, pode-se
chegar a uma forma mais elevada da relação de poder, a que Willi nomeia
colusão sadomasoquista. Todos os esforços na conquista do poder permeiam a
luta interna contra a própria impotência. O objetivo é ficar pelo menos alguns
centímetros à frente do outro. Nesse jogo, o masoquista pode sentir um enor-
me prazer ao deixar o sádico enraivecido, denunciando assim sua fragilidade.
Ambos falam ao mesmo tempo, e por isso os diálogos verbal e não-verbal
ficam prejudicados.

Como na relação dominante-dominado, em geral o sádico tem também
a fantasia de entregar-se ao poder e à dependência do cônjuge, por isso busca
alguém que se entregue totalmente a ele, em completa dependência, para não
se sentir ameaçado.

No nível sexual acontece o mesmo. Essa dificuldade de dar algo ao
parceiro aparece até na dificuldade do orgasmo, tanto do marido como da
mulher. O orgasmo seria a derrota, a entrega, e a perda da dignidade, ao
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admitir que não é possível perpetuar indefinidamente o auto-prazer (mas-
turbação), havendo necessidade do outro para proporcionar prazer sexual.
Torna-se então uma luta contra a tendência à regressão oral, originada na
dependência paterna, e na ambivalência de romper e manter esse tipo de
vinculação objetal.

A luta anal pelo poder caracteriza-se muitas vezes pela mistura poderosa
de medo e prazer. Graças, porém, ao emaranhado da luta, a separação fica
muito distante, embora muitas vezes pareça iminente aos olhos dos que estão
de fora. Essa luta pode se dar de uma forma cruel, tocando os limites do supor-
tável, porém só até o ponto em que o parceiro agüente, pois a intenção não é
a separação, e sim a continuidade da luta.

Colusão fálico-edipal

A chamada fase fálico-edipal do desenvolvimento, descrita por Freud,
encontra ainda muitas críticas, porque ele parece não ter levado em considera-
ção o contexto histórico e sociocultural, e suas influências na criação de papéis.
Entendeu como universal um núcleo sociocultural da família burguesa vitoriana.

De acordo com sua teoria, Freud afirma que a fase fálico-edipal abrange
o período entre o quarto e o sétimo ano de vida da criança, com a descoberta
da sexualidade e o complexo de Édipo.

Nesse tipo de colusão o amor é visto como afirmação masculina;
diante do contexto biopsicossocial das relações, ocorre aqui uma constru-
ção de estereótipos dos papéis masculino e feminino na sociedade, em que
se esperam determinadas tarefas e comportamentos, que são tanto mais
cristalizados quanto mais neuróticas forem as relações; baseia-se na difi-
culdade de se identificar com as figuras parentais (muito fracas ou muito
poderosas), com as quais os cônjuges não conseguem rivalizar e dissociar-
se. Atualmente existe uma grande insegurança sobre quanto a peculiarida-
de da mulher é conseqüência de uma situação social desvantajosa, ou fun-
damentada biologicamente.

Quando Willi se refere à inveja do pênis, mencionada por Freud, não o
faz no sentido literal do termo, mas como a inveja dos privilégios masculinos.
Da mesma forma, o medo da castração é visto como ligado à perda do papel
masculino e todas as suas implicações.
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Nas formas de colusão vistas até aqui não se observam ligações diretas
entre os conflitos e o sexo, à exceção da anal-sádica, em que o papel ativo é
identificado mais pelo marido, e o passivo-masoquista pela esposa, de acor-
do com Willi.

A superação desse conflito está intimamente ligada à conduta dos pais,
que poderão ajudar a transcendê-lo, ou dificultar decisivamente sua resolução.
Uma mãe em conflito com o marido pode sentir-se neuroticamente envolvida
com os desejos sexuais do filho, estimulando-os ou divertindo-se com eles,
colocando no filho as projeções de um companheiro ideal, que o marido não
consegue desempenhar. Estimula muitas vezes as expectativas do filho, para
rompê-las bruscamente tempos depois, devido aos impedimentos e recalques
da proibição do incesto. O comportamento variável e previsível da mãe pode
criar dificuldades ao filho na renúncia da mãe como objeto sexual, e quando
este o faz, é com o sentimento de masculinidade ferido. Filhos culpados por
superar os pais, ou tão reprimidos pela força da figura parental, podem sub-
meter-se homossexualmente às fantasias de poder dos pais. Assim, “o com-
plexo de Édipo pode converter-se em um verdadeiro conflito de consortes, em
um jogo neurótico, no sentido de uma colusão” (p. 152).

O filho pode não ser capaz de romper com a mãe quando se casa, incluin-
do-a na relação. O pai, ciumento do genro ou inferiorizado pelas vitórias do filho,
agride-o e o diminui. Esse processo acaba se traduzindo em uma relação de ten-
são também em nível geracional, influindo muitas vezes fora do campo familiar e
entrando no campo profissional, por exemplo, em que por trás das dificuldades de
trabalho encontram-se colusões edipais pais-filhos não resolvidas.

Sexualmente, essa manobra sedutora baseia-se no fato de achar que pela
entrega sexual pode preencher o companheiro, sem que precise dar mais nada de
si além do contato genital. Como pano de fundo dessa conduta de sedução, pouco
envolvimento e medo da entrega, encontramos um complexo de Édipo não resol-
vido. Essa postura dificulta a superação do complexo de Édipo e interfere na rela-
ção marital posterior, pois acaba ocorrendo a reativação da situação edípica.

Com muita dificuldade de se libertarem da figura materna, esses homens
moram com a mãe e casam-se tarde. Como formação reativa, praticam espor-
tes perigosos e arriscados em uma tentativa de se desgarrar da “invencível
sujeição à mãe-terra”, por meio de sua masculinidade espetacular. Nessa busca,
precisam de uma mulher que lhes proteja de suas próprias tendências passi-
vo-femininas que, de acordo com Willi, podem ser a defesa da problemática
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edípica e de castração não superadas. Adquirem no casamento a postura do
homem que se sacrifica pela família, sendo o pai e o marido provedor e indis-
pensável, responsável único pelo êxito do casamento. Renunciam às próprias
necessidades passivas em prol do casamento, evitando assim cair outra vez na
dependência de uma figura materna. Deslocam para a mulher suas necessida-
des exibicionistas, usufruindo de toda a movimentação dramática da esposa.
Willi denomina esse sujeito de marido neurótico.

Para a mulher, a figura materna geralmente é fraca, ausente, ofuscada
pela figura sedutora do pai, pouco feminina e de difícil identificação para a
filha. Ela projeta no homem suas próprias expectativas quanto à masculinida-
de, ao mesmo tempo que o inveja por exercê-la. A relação projetiva da histé-
rica complementa-se com a necessidade do marido histeriófilo de receber
essas projeções como a auto-afirmação que necessita. Essa tolerância infinita
atormenta a mulher, coloca-lhe culpa e nela projeta a própria impotência
diante do masoquismo pronunciado desse marido passivo-feminino. Por ve-
zes, é o aspecto edípico que se faz muito presente no jogo de forças da relação,
seja na identificação no cônjuge, do próprio genitor e sua repetição, seja na
escolha, por contra-identificação, do oposto ao genitor, para evitar, ao menos
ilusoriamente, a repetição do modelo dos pais. Por outras vezes, predomina o
aspecto fálico da relação, quando existe a necessidade básica de reprimir ten-
dências masculinas na mulher, e tendências passivo-femininas no homem,
em um jogo de projeção mútua de papéis. Essa postura dificulta a superação
do complexo de Édipo e interfere na relação marital posterior, pois acaba ocor-
rendo a reativação da situação edípica.

Na eleição do parceiro o que se vê é uma mulher vitimizada, fragilizada,
seja pela perda de um grande amor, ou pela difícil convivência com pais que
lhe tratam mal, e que precisa de um homem que a salve de sua infelicidade.
Já para o parceiro, essa gratidão feminina é uma fonte de garantias de satisfação
narcísica, que por sua vez nutre-se da garantia da doação feminina e da pere-
ne garantia de afeto. Deixando-se seduzir por essas expectativas de relação, é
manipulado à vontade pela parceira.

Na relação matrimonial a mulher tenta, a princípio, sublimar sua
sensação de inferioridade feminina como forma de identificação com o mari-
do. Ao se dar conta do poder que possui em controlar a masculinidade do
marido, sexual e emocionalmente, tem a sensação de lhe roubar o pênis,
apoderando-se do controle de seu funcionamento. O marido, por sua vez,
encontra-se resignado à situação de repressão fálico-agressiva, mantendo
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assim suas fantasias edipais sob controle. Coloca sua potência na esposa,
livrando-se assim de seus próprios temores.

Os conflitos de base fálico-edipal têm muitas vezes uma fixação oral
adicional, o que desloca a interação do casal, em nível de colusão oral, do
cuidar e ser cuidado. O “cuidado” aceita a posição, pois também se identi-
fica com as mesmas necessidades orais, transferindo as expectativas da
mãe para o marido.

Além do casamento histérico, reduto mais comum dos conflitos fálico-
edipais, há uma outra variação, em que o marido lança mão de uma conduta
fálico-exibicionista, alardeando masculinidade e êxito profissional como forma
de escapar do medo da dependência e da castração. Porém, novamente precisa
da reafirmação constante da mulher, que se vê obrigada a reafirmá-lo, para
que não fracasse ou busque essa afirmação em outras mulheres, embora, no
fundo, considere-o apenas um “crianção”.

Esses conceitos de colusão e a classificação das relações neuróticas faci-
lita a compreensão da dinâmica conjugal e dos conflitos emocionais relativos à
separação. Com isso, é possível entender qual é o papel de cada um dos ex-
cônjuges durante o processo de separação, e qual deverá ser o papel do Poder
Judiciário, do juiz, dos advogados, do Setor de Psicologia e Serviço Social das
Varas dos Foros Central e Regionais, e dos Tribunais de Justiça Estaduais.

Essa busca interna de soluções para os conflitos trazidos ao Judiciário,
que tramitam nas Varas de Família e Sucessões, significa uma ampliação do
trabalho do psicólogo judiciário para além da mera verificação dos fatos e reda-
ção do laudo. Sem pretender, em hipótese alguma, substituir o psicoterapeuta
familiar (psicólogo especialista em terapia de casal e família), o psicólogo judi-
ciário também deve ser chamado a ocupar um lugar na dinâmica familiar, e a
ficar atento ao processo de inconsciente grupal, que comporta as fantasias
inconscientes de cada membro da família, e que são compartilhadas com
todos, e as ansiedades geradas por essas fantasias, que induzem os membros
da família a utilizarem defesas complementares entre si.

É claro que não se pretende substituir a psicoterapia familiar (em âmbito
clínico), porque não é essa a função do psicólogo judiciário. A psicoterapia de
casal deve fazer parte do processo de compreensão da dinâmica familiar, com
muito mais recursos e tempo hábil do que ocorreria no espaço limitado desti-
nado à Psicologia no sistema judiciário.
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“Collusive Games” on Familiar Courts

Abstract

In Family Courts, the legal proceedings the demands are not the only ones but include also
emotional unconscious messages of frustration, hate, revolt, dissatisfied wishes, due to the
breaking off of “pacts” that were fixed since the partner’s choice, perpetuated during the
marriage and reiterated through divorce process, causing suffering to the whole family.
The psychiatry Jürg Willi created the word “collusion” for this neurotic game in familiar
relations. The judicial psychologist ought to be aware of these unconscious messages, to
be able to, with the judge, to help the people to find the best solution for the family.
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