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floresta, numa noite escura, fria e nublada. Reencontrei o ca-
minho através do que aprendi com meus pais: com minha mãe, 
como utilizar o guia que há em nós; com meu pai, como iluminar 
o caminho. Por fim, com minha filha, como encontrar forças para 
seguir a viagem. 

Durante este trabalho tive a imensa tristeza de perder 
meus pais, e a grande alegria de ter tido minha filha. Aos três 
dedico este livro.
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prefácio

Prefaciar a obra de Lídia Rosalina de Castro, ora em sua 
edição revisada, é para mim motivo de redobrada satisfação 
e, ao mesmo tempo, possibilidade de testemunhar o valor 
desta contribuição na área da psicologia. Resultado de sua 
tese de doutorado, a qual pude conhecer de perto. Estive na 
banca de qualificação, convidada pelo querido Prof. Dr. André 
Jacquemin, brasileiro de coração, que tanto nos ensinou e 
produziu na área da avaliação psicológica. E, sofridos todos 
com sua ausência, ficamos mais próximas, Lídia e eu, com 
este livro tão precioso a permear nosso relacionamento. Acom-
panhei, assim, a fase final do trabalho, sei do cuidado que ela 
teve na análise dos casos, na articulação das ideias. Como 
soube passar suas reflexões e conclusões para todos da área 
da psicologia e também do direito, que são tão relevantes  
no trabalho do psicólogo na área jurídica e, em especial, nas 
Varas de Família.

O livro versa sobre esta área de atuação ainda pouco conhe-
cida, ou seja, o trabalho do psicólogo nas Varas de Família. Como 
a autora afirma, ela se colocou diante do desafio de demonstrar, 
de forma científica e em profundidade, o funcionamento psíquico 



dos ex-casais periciados. E, como o leitor terá oportunidade de 
verificar, Lídia enfrentou e venceu esse desafio.

Não se pode trabalhar a partir de generalizações simplistas, 
as quais levam os psicólogos a concluir, por exemplo, que casais se 
separam para continuar unidos, brigando na justiça, sem um estu-
do aprofundado da realidade do que se passa de fato.

A partir de sua vasta experiência como perita das Varas de 
Família, em especial do Fórum onde exerce sua função há mais 
de 26 anos, tendo ainda o cargo de chefiar uma equipe de psicó-
logos, Lídia escreve este livro com todo o cuidado, com rigor 
científico e partilha conosco, leitores, sua experiência, trazendo 
contribuições para o psicólogo, para o pesquisador e para o peri-
to que deve desenvolver este tão importante trabalho.

Pode-se também observar como sua formação em psicos-
somática psicanalítica se presentifica em suas reflexões, consi-
derando que psicossomática é uma forma de encarar o ser hu-
mano. Lídia se diz identificada com esta maneira de encarar o 
ser humano, em especial o que sofre. E o movimento da psicos-
somática, nas palavras do ex-presidente da Associação Brasilei-
ra de Psicossomática (2002-2006), Dr. Jose Roberto Siqueira 
Castro, “prioriza a formação da pessoa do profissional, que 
além de técnico, deverá estar comprometido com o outro, com 
a relação com o paciente (ou os clientes) e outros profissionais, 
e acima de tudo, com o seu desejo”.*

Assim, Lídia é esta profissional. Com certeza, este livro é 
reflexo de seu trabalho vinculado com seus clientes, os casais 
periciados, com os outros profissionais e, certamente, com seu 
desejo de fazer uma psicologia de valor inserida na realidade 
que vivemos, trazendo para os leitores suas contribuições. 

Vale ainda destacar que este livro trata da área da avalia-
ção psicológica, uma vez que Lídia realizou seus estudos a par-
tir dos testes projetivos clássicos e de indiscutível valor em nos-
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so meio. Trata-se do Teste de Apercepção Temática (TAT), o 
protótipo dos testes desta natureza (apercepção temática), e do 
Teste de Rorschach, o qual pela complexidade e relevância se 
configura como quase uma especialidade na psicologia projeti-
va. Podemos observar aqui a influência de sua atuação como 
supervisora de psicodiagnóstico e psicoterapia na clínica da Fa-
culdade São Marcos, onde com sua sensibilidade pode se apro-
ximar da vivência emocional de crianças e mães, o que pode ser 
visto pela forma como discute o material clínico apresentado e 
como trabalha com o material dos testes. 

Neste livro, evidencia-se o cuidado da psicóloga clínica e 
da estudiosa da escola de psicanálise francesa não lacaniana.

A complexidade desse trabalho se insere nas diversas áreas 
que Lídia distribui pelos seis capítulos do livro e na conclusão.

Os primeiros dois capítulos são dedicados ao trabalho do 
psicólogo nas Varas de Família, em especial à atuação do perito, 
no primeiro, com destaque ao psicodiagnóstico. No segundo, Lí-
dia traz reflexões mais específicas sobre as motivações de sepa-
rações de casais e as dificuldades na assunção dos papéis de ma-
ternidade e paternidade por muitas pessoas que se separam. 

Os terceiro e quarto capítulos são dedicados à discussão 
de aspectos psicopatológicos envolvidos neste trabalho. A par-
tir da escola francesa de psicanálise não lacaniana, faz conside-
rações sobre conceitos básicos que fundamentam sua atuação. 
Já no quarto capítulo, discute a questão de ter encontrado pou-
cas estruturas neuróticas entre as pessoas periciadas, fazendo 
reflexões sobre esses fenômenos que são para o clínico e para o 
pesquisador dados interessantes.

Os últimos capítulos englobam o estudo de campo pro-
priamente. No quinto, Lídia se dedica ao estudo dos testes em-
pregados, trazendo para o psicólogo clínico que utiliza a avalia-
ção psicológica relevante contribuição, uma vez que faz um resu-
mo teórico abrangente da forma de interpretação por ela empre-
gada nesses dois fundamentais instrumentos projetivos, o TAT e 
o Teste de Rorschach. No sexto, estamos diante de Lídia, a clíni-
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ca, que nos apresenta seus três estudos de caso. Temos o empre-
go dos testes, a análise e a interpretação desses e suas reflexões 
sobre as questões centrais deste livro: motivações da disputa de 
guarda e regulamentação de visitas do filho, no contexto de se-
parações mal resolvidas e litigiosas em sua maioria.

E finalmente na Conclusão, Lídia reflete sobre como é 
pensada a perícia psicológica nas Varas de Família. Mostra de 
forma clara que está diante de universos mentais, de vivências 
emocionais particulares. Faz sugestões sobre o trabalho do psi-
cólogo nos estudos de caso. Temos o emprego dos testes, a aná-
lise e a interpretação deles e suas reflexões sobre as questões 
centrais deste livro.

Desta forma, convido o leitor, estudante ou profissional de 
psicologia ou de direito, a adentrar pelas páginas que se seguem, 
na certeza de que terá, como eu, uma experiência de crescimen-
to profissional e pessoal. Trata-se de uma possibilidade de co-
nhecer melhor a psicologia científica, a área de avaliação psico-
lógica, em especial os testes projetivos, TAT e Rorschach, as rela-
ções do direito com a psicologia, o trabalho de peritos nas Varas 
de Família. Mas, mais do que isso, se trata de conhecer uma pro-
fissional implicada diretamente com as questões do amor, do se 
casar, ter filhos, se separar, da dor, enfim, do viver. A experiência 
valerá a pena.

Leila Cury Tardivo

Professora Associada do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo (USP).
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introdução

As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para 
uns, que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas 
não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios, 
são problemas. Para meu negociante eram ouro [...] E 
tu terás estrelas que sabem rir!

Saint-Exúpéry

Este livro nasce da confluência de uma série de experi-
ências – profissionais e pessoais – que faz com que eu seja 
quem sou e que tenha uma determinada visão de homem. 
Compartilhar minha forma de pensar, e fazê-la de forma cien-
tífica, é meu desafio.

Este livro é baseado na tese de doutorado que defendi 
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), 
dois anos antes de sua primeira edição. Esta obra guarda mui-
to de seu formato original. É indicada tanto para os que quei-
ram conhecer em profundidade a realidade dos casos avalia-
dos em Vara de Família como para os que queiram adquirir 
uma forma de sistematização de casos clínicos. Essa sistemati-
zação atende ao trabalho do pesquisador científico e ao do pe-
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rito, que guardam, como teremos a oportunidade de averiguar 
ao longo desta obra, muitas semelhanças entre si.

Esta obra está mais diretamente relacionada ao trabalho 
que desenvolvo como perita das Varas de Família do Fórum João 
Mendes, São Paulo, Capital. Trata-se de um trabalho que já reali-
zo há mais de 16 anos. Lá também sou chefe da equipe de psicó-
logos (há mais de 22 anos), com os quais tenho imenso prazer de 
compartilhar grande parte de minha existência.

De forma mais indireta, contudo, sinto que minhas ou-
tras experiências profissionais também influenciaram meu 
modo de compreender os casos atendidos no tribunal. Ser pro-
fessora e supervisora de Psicossomática da Criança, no Curso 
de Psicossomática do Instituto Sedes Sapientiae, trouxe-me a 
grata oportunidade de verificar a aplicabilidade dessa teoria – 
psicossomática psicanalítica – não só no campo das doenças 
orgânicas, mas, também, em outros problemas e questões hu-
manas, visto que é uma teoria geral e abrangente sobre o fun-
cionamento psíquico. Ser professora, supervisora e coordena-
dora do Curso de Terapia Mães/Bebês, nesse mesmo Instituto, 
demonstrou-me quanto é complexa a tarefa de tornar-se pais, 
quanto pesa para o desenvolvimento do bebê as dificuldades 
provenientes de problemas psíquicos, não resolvidos de forma 
satisfatória, dos pais. Como supervisora da Clínica da Faculda-
de de Psicologia da UNIMARCO (onde trabalho há mais de 15 
anos), tenho tido a oportunidade ímpar de estudar os conflitos 
e problemas humanos sob outro prisma: do diagnóstico e da 
terapia de crianças que procuram aquela Instituição.

Teoricamente, sou influenciada pela psicanálise francesa 
não lacaniana. Utilizo-me, também, das técnicas projetivas de 
Rorschach e do Teste de Apercepção Temática (TAT). Essas 
duas técnicas são estudadas pela mesma equipe de pesquisa-
dores franceses: Chabert, Debray, Shentoub e Brelet, para citar 
seus maiores expoentes. O referencial teórico e as técnicas que 
utilizo vêm de um conjunto de pesquisadores que têm uma li-
nha bastante comum de pensamento.
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A necessidade de um estudo mais sistemático sobre a 
compreensão psicológica das partes periciadas nos processos de 
disputa de guarda e regulamentação de visitas é premente. Esse 
é, ainda, um assunto pouco conhecido. Há, como bem apontou 
Thery (1985), falta de estudos tanto qualitativos quanto quanti-
tativos sobre o tema. Os estudos existentes sobre perícia psico-
lógica nas Varas de Família são considerações apenas teóricas, 
das mais diversas, sem quaisquer dados empíricos que as fun-
damentem. Nosso trabalho vem auxiliar a preencher uma lacu-
na existente nesse campo do estudo.

Ocorre que essas teorizações sobre a perícia psicológica 
são tanto calcadas em considerações sobre uma possível prática 
pericial quanto supõem um tipo de problemática afetiva das pes-
soas periciadas, que não correspondem à realidade dos fatos. 

Nosso objetivo principal é mostrar os tipos de problemá-
ticas afetivas a que somos chamados a intervir, como peritos, 
nas Varas de Família, demonstrando, assim, que essas proble-
máticas são diferentes das que supõem essas concepções pura-
mente teóricas.

Nossa atuação nas Varas de Família é bastante complexa, 
pois está inserida, concomitantemente, na interseção de dife-
rentes campos de estudo. A formulação dos capítulos desta obra 
visa, a bem da didática, ilustrar um pouco o panorama geral 
das áreas de estudo nas quais estamos inseridos. Cada capítulo 
é, portanto, uma breve apresentação de cada uma delas.

Vejamos, então, as áreas às quais estamos interligados e 
como essas se distribuem nos diferentes capítulos.

• Capítulo 1 – A Perícia Psicológica nas Varas de Família. 
Inicialmente, traçamos um breve panorama das atuais concep-
ções tanto sobre a perícia quanto sobre o funcionamento psí-
quico das pessoas periciadas, recolocando nosso objetivo de 
trabalho. Em seguida, situamos o leitor em relação ao contex-
to prático/institucional no qual estamos inseridos. Explicitare-
mos o trabalho do perito em duas vertentes que se interpene-
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tram: a do contexto jurídico e a do contexto do psicodiagnós-
tico clínico não pericial.

• Capítulo 2 – Problemas nas Varas de Família: de separa-
ção do casal e/ou no exercício da paternidade e maternidade. De-
senvolveremos a ideia de que os casos periciados das Varas de Fa-
mília apresentam tanto problemas relativos a separações mal-ela-
boradas pelo ex-casal quanto problemas no exercício da materni-
dade/paternidade, vertentes não necessariamente excludentes. 

• Capítulo 3 – Classificação Nosológica. A psicologia ju-
rídica não é uma linha teórica em si mesma. Ela extrai ferra-
mentas de trabalho dos conhecimentos adquiridos em outras 
áreas do saber psicológico. É importante frisar que o psicólogo 
jurídico, quer tenha consciência ou não, norteia seus estudos e 
pareceres de acordo com determinada concepção de homem e 
de psicopatologia. Assim, enfatizamos que nossa opção teórica 
de análise é um dos ramos da psicanálise: a da psicanálise 
francesa não lacaniana. Explicitaremos aqui alguns dos con-
ceitos básicos que fundamentam nossa opção metodológica e 
de interpretação dos casos.

• Capítulo 4 – A Raridade das Estruturas Neuróticas nos Pe-
riciados. Apresentamos, aqui, um dado muito instigante de nossa 
observação durante todos esses anos de trabalho como perita: a 
raridade das estruturas neuróticas nos periciados. Apontamos, 
em seguida, algumas hipóteses explicativas para esse fenômeno.

• Capítulo 5 – Nesse capítulo, discutiremos a Metodolo-
gia empregada nesse estudo, bem como nos aprofundaremos 
no uso dos testes projetivos. Há vários testes projetivos, deles 
escolhemos para nosso trabalho o Rorschach e o TAT. Há inú-
meras formulações teóricas e modos de interpretação para 
cada um deles. Nossa escolha foi pela análise desses testes sob 
um determinado tipo de enfoque teórico. Como a forma de 
análise e de interpretação dessas técnicas é central em nosso 
estudo, e como ela é pouco divulgada e conhecida em nosso 
meio, optamos por desenvolver alguns dos conceitos básicos 
que utilizamos para interpretação desses testes.
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• Capítulo 6 – Análise de Casos. Aqui, discutiremos três 
estudos de caso, buscando compreender o que leva um ex-casal 
à disputa de guarda e regulamentação de visitas do filho. Por 
que eles disputam? Há um interesse legítimo pelos filhos? Seria 
o litígio apenas fomentado por uma separação mal resolvida 
dos pais? Ou poderíamos estabelecer entre esses dois polos uma 
linha contínua na qual situaríamos os diferentes casos?

• Conclusão – A compreensão psicológica dos casos pe-
riciados, que expusemos exaustivamente neste livro, reflete 
diretamente em como é pensada a perícia psicológica na Vara 
de Família. Com base nos dados obtidos, refutaremos a ideia 
de que a mediação é a alternativa mais cabível para atender à 
demanda afetiva da população por nós atendida.

Ressaltamos que esta obra diz respeito a nossas relações 
com os filhos, com o companheiro(a) e sobre como elaborar a 
separação e o sentimento de estar só. Verificamos que cada 
qual ama, tem filhos e se separa a sua maneira e como pode. 
Cada qual tende a ver e sentir o mundo de acordo com suas 
vivências e modos de funcionamento mental. É sob essa pers-
pectiva que edificamos este livro.


