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RESUMO  

 

Nos dias atuais, é comum casais não suportarem o divórcio ou separação a qual 

diversas vezes, utilizam de atitudes hostis a fim de distanciar o filho do outro genitor. Tais 

atos podem ser considerados alienação parental, onde embora, por vezes, não exista intenção 

de prejudicar a criança, está acaba por ter sua constituição psíquica desestruturada. Os filhos 

são usados como instrumento de vingança, os genitores guardiães incutem nos filhos 

sentimentos hostis em relação ao genitor que não porta a guarda. A alienação parental começa 

a atuar e a criança ou adolescente acaba por ter ódio e a percepção de que o genitor não 

guardião é um intruso, acarretando no efeito mais grave que é a Síndrome de alienação 

parental que é uma prática utilizada de forma recorrente e irresponsável que põe em risco a 

saúde emocional e compromete o sadio desenvolvimento da criança e do adolescente. A partir 

dessa perspectiva, o objetivo principal é compreender quais os efeitos da Alienação Parental 

no desenvolvimento da criança e do adolescente, bem como os sintomas decorrente na 

alienação, os fatores que intervém no processo de rompimento no vínculo criança/genitor e o 

que isto reflete na vida social, escolar e familiar.  Vale ressalta-se a importância da 

identificação desses atos tão recorrentes, para que providências sejam tomadas e seja 

assegurada a proteção integral da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Além 

disso, é necessário considerar o conjunto familiar, de forma que todos os envolvidos mereçam 

cuidados e atenção, estes que estão sofrendo de modo subjetivo, sendo necessário a relevância 

da manutenção do vínculo na constituição das relações afetivas da criança vítima do litígio 

familiar. Diante da Lei n. 12.318/2010, que disciplinou a figura da alienação parental, a qual 

fora de suma importância para análise do tema proposto reconhecendo a sua existência e a 

necessidade de proteção do vitimado buscando analisar tais situações, bem como as 

consequências da alienação parental, fator este surgiu a motivação para o desenvolvimento 

deste trabalho. Com o intuito de atingir os objetivos propostos o presente estudo utilizará 

técnicas de levantamento bibliográfico utilizando-se de artigos, dissertações e teses a respeito 

dos efeitos da Alienação Parental no desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 

Palavras-chave: alienação parental; síndrome da alienação parental; criança e adolescente.  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                            ABSTRACT 

 

Nowadays, it is common for couples not to endure divorce or separation which they often use 

hostile attitudes in order to distance their child from the other parent. Such acts can be 

considered parental alienation, where although sometimes there is no intention to harm the 

child, it ends up having its psychic constitution unstructured. Children are used as an 

instrument of revenge, guardian parents instill hostile feelings about the parent who does not 

keep it. Parental alienation begins to act and the child or adolescent ends up having hatred and 

the perception that the non-guardian parent is an intruder, resulting in the most serious effect 

that is parental alienation syndrome that is a practice used in a recurrent and irresponsible way 

that endangers emotional health and compromises the healthy development of the child and 

adolescent. From this perspective, the main objective is to understand the effects of Parental 

Alienation on the development of children and adolescents, as well as the symptoms resulting 

in alienation, the factors that intervene in the process of disruption in the child/parent bond 

and what this reflects on social, school and family life.  Vale emphasizes the importance of 

identifying such recurrent acts, so that measures are taken and the integral protection of the 

child and adolescent with absolute priority is ensured. Moreover, it is necessary to consider 

the family group, so that all those involved deserve care and care, those who are suffering 

subjectively, and it is necessary to maintain the bond in the constitution of the affective 

relationships of the child who is victims of family dispute. Given Law No. 12,318/2010, 

which disciplined the figure of parental alienation, which was of paramount importance for 

analyzing the proposed theme recognizing its existence and the need for protection of the 

victim seeking to analyze such situations, as well as the consequences of parental alienation, a 

factor this arose the motivation for the development of this work. In order to achieve the 

objectives proposed, this study will use bibliographic survey techniques using articles, 

dissertations and theses regarding the effects of Parental Alienation on the development of 

children and adolescents. 

 

Keywords: parental alienation; parental alienation syndrome; child and adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO   

O tema de Alienação Parental – (AP)
1
 ressalta suas consequências perante a criança e 

ao adolescente, além de salientar todos os aspectos psicológicos e comportamentais que o 

alienado possa adquirir diante dessas situações conflituosas, e quão prejudicial ao seu 

desenvolvimento biopsicossocial podem acarretar, como a Síndrome de alienação parental. 

Diante desse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, ressalta a proteção e o 

cuidado da sociedade para com as crianças e adolescentes.    

Em 1927 foram implantadas a lei que definiam diretrizes de cuidado e atenção a 

criança e ao adolescente no Brasil, denominado de Códigos de Menores, a qual se aplicava as 

situações irregulares que envolviam crianças e adolescentes, onde estes se encontravam em 

situação inadequada, seja por violarem regras sociais, seja por não terem suas necessidades 

básicas atendidas. Essa doutrina concebia os menores, como seres incapazes, não sujeitos de 

direitos nem deveres e se estendeu até o ano de 1979 (BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

No ano de 1990 houve um paradigma frente os códigos de menores, onde foi criada a 

lei  Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990,  denominada Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA. Esse estatuto trata do bem-estar da criança e do adolescente garantindo que nenhuma 

delas sejam objetos de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão (BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

 A lei Nº 8.069 dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, 

considerando a criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes entre 

doze e dezoito anos de idade. Ambos tendo seus direitos fundamentais como desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 

2010).  

   Nos contextos contemporâneos e diante das dificuldades de superação de conflitos, os 

relacionamentos conjugais chegam ao fim, através de divórcios e separações litigiosas, onde 

ocorre o rompimento de um vínculo fazendo com que todos os membros da família precisem 

se adaptar a uma nova situação estrutural, aprendendo a viver dentro de um novo formato 

familiar e redefinindo papéis e funções (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

   Assim, os pais devem buscar e preservar o relacionamento familiar do filho em 

comum, além de ajudá-lo na compreensão da nova estrutura familiar, a fim de dar efetividade 

ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, visando sempre seu bem-estar e 

                                                 
1
 A alienação Parental que na presente pesquisa será representada pela sigla (AP): refere-se a ação 

consciente ou não, realizada por um dos pais, geralmente o guardião, tendo como objetivo separar a 

criança do outro responsável (CAMPOS, 2011).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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sua prioridade para uma boa adaptação e aceitação frente à situação. Os pais então são as 

ferramentas fundamentais para que isso de fato ocorra, buscando desenvolver uma relação 

saudável e amigável mesmo com o fim do relacionamento, o que facilitará e demonstrará aos 

filhos um olhar mais assertivo (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015). Porém, em algumas dessas 

situações, podem ocorrer uma difícil aceitação por uma das partes do casal a qual sobram 

mágoas e ressentimentos dificultando como lidar com a frustração do fim do relacionamento. 

Assim, há casos em que, ao perceber o interesse do outro genitor em preservar a convivência 

familiar com o filho, busca vingar-se do mesmo, nem que para isto tenha que recorrer a 

práticas que lesa o próprio filho, o que caracteriza a alienação parental (NUSKE; 

GRIGORIEFF, 2015).   

Considera-se então o ato de alienação parental a interferência em forma de 

manipulação frente a formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou 

induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelo que tenha a criança ou adolescente sob a 

sua autoridade, manipulação esta que vem para repudiar o genitor causando prejuízo ao 

estabelecimento e manutenção do vínculo afetivo com este (FILHO, 2012).   

Esse fenômeno pode ser conceituado como uma interferência negativa, por parte de 

uns dos pais ou responsável pela criança ou do adolescente, na formação psíquica do filho, 

visando prejudicar o relacionamento com o outro genitor, o que se configura como uma forma 

de abuso e descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, além de violar preceitos 

constitucionais, como o melhor interesse da criança, a dignidade humana e a maternidade 

responsável (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

Na alienação parental os genitores têm uma dificuldade de separar a relação de 

conjugalidade com a de parentalidade, e utilizam filhos como instrumentos de poder para 

impactar os ex-companheiro, durante o processo de separação e mesmo após a separação os 

genitores criam diversas acusações e processos para manter uma relação de proximidade 

ainda mantendo os filhos como ferramentas de se atingirem (JESUS; COTTA, 2006).   

Quando a criança fica exposta por longos períodos diante dessas situações, ela tende a 

repetir o discurso elaborado pelo difamador, reafirmando as falas do genitor guardião contra o 

genitor visitante, mesmo que não tenha presenciado nenhuma das afirmações ditas. Esse 

processo pode levar a criança ou adolescente desenvolver a Síndrome de Alienação Parental 

(SAP), que tem diversos sintomas psicológicos como, isolamento social, sentimento de culpa, 

estados de confusão mental, desatenção, dificuldade de organização (JESUS; COTTA, 2006).  

Segundo o psiquiatra estadunidense Richard A. Gardner (1991):   
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A síndrome de alienação parental (SAP) é uma disfunção que surge primeiro 

no contexto das disputas de guarda. Sua primeira manifestação é a campanha 

que se faz para denegrir um dos pais, uma campanha sem nenhuma 

justificativa. É resultante da combinação de doutrinações programadas de um 

dos pais (lavagem cerebral) e as próprias contribuições da criança para a 

problematização contra o pai alvo (GARDNER, pág. 268, 1991).    

 

As causas que levam o alienador a cometer tal ato podem ser inveja, ciúme, vingança 

ou possessividade. Em várias ocasiões os filhos são usados até mesmo como forma de 

chantagem contra o ex-cônjuge ou ex-companheiro, com objetivos de retomar a relação e até 

objetivos financeiros, pois mantendo o genitor alimentante afastado, este não poderá fiscalizar 

e opinar como o dinheiro da pensão alimentícia é gasto, por exemplo (FILHO, 2012).   

Como as mães tem mais probabilidade de ficar com a guardo dos filhos é mais comum 

que essas manipulem as crianças e adolescentes contra o pai, sugerindo ao filho que o pai é 

pessoa perigosa ou irresponsável, controlando ou dificultando os horários de visitas, passeios 

e viagens e criticando as atitudes do genitor e dos familiares ligados ao pai.  Em alguns casos 

extremos chegam a fazer enganosas acusações de abuso sexual pelo pai ou mesmo falsas 

agressões físicas ou psíquicas (FILHO, 2012).   

Diante deste contexto as crianças podem herdar os sentimentos negativos que a mãe 

separada ou o pai separado sofrem. Pois é como se elas, as crianças, também tivessem sido 

traídas, abandonadas. Com isso, um ser inocente como a criança passa a refletir os 

sentimentos negativos herdados (PEREIRA, 2016).   

Além de se reprimirem, se esconderem, perderem o foco na escola, depois se revoltam, 

criam problemas no âmbito escolar e social em que está inserido. Com o tempo, passam a 

acreditar que o pai (ou mãe) afastado é realmente o vilão que o guardião pintou. Sentem-se 

diferentes dos amigos, um ser excluído do mundo, rejeitado pelo próprio pai (ou mãe). Alguns 

repetem as frustrações amorosas dos pais na sua vida pessoal. Já outros não suportam os 

sentimentos ruins e partem para o álcool ou coisa pior (PEREIRA, 2016).   

E são esses aspectos e consequências que desencadearam uma ampla investigação 

sobre a Alienação parental, frente a referenciais teóricos que discorrem sobre o tema, 

ressaltando sempre a importância dos direitos da criança e do adolescente (PEREIRA, 2016).   

 

1.1. Objetivo Geral   

Compreender quais os efeitos da Alienação Parental no desenvolvimento da criança e do 

adolescente.   
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1.2. Objetivos específicos    

• Investigar os sintomas da Alienação Parental na criança e no adolescente; 

• Descrever qual o prognóstico da Alienação Parental na vida da criança e do adolescente; 

• Exemplificar possíveis medidas que revertam e/ou minimizem quadros de Alienação Parental. 

  

1.3.  Pergunta Problema  

Quais os efeitos da Alienação Parental no desenvolvimento da criança e do 

adolescente?  

 

           1.4.  Justificativa   

Tendo em vista as novas estruturações da sociedade onde as guardas compartilhadas 

tem aumentado frente aos divórcios, estes que acabam desencadeando mudanças e decorrente 

disto o surgimento de conflitos e atritos que refletem e atinge emocionalmente e 

psicologicamente os filhos, fator este que surge uma inquietude, pois tendo em vista a 

importância da prioridade do bem estar da criança e do adolescente se faz necessário uma 

relação amigável e saudável mesmo após o término do casamento, situação esta, que não é 

encontrada durante a quebra do vínculo conjugal.      

     Diante disto quando falamos em família ampliamos nosso contexto para o cuidado e 

zelo pelos indivíduos eminentes, diante dessa realidade e da formação do novo contexto 

familiar é necessário ampliarmos o conceito família, dificultando ou evitando a análise do 

termo dento de um conceito fechado e limitado. 

Assim que se define a separação, algumas mudanças ocorrem e os integrantes da 

família passam por transformações em seu cotidiano. Geralmente os genitores começam a 

morar em casas diferentes. Com a mudança de endereço começam a surgir os primeiros 

conflitos, a partir de que os genitores estão psicologicamente debilitados, podem instaurar e 

instigar crises conflituosas, perdendo o controle de seus comportamentos afetando e atingindo 

o outro (PINTO, 2011).   

A partir da alienação parental já está instalada é de suma importância observar e 

diagnosticar o mais breve possível, para que através dos atendimentos psicoterápicos com a 

família envolvida, principalmente com o alienado, deve-se focalizar na reversão dos sintomas, 

para isso se faz necessário a intervenção de um profissional psicólogo para trajar uma linha de 

tratamento especifica para cada caso, visando a eliminação dos sintomas buscando a reversão 

de todo contexto já implantado na criança ou adolescente.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO   

 

2.1.  Desenvolvimento infantil e adolescente  

Jean Piaget desenvolveu a epistemologia genética que aborda o processo de 

construção do conhecimento pelo sujeito, do nascimento até a idade adulta, tendo como 

enfoque principal o desenvolvimento infantil. Assim, seu foco é o sujeito epistêmico, ou seja, 

o sujeito no processo de produção do próprio conhecimento. Diante do processo de 

desenvolvimento humano, Piaget parte da relação entre o sujeito e o objeto, a qual estes 

estabelecem continuas relações entre si, onde um advém da relação com o outro 

(NOGUEIRA; LEAL, 2012).   

Através da observação Piaget notou que crianças com a mesma faixa etária de idade 

cometiam os mesmos erros, o que proporcional grande interesse para o desenvolvimento da 

epistemologia genética (NOGUEIRA; LEAL, 2012).   

Diante desse contexto, para Piaget a adaptação do homem ao meio se dá mediante 

constantes processos de equilibração, onde diante de uma situação problema, o sujeito tende a 

mobilizar uma necessidade de ação que proporcionara uma situação de desequilíbrio ou 

desadaptação. A partir desses dois mecanismos de ação contribuem para a estruturação a 

serem desenvolvidas (NOGUEIRA; LEAL, 2012).   

A assimilação que é definida por Piaget como uma estruturação das formas de 

incorporação da realidade exterior devidas a atividade do sujeito. Ou seja, a assimilação é um 

dos aspectos da atividade cognitiva que envolve a incorporação de novos objetos e novas 

experiências a uma estrutura mental ou a um esquema sensório motor (NOGUEIRA; LEAL, 

2012).   

A acomodação que é a combinação de esquemas ou modificações de esquemas para 

resolver problemas que venham de experiências novas dentro do ambiente, ou seja, é um dos 

aspectos da atividade cognitiva que envolve a modificação das estruturas mentais ou dos 

esquemas sensório-motores para corresponder aos objetos da realidade (NOGUEIRA; LEAL, 

2012).   

Através da acomodação o sujeito será capaz de solucionar seus problemas, e 

conseguirá retornar ao seu equilíbrio. Tal equilíbrio terá como resultado a adaptação a qual 

permitirá uma melhor condição maior ao sujeito seu modo de interagir com o mundo 

(NOGUEIRA; LEAL, 2012).  

Erickson (1976), no entanto, que institucionalizou a adolescência. Apresentou-a a 

partir do conceito de moratória e a caracterizou como uma fase especial no processo do 
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desenvolvimento, na qual a confusão de papéis, as dificuldades para estabelecer uma 

identidade própria a marcavam como “...um modo de vida entre a infância e a vida adulta” 

(ERICKSON, 1976).  

As concepções correntes, até então, concebiam a adolescência como uma etapa natural 

do desenvolvimento, tendo um caráter universal e abstrato. Inerente ao desenvolvimento 

humano, a adolescência não só foi naturalizada, mas também percebida como uma fase difícil, 

uma fase do desenvolvimento, semi-patológica, que se apresenta carregada de conflitos 

“naturais”.  

David Levinsky (1995) conceitua a adolescência como sendo uma fase do 

desenvolvimento evolutivo, em que a criança gradualmente passa para a vida adulta de acordo 

com as condições ambientais e de história pessoal. O autor entende a adolescência como de 

natureza psicossocial, no entanto, ao debater o surgimento da fase, vincula-a puberdade e ao 

desenvolvimento cognitivo.  Para o autor, a adolescência é caracterizada pelo modo com que 

a sociedade a representa, ou seja, nas sociedades modernas ela é mais lenta e dolorosa e já nas 

primitivas, ela era agilizada e atenuada pelos ritos de passagem e pela maior facilidade em 

participar do mundo adulto.  

Tiba (1985), a adolescência seria uma fase de reestruturação do “núcleo do eu”, 

quando as estruturas psíquicas/corporais, familiares e comunitárias sofrem mudanças 

conflitantes. Lutos e fragilidades psíquicas afloram neste período em que o adolescente tende 

a buscar autonomia, liberdade, prazer e status, agindo de maneira compulsiva e agressiva.  

Outeiral (1994) é outro autor brasileiro utilizado como referência na área. Para ele, a 

adolescência é uma fase do crescimento humano que se caracteriza pela definição da 

identidade. Seu início se dá com as transformações do corpo, ou seja, com a puberdade, e se 

estende até que a maturidade e a responsabilidade social sejam adquiridas pelo indivíduo.  

A adolescência é dividida, por Outeiral (1994) em três fases: na primeira, o jovem 

vivencia uma passividade em relação as suas transformações corporais, criando-se a partir daí 

um sentimento de impotência frente ao mundo e à realidade. Na segunda, a crise se dá por um 

choque entre gerações, já que a estrutura familiar vivida hoje é muito diferente da estrutura 

vivida por seus pais. A busca da independência é o foco central, incluindo a busca da 

definição sexual. Na terceira e última fase, a busca se dá pela identidade profissional e 

inserção no mercado de trabalho, ou seja, a busca de reconhecimento pela sociedade e a 

independência financeira.  
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2.2 Alienação Parental   

Nos dias atuais, é comum casais não suportarem o divórcio ou separação, e através 

de atitudes hostis tendem a distanciar o filho do outro genitor. Tais atos podem ser 

considerados alienação parental, onde embora, por vezes, não exista intenção de prejudicar a 

criança, esta acaba por ter sua constituição psíquica desestruturada (NUSKE; GRIGORIEFF, 

2015).   

O fenômeno da alienação parental se faz presente em muitos casos de divórcios e 

separações litigiosas, de forma que seus efeitos estão sendo frequentemente discutidos nos 

âmbitos da Psicologia e do Direito. Assim, as forças que geram danos irreversíveis à criança e 

aos seus pais ganham reconhecimento do Poder Judiciário no cenário contemporâneo 

(NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

Diante desta necessidade, a Lei nº 12.318/2010 surgiu como forma de proteger a 

parte prioritária dessa relação, isto é, a criança, e seu direito fundamental à convivência 

familiar saudável (NUSKE; GRIGORIEFF. 2015).   

A ideia de que a família leva à sua idealização e a crença de que, com o casamento, 

todos serão felizes, não canalizando suposta elaboração da separação e do fim do amor. Com 

o rompimento do vínculo conjugal, todos os membros da família precisam se adaptar a uma 

nova situação estrutural, aprendendo a viver dentro de um novo formato familiar e 

redefinindo papéis e funções (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

Entretanto, na medida em que um dos membros do casal não aceita a separação, a 

situação se torna mais complexa, pois se cria um processo litigioso, onde uma das partes passa 

a evidenciar atitudes hostis do outro genitor para inviabilizar o contato deste com o filho em 

comum. Ou seja, caso um dos genitores não elabore a perda sofrida, passa a existir uma ânsia 

por atingir o outro indivíduo como medida de um desejo de vingança, buscando então destruir 

a imagem do outro perante o filho em comum (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

Nessas situações, sobram mágoas e ressentimentos, podendo ocorrer de um dos 

genitores não conseguir lidar com a frustração do fim do relacionamento. Assim, há casos em 

que, ao perceber o interesse do outro genitor em preservar a convivência familiar com o filho, 

busca vingar-se do mesmo, nem que para isto tenha que recorrer a práticas lesivas ao próprio 

filho, que muitas vezes se caracterizam como alienação parental (NUSKE; GRIGORIEFF, 

2015).   

Esse fenômeno pode ser conceituado como uma interferência negativa, por parte de 

uns dos pais ou responsável pela criança, na formação psíquica da prole, visando prejudicar o 

relacionamento com o outro genitor. Configura-se como uma forma de abuso e 
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descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, além de violar preceitos 

constitucionais, como o melhor interesse da criança, a dignidade humana e a paternidade 

responsável (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

Normalmente, a alienação é feita de forma irresponsável, mas abriga claramente 

sentimento de vingança ao outro. A ideia não é prejudicar a prole, mas dificultar a vida do 

outro genitor, ainda que para isso deva, também causar severos danos ao próprio filho 

(NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

Deste modo, a importância de ambos os genitores na vida do filho, e a dificuldade 

emocional de alguns deles em aceitar tal condição, podendo implicar um processo de 

alienação parental. Embora nem sempre consciente este fenômeno, ele facilita o uso perverso 

dos filhos em diversos processos litigiosos, afastando-os do outro genitor (NUSKE; 

GRIGORIEFF, 2015).   

Nestes casos, este filho é retirado do patamar de sujeito de direitos, tornando-se objeto 

de anseio vingativo do genitor, a fim de torná-lo um veículo de ódio, que tem como fonte 

principal a relação conjugal mal resolvida. Dessa forma, o filho encontrasse a sujeitado ao 

relacionamento conflituoso dos pais, de modo que sua condição de criança e sujeito de 

desejos é desconsiderada (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).   

O filho passa então a se encontrar em um conflito de lealdade, onde se vê obrigado a 

escolher um dos pais, já que é induzido a pensar que um deles é totalmente bom e o outro 

totalmente mau, ocorrendo uma dissociação e incapacidade de tolerar diferenças. Assim, o 

alienador acaba utilizando-se da inocência e ingenuidade da criança, conseguindo com que o 

próprio filho respalde mentiras e volte-se contra o ascendente (NUSKE; GRIGORIEFF, 

2015).   

Dessa forma, a verdade do alienador passa a ser verdade para o filho, que vive com 

falsas personagens de uma falsa existência. A criança transforma-se em um defensor do 

guardião, reproduzindo, de forma desapropriada, os discursos agressivos sobre o outro 

genitor. Além disso, a própria criança colabora para a desmoralização do alienado, passando a 

odiar e desprezar aquele genitor que até então, amava e respeitava (NUSKE; GRIGORIEFF, 

2015).   

Assim, a alienação parental é um descumprimento dos deveres inerentes ao poder 

familiar, que coloca em risco a saúde emocional e psicológica da criança, devendo ser 

identificada a fim de garantir o melhor interesse da criança e do adolescente e a sua proteção 

integral (NUSKE; GRIGORIEFF, 2015).  
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2.3 Estágios Da Alienação Parental   

As mudanças psicológicas e comportamentais ocorridas com a criança e ao 

adolescente são definidas por Gardner (2002), em três estágios:  

• No estágio leve é possível reverter o quadro da alienação, as manifestações 

dos sintomas são superficiais, incluindo a campanha de deferimento, total apoio do 

genitor alienante e alguns distúrbios de comportamento. Geralmente ocorre durante 

o processo de separação. A criança e ao adolescente tentam manter o vínculo com os 

dois genitores, com a família e com os amigos mais próximos, havendo apoio e 

orientação, tudo passara bem.  

• O estágio médio fica entre os casos leves e os severos e ocorrem com maior 

frequência. Manifesta-se durante a mudança de domicilio, onde a criança ou o 

adolescente passa a apresentar agressividade. Com a instauração de uma prevenção 

rápida as coisas poderão voltar ao normal, caso contrário a evolução para a SAP 

pode ser rápido.   

• Neste estágio todos os sintomas estão presentes, em grau extremamente 

evoluído. A reversibilidade normalmente se torna difícil, ocorrendo somente após 

alguns anos. A criança e ao adolescente se tornam agressivo e provocante com o 

alienado, tanto verbal quanto fisicamente, caluniando e tendo comportamentos 

agressivos dentro de casa (GARDNER, pág. 2, 2002)  

  

2.4 A Síndrome da Alienação Parental  

A descrição da síndrome de alienação parental (SAP) foi apresentada pelo psiquiatra 

forense norte-americano Richard Gardner como uma perturbação da infância ou adolescência 

que surgiu no contexto de uma separação conjugal e cuja manifestação preliminar seria uma 

campanha feita por um dos pais junto à criança, para denegrir, rejeitar e quebrar o vínculo 

com o outro (MONTEZUMA; PEREIRA; MELO, 2017).  

Richard Alan Gardner, professor e psiquiatra infantil da Universidade de Columbia 

(EUA), falecido em 2003, tornou-se conhecido por teorizar, na década de 80, a Síndrome que 

era observada principalmente em crianças envolvidas em disputas judiciais entre os pais 

(CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

O mesmo autor postula ainda que no começo dos anos de 1980, foi observado o 

aumento do número de crianças que expunham rejeição e resistência acentuada por um dos 

genitores, antes querido. Gardner (1991) ponderou se tratar de uma manifestação de 

brainwashing (lavagem cerebral), conceito que serve para indicar que um genitor de forma 

ordenada e consciente influencia o filho para macular o outro. Logo após, afirmou que não 

seria puramente uma lavagem cerebral, improvisando então uso do termo Síndrome da 

Alienação Parental (SAP)
2

 para mencionar o fenômeno que analisava (CAMPOS; 

GONÇALVES, 2016).  

                                                 
2
 A síndrome da alienação parental que na presente pesquisa será representada pela sigla (SAP): o termo 

síndrome constitui um distúrbio, um agrupamento de sintomas que se alojam em decorrência da extrema 

reação emocional que os pais submetem seus filhos (CAMPOS, 2016).  
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As palavras utilizadas pelo próprio doutor Richard A. Gardner (2002), para a 

definição dessa síndrome, são elas:   

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 (GARDNER, pág. 2, 

2002).  

 

O psiquiatra forense Richard Gardner utilizou o termo Alienação Parental, em 1985, 

para indicar uma situação em que um dos genitores da criança faz com que ela rompa os laços 

afetivos que mantém com o outro genitor. Considera-se o ato de alienação parental a 

interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (ANDRADE, 2015).  

Já a síndrome, por definição médica, constitui-se em termo utilizado para referirse à 

doença, que por sua vez apresenta sintomas. Assim, Gardner (2002), relata alguns sintomas 

presente na criança alienada: uma campanha denegritória contra o genitor alienado, 

racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação, falta de ambivalência é 

quando a criança polariza um sentimento em relação ao pai/mãe que está sendo alienado, 

apoio automático ao genitor alienador no conflito parental, ausência de culpa sobre a 

crueldade a e/ou a exploração contra o genitor alienado, presença de encenações 

encomendadas, propagação da animosidade aos amigos e/ou à família extensa do genitor 

alienado (ANDRADE, 2015).  

Dias (2013) postula que síndrome significa distúrbio e, no caso da SAP, engloba os 

sintomas resultantes da prática que os menores foram vítimas, de extremada reação emocional 

em relação a um dos genitores (CAMPOS; GONÇALVES, 2016). A SAP geralmente decorre 

da AP, ou seja, enquanto a AP tem como objetivo o afastamento da criança de um genitor 

através de procedimentos desonestos da titular da guarda, a Síndrome, por sua vez, diz 

respeito às questões emocionais, aos prejuízos e consequências que o filho alienado vem a 

sofrer (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

Em relação à criança, é possível identificar a Síndrome da Alienação Parental em 

razão da mudança de comportamento em relação ao genitor alienado. Gardner define que o 

diagnóstico da SAP deve ser realizado a partir dos sintomas apresentados pela criança, 
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contudo sabendo da existência de conflito familiar. Ele dá maior importância à avaliação 

individual, qualificando um genitor como alienador, o outro como alienado, e um ou mais 

filhos que exibam os sintomas da síndrome como alienados, não diferente do termo já 

apresentado anteriormente (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

Mesmo sendo sintomas visivelmente diferentes, estes terão a mesma etiologia. Os 

sintomas por ele apresentados são: Campanha de difamação, racionalizações pouco 

consistentes, absurdas ou frívolas para a difamação, falta de coerência, pensamento 

independente, suporte ao genitor alienador no litígio, ausência de culpa sobre a crueldade e/ou 

exploração do genitor alienado, a presença de argumentos emprestados, animosidade em 

relação aos amigos e/ou família do genitor alienado (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

A SAP pode ser classificada em três estágios: Nível Leve onde a criança alienada 

apresenta apenas algumas manifestações, difíceis de serem identificadas. Nível Moderado a 

qual é considerado o nível mais comum quando identificado, em que os sintomas são mais 

evidentes e ocorre a difamação da outra figura familiar. E o Nível Severo onde os sintomas 

são exacerbados, a criança fica na presença apenas do alienador e rejeita visitas do outro 

genitor e pode até desenvolver uma doença emocional (ANDRADE, 2015).  

No grau leve, a criança exibiria manifestações leves e cessantes de alguns dos 

sintomas. Já no segundo grau, o moderado, destacado este pelo autor como o mais comum, os 

sintomas acontecerão mais visivelmente, onde a criança faria comentários ofensivos contra o 

pai alienado, que é visto pela criança como mal e o pai alienador como bom. As visitações são 

realizadas com grande aversão, mas quando o alienador se afasta a criança consegue ficar 

tranquila e se aproximar do pai alienado (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

 Referente ao último grau, o severo, este para o autor, representa a menor parte dos 

casos da SAP. Os sintomas aparecerão com maior intensidade, o pai alienador e a criança 

alienada compactuarão de uma doença emocional, em que poderão partilhar de fantasias 

paranoides, um padrão agressivo de dúvidas e desconfianças generalizadas com relação ao pai 

alienado, a criança se desespera frente à ideia de ficar com este, mantendo-se assim as visitas 

impossíveis (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

No último grau, não mais permanece a incoerência de emoções, pois a criança 

abomina o pai alienado. Nesses casos, a criança está totalmente envolvida na conexão de 

dependência específica, que a impede pela liberdade e a imparcialidade em relação ao 

discurso do genitor alienador. Neste estágio a aceitação da criança alienada por parte do que 

lhe fala o alienador é tão intensa, que falsos discursos relatam acontecimentos que não são 
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ditos como verdadeiros passando são enraizadas, motivo das desleais agressões verbais, 

físicas, e até falsos abusos sexuais (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

Para Annibelli (2011) a Síndrome da Alienação Parental é um problema repetido nas 

relações familiares e de complicada identificação. Seus sinais são de complexa detecção, pois 

não se compreende o que é real e o que não é em virtude daquilo que é infiltrado na mente dos 

filhos. Nem estes, algumas vezes, conseguem identificar a situação vivenciada. O pai 

alienante se utiliza de manejos para impedir qualquer relação do menor com o genitor alvo.  

As crianças incluídas em ocorrências da SAP exibem diferentes comportamentos e 

sentimentos que geram danos ao desenvolvimento de sua personalidade, especialmente 

sentimentos de baixa estima, afastamento de outras crianças e medos que podem causar 

transtorno de personalidade e de conduta graves na fase adulta (CAMPOS; GONÇALVES, 

2016)  

Fonseca (2007) afirma que em decorrência da SAP, a criança pode passar a manifestar 

vários sintomas. Em determinado momento pode-se observar doenças psicossomáticas, 

ansiedade, nervosismo, depressão e, até mesmo, agressividade. Em casos mais graves, 

eventualmente, observa-se a presença de depressão crônica, comportamentos hostis, 

desorganização mental, transtornos de identidade, levando, até mesmo, ao suicídio. Em fases 

posteriores de desenvolvimento, os riscos ficam maiores de desencadear comportamento de 

abuso de substâncias psicoativas.  

Para Trindade (2007) os conflitos podem surgir na criança como forma de 

insegurança e medo, dificuldades escolares, isolamento, baixa tolerância à frustração, 

irritabilidade, enurese, tristeza, transtorno de imagem ou identidade, sentimento de desespero, 

culpa e dupla personalidade.  

É importante entender que a SAP é uma condição psicológica que precisa de 

tratamento e intervenção imediata. Portanto, a SAP necessita de tratamento específico para 

cada um dos sujeitos envolvidos, tendo a necessidade de acolhimento da criança, do alienado 

e do alienador. Logo, por todos os problemas que causa, é importante que a SAP seja 

identificada o quanto antes, pois, quanto mais cedo advirem às intervenções psicológicas, 

menores poderão ser os danos ocasionados e melhor será o prognóstico em relação ao 

tratamento dos envolvidos (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

O tratamento da SAP carece ser efetivado por apenas um terapeuta o qual deve 

acolher individualmente os membros da família atingida pela SAP, analisando a dinâmica 

familiar. O atendimento de cada um dos membros da família por diferentes terapeutas 

reduziria a comunicação entre aqueles, como também poderia gerar subsistemas antagônicos. 
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Logo, para o tratamento, deverá analisar não só o grau de comprometimento do filho, como 

também o grau de investimento do genitor alienador na difamação e eliminação do outro 

genitor responsável (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

O tratamento da SAP é também conhecido como terapia da ameaça, onde o terapeuta 

utiliza de ameaças contra o genitor alienador e aos membros da família que apoiam e exerçam 

as condutas do pai alienador. Estas ameaças tem o objetivo de eliminar qualquer 

comportamento que não seja o de cooperar com a terapêutica prevista. As ameaças indicadas 

por (Gardner, 1991) vão desde a restrição da relação do pai alienador com o filho até ameaças 

sobre alteração de guarda, que de acordo com este autor, servem para que o pai alienador se 

lembre de colaborar.  

De maneira diferente apresenta uma proposta em que o psicoterapeuta favoreça que o 

sujeito alienado rememore de onde vieram às informações aversivas acerca do alienante, se de 

experimentos reais, ideias, experiências imaginárias ou alojadas. Esse conhecimento quando é 

descrito, enfraquece a instauração de falsas memórias, do contrário, quando isso não é 

instigado pelo psicoterapeuta, os números de falsas memórias podem crescer, enfraquecer ou 

manter-se idêntico (BUOSI, 2012). 

  

 2.5 Lei Nº 12.318, De 26 De Agosto De 2010     

Esta Lei dispõe sobre a alienação parental que se considera ato de alienação parental 

a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010).   

 São formas exemplificativas de alienação parental, realizar campanha de 

desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar 

o exercício da autoridade parental. Dificultar contato de criança ou adolescente com genitor. 

Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Omitir 

deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, 

inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Apresentar falsa denúncia contra 

genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles 

com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, 

visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com 

familiares deste ou com avós (BRASIL, 2010). 

 Segundo o Art. 3 da LEI Nº 12.318:  
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A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do 

adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas 

relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou 

o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou 

decorrentes de tutela ou guarda (BRASIL, 2010).   

   

A criança ou adolescente faz jus não só à presença física de familiares, mas também 

à convivência afetiva com seus parentes mais próximos. Nesse sentido, aquele que prejudica a 

realização de afeto nas relações com algum dos pais ou o grupo familiar, estará praticando 

abuso moral contra a criança ou o adolescente, além de também estar descumprindo com os 

deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes do exercício de guarda ou tutela, como 

formas de família substituta (JESUS; COTTA, 2006).   

O direito à convivência familiar tem fundamento na necessidade de proteção a 

crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, e que é imprescindível de valores 

éticos, morais e cívicos, para complementarem a sua jornada em busca da vida adulta. Os 

laços familiares têm o condão de manter crianças e adolescentes amparados emocionalmente, 

para que possam livre e felizmente trilhar o caminho da estruturação de sua personalidade 

(JESUS; COTTA, 2006).   

  

2.6.  Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA  

Em julho de 1990, foi promulgada a lei n° 8.069, denominada Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Esse estatuto vem a garantir que nenhuma criança ou adolescente seja objeto 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A legislação que trata 

do bem-estar da criança e do adolescente envolve muito mais do que valores humanitários 

consensuais (BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

O ECA enfatiza a reflexão fundada no paradigma da atenção e proteção integral à 

criança e ao adolescente enquanto sujeito de direitos. Surgindo em um momento de reabertura 

democrática, visando à promoção dos direitos sociais, econômicos e civis dos jovens. Ou seja, 

ao invés de simplesmente controlar os jovens, O ECA pretende garantir os seus direitos 

(BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

No início anterior ao ECA, a lei que definia diretrizes de cuidado e atenção à criança e 

ao adolescente no Brasil, era denominada Código de Menores. Este código legitimava a 

doutrina da situação irregular, pois se aplicava somente às crianças e adolescentes que se 

encontrassem em situação inadequada, seja por violarem regras sociais, seja por não terem 

suas necessidades básicas atendidas. Essa doutrina concebia crianças e adolescentes, os 
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chamados menores, como seres incapazes, não sujeitos de direitos nem deveres, não 

autônomos (BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

A mudança do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

ocorreu como resultado de dois processos, ou seja, um de âmbito internacional e outro 

nacional. No cenário internacional, a convenção dos Direitos da Criança em 1989, foi o 

compromisso de diversos países, inclusive do Brasil, de fazer cumprir os direitos da infância e 

da adolescência previstos na declaração dos direitos da criança de 1959 (BRAMBILLA; 

AVOGLIA, 2010).   

Os movimentos organizados no Brasil passaram a exigir do Poder Legislativo um 

estatuto que estabelecesse formas de garantir direitos a esta população. As organizações 

governamentais e não governamentais redigiram coletivamente, o então Estatuto de Criança e 

do Adolescente. Assinado em 1990, e foi o primeiro estatuto do mundo a aplicar as normas da 

convenção (BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

No ano de 1990 houve um paradigma frente os códigos de menores, onde foi criada a 

lei  Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990,  denominada Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Esse estatuto trata do bem-estar da criança e do adolescente garantindo que nenhuma delas 

sejam objetos de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

A lei Nº 8.069 dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, 

considerando a criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes entre 

doze e dezoito anos de idade. E têm direitos fundamentais e sem prejuízos de terem um 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade (BRASIL, 2010). 

O documento propõe a doutrina da proteção integral: rompendo a visão de menoridade 

infrator, conduzindo à ideia para a criança e ao adolescente cidadão com os direitos e deveres, 

enquanto prioridade das políticas públicas. Essa doutrina não faz discriminação entre crianças 

em situação irregular, aplica-se a todas as crianças e adolescentes (BRAMBILLA; 

AVOGLIA, 2010).   

O ECA implanta outras formas de relação do Poder Público com a comunidade, 

destacando-se, como canal de organização e participação da sociedade civil, o denominado 

Conselho Tutelar (BRAMBILLA; AVOGLIA, 2010).   

O Conselho Tutelar, criado a partir do Art. 131 do ECA, como um órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças 

e adolescentes. Atua por meio de orientações e encaminhamentos de crianças, adolescentes e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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familiares sempre que um direito esteja sendo violado ou ainda sob ameaça, tais como: 

atendimentos a crianças e adolescentes, aconselhamento a seus familiares, encaminhamentos 

a serviços públicos, garantindo acessos das crianças e adolescentes a serviços de saúde, 

educação, trabalho. Requisição de documentos, tais como certidão de nascimento e óbito, 

entre outras funções (BRITO; NASCIMENTO, 2018)   

Assim, o Conselho Tutelar é um importante agente na garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes, podendo integrar efetivamente sua rede de apoio social e afetiva. Para 

isso, os indivíduos devem reconhecer o serviço como sendo parte de sua rede de apoio, uma 

vez que a força de sustentação das redes de apoio depende da satisfação mútua dos seus 

integrantes, de sua motivação, interesse, habilidade social e necessidade da relação (BRITO; 

NASCIMENTO, 2018).  

2.7.  Identificação e minimização de quadros caracterizados   

A internalização de comportamentos sabotadores por crianças frente a um progenitor, a 

expressão alienação parental passa a representar os comportamentos negativos realizados por 

um genitor, o que independe da reação da criança. Portanto, a prática da AP incide na criança 

sob a forma de maus-tratos psicológicos, podendo estar associada a diferentes tipos de abuso, 

seja físico, sexual ou negligência (CARVALHO; MEDEIROS; COUTINHO; BRASILEIRO; 

FONSÊCA, 2017).  

  O Art. 6 da Lei nº 12.318/2010, o qual discorre sobre meios fundamentais para a 

comprovação da Alienação Parental traz que:  

Art. 5o Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma 

ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 

biopsicossocial.  

§ 1o O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, 

conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame 

de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, 

cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da 

forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação 

contra genitor.  

§ 2o A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, 

exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou 

acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.  

§ 3o O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de 

alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, 

prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa 

circunstanciada (BRASIL, 2010).    

 

Para Serafim (2012), o papel da psicologia em sua interface com o direito percorre a 

análise e interpretação da complexidade emocional, da estrutura de personalidade das relações 

familiares e a repercussão desses aspectos na interação do indivíduo com o ambiente.  

  Segundo Art. 6 da Lei nº 12.318/2010:   

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024943/lei-12318-10
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024943/lei-12318-10
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024943/lei-12318-10
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024943/lei-12318-10
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Art. 6o Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 

dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 

incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 

responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 

aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso (BRASIL, 2010).   

 

O papel do psicólogo é fundamental para que a saúde psíquica dos envolvidos seja, no 

mínimo, preservada. É importante destacar que a criança, em especial, necessita de um 

acompanhamento psicológico. É necessário que o psicólogo possa realizar uma escuta com 

todos que estão diretamente ligados ao caso, a fim de levantar informações e entender o modo 

de funcionamento de cada sujeito envolvido (RODRIGUES; JAGER, 2016).  

De acordo com Silva (2012) uma atitude acolhedora por parte do profissional é 

fundamental para que possa ocorrer a aproximação da criança ou do adolescente da figura 

parental alienada, sem afastar-se da figura alienadora, uma vez que o sentimento de raiva e 

culpabilização desta podem também se desenvolver. Esse comportamento facilitador 

possibilitará que a criança elabore as problemáticas psíquicas relacionadas à experiência 

emocional que está vivenciando, potencializando também a resolução de problemas e 

aproximação de vínculos.  

É bastante comum em casos de alienação parental ocorrer falsas denúncias de abuso 

sexual, cabendo ao profissional utilizar de técnicas específicas a fim de efetivar uma 

investigação minuciosa sem que a mesma transcenda os limites da criança ou do adolescente. 

A partir daí, o profissional psicólogo pode ser um agente de mudanças, traçar uma terapia que 

auxilie a criança neste contexto traumático e doloroso.  

Silva (2012) destaca a necessidade de o psicólogo estar sempre atualizado na área, 

conhecer profundamente o que é alienação parental, detectar sua ocorrência, os efeitos que 

isso pode causar nas crianças, e formas de tratamento e prevenção efetivas. Em caso de 

Alienação Parental instalada, o mais indicado é um tratamento psicológico adequado e 

específico. Além disso, o genitor alienado poderá ingressar em juízo para que sejam adotadas 

medidas de proteção à criança, e a responsabilização do genitor alienador.     
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3. MÉTODO   

3.1.  Tipo de Pesquisa  

Com o intuito de atingir os objetivos propostos o presente estudo utilizará técnicas de 

levantamento bibliográfica com a finalidade de utilizar fonte secundária que abrange 

bibliografias já publicadas sobre o tema em questão. Gil (2010), traz que pesquisas 

bibliográficas são um meio de formação que se constitui de um procedimento básico para 

estudos monográficos, o que busca o domínio do estado da arte. Permitindo ao investigador 

uma quantidade de informações maiores sobre o objeto de pesquisa do que poderia obter 

apenas sobre o objeto em si. A abordagem qualitativa consiste em uma análise aos dados, com 

o material coletado durante a pesquisa, sendo está uma análise constante e sistemática na 

elaboração e finalização de coleta de dados (LUDKE; ANDRE, 1986).  

  

3.2.  Critérios de Inclusão  

• Artigos, Dissertações e Teses;  

• Artigos em forma de texto completo, disponível em acesso imediato, que tenham como tema, 

assuntos relacionados a alienação parental e os seus efeitos em crianças e adolescentes em 

desenvolvimento;   

• Artigos, Dissertações e Teses publicados do ano de 2009 à 2019;  

• Artigos da área da psicologia jurídica, que abordem o tema em questão.   

  

3.3. Critérios de Exclusão  

• Artigos com assuntos que diferem do tema proposto.   

• Artigos referentes a outros efeitos negativos interferentes ao desenvolvimento da criança e do 

adolescente;  

• Artigos que discorrem sobre a perspectiva do alienador e não do alienado.   

  

3.4. Fonte de Dados   

As fontes de dados é o meio que subsidia as repostas pertinentes a temática adotada no 

entendimento do problema proposto. Neste trabalho, realizaremos pesquisas tendo como 

fonte: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), 

Scientifc Eletronic Library Online (SCIELO) e o Google Acadêmico, com temáticas 

referentes a alienação parental e seu desenvolvimento.  
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3.5.  Materiais e Procedimentos   

Através de referências bibliográficas, essa pesquisa tem como objetivo o levantamento 

bibliográfico a respeito dos efeitos da Alienação Parental no desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Portanto, a partir dos seguintes descritores: alienação parental; síndrome da 

alienação parental; criança e adolescente.   

  

3.6.  Procedimento metodológico junto ao corpus teórico:   

• Seleção inicial dos Artigos;  

• Leitura inicial e flutuante para seleção dos artigos conforme critérios de inclusão;   

• Seleção da ideia principal de cada artigo e sistematização, considerando as categorias e 

subcategorias;   

• Discussão por categorização dos artigos relacionados sobre o tema.  

  

3.7. Cronograma  

  

Atividades  Fev  Mar  Abr  Maio  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  

Pesquisa do tema  X                    

Delimitação do tema    X                  

Pesquisa bibliográfica      X  X  X            

Elaboração do 

préprojeto do TCC  

    X  X  X            

Análise do material      X  X  X            

Entrega do pré-projeto 

do TCC  

          X          

Escrita do TCC            X  X  X  X  X  

Análise do material              X  X  X  X  

Apresentação e 

discussão dos dados  

                  X  

Entrega do TCC                    X  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os conflitos que se estabelecem no âmbito das famílias, parecem impossibilitar, em 

muitos casos, o processamento do luto pela separação conjugal, que assim não se realiza. As 

relações de mútua dependência, firmadas na condição anterior do casamento, estendem-se no 

contexto litigioso, tomando formas insuspeitas nas expressões de intensas raivas e 

ressentimentos que alimentam entre si os membros da família originária, o que os mantém 

ainda ligados e ocupados uns com os outros (CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

Nesse campo, muitas vezes uma das partes procurara imputar à outra uma condição 

que a desqualifique ou a fragilize e também demonstrar que suas qualidades são superiores, 

como pai ou como mãe (TRINDADE, 2009).  

Simão (2008) relata que a alienação parental se trata de uma prática instalada no 

rearranjo familiar após uma separação conjugal onde há filho(s) do casal. Os transtornos 

conjugais são projetados na parentalidade no sentido em que o filho é manipulado por um de 

seus genitores contra o outro, ou seja, é programado pelo ente familiar que normalmente 

detém sua guarda para que sinta raiva ou ódio pelo outro genitor. Normalmente, o genitor 

alienador lança suas próprias frustrações no que se refere ao insucesso conjugal no 

relacionamento entre o genitor alienado e o filho comum. O objetivo do alienador é distanciar 

o filho do outro genitor. Isso se dá de diversas formas, consciente ou inconscientemente 

(CAMPOS; GONÇALVES, 2016).  

 Para Silva (2011) o alienador não é essencialmente a genitora ou o genitor, mas 

também primos, avós, tios, atuais cônjuges ou companheiros da genitora ou do genitor. Esses 

fazem uso do vínculo mais próximo do menor com a mãe ou o pai para influir mensagens 

degradantes a respeito do genitor alienado na situação (CAMPOS; GONÇALVES, 2016). 

Freitas (2015) estabelece a Síndrome de Alienação Parental como um transtorno 

psicológico caracterizado por um conjunto sintomático pelo qual um pai, denominado cônjuge 

alienador, modifica a consciência de seu filho por meio de estratégias de atuação e malícia, 

com o objetivo de impedir, obstaculizar, ou destruir os vínculos com o outro pai, denominado 

cônjuge alienado (CAMPOS; GONÇALVES, 2016). 

Annibelli (2011) independentemente da origem, a Síndrome da Alienação Parental é 

um problema repetido nas relações familiares e de complicada identificação. Seus sinais são 

de complexa detecção, pois não se compreende o que é real e o que não é em virtude daquilo 

que é infiltrado na mente dos filhos. Nem estes, algumas vezes, conseguem identificar a 

situação vivenciada. O pai alienante se utiliza de manejos para impedir qualquer relação do 

menor com o genitor alvo (CAMPOS; GONÇALVES, 2016). 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

A partir desta pesquisa foi possível observar com maior amplitude os efeitos da 

alienação parental no desenvolvimento da criança e do adolescente. Sabe-se que a família é o 

primeiro grupo a qual a criança é inserida estabelecendo suas primeiras relações, esta que 

contribui para o desenvolvimento saudável e afetivo, disponibilizando de proteção à criança 

durante seu período de desenvolvimento. Assim, quando ocorre a quebra da vinculação entre 

os genitores, podem ocasionar conflitos e atritos a qual favorece a desestruturação psicológica 

da criança e do adolescente diante da separação dos pais.  

Diante deste contexto desenvolve-se a Alienação Parental, que pode ser ocasionada 

conscientemente ou não, tendo como objetivo separar a criança ou adolescente do outro 

responsável. Consequentemente a AP, a SAP é o resultado mais grave de maltrato e de abuso 

através de um agrupamento de sintomas que se alojam em decorrência da extrema reação 

emocional que os pais submetem seus filhos que se encontra fragilizada por estar vivenciando 

um conflito que envolve na maioria das vezes a figura dos próprios pais, pois pode ocorrer 

decorrente da AP com outros membros familiares.    

Por isso deve-se ressaltar a importância da lei 12.318/10 a qual dispõe de assegurar e 

proteger a criança em situações e contextos de alienação parental. Desenvolvendo os atos e 

impondo medidas preventivas em prol do cuidado ao alienado. Tal legislação tem como 

intuito manter a convivência familiar sadia e o desenvolvimento, sempre atentando ao melhor 

a criança e ao adolescente.  

Contudo, vale relatar que diante das situações conflituosas entre os pais, é de suma 

importância a privação dos filhos diante deste contexto, ou seja, evitar frente a criança ou 

adolescente situações que envolvam brigas, discussões, agressões físicas e/ou verbais, 

desentendimentos ou quaisquer contextos de conflito que possam favorecer alterações 

psíquicas e emocionais. Fator este que proporcionara o estabelecimento e manutenção dos 

vínculos com ambos os genitores e sua família, além de contribuir para um desenvolvimento 

saudável e positivo na fase em que a criança/adolescente se encontra. 
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ANEXO I   

  

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.  

Dispõe sobre a alienação parental e altera o 

art. 236 da Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de  

  

1990.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1
o
 Esta Lei dispõe sobre a alienação parental.   

Art. 2
o
 Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, 

pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda 

ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este.   

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, além dos 

atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 

com auxílio de terceiros:    

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade;   

II - dificultar o exercício da autoridade parental;   

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;   

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;   

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre 

a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
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VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou 

contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;   

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 

dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares 

deste ou com avós.   

Art. 3
o
 A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança 

ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas 

relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o 

adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou 

decorrentes de tutela ou guarda.   

Art. 4
o
 Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 

ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o 

processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o 

Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade 

psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com 

genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.   

Parágrafo único.  Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia 

mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo 

à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por 

profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas.   

Art. 5
o
 Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação 

autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 

biopsicossocial.   

§ 1
o
 O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, 

conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame de 

documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia 

de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a 

criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.   
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§ 2
o
 A perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 

habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional 

ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental.    

§ 3
o
 O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de 

alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, 

prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa 

circunstanciada.   

Art. 6
o
 Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 

dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 

incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 

responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 

aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:   

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;   

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;   

III - estipular multa ao alienador;   

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;   

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 

inversão;   

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.   

Parágrafo único.  Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou 

obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar 

para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das 

alternâncias dos períodos de convivência familiar.   

Art. 7
o
 A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que 

viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas 

hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada.   
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Art. 8
o
 A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a 

determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência 

familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial.   

        Art. 9
o
 (VETADO)   

Art. 10.  (VETADO)   

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Brasília, 26 de agosto de 2010; 189
o
 da Independência e 122

o
 da República.   

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto  

Paulo de Tarso Vannuchi  

José Gomes Temporão   
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