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“Um verdadeiro servidor da humanidade 

não pode pretender resolver questões 

sociais pelas armas.” 

(Nagib Anderáos Neto) 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir e demonstrar perante a famílias e sociedade, 

sobre os principais danos causados as crianças vítimas de alienação parental, no decorrer 

do seu crescimento. Neste contexto abordaremos sobre a lei12.318/2010, e quais os 

instrumentos que o Serviço Social poderá utilizar para minimizar os danos e preservar 

famílias, a criança e ao adolescente no processo de divórcio. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, qualitativa através de leituras de livros, artigos, revistas, sites bem como a 

legislação vigente no país. 

Palavra-chave: Família, Alienação Parental e o Serviço Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper aims to reflect and demonstrate to families and society, about the main damage 

caused to children victims of parental alienation, during their growth. In this context we 

will deal with the law12.318 / 2010, and what instruments that the Social Work can use 

to minimize the damage and to preserve families the child and the adolescent in the 

divorce process. This is a qualitative bibliographical research through reading of books, 

articles, magazines, websites as well as the 1988 federal constitution, statute of the child 

and the adolescent. 

Keyword: Family, Parental Alienation and Social Work 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho denominado de “alienação parental e serviço social: 

perspectiva e desafios”, visa demonstrar o papel da família, seus conceitos e 

desdobramentos, além de analisar essa temática frente a sociedade e a necessidade da 

conscientização sobre o fenômeno da alienação parental e síndrome da alienação parental 

(SAP). 

Atualmente, basta uma simples análise do cotidiano para verificar a ocorrência 

de diversas transformações no âmbito familiar. Nesse sentido, segundo ROSA (2016), 

notabiliza-se que a configuração familiar “homem e mulher” anteriormente tida pela 

sociedade como sendo a única correta, deu lugar aos diversos arranjos familiares que nos 

deparamos no século XXI, cabendo ao profissional de assistência social acompanhar os 

desafios trazidos pela inovação social. 

Destaca-se que o tema alienação parental, na perspectiva do profissional do 

serviço social, ainda é pouco explorado, contudo, o poder judiciário que lida diretamente 

com os litígios conjugais, notou que as crianças e os adolescentes envolvidos nesses 

conflitos de rompimento conjugal eram utilizadas pelos seus genitores como ferramentas 

de manipulação, sendo clara a necessidade da atuação do assistente social para 

acompanhar essa convivência familiar fragilizada.  

Diante disso, no presente trabalho foi abordado os efeitos que os atos de 

alienação parental causam na vida da criança e do adolescente, dando ênfase ao papel do 

profissional do serviço social, que não pode se omitir diante da problemática instalada na 

sociedade, sendo um dos fatores impactantes no âmbito social, uma vez que causam danos 

à saúde física, mental e emocional da criança e adolescente. 

Salienta-se que as relações familiares, principalmente os casos que envolvem 

separação conjugal e divórcios conflituosos, vem sendo pesquisado e estudado tanto pelos 

profissionais dos órgãos judiciários, psicólogos como também assistente sociais, pois 

frequentemente é detectado casos de alienação parental, o que denota a necessidade de 

referência teórica para o trabalho na formação dos profissionais em serviço social 

qualificados para atuar nessa problemática. 

Como fundamentação teórica do presente trabalho recorreu-se a leitura de 

doutrinas jurídicas, livros, sites especializados, Constituição Federal de 1988 além do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Ademais, utilizou-se o método 

qualitativo por se caracterizar o mais adequado ao tema, uma vez que irá recorrer à 
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pesquisa bibliográfica, para a elaboração e fundamentação do trabalho de conclusão de 

curso.  

Nessa senda, o trabalho é apresentado em 06 capítulos, sendo abordado no 

capítulo 01, a importância sobre a história da família; o capítulo 02 abrange os modelos 

atuais da família; capítulo 03 expõe as nuances do instituto da separação conjugal -

dissolução da sociedade e do vínculo conjugal; capítulo 04 destaca os modelos de guarda 

unilateral e a guarda compartilhada; capítulo 05 discorre sobre a alienação parental e a 

síndrome da alienação parental e, por fim, o capítulo 06 contextualiza- se os desafios do 

assistente social frente à alienação parental.  

Assim, consigna que a participação e atuação do assistente social juntamente aos 

demais órgãos auxiliares do poder público frente aos casos de alienação parental é de 

suma importância para a intervenção e conscientização no âmbito familiar e na sociedade, 

de forma eficaz. 
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2- A HISTÓRIA DA FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

Para compreensão da temática da pesquisa, torna-se necessário discorrer sobre a 

família e suas transformações que vem acompanhado de mudanças expressivas em 

relação as crianças e os adolescentes no âmbito social. 

A história social da família brasileira, nos mostra que ao longo dos anos ela 

sofreu alterações significativas. Segundo o livro, “A História Social da Criança e da 

Família”, de Áries Philips (1978) relata sobre as alterações ocorridas desde o século XVII, 

e indica no decorrer de sua abordagem histórica dois fatores que despertam exclusiva 

precaução, qual seja, quanto ao poder patriarcal nas uniões e quanto poder em face dos 

primogênitos. 

Nessa ótica, cumpre esclarecer que o poder patriarcal era defensor das 

intencionalidades das uniões, no entanto, quando se discutiam sobre o instituto do 

casamento, o poder dos pais era tido como incontentável perante os demais envolvidos 

nessa questão.  

De outra banda, salienta-se que os casamentos adquiridos eram uma forma de 

conservação e expansão patrimonial, contudo, um novo conceito se instalou nessa 

discussão econômica, que sucedeu no fim da exclusividade dos bens dirigidos aos 

primogênitos e, consequentemente aos filhos mais novos.  

De acordo com o escritor Engels (2002), na sociedade burguesa a formação 

familiar era ligada aos laços sanguíneos, os indivíduos se limitavam ao pai, mãe e filhos, 

sendo que o pai era o provedor do sustento da casa, em contrapartida a mãe tinha como 

obrigações os cuidados domésticos e com os filhos, desta forma a esposa e filhos deviam 

obediência ao seu provedor.  

Nesse sentido, ressalta-se o entendimento ventilado pelo doutrinador Dias: “A 

família tinha outra visão de pensamento, era composta para a permanência dos bens, o 

afeto não era qualidade marcante no seu desenvolvimento nesse período da história, esse 

conceito foi sendo abandonado com o passar do tempo, os princípios, a afetividade e os 

laços sanguíneo foram se tornando mais fortes e se transformaram na base da unidade 

familiar. Dias, (2009).” 

De mais a mais, a família é uma instituição constituída de novos modos de definir 

o próprio direito de família, que sofrem gradativas modificações ao longo da história 

brasileira e, em função destas, ocorrem transformações de ordem econômicas, culturais e 

sociais, provocando também a alteração de ordem subjetiva dos indivíduos. 
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Notabiliza-se o entendimento de Dias (2009), acerca da família: 

 

“A família identifica-se pela comunhão de vida, de amor, de afeto no 

plano da igualdade, liberdade, da solidariedade e da responsabilidade 

recíproca. No momento em que o formado hierárquico da família cedeu 

à sua democratização, em que as relações são muito mais de igualdade 

e de respeito mútuo, e o traço fundamental é a lealdade, não mais 

existem razões morais, religiosas, politicas, físicas ou naturais que 

justifiquem a excessiva e indevida ingerência do Estado na vida das 

pessoas.  (DIAS, 2009, p.55). 

 

Desta forma, podemos distinguir as concepções familiares atualmente presente 

na sociedade brasileira, sendo que hoje o conceito de família é bem mais abrangente, não 

se limitando apenas as pessoas ligadas por vínculos sanguíneos, mas também, incluem 

pessoas que se identificam por histórias de vida, afeto e amor. Veja, que podem se iniciar 

através de métodos tradicionais, por reprodução assistida, artificial e ainda, formadas por 

pais ou mães solteiras, casais homoafetivos, casais héteros, enfim devem ser respeitadas 

todas as constituições familiares com o intuito de ser formar uma família. (GOLDANI, 

1994). 

Assim, hoje temos famílias caracterizadas pela diversidade e, apesar das 

modificações o instituto do casamento e da família permanecem sendo valorizado pelo 

ordenamento jurídico e sociedade, podendo-se destacar que o preconceito vem cedendo 

lugar aos laços afetivos. 

Para Rodolfo Madaleno, o “afeto é a mola propulsora dos laços afetivos e das 

relações familiares, movidas pelo sentimento […]”, de modo que os laços sanguíneos não 

necessariamente estão acima dos laços afetivos. (MADALENO,1999). 

Ademais, no mesmo sentido, o doutrinador Rosa, (2016), expõe que o conceito 

de família se ampliou com as novas modalidades de se construir família, advindo então a 

reconhecer como família todo grupo formado pelos laços da afetividade. 

 

“A família perde seu caráter de entidade particular, com a existência 

própria e se converte num ente jurídico, numa realidade normativa, 

subordinado ao império dos regulamentos e das leis.” (ROSA,2016, p. 

34).   

 

Ainda, cumpre consignar que a Constituição Federal de 1988, veio de encontro 

com as transformações estruturais acima citadas desencadeadas na sociedade, trazendo 

assim em seus artigos, a importância de respeitar a dignidade da pessoa humana e a 
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liberdade individual, reprimindo as condutas desrespeitosas a decisões pessoais, tudo 

isso, transmite uma situação desafiadora ao profissional do serviço social. 
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3- MODELOS ATUAIS DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA E SUAS 

CONFIGURAÇÔES 

 
Conforme Rosa (2016), com a chegada da Constituição Federal de 1988, o 

conceito de família existente no direito brasileiro transformou-se na esfera processual, 

não só reconhecendo a igualdade de gêneros e filiação como também a pluralidade 

familiar. 

Dessa forma, com o desenvolvimento e a modificação no âmbito social, o perfil 

familiar está longe de ser caracterizado tão somente pela união de um homem e uma 

mulher, realizados por meio do casamento civil ou religioso.  

Em análise ao conceito de família podemos destacar que a família 

contemporânea passou a ser baseado, conforme já mencionado, considerando mais o 

afeto existente entre os sujeitos do que apenas em relações de sangue, parentesco ou 

casamento.  

Assim, verifica-se que o artigo 226, da Constituição Federal de 1988, expandiu 

as modalidades de famílias, primando pelo respeito à dignidade da pessoa humana bem 

como a valorização de igualdade de condições aos indivíduos e aos seus vínculos afetivos. 

De mais a mais, na contemporaneidade, o direito de família apresenta-se com 

diversos modelos familiares, incluindo a família nuclear, constituída basicamente de pai, 

mãe e filhos bem como outros modelos familiares surgidos com o decorrer da história. 

Nessa senda, o doutrinador Conrado Paulino da Rosa, em seu livro publicado no 

ano de 2016, “Curso de Direito de Família Contemporâneo” destaca os principais arranjos 

familiares da atualidade, vejamos: 

 

a) FAMÍLIA EUDEMONISTA: família que busca a 

realização inteira de seus membros, a consideração e o respeito mútuos 

independente do vínculo biológico. 

 

b) FAMÍLIA UNIPESSOAIS: vive sozinho, pessoas que 

preferem por um espaço físico individual.  

 

c) FAMÍLIA PARENTAL ou ANAPARENTAL: é aquela 

composta da convivência familiar dos parentes colaterais. 
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d) FAMÍLIA HOMOAFETIVA: Núcleo constituído por 

pessoas do mesmo sexo, as quais se unem para a composição de um vínculo 

familiar;  

 

e) FAMÍLIA MONOPARENTAL: são aquelas formada 

apenas por um dos pais. 

 

f) FAMÍLIA MOSAICO OU PLURIPARENTAL: são 

famílias formadas por filhos derivadas de um casamento, família 

reconstituída.  

 

g) FAMÍLIA EXTENSA OU AMPLIADA: são famílias 

formadas por parentes próximos com as a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade.   Novidade trazida com mudanças do estatuto 

da criança e do adolescente e com o advento da lei de adoção (12.010/09). 

 

Ainda, sobre os modelos de família, em especial sobre a novidade denominada 

de família extensa ou ampliada, o doutrinador Conrado Paulino (2016), traz em seu livro 

de Direito de Família, a clara definição de como é realizada as suas formações. Observe: 

 

“Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 

além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade”.  ROSA (2016, p.115). 

 

Em quaisquer situações de modelos da família hoje tem se aglomerado em uma 

série de direitos e deveres referente aos elementos desta instituição, que conduzem a 

elaboração e alterações legais na procura pelo cumprimento dos princípios norteadores 

da constituição federal que protegem a dignidade humana e estimam o elemento afetivo 

como instrumento definitiva da filiação, visando a proteção dos interesses da criança e do 

adolescente. 

Dentre os principais aparatos legais previstos no Direito de Família, está o 

estatuto da criança e do adolescente, que visa, sobretudo, proteger e assegurar a esses 

advindos de todas as formas de relacionamento construído pelos adultos seja nas figuras 

maternais, paternas de responsabilidade pela guarda ou criação. (GOLDANI,1994) 
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4- SEPARAÇÃO CONJUGAL - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

E DO VÍNCULO CONJUGAL  

 

Segundo BARBOSA (2019), na contemporaneidade, convivemos com inúmeras 

formas de famílias, que permanecem juntos em virtude do vínculo afetivo que criaram 

em suas relações pessoais. 

Historicamente, a sociedade tinha o vínculo afetivo conjugal como perpétuo, 

acreditando fielmente na premissa “felizes para sempre”, contudo, com as alterações 

sociais e principalmente nos conceitos familiares que se adequaram a nova estrutura 

familiar, observamos que a premissa anteriormente tida como verdadeira e absoluta se 

relativiza para acompanhar as mudanças da sociedade do século XXI.  

Assim, o fato de existir um relacionamento conjugal, não significa que 

obrigatoriamente este será duradouro, ela pode durar dias, meses ou anos. Sendo assim, 

as relações conjugais formalizadas ou não, podem ser surpreendidas com o fim dos laços 

e sem condições de permanecerem em convívio mutuo, acontecendo o rompimento desse 

vínculo. 

Quando essas relações outrora firmadas sejam elas passageiras ou duradouras, 

derivam descendentes, estes subsistem a qualquer fim da relação, sendo direito da prole 

ter respeitados o direito a convivência familiar sadia com ambos os genitores após o 

rompimento da relação conjugal. 

Cumpre destacar que as famílias na contemporaneidade vêm sofrendo mudanças 

em suas organizações e composições, transformações essas que afetaram de maneira 

definitiva no domínio da vida social. 

Diante disso, WAGNER (2002) afirma que o modelo tradicional de família, 

composto de pai, mãe e filhos, está sofrendo grandes modificações. As mudanças assim 

expressam-se não somente na composição da família mais também nos papéis 

desempenhados por seus membros no seio familiar. 

Assim, com as mudanças na sociedade contemporânea, são mais frequentes as 

separações ou divórcios tanto no litigiosos ou consensuais. Conforme levantamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em números absolutos os divórcios 

concedidos passaram de 30.847, em 1984, para 179.342 em 2007.   

Nessa senda, para as situações de dissolução da sociedade conjugal, o 

ordenamento jurídico prevê expressamente, no artigo 1.571 do Código Civil, como devem 

ser tratadas, senão vejamos 
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Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 

I -  pela morte de um dos cônjuges; 

II -  pela nulidade ou anulação do casamento; 

III - pela separação judicial; 

IV -  pelo divórcio.  

 

Dessa forma, Conrado Paulino (2016, p. 204), explica que a separação é uma das 

formas de dissolução da sociedade conjugal desobrigando a pessoa separada de atender 

as obrigações impostas a partir da celebração. Contudo, e por mais incoerente que isso 

possa transparecer, o casamento somente encerra com o divórcio.  

Nesses termos, a previsão está preconizada no artigo1.571, §1º, do Código Civil. 

 

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 

§ 1o O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges 

ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código 

quanto ao ausente. (Site do Planalto, vide Código Civil) 

 

Corriqueiramente, nos casos de separação quando os companheiros decidem não 

continuar mais juntos, devem procurar legalizar a situação que envolvem os direitos dos 

filhos, direitos estes, contido no estatuto da criança e do adolescente conforme a Lei n. 

8.0690/90 (ECA), que traz a base afirmativa de que crianças e adolescentes são sujeitos 

de direitos e deveres, devendo ser observado de forma plena, a sua educação e criação 

como também a condição de sujeitos em desenvolvimento. 

Com outro pensamento, o conceituado mediador Tomaz Solberg (2018), 

formado pela Mediare, pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro Emerj) 

e pela Harvard University, corretamente trata a respeito do conceito da separação conjugal 

em seu site, observemos: 

“Separação conjugal é um processo que afeta a todos os membros de 

uma família. A perda da perspectiva de um futuro compartilhado, as 

mudanças nos relacionamentos, a ruptura do cotidiano com que se 

estava acostumado: tudo isso junto é algo, no mínimo, complexo. No 

caso do casal que possui filhos, esse cenário pode parecer ainda mais 

difícil para todos, inclusive para os filhos”. (SOLBERG, 2018.) 

 

 Ainda, discorre o mediador Tomaz Solberg. (2018), que os conflitos encarados 

durante a separação conjugal devem ser direcionados a um mediador, uma vez que  a 

separação que favoreça ambas as partes será propício para os filhos também, pois os 

genitores são laços que se perpetuam por toda a vida, não sendo rompidos com o fim do 
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relacionamento, sendo importante ter consciência de que a separação ou divórcio não é o 

fim da vida de um casal com seus filhos. 

Com isto, podemos afirmar que o divórcio é o rompimento do vínculo 

matrimonial anteriormente firmado por dois sujeitos, inclusive viabilizando um novo 

casamento dos cônjuges divorciados, contudo, frisa-se que o divórcio é um ponto final ao 

casamento e a relação amorosa, mas que não modifica os direitos e deveres que ambos os 

divorciados têm com a prole advinda da relação rompida.   

Diante disso, em uma separação com filhos advindos desse relacionamento, o 

que mais se questiona é a guarda dos filhos, que na maioria das vezes ficam com a mãe, 

embora na Constituição Federal de (1988), esteja garantida a igualdade de tratamento 

entre ambos, pois a guarda dos filhos deve ficar com quem oferece o melhor ambiente 

para o desenvolvimento deste.  

Segundo Silva, 2018. as participações dos genitores na criação da prole vêm 

aumentando atualmente e mudando o costume social de que só a mãe que tem o dever de 

acompanhar o crescimento dos filhos; destacando-se neste acontecimento a importância 

da ação do pai como cuidador dos filhos e o resultado positivo que traz para o crescimento 

e fortalecimento dos vínculos afetivos. 

Nesse sentido, cumpre destacar, que atualmente é priorizado por grande parte 

dos juízes a guarda compartilhada para que a criança e/ou adolescente conviva com ambos 

os genitores em harmonia, onde a família é conscientizada acerca da necessidade de 

respeitar a dignidade humana da criança e do adolescente e a sua condição de pessoas em 

fase de desenvolvimento. 

 

4.1 O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR APÓS O DIVÓRCIO 

                     

 O direito a convivência entre pais e filhos é um dos direitos e deveres que é 

desígnio do poder familiar, onde destaca que os pais têm a total obrigação de proteção e 

amparo aos seus filhos, devendo manter contato com ambos os genitores mesmo depois 

do divórcio ou separação, para que possam crescer de forma saudável e que as possíveis 

consequências negativas da ruptura dos pais sejam minimizadas. 

 Já explanava o doutrinador Rosa (2016), em seu livro Curso de Direito 

Contemporâneo, sobre a importância da convivência familiar, tendo em vista que segundo 

a legislação os genitores que não obtêm a guarda dos filhos, poderão assisti-los, visita-los 

em sua companhia, em comum acordo com o outro cônjuge ou autorizado pelo juiz. 
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Geralmente, essas definições serão realizadas em ações consensuais ou litigiosas, para 

que possa ser ajustada a atuação da guarda e alimentos em conjunto.  

   Nos artigos 227 e 229 da CF/88, além da extensa gama de direitos inerentes à 

lógica apresentada pela doutrina da proteção integral aos menores, estabelecem com 

absoluta prioridade, que é dever dos pais assistir educar e criar os filhos, lhes assegurando 

direito à vida, educação, lazer, alimentação, dignidade, respeito, liberdade, deixando-lhes 

ainda a salvo de discriminações, negligencias, explorações e crueldades.    

Nesse mesmo sentido, temos a previsão do artigo 4º do ECA, vejamos: 

 

Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária.(BRASIL,1990) 

 

Como já foi visto, perante a legislação os filhos são legalmente amparados e no 

caso de separação dos genitores eles possuem o direito de contato afetivo com os pais. 

Ocorrendo a separação deve-se priorizar o bem-estar dessa criança em meio a essa 

situação. 

Cumpre elucidar, que em havendo separação conjugal pode permear a ausência 

de compreensão, consciente ou não, no âmbito emocional, motivando o sentimento de 

traição, raiva, desilusão, levando o ex-cônjuge a vingar-se do outro. Simão (2007), nos 

revela que: 

Se os genitores não se conformarem com a separação em si ou mesmo 

confundam os meandros da conjugabilidade com a parentalidade, 

certamente haverá consequências nefastas aos filhos. [...] Poderá 

acontecer de um dos genitores fomentar o distanciamento dos filhos do 

outro parente configurando a alienação parental. (SIMÃO,2007, 

pag.17) 

 

Assim, visando afastar qualquer tipo de violação aos direitos dos menores, a 

legislação especial, inibe as condutas contrárias a preservação dos valores da dignidade 

da pessoa e, consequentemente as responsabilizam perante o poder judiciário.  

Pelo exposto, o acompanhamento social é uma alternativa menos invasiva a 

privacidade da família e capaz de conscientizar a sociedade sobre os efeitos que uma 

dissolução conjugal mal resolvida pode refletir no crescimento da criança e do 

adolescente, motivo pelo qual a atuação conjunta do profissional de assistência social com 

o poder público e judiciário surtirá efeitos práticos na solução de eventual litígio. 
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5- GUARDA UNILATERAL E GUARDA COMPARTILHADA 

 

Para entender sobre a alienação parental e a síndrome da alienação parental 

(SAP), necessário se faz, analisar os principais tipos de guarda, a saber, guarda unilateral 

e guarda compartilhada. 

Destaca-se assim, o entendimento do doutrinador Rosa (2016), que afirma que 

em um relacionamento em que os pais estão convivendo juntos seja em casamento ou 

união estável o poder familiar e a guarda dos filhos é conjuntamente desempenhada por 

ambos, mediante a ruptura deste convívio entre os genitores, é necessário utilizar-se da 

guarda legal, que deve sempre respeitar e privilegiar o bem-estar da criança ou 

adolescente. 

Nesse sentido, ressalta-se que antigamente predominava no Brasil, a guarda 

unilateral, que era imposta a um só dos genitores, sendo aquele que oferecia melhores 

condições de vida ao filho. Esse modelo de guarda não era bem visto pela legislação 

brasileira, pois no caso da separação dos genitores este era privado do convívio com 

alguns de seus genitores, contrariando assim, os ensinamentos que para um 

desenvolvimento saudável da criança, este deve conviver com os ambos, devendo os 

genitores dividir da melhor forma o tempo de convivência com a prole. (SILVA,2018). 

Nessa senda, é possível compreender que a guarda unilateral ultimamente não 

mais se enquadra com a realidade da família atuais, por não garantir ao filho o 

desenvolvimento íntegro de sua personalidade por permanecer mais tempo ou apenas com 

um dos genitores. 

Ademais, o livro, curso do direito de família contemporâneo, relata que a lei 

11.698/2008, alterou a redação dos dispositivos do artigo1.583 e 1.584 do Código Civil 

Brasileiro, para de forma expressa, apresentar a possibilidade da guarda compartilhada na 

legislação brasileira. Note-se que a passagem prevista no livro deixa cristalino esse 

entendimento ao leitor: 

 
“A partir de então o ordenamento jurídico passou a trabalhar com duas 

possibilidades de guarda após a dissolução de um relacionamento: de 

forma unilateral ou compartilhada.” Rosa (2016, p.341).   

 

Ainda, é forçoso reconhecer que este tipo de guarda, a compartilhada, teve força 

após a lei 13.058/2014 com a qual foi estabelecida e tornou-se lei, mesmo não existindo 
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acordo entre os pais, a guarda compartilhada passa a ser a principal alternativa, a menos 

que haja um motivo excepcional ou afirmação demonstrada pelo genitor para não aceitar. 

Assim, a guarda compartilhada permite aos filhos viverem em harmonia com os 

seus genitores, tendo uma cooperação deles em igualdade de direitos e deveres, essa nova 

sugestão proporciona aos genitores a não os sobrecarrega-los evitando transtornos e 

aborrecimentos.  

Ressalta-se que a guarda compartilhada veio para amparar as relações entre pais 

e filhos perante uma separação, com o intuito de enfraquecer os efeitos causados pelo 

afastamento de um dos genitores. 

Assim aplica Almeida e Rodrigues Junior (2012): 

 

“Muito além de uma divisão equânime do tempo de contato com o filho, 

a guarda compartilhada busca a coparticipação parental. O que ganha 

destaque é a qualidade do contato paterno e materno- filial” 
(ALMEIDA,2012, P.460). 

 

Mediante ao exposto, verifica-se que a guarda compartilhada é a organização do 

direito de convívio entre filhos e pais que o maior interesse é o bem-estar da 

prole, podendo os genitores colaborar para que tenha um desenvolvimento saudável na 

sociedade. 
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6- ALIENAÇÃO PARENTAL E A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL (SAP)  

 

Atualmente é um dos temas mais preocupantes pela sociedade e, especialmente 

pelo direito de família, analisando as consequências psicológicas e emocionais negativas 

que podem provocar nas relações entre pais e filhos, sendo um dos maiores desafios a 

serem tratados pela sociedade e pelo Estado, por se tratar de uma gama de direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes, instituído pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

 

De mais a mais, prevê o artigo 227, da Constituição Federal  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação e exploração.(BRASI,1988). 

 

A família é um dos conceitos que mais sofreu alterações nos últimos anos; o 

direito de família conta com diversos modelos familiares, sendo valorizada por alguns 

nos seus progressos modernos e por outros em seus hábitos tradicionais, em qualquer 

caso, realçam- se mais os sentimentos, afetos, não a biologia.  

Ademais, com essas mudanças aumentam também a separação no âmbito 

familiar, trazendo serias consequências maléfica a criança e ou adolescente, quando o 

relacionamento não dá certo e um dos genitores inconformados, transforma – se em um 

egoísta usando seu filho contra o outro cônjuge, que muitas vezes vem acompanhadas de 

conflitos familiares e da falta de acordo em relação aos filhos, dando início a alienação. 

Nessa senda, conforme bem discorrido pela doutrina Dias, (2009) em seu artigo 

“Alienação parental – um abuso invisível”, a “ruptura da vida conjugal gera sentimentos 

de abandono, de rejeição, de traição, surgindo forte tendência vingativa. Quem não 

consegue elaborar adequadamente o luto da separação geralmente desencadeia um 

processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Se quem assim 

se sente, fica com a guarda dos filhos, ao ver o interesse do outro em preservar a 

convivência com a prole, quer vingar-se e tudo faz para separá-los. Cria uma série de 

situações visando a dificultar ao máximo, ou a impedir, a visitação. Os filhos são levados 

a rejeitar o genitor, a odiá-lo. Tornam-se instrumentos da agressividade direcionada ao 



24 

 

 

parceiro. O tempo da criança e também os seus sentimentos são monitorados, 

desencadeando-se verdadeira campanha para desmoralizar o outro.” 

Também a alienação parental é uma expressão definida pelo psiquiatra infantil 

norte americano Richard Alan Gardner em 1985, que já está regulamentado no Brasil 

através da Lei nº 12.318/10, onde designa muitos tipos de atos cruéis de ordem emocional 

que um genitor ou responsável comete em relação a uma criança e/ou adolescente no 

intuito de denegrir a imagem do genitor do polo oposto da relação de parentesco. 

(GARDNER, 1985). 

Diante disso, compreendemos que o alienador sente prazer em desmoralizar o 

outro apenas para se sentir vingado, tentando fazer com que o filho esqueça o ex-cônjuge 

como se esta relação de pais e filhos também pudesse ser simplesmente rompida como 

uma relação amorosa conjugal.  

Ainda, podemos afirmar que a instituição em lei e conceituação da alienação 

parental é considerada recente, contudo, em uma simples análise as atividades diárias 

notam-se que a prática é muito mais comum do que se imagina e vinda de longos anos, o 

entanto, não tinha nossos antepassados conhecimento acerca dos danos que os atos de 

alienação geravam na vida dos envolvidos. 

Assim, o presente trabalho, visa aprimorar a atuação do assistente social frente 

a esse novo desafio, e seu papel de conscientizador dos malefícios que trazem as práticas 

de alienação parental a criança e o adolescente, de forma que não deve ser aceitado pela 

sociedade como uma atitude correta, pois seus efeitos na vida da prole, na maioria das 

vezes são irreparáveis, privando a criança e o adolescente de uma infância em harmonia 

com seus genitores e com o devido respeito a sua dignidade e seu desenvolvimento. 

 

6.1 ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A síndrome da alienação parental é um distúrbio da infância que aparece quase 

exclusivamente no contexto de disputa de custódias de crianças. Sua manifestação 

preliminar é a campanha denegatória contra um dos genitores. 

Segundo considerações de Maria Berenice Dias, trata-se de verdadeira 

campanha para desmoralizar o genitor. O filho é utilizado como instrumento da 

agressividade direcionada ao parceiro. A mãe monitora o tempo do filho com o outro 

genitor e também os seus sentimentos para com ele (Dias, 2010). 
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A lei 12.318/10 preceitua no artigo 2ª que a alienação parental é “ato de 

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”. 

Nesse sentido, a crianças e adolescente têm direito a convivência familiar, 

direitos estes contidos na Constituição Federal do Brasil de 1988,  em seu artigo 227, que 

preconiza os deveres da família, da sociedade e do Estado assegurar as crianças e os 

adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação 

à profissionalização, ao lazer, à cultura à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de coloca- lós a salvo de toda forma de 

negligência, descriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Nota-se assim, que a alienação parental é uma atitude contrária ao que preconiza 

o artigo 227 da constituição federal de 1988, tendo em vista que constitui uma maneira 

de obstruir os vínculos afetivos de um dos genitores para com seus filhos, sendo que a 

convivência familiar e comunitária é um direito reservado a toda criança e adolescente de 

ser criado e educado no seio de sua família original, especialmente se necessário, em 

família substituta, de acordo com o artigo 19 do estatuto da criança e do adolescente, tudo 

em prol de aplicar o princípio da proteção integral da melhor forma. 

Sendo assim, traz a Lei 8.069/90, traz em seu artigo 19, a seguinte definição: 

 

Art. 19ª. Segundo a Redação dada pela Lei nº13.257, de 2016 é direito 

da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garante seu desenvolvimento 

integral. (ECA, p.43) 

 

De outro norte, a definição legal da alienação parental está elencada no artigo 2º 

da Lei nº 12.318/2010, diz que precisamos avaliar: 

Art. 2ª. A 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 o genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com 

este (ART.2º, LEI 12.318/2010). 
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Ainda, podemos afirmar, por todo exposto, que ato de alienação parental 

acontece corriqueiramente na sociedade, contudo, quer seja por ausência de informação 

quer seja por ausência de consciência que a conduta gerará a sua própria prole, os 

genitores quando se separam litigiosamente e deixam de resolver amigavelmente sobre o 

gozo da guarda, visitações e educação das crianças e adolescentes envolvidas, estas 

sofrem conjuntamente nas decisões mal planejadas, movidas apenas por vinganças 

tomadas pelos seus genitores. 

Nesse sentido, podemos destacar que a alienação parental é um tema novo, que 

entrou no cotidiano jurídico com a promulgação da Lei 12.318 em 26 de agosto de 2010, 

devido as inovações no direito de família foram surgindo também novos desafios, onde 

vem envolvendo os direitos das crianças e adolescentes, podendo para tanto haver uma 

compreensão com maior destreza, e ser feito uma análise de suas transformações no 

âmbito das famílias brasileiras. 

A sua origem está relacionada à mudança da convivência familiar, onde sua 

prática é visível nos casos acontecidos no âmbito do direito de família de forma mais 

recorrente quando existe uma maior aproximação entre pais e filhos, atitude que vem 

desencadeado a atenção cada vez mais dos profissionais do direito, psicólogos e 

assistentes sociais. Porém deve se destacar que esse tipo de conduta sempre houve. 

Somente agora, com toda essa valorização dos afetos nos novos arranjos familiares e a 

conscientização da responsabilidade paternal, é que passou a ter a devida importância por 

parte da sociedade. 

Segundo Dias (2009) a prevenção dessas condutas deve ser imediata, sendo 

indispensável a responsabilização daquele que age de forma a atingir a capacidade 

psicológica e emocional de sua prole em face de destruir os afetos constituídos pela 

criança e adolescente naquele que tenha poder sobre ela. 

Sendo assim, uma das premissas a serem moldadas pelo poder público e 

judiciário, na inibição dos atos de alienação parental, de forma eficaz, é tornar a 

responsabilização do genitor ou genitora mais rígida, demonstrando através da 

punibilidade que as atitudes não são inofensivas, ao contrário comprometem o 

desenvolvimento sadio de seu filho, desestabilizando-o emocionalmente para uma 

convivência familiar. 
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6.2 A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A Síndrome de Alienação Parental  é decorrente dos atos praticados pelo genitor 

provedor da guarda do filho, no sentido de influenciar a criança para que odeie e repudie, 

sem motivo algum, o outro genitor, mudando a seu entendimento por meio de diferentes 

estratégias, com o intuito de bloquear, impossibilitar ou até mesmo acabar com os 

vínculos entre o menor e o pai não guardião.  

Definida, também, pelo grupo de sintomas dela decorrentes, ocorrendo, assim, 

uma grande relação de obediência e dependência do filho com o genitor alienante sendo 

uma vez realizado o assédio, a própria criança ajuda para ocorrer a alienação. Madaleno, 

(2017). 

De toda a evolução e de seus membros familiares, pela valorização e importância 

do afeto e da atenção em relação aos melhores interesses dos filhos, antes mantido a um 

segundo plano, e da indispensável presença de ambas as figuras parentais no 

desenvolvimento saudável da prole, depreende-se a gravidade da averiguação dessa 

síndrome, que de prática recorrente e usada nos tribunais, começa a chamar a atenção dos 

operadores de Direito e demais profissionais interligados, para a sua prevenção da sua 

maléfica pratica. 

De acordo com WAQUIM (2015), a síndrome da alienação é frequentemente 

gradativa, sendo assim distribuída em três estágios, começando do leve, passando pelo 

moderado ao grave. Vejamos: 

a) Estágio I: Leve – No estágio leve os filhos têm fortes vínculos emocionais 

ainda com o alienado, as visitas acontecem aproximadamente sem problemas 

evidenciando algum conflito resolvido facilmente no momento da troca dos 

genitores. Porém a campanha de difamações já permanece em torno da 

criança pelo alienante. 

 

b) Estágio II: Médio ou moderado - No estágio moderado, geralmente as 

agressões tornam-se mais consistente, com isso o alienante e a criança já 

estão sendo cumplices, criando uma afinidade particular que é alimentada 

pelo afastamento, e constantemente físicas do alienado que aparecem 

normalmente no caso de visitas ou quando é feita a entrega da criança ao 

genitor que não mantém a guarda da criança, porém as agressões e 



28 

 

 

xingamentos não implica apenas em ódio explicito ao outro genitor, mas 

ainda  planeja diversas técnicas para afastar  e destruir os vínculos afetivos 

definitivamente. 

 

c) Estágio III: Grave – Nesse estágio as crianças já apresentam intensa 

perturbações, quando chega nessa etapa mais avançada o termo síndrome da 

alienação parental se torna presente, a criança já está tomada pelo ódio contra 

seu outro genitor, carretando uma série de conflitos e consequências, ficando 

independente do alienador, tem consigo seu repertório próprio de 

difamações.  

Noutro giro, é preciso esclarecer que existe uma pequena diferença entre 

alienação parental e a síndrome de alienação parental, motivo pelo qual, se faz necessário 

a diferenciação das denominações, que muitas vezes, são tidas como palavras sinônimas, 

contudo, produz diferentes efeitos na vida do menor alienado, senão vejamos: 

A alienação parental ocorre quando um dos genitores denigre a imagem do outro, 

falando mal do genitor alienado para o filho, acarretando um sofrimento psíquico e 

emocional para a criança e adolescente, que na maioria da ocasião não está preparado 

para lidar com o problema e muito menos com os sentimentos que lhe são despertados.  

Já a síndrome de alienação parental, no entendimento de GADNER (1985) se 

estabelece quando o genitor alienador além de denegrir a imagem do genitor alienado, 

estimula o filho, também, a caluniar, a agredir, não respeitar o genitor alienado. Nesse 

sentido o estudioso se refere a SAP – Síndrome de Alienação Parental como um distúrbio 

infantil que surge, principalmente, em contextos de disputa pela posse e guarda dos filhos. 

Clarividente que todas estas condutas ferem os direitos fundamentais da criança 

e do adolescente previstas na constituição federal de 1988, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e recentemente a Lei de Alienação Parental, Lei n. 12.318/ 2010. Esta 

difamação a um dos genitores causa danos irreversíveis à criança e ao adolescente, 

prejudicando no seu desenvolvimento emocional e de uma convivência sadia no meio 

familiar e perante a sociedade. 

 

6.3 BREVE ANÁLISE DA LEI 12.318/10 

 

Diante da edição da Lei nº 12.318/2010, que regulamentou o processo da 

alienação parental, foi necessária a realização de sua análise por parte do poder judiciário 
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bem como dos doutrinadores, psicólogos e assistentes sociais, já que a presente norma 

veio para regulamentar e proteger a dignidade da criança e do adolescente frente às novas 

realidades sociais, principalmente quando há a dissolução conjugal, onde os genitores por 

muito tempo os utilizavam como a peça-chave do jogo para motivar a influência, 

manipulação, vingança, frustações em relação ao laço conjugal desfeito. 

Em análise ao ordenamento jurídico para suprir a temática envolvida da 

alienação parental verifica-se que o meio jurídico ainda é deficiente e escasso, contudo, 

havia uma clara necessidade de regulamentação, motivo pelo qual foi sancionada a Lei n. 

12.318/2010, que aborda em seu texto informações sobre a alienação parental. 

A lei mencionada prevê mecanismos de repressão à conduta de parentes, pais e 

avós que perturbam o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente, sendo um 

instrumento importante para que seja reconhecida a situação de extrema gravidade e as 

consequências advindas desses atos, tidos outrora como simples e sem nenhum prejuízo 

aparente à criança ou adolescente, no entanto, trazem diversos danos, seja em médio ou 

longo prazo àquele que foi vitimado em alguma circunstância alienadora. 

De mais a mais, em seu artigo 2º, a lei prevê os atos que se enquadram como 

sendo de alienação parental e os possíveis alienadores. 

 

Art. 2º- 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. (FIGUEIREDO, 2014) 

 

Observa-se que a alienação parental e a atuação inquestionável de um 

subordinado, denominado alienador, na pratica de atos que envolvam uma forma 

depreciativa de se lidar com um dos genitores. Consequentemente, é uma atuação do 

alienador que busca perturbar a formação da percepção da criança ou adolescente. 

Ainda conforme a lei 12.318/2010 elenca no parágrafo único do artigo 2º, 

diversas formas de ocorrência da alienação parental. Vejamos: 

Art. 2º, 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; 
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II - dificultar o exercício do poder familiar; 

III - dificultar contato da criança com o outro genitor; 

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de visita; 

V - omitir deliberadamente ao outro genitor informações pessoais relevantes 

sobre a criança, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra o outro genitor para obstar ou dificultar 

seu convívio com a criança. 

VII - mudar de domicílio para locais distantes, sem justificativa, visando 

dificultar a convivência do outro genitor.  

Notabiliza-se que depois do rompimento conjugal mal resolvido, o que 

permaneceu com o dever de cuidar da criança, cometerá condutas peculiares da 

alienação parental, porém, a conversa do genitor alienador é sempre no sentido de que 

ele está fazendo o melhor para seu filho e protegendo seus interesses, sendo que o único 

objetivo do alienador será dificultar a convivência da prole com o genitor alienado.  
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7- DESAFIOS DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE À ALIENAÇÃO 

PARENTAL  

 

A alienação parental nos remete às ações vivenciadas a todo instante na prática 

dos profissionais envolvidos no amparo da assistência.  Instigando a desafiar estes 

profissionais a refletirem e buscarem no seu cotidiano, uma forma de confrontar as 

demandas que aparecem dessa prática, circunstâncias estas abstrusas, sem respostas 

poderosas. 

Para Iamamoto (2006): 

 

Um dos grandes desafios do assistente social é articular a profissão e a 

realidade, pois entende-se que o Serviço Social não atua apenas sobre a 

realidade, mas atua na realidade. O desafio é entender a gênese da 

questão social, os processos e fenômenos sociais com os quais o 

Assistente Social se defronta. Além disso, o assistente social precisa 

estar preparado para propor, negociar sua inserção nos diferentes 

espaços de trabalho, diante das demandas que se apresentam e dele 

exigem uma conduta que deve ir além do exercício profissional em si. 

Assim sendo, o exercício da profissão do Assistente Social exige uma 

ruptura com a atividade burocrática e rotineira. (IAMAMOTO, apud 

2006, p. 20). 

 

Em se tratando da alienação parental, o Assistente Social contém competência 

para identificar, propor, negociar, defender seu campo de trabalho, tomando providências 

diante do acontecimento. Precisará o profissional ouvir os envolvidos, construir uma 

espécie de análise no momento, realizar visitas, na residência da família, visitar a escola 

da vítima, buscando todos os elementos necessários para seu parecer social. Do mesmo 

modo poderá realizar os acompanhamentos e orientações necessárias para o 

enfrentamento da violência, a fim de reparar os danos nos laços familiares e na condição 

social dos envolvidos. 

O assistente social segundo Raichelis (2009) pode auxiliar a criança a lidar com 

as mudanças que estão ocorrendo e/ou que podem vir a ocorrer em sua família, utilizando 

conceitos claros e compreensíveis para ela. Ao identificarem a prática da Alienação 

Parental, a intervenção se dá através de orientações e aconselhamentos, objetivando 

romper com tais práticas e fortalecer os vínculos familiares e a boa convivência da vítima 

com os genitores. 

Devem ser observados pelos assistentes sociais, através de acompanhamentos, 

as consequências que a alienação pode trazer, tanto para as crianças, que se sentem 
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culpadas pelo divórcio, e podem estar depressivas, quanto para os adolescentes, que 

podem recorrer ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. 

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 

desenvolver a sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, 

a partir das demandas no cotidiano. Enfim, ser um propositivo e não só 

executivo. (IAMAMOTO, 2015 p. 20). 

 

Ainda, segundo Iamamoto, (2006) é o assistente social, que indica o rumo ético-

político, os caminhos a serem trilhados, a partir de compromissos fundamentais 

acordados e assumidos coletivamente pela categoria. Tais situações envolvendo alienação 

parental remetem demandas apresentadas aos profissionais Assistentes Sociais. O 

desvendamento da mesma torna-se possível quando há o contato entre o Assistente Social 

e o sujeito, que conta a sua história de vida, o seu habitual, permitindo identificar as 

contradições que abarcam a vida destes sujeitos. A função da dialética é mostrar de onde 

procedem os fenômenos, ir além das aparências, descobrir a realidade de forma não 

fragmentada para que os assistentes sociais realizem seu trabalho, executando a sua 

intervenção, considerando historicidade e totalidade. 

Segundo a autora, o assistente social recorre ao instrumental que dá a ele a 

condição de intervir nas demandas que lhe são apresentadas, abrange analisar, interpretar, 

utilizar do conhecimento e ter habilidade no uso do instrumental para uma prática 

profissional e coerente. O estudo social e o campo do assistente social em questão nas 

demandas com famílias, onde procura auxiliar no campo de intervenção com uma visão 

de totalidade, igualitária das partes. 

Quando a questão social envolve conflitos familiar o assistente social não deve 

ser neutro diante das demandas apresentadas, a profissão do assistente social requer 

princípios ético, valores vinculados ao código de ética, profissional frente a realidade de 

forma neutra. 

É importante destacar que neste âmbito, segundo Guerra (2000), o processo com 

a instrumentalidade do serviço social e um trabalho compreendido como um conjunto de 

atividades no caso de a alienação parental  que não é só praticada pelos genitores, mas 

também pode ser realizada por qualquer pessoa que esteja diretamente convivendo com 

a criança ou adolescente. Citamos, no decorrer dessa apresentação de conclusão de curso 

com ênfase na relação conjugal rompida, no entanto, os atos podem ser praticados por 

avós, tios e tias, irmãos, ou seja, quem tem diretamente o relacionamento com o alienado. 
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A alienação parental nem sempre é fácil de detectar, às vezes somente após longo 

prazo aparecem os primeiros sinais. Sendo assim o assistente social precisa de trabalhar 

com o auxílio da  equipe multiprofissional, dependendo da gravidade da situação a 

importância do trabalho em conjunto com o psicólogo é essencial para a identificação da 

alienação parental que estudará o comportamento e poder  afirmar sua existência  

necessitando antes de tudo de estudo, capacidade, habilidade e técnica, devendo os 

profissionais utilizar de conhecimento teórico, subsidiando suas afirmativas e 

fundamentando suas conclusões, vislumbrando promover o bem-estar daquele que está 

sendo vítima na situação diagnosticada( BATISTA, 2017). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a legislação especializada do profissional do 

Serviço Social delimita as atribuições do assistente social, bem como suas competências. 

A Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) expõe as referências quanto a 

elaboração de estudos por parte dos assistentes sociais.  

Assim, o profissional de assistência social deve conhecer o território de 

abrangência da família e, logo após realizar um trabalho de fortalecimento dos vínculos 

afetivos dos envolvidos, com amparo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 

Em ato contínuo, é necessário o acompanhamento para garantir que os efeitos da 

alienação parental não refletem mais naquela convivência familiar reintegrada, sendo 

assim, a atuação profissional não se limita somente aos relatórios e visita; na realidade 

são construídos de acordo com a necessidade de cada intervenção e peculiaridade das 

situações. 

Nessa senda, ao assistente social cabe o estudo de normas que dispõe sobre a 

organização da assistência social, sendo um profissional essencial para combater os atos 

de alienação parental envolvendo o direito da criança e do adolescente, constituindo como 

atribuição deste profissional, zelar pela dignidade das vítimas, com o devido 

embasamento legal, a fim de viabilizar um desenvolvimento saudável, tanto em seu seio 

familiar como na comunidade e social( IAMAMOTO, 2007).  
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8- METODOLOGIA 

 

 

A metodologia são caminhos pelo qual se chega determinado resultado, com o 

objetivo de chegar a uma conclusão final proposto através da pesquisa, podendo conhecer 

vários percursos no conhecimento das ciências humanas, como cultural e social.  

A pesquisa consiste em uma abordagem qualitativa social NAGEL(1978, p.84-

93) aborda a distinção entre leis e teorias do ponto de vista de sua característica  

qualitativa: enquanto as primeiras, que que denomina de “leis observáveis, 

experimentais”, com embasamento teórico que se deu através dos procedimentos 

técnicos, e através de pesquisas bibliográficas feitas a partir do levantamento teóricos, 

analisados tanto pelo meio físico como através dos recursos digitais, como: livros, artigos 

científicos, sites. Os principais autores utilizados foram, Iamamoto (2009), Dias (2009), 

Lopes (2015), Rosa (2016). 

O período de pesquisa compreendeu o lapso temporal de julho de 2018 a 

novembro de 2019, sendo consultada diversas fontes para embasamento da tese defendida 

no presente trabalho, sendo ferramentas recorrentes, o google acadêmico, livros 

específicos, tais como Direito de Família Contemporâneo, Estatuto da Criança e do 

Adolescente- Lei 8.069/90, leis civis, IBGE e scielo artigos, as obras estudadas analisadas 

foram citar todas as literatura consultada que foi usada diretamente para o 

desenvolvimento do trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dessas demandas, de trabalho com as famílias e sociedade na 

conscientização da alienação parental, os objetivos foram alcançados pois só através de 

trabalho em conjunto poderemos minimizar essa batalha no âmbito familiar.  

Partindo do pressuposto de que a alienação parental é um fenômeno social, fica 

entendida a grande importância da temática, pois se desenvolve nas diversas camadas 

sociais e isso gera implicações causadas nas vidas das pessoas, o que se faz necessário 

que o estado tenha que intervir diretamente no atendimento às vítimas desse problema 

social.    

Nesse sentido, o assistente social precisa estar preparado para inserir-se nos 

diferentes espaços de trabalho, diante das demandas que se apresentam e dele exigem 

uma conduta que deve ir além do exercício profissional em si, assim entende a escritora 

Iamamoto (2006), que um dos grandes desafios do assistente social é a articulação que o 

profissional faz com a realidade, pois se entende que o serviço social não atua apenas 

sobre a realidade, mas atua na realidade. O desafio está em compreender como as relações 

sociais capitalistas são importantes para o profissional de o serviço social trabalhar a 

inserção da questão social.  

Assim, ressalta-se que ambos os pais são figuras importantes no 

desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, devendo esta relação ser 

protegida, a fim de preservar os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

A guarda compartilhada como intuito de que pode preservar a inibir a alienação 

parental e garante a igualdade de direito entre os genitores, pode ser um horizonte ético 

político para a intervenção do assistente social que visa o enfrentamento da desigualdade 

e lutas. Pensar na verdade que alienação parental e uma manifestação da questão social, 

Nesse sentido, cabe ao assistente social buscar a sua inibição e a sua prevenção, 

seja através de meios integrativos como de visitas, acompanhamento familiar, 

orientações, palestras educativas como também mediante a conscientização dos órgãos 

públicos e privados acerca da necessidade de combate e detectar os atos de alienação 

parental. 

Sendo assim para que os casos de alienação sejam reduzidos no seio familiar 

necessita- se de maior divulgação, conscientização e principalmente consciência por parte 

do alienador não deixando somente para o poder judiciário, o que precisa é trabalhar mais 
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em conjunto e o Estado dar mais atenção para esta problemática situação e poder 

minimizar os efeitos negativos causado na criança e ao adolescente. 

A atividade do profissional de serviço social tende a ser um meio ágil e menos 

invasivo a privacidade do alienado e do alienador, que buscará acompanhar esse seio 

familiar para intensificar o dever de respeitar a criança e o adolescente como sujeito de 

direitos e deveres em fase de desenvolvimento, de forma que os dissabores de seus 

genitores ou de quem detém a sua guarda não seja repassado aos filhos. 

Cumpre ressaltar, que a temática abordada no presente trabalho, encontra-se em 

alta no meio jurídico e social, pois as mudanças sociais atualmente vivenciada atingem 

diretamente no contexto familiar, necessitando que os profissionais das áreas envolvidas 

busquem por melhores conhecimentos acerca da matéria e os meios eficazes para 

combater os atos de alienação e coibir eventual pratica sem acarretar maiores sofrimentos 

a criança e ao adolescente, pois na maioria dos casos, o alienador são seus genitores. 

Assim, apesar de tratar-se de um assunto delicado e considerado recente, o seu 

debate não apenas pelo poder judiciário, mas também pelo profissional da assistência 

social fará a diferença no desate da controvérsia e na solução pacifica dos conflitos. 
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