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1. Resumo 

O presente artigo discorre sobre os fatos ocorridos na sociedade em 

relação à manipulação psicológica e emocional de crianças e adolescentes 

em meio a um litígio conjugal, com isso traz a reflexão de uma nova 

perspectiva de auxilio e prevenção a estes casos. Busca – se no presente, um 

resultado benéfico, se encontrado o mecanismo correto em razão de ação 

para estas situações. 

 

2. Introdução 

Famílias com filhos menores possuem grandes dificuldades na relação 

de separação dos pais, isso pode gerar conflitos e é na falta de comunicação 

entre os membros, que surge a preocupação em fazer a criança passar por 

situações que acabam prejudicando até mesmo seu desenvolvimento, pois o 

silêncio é mantido, surgindo a insegurança no modo de lidar com a ausência 

de um dos genitores (PEREIRA,2017). 

Atualmente grande parte da população tem conhecimento do termo ou 

da Síndrome de Alienação Parental; sabe – se das causas e resultados que 

esta apresenta, porém ainda não se tem um método qualificado para a 

prevenção da mesma, o que possuímos é a Mediação, uma forma de ajuda 

durante o processo de definição de guarda. 

A alienação parental, nada mais é que uma síndrome causadora de um 

distúrbio emocional em crianças que enfrentam um processo de separação 

dos pais, trazendo uma série de consequências para a vida futura, tais como: 

distúrbios de personalidade e dificuldade nas relações sociais. 

 

3. Objetivo 

A finalidade consiste para que o cenário atual possa se transformar em 

uma assistência direcionada, com profissionais da área da Psicologia, 

Assistência Social, Pedagogia e Direito; cenário este, onde crianças e 

adolescentes se revoltam com o rompimento das relações fraternas e/ou são 

vítimas de reais abusos. Mediante estas ações, como consequência 

(positiva), cremos que haverá um número reduzido de menores infratores, 



pois com a análise, diagnóstico e tratamento precoce, surgem novas 

estimativas para o desenvolvimento dos seres, e posteriormente também o 

decaimento do número de casos de abuso ou alienação. 

Para isso temos como proposta um processo de divórcio com 

amadurecimento emocional, onde as situações - problema possam ser 

resolvidas sem sofrimento e abalo, evitando assim a prática da alienação 

parental por parte de um dos genitores. 

 

4. Metodologia 

Para este trabalho foram utilizados métodos de pesquisas de casos 

concretos com analítico na situação vivenciada, consulta em livro, artigos 

publicados e congresso do assunto. Seu método estrutural foi à pesquisa 

bibliográfica em geral, confrontada com estudos e pesquisas científicas. 

 

5. Desenvolvimento 

Com base em estudos acadêmicos realizados, encontramos um déficit 

na proteção integral na relação do Estado – Criança/Adolescente, 

encontramos no art. 1º, 3º, 4º d), 5º e 7º do ECA e no art. 227º da CF/88, as 

proteções, os direitos e as condições dignas de existência das mesmas. 

Porém, de acordo com as informações expostas pelos meios de comunicação, 

a realidade no Brasil vem sendo outra. Mesmo com a Lei 12.318/10, as 

denúncias não param, pois, o “simples fato” de haver sanção não impede e 

não intimida o alienador. 

 

Para Campos (2004): 

“O processo de divórcio é complexo e atua de forma diferente em cada família, 
entretanto é notável que os filhos são os mais afetados, tendo como sentimentos 
decorrentes a tristeza, raiva, carência e até mesmo medo, do que pode acontecer. 
” 

 

Esse processo pode ser aplicado através do Conselho Tutelar de cada 

cidade; infelizmente o que existe nas atribuições dos mesmos não é o 

suficiente, pois seu trabalho se dá quando já foi comprovado a alienação ou 

após o processo com as medidas protetivas. Outro fator importante a 



ressaltar, é que, com este projeto se obterá novas oportunidades de emprego, 

através de concursos. 

 

6. Resultados Preliminares 

Através das pesquisas bibliográficas, pudemos encontrar um artigo 

publicado no Portal do Marcos Santos em 23/05/2017, sobre a “Oficina para 

casais no processo de separação, será expandida para escolas e órgãos de 

assistência”, ou seja, no estado do Amazonas já se tem uma ideia 

semelhante, um conceito que poderá ser muito benéfico a centenas de casais 

em processo de separação e irá ajudar no rendimento escolar e emocional 

dos filhos. 

O Conselho Nacional de Justiça também disponibilizará uma “cartilha 

de divórcio aos pais”, contendo mensagens e orientações para que estes 

sejam realizados, tentando evitar ao máximo o sofrimento dos filhos, que são 

os maiores envolvidos. 
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