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RESUMO 
 
 

Tendo em vista que com o advento da lei do divórcio, processo que veio a legitimar a 
finalização do casamento, cresce o número de famílias desfeitas em meio a conflitos não-
superados. Como resultado, constata-se a expressão da Síndrome de Alienação Parental, da 
parte dos filhos, exigindo revisões nas leis que regem a guarda dos menores. Como 
consequência das separações conflituosas são observados graves efeitos envolvendo tanto o 
casal como familiares e especialmente os filhos. Nesses casos de controvérsia, o casal reage 
influenciando a visão e emoção dos filhos perante a situação. Desta forma, o presente trabalho 
teve como objetivo caracterizar as implicações emocionais e familiares da Alienação Parental 
(AP) e da Síndrome da Alienação Parental (SAP), buscando delimitar como o psicólogo pode 
intervir para a mediação e resolução dos conflitos. Realizada por intermédio de uma pesquisa 
exploratória e por ser ainda um tema pouco explorado na área da psicologia, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica para exploração dos objetivos. Como resultado podemos observar que 
no caso de uma separação litigiosa há uma tendência de que o cônjuge detentor da guarda 
procure denegrir a imagem do outro para os componentes familiares como se desejasse criar 
aliados em torno de suas posições, e nesse caso, influenciar os filhos a desprezarem o cônjuge 
alienado mesmo que existindo um laço afetivo forte dentre pais e filhos, na relação 
anteriormente mantida antes da separação. Existe em nosso sistema jurídico uma tendência a 
aceitar as queixas do cônjuge alienador sem maiores investigações sobre as partes ou história 
de vida familiar tornando o julgamento unilateral com tendência à proteção da mulher. Como 
resultado podemos observar um distanciamento do pai; isto ocorre muitas vezes não por livre 
arbítrio, e sim por impotência diante da desconsideração dos laços afetivos pai/filhos impostos 
pelo poder jurídico. O progenitor alienado (que na maioria das vezes refere-se à figura paterna, 
tendo a mãe tradicionalmente primazia na guarda filial) tem por determinação judiciária, sua 
presença restrita a dias e horários pré-estabelecidos para visitação, relegando-o à condição de 
mero visitante, em detrimento dos laços afetivos existentes entre ele e os filhos. Tais 
comportamentos ou julgamentos podem acarretar nos filhos consequências drásticas quanto à 
formação do seu caráter, do que os filhos entendem em termos da vida familiar, convivendo 
com pressões, chantagens, ameaças advindas de ambas aas parte em contenda. Efeitos 
citados na literatura referem-se a traços depressivos, bem como ansiedade, nervosismo, 
tristeza, somatização, atitudes agressivas, transtornos de identidade, incapacidade de 
adaptação a ambientes normais e ainda propensão à dependência química na fase da 
adolescência. Os psicólogos podem contribuir neste cenário discutindo e favorecendo a guarda 
compartilhada dentre os genitores, problematizando os excessos na guarda unilateral, de modo 
a garantir a presença e o convívio de ambos os pais na formação e educação de sua prole. A 
pesquisa revela os fatores protetivos à SAP tais como estabilidade familiar, comunicação 
fluente, boa resolução do luto conjugal, valorização do doutro parceiro na educação dos filhos. 
Como os fatores de risco à patologia temos, práticas coercitivas, autoritarismo, descontrole 
emocional, financeiro, abuso do espaço psíquico dos filhos. O trabalho com casais em 
processo de separação, para que esta ocorra da forma mais “pactuada” possível é altamente 
relevante. A pesquisa demonstra ainda como o psicólogo deve atuar juridicamente em equipe 
interdisciplinar, assessorando a equipe jurídica e procurando reverter a situação de conflito ao 
apontar as providencias necessárias. 


