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RESUMO 

 

TOLEDO, Bruna Leticia. Alegação de alienação parental nos processos judiciais: 

reprodução de estereótipos sexistas. 2022. 58. Trabalho de Conclusão de Curso em 
Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2022.  

A pesquisa apresentou como objeto a alienação parental compreendida à luz do 
sistema patriarcal que legitima a desigualdade parental quanto aos cuidados e 
responsabilidade dos filhos e contribui para a reprodução de estereótipos sexistas. 
Assim, o problema da pesquisa se expressou no seguinte questionamento: de que 
maneira a alegação de alienação parental nos processos judiciais enviados ao Núcleo 
de Apoio Especializado da Comarca de Londrina contribui para a reprodução dos 
estereótipos sexistas nas relações sociais? Para responder ao objetivo geral proposto, 
tal qual apreender os elementos constitutivos da existência da alegação da alienação 
parental nos processos judiciais no contexto de relações familiares em conflito, 
especialmente no que tange aos filhos, foram elencados três objetivos específicos: 
investigar estudos já produzidos pelo Serviço Social sobre a temática da alienação 
parental; conhecer os estereótipos sociais ligados ao feminino e masculino e seus 
reflexos na organização familiar e identificar os possíveis argumentos de alienação 
parental nos processos judiciais enviados ao Núcleo de Apoio Especializado na Vara 
de Família da Comarca de Londrina. Tratou-se de um estudo exploratório, cujo estofo 
teórico metodológico baseou-se em uma revisão bibliográfica a partir de periódicos 
considerados de relevância na área do Serviço Social e áreas afins. Para coleta de 
dados, realizou-se pesquisa documental cujas fontes foram os documentos e registros 
profissionais da Vara da Família, bem como através de processos judiciais da 
Comarca de Londrina que continham alegação de alienação parental, no recorte 
temporal de 2020 a 2022. Quanto aos resultados obtidos, a pesquisa demonstrou que 
31,7% do total de processos analisados apresentaram alegação de alienação parental 
e que as mulheres-mães são as principais acusadas de cometer alienação parental 
nos processos judiciais de diversas naturezas, através de discursos apoiados a 
estereótipos sexistas. Nas situações relacionadas aos homens, as narrativas 
apontaram a ausência de responsabilidade quanto a efetivação do vínculo afetivo com 
os filhos (as). 
 

Palavras-chave: alienação parental; estereótipos sexistas; relações sociais de sexo; 

Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

TOLEDO, Bruna Leticia. Allegation of parental alienation in legal proceedings: 
reproduction of sexist stereotypes. Brasil. 2022. 58. Trabalho de Conclusão de Curso 
em Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2022.  

The research presented as object parental alienation understood in the light of the 
patriarchal system that legitimizes parental inequality in the care and responsibility of 
children and contributes to the reproduction of sexist stereotypes. Thus, the research 
problem was expressed in the following question: how does the allegation of parental 
alienation in the lawsuits sent to the Specialized Support Center of the District of 
Londrina contribute to the reproduction of sexist stereotypes in social relationships? In 
order to respond to the proposed general objective, such as apprehending the 
constitutive elements of the existence of the allegation of parental alienation in legal 
proceedings in the context of conflicting family relationships, especially with regard to 
children, three specific objectives were listed: to investigate studies already produced 
by the Service Social on the theme of parental alienation; to know the social 
stereotypes linked to the feminine and masculine and their reflexes in the family 
organization and to analyze the possible arguments of parental alienation in the judicial 
processes sent to the Nucleus of Support Specialized in the Family Court of the District 
of Londrina. It was an exploratory study, whose theoretical and methodological 
material was based on a bibliographic review from periodicals considered of relevance 
in the area of Social Work and related areas. For data collection, documentary 
research was carried out whose sources were the documents and professional records 
of the Family Court, as well as through judicial proceedings in the Comarca de Londrina 
that contained allegation of parental alienation, in the time frame from 2020 to 2022. 
Results obtained, the research showed that 31.7% of the total cases analyzed 
presented allegations of parental alienation and that women-mothers are the main 
accused of committing parental alienation in judicial processes of different natures, 
through speeches supported by sexist stereotypes. In situations related to men, the 
narratives indicated the absence of responsibility regarding the effectiveness of the 
affective bond with the children. 
 

Key-words: parental alienation; sexist stereotypes; social sex relations; Social Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As ações profissionais dos assistentes sociais inseridos nas varas de família 

estão voltadas à garantia da proteção social às crianças e aos adolescentes 

envolvidos nos processos judiciais cujo cerne pauta-se no conflito entre os genitores 

e/ou guardiões que buscam a regulamentação de visitas ou a mudança de modalidade 

de guarda, entre outras naturezas processuais.  

Entre as ações realizadas no campo sócio-ocupacional, a leitura e a triagem 

dos processos, assim como a aproximação à realidade dos usuários através das 

entrevistas sociais ganham destaque por meio dos relatórios, laudos e pareceres 

sociais, contribuindo para o levantamento das demandas e, posteriormente, para uma 

análise social mais abrangente.   

Assim, a partir da construção do estudo social dos processos judiciais que 

possuem centralidade na disputa da guarda dos filhos entre os genitores, bem como 

os processos que envolvem a regulamentação de visitas, alimentos e divórcio que são 

encaminhados ao Serviço Social na Vara de Família da Comarca de Londrina, 

observamos relatos e discursos muito semelhantes acerca das responsabilidades 

específicas de cada um dos pais, assim como alegações de alienação parental em 

grande parte dos processos. 

A realidade da qual nos aproximamos por meio do estágio supervisionado, 

trouxe reflexões e experiências que contribuíram para despertar o interesse em 

aprofundarmos o estudo acerca da utilização da alienação parental como argumento 

nos processos judiciais, haja vista que, observamos a sustentação argumentativa em 

estereótipos sexistas para justificar a modificação ou concessão da guarda a um dos 

genitores, a ampliação do período em que ocorrem as visitas com um dos genitores, 

regulamentação do valor referente a alimentos, entre outros.  

A escolha do tema foi motivada pela experiência de estágio no Núcleo de Apoio 

Especializado (NAE) na vara da família no Tribunal de Justiça do Paraná, período em 

que nos aproximamos do cotidiano de trabalho do assistente social no campo 

sociojurídico, propiciando a observação das especificidades da atuação profissional 

neste campo sócio-ocupacional consolidado e permeado pela lógica punitivista1. 

                                                
1 A partir dos anos 1980, autores como Feld, 1997; Bailleau, 2002; Piñero, 2006; Muncie, 2008; Sallé, 
2018 apontam para a aproximação da justiça especializada ao modelo da justiça criminal para adultos, 
especialmente em relação às tendências de punição dos adolescentes. 
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 Por se tratar de uma temática atual e uma demanda frequente aos assistentes 

sociais das Varas de Família, em especial da Comarca de Londrina, esta discussão 

torna-se essencial para a apreensão das questões relacionadas à reprodução dos 

estereótipos sexistas no interior da família, evidenciados nos processos judiciais, 

como a concepção difusa na sociedade de que a mulher é naturalmente apta aos 

cuidados dos filhos, portanto manifesta qualquer conduta a fim de assumir 

exclusivamente tais cuidados; ou até mesmo a evidente responsabilização da mulher 

pelo insucesso do relacionamento conjugal, logo, facilmente acredita-se que ela 

poderia estabelecer conduta impeditiva quanto às visitas do pai, com intuito de 

castigá-lo pelo início de um novo relacionamento.  

 Além do mais, a alegação de alienação parental nos processos da Vara de 

Família revela a utilização deste conceito com vistas à desqualificação do outro 

genitor, concedendo a ele a responsabilidade pelo afastamento da criança e/ou 

adolescente, e consequentemente demandando ao assistente social a ação em 

desvendar qual dos genitores age de maneira a propiciar o distanciamento dos filhos, 

seja aquele que aponta tal prática, ou aquele que é apontado.  

Ao aproximarmos das particularidades dessa realidade por meio da presente 

pesquisa, cujo objeto é a alienação parental, pretendemos apreender os elementos 

constitutivos da existência da alegação da alienação parental nos processos judiciais 

no contexto de relações familiares em conflito, especialmente no que tange aos filhos.   

Tocante aos objetivos específicos da pesquisa, destacamos identificar estudos 

já produzidos pelo Serviço Social sobre a temática da alienação parental; conhecer os 

estereótipos sociais ligados as categorias de sexo feminino e masculino e seus 

reflexos na organização familiar e identificar e analisar os possíveis argumentos de 

alienação parental nos processos judiciais que são enviados ao NAE na Vara de 

Família da Comarca de Londrina. 

 Evidenciamos que o presente trabalho se propõe a analisar a alienação 

parental a partir dos núcleos familiares formados por uma união heteronormativa, ou 

seja, por uma mulher e um homem que mantém ou já mantiveram uma relação 

conjugal e desta possuem filhos pertencentes à faixa etária da infância ou juventude. 

Esta delimitação se faz necessária dado o tempo disponível para a realização da 

pesquisa, bem como, as configurações familiares que se apresentam a 2ª varas de 

família na Comarca de Londrina de maneira mais frequente, a partir da experiência de 

estágio entre os anos de 2020 a 2022.  
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Com o intuito de elencar procedimentos e técnicas de pesquisa para a 

construção do presente trabalho, optamos pela realização de uma pesquisa mista de 

natureza qualitativa.  

De acordo com Junior, Sgarbiero e Bourguignon (2012) "a pesquisa qualitativa 

envolve processos e contextos históricos e busca mostrar a complexidade e as 

contradições dos fenômenos". (2012, p. 197) 

Outrossim, esta caracteriza-se como uma pesquisa do tipo exploratória, a partir 

da pesquisa documental realizada por meio da análise das triagens, relatórios sociais 

e pareceres sociais como fonte de compreensão ampliada do objeto de pesquisa. 

Conforme pontuado por Bourguignon (2009), a pesquisa exploratória "aplica-se aos 

objetos de estudo pouco descritos e analisados pela literatura já existente.  (2009, p. 

141) 

A fim de de problematizar e aprofundar o objeto de estudo,  realizamos uma 

revisão bibliográfica. Na fase exploratória, foi realizada a revisão de literatura, onde 

foram analisados três periódicos de abrangência nacional, sejam eles a Revista 

Katálysis, Revista Temporalis e Revista Serviço Social e Sociedade, a procura de 

artigos que proporcionassem uma aproximação ao objetivo proposto no estudo, bem 

como um aprofundamento teórico, tendo em vista a problematização do objeto em 

estudo. O recorte temporal foi estabelecido entre o período de 2010 - ano em que a 

Lei da Alienação Parental 12.318/2010 foi aprovada no Brasil - à 2020 - ano anterior 

ao início da pesquisa. 

Ao considerar que a centralidade desta pesquisa está na relação entre a 

alienação parental e as relações sexistas no ambiente familiar, realizamos um 

mapeamento integral em todas as edições disponíveis em cada uma das revistas, no 

intervalo de tempo já mencionado, através dos descritores: alienação parental; 

gênero; família e relações familiares.  

Ao passo em realizamos a busca pelos descritores mencionados, nos 

aproximamos de alguns materiais teóricos utilizados para pautar a discussão sobre o 

objeto de pesquisa a partir da perspectiva social crítica. Neste período, a pesquisa se 

propunha a analisar apenas os processos judiciais cuja natureza fosse de guarda e 

regulamentação de visitas. Assim, foi possível identificar a necessidade de ampliação 

dos descritores, incluindo os seguintes descritores: relação social de sexo, processos 

de guarda, guarda e regulamentação de visitas. 
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 Em seguida, iniciamos o processo de seleção dos artigos, este dividido em 

duas etapas, a primeira composta pela discriminação dos artigos que possuíam em 

seus títulos um ou mais termos indicados nos descritores pré-selecionados. A 

segunda etapa consistiu no levantamento de todos os artigos que fossem identificados 

com os termos assinalados e/ou similares também em seus resumos.  

Na etapa da revisão bibliográfica, identificamos artigos que apresentavam em 

seus títulos algumas das palavras-chaves pré-selecionadas, contudo não mantinha 

relação estrita com o objeto da pesquisa. Compreendemos que estas produções 

podem contribuir teoricamente para construção de análises críticas acerca da temática 

familiar e/ou de gênero e prontamente auxiliar quanto ao desenvolvimento da 

pesquisa, por esta razão, os artigos encontrados foram armazenados em pastas 

denominadas a partir da revista de origem.  

 Após a seleção de apenas um artigo que versa sobre a alienação parental na 

perspectiva do Serviço Social, o terceiro passo esteve centrado na leitura e análise 

deste referencial, pautado no debate ético-político profissional constitutivo do Serviço 

Social. A leitura do artigo selecionado contribuiu para a compreensão sobre as 

questões pontuadas acerca da temática da alienação parental pelo Serviço Social e a 

maneira com que estas foram abordadas.  

Outro fator significativo para a relevância do tema da pesquisa é o ano em que 

o artigo foi publicado, visto que ele está datado de maio/agosto de 2017. Isto indica 

que, no periódico delimitado, desde o ano de 2017 a alienação parental não foi pauta 

de estudo para o Serviço Social, ainda que ela tenha aparecido em diversos processos 

judiciais como demanda de intervenção para os profissionais, representando uma 

expressão social dos conflitos familiares judicializados.  

 Neste sentido, a revisão de literatura contribuiu para revelar a importância do 

aprofundamento do tema proposto, dado o reduzido número de publicações 

encontradas nos periódicos citados.  

 Ao iniciar a pesquisa documental, por meio da análise das triagens sociais, 

entrevistas, laudos e pareceres sociais, observamos maior diversidade de naturezas 

dos processos, superior àquelas pré-delimitadas, ou seja, os processos de guarda e 

regulamentação de visitas. Por esta razão, ampliamos a pesquisa a fim de abranger 

os processos de divórcio e alimentos, com o intuito de observar a incidência de 

alegações de alienação parental presente nos processos de tais naturezas, que se 

iniciam na 2ª Vara de Família da Comarca de Londrina. 
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 A busca pelos processos judiciais que argumentam a existência da prática de 

alienação parental ocorreu apenas naqueles pertencentes à 2ª Vara de Família na 

Comarca de Londrina, que foram enviados ao Serviço Social para elaboração de 

estudo e parecer social, visto que só foi possível obter autorização da juíza 

responsável por esta vara, o que inviabilizou  a  ampliação desta pesquisa a partir  dos 

processos pertencentes a 1ª e 3ª Vara de Família da comarca. 

A coleta de dados realizada por meio dos processos judiciais da 2ª Vara de 

Família da comarca de Londrina/PR que foram enviados ao NAE para atendimento 

pelo Serviço Social no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022, foi possível 

identificar a argumentação pautada na existência da prática de alienação parental por 

um dos genitores e/ou demais familiares. 

Nesta coleta, foram encontrados 41 processos, todos com demanda de 

atendimento para a produção de estudo, relatório e parecer social, sendo que àqueles 

que foram trocados com profissionais da Psicologia não foram contabilizados.  

Observamos a argumentação sobre a existência da prática de alienação 

parental em 13 processos entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022 - período que 

se efetivou o estágio, ao considerar que os processos iniciados em fevereiro de 2020 

foram atendidos somente no mês de março ou em período posterior. Isto simboliza 

31,7% do total de processos. 

  Este trabalho foi estruturado em três capítulos nos quais apresentamos e 

discutimos os dados coletados à luz do referencial teórico-metodológico que subsidia 

esta pesquisa.  

O primeiro capítulo, de acordo com as normas da ABNT, trata-se da introdução 

na qual apresentamos principalmente a justificativa para a escolha do tema, os 

objetivos e o caminho metodológico utilizado na construção da pesquisa.  

No segundo capítulo, apresentaremos uma discussão acerca da construção 

social de estereótipos sexistas e de que maneira eles se apresentam nas relações 

familiares, dado o contexto patriarcal em que estão inseridas. Ademais, neste capítulo, 

o conceito da maternagem descrito por Badinter (1985) torna-se uma importante 

ferramenta na compreensão das relações sociais de sexo tanto nos núcleos familiares 

como no processo das relações familiares em conflito.  

No terceiro capítulo, frente aos conflitos familiares descritos no capítulo 

anterior, nos dedicaremos a observar a maneira que esses conflitos se apresentam 

no sistema judiciário, especificamente na vara de família, nos processos em que a 
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alienação parental faz parte das argumentações. Para tanto, apresentaremos a 

trajetória da lei da alienação parental no Brasil, seus fundamentos e especificidades, 

ao passo que discutiremos sobre os discursos presentes em tais processos judiciais. 

Por fim, ainda no terceiro capítulo, apresentaremos a aproximação do Serviço 

Social a temática da alienação parental, apontando as contribuições da profissão tanto 

para as crianças e adolescentes envolvidos em processos judiciais quanto para as 

mulheres vítimas de violência relacionada ao gênero.  

Pretendemos com os resultados dessa pesquisa contribuir para os estudos na 

área do Serviço Social, bem como, para subsidiar a construção de respostas 

profissionais aos processos judiciais das Varas de Famílias, com vistas ao debate 

pautado no Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro. 

 

1.1 Alienação Parental e o Serviço Social  

 

O Serviço Social possui uma longa trajetória relacionada à área jurídica e às 

questões presentes neste ambiente efetivo de trabalho. Ao surgimento do Serviço 

Social no Brasil, na década de 1930, o país encontrava-se inserido em transformações 

e mudanças sociais, políticas econômicas, advindas da crise internacional de 1929. 

Nessa conjuntura, a profissão emerge no país a partir de uma orientação 

conservadora e uma intervenção vinculada aos ideários da Igreja Católica. 

Contudo, o Serviço Social começou a se desenvolver em meio às lutas 

operárias, que representavam uma ameaça à ordem moral e às classes dominantes. 

Os profissionais se inseriram em seu primeiro campo de atuação, o Juizado de 

Menores do Poder Judiciário de São Paulo, através da função voluntária de 

“comissários de vigilância”, responsáveis pelo encaminhamento dos casos aos juízes.  

Na década de 1950 e 1960 o assistente social teve sua atuação ampliada frente 

a inauguração da Justiça Assistencial. Nesta circunstância, os profissionais 

compreendiam a existência de um “problema do menor” causado pela então 

denominada “desestruturação” da família, que demandava do poder judiciário um 

auxílio na condução das tarefas cotidianas familiares. (FÁVERO, GOIS, 2005) 

Assim, criou-se o Serviço de Colocação Familiar, que, segundo Fávero (2013) 

pode ser considerado o primeiro programa de família acolhedora, ou, ainda, o primeiro 

programa de transferência de renda de que se tem notícia no Estado de São Paulo. 
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Ademais, somente a partir do ano de 1985, alinhado ao Movimento de 

Reconceituação da América Latina - que aproximou a profissão da teoria social crítica, 

bem como a aliou a classe trabalhadora - houve uma reestruturação nos Juizados de 

Menores, que, somado a transferência do Serviço de Colocação Familiar ao Poder 

Executivo, resultou na ampliação da atuação profissional no sistema sociojurídico.  

Sendo assim, os assistentes sociais passaram a atuar como peritos, 

oferecendo subsídio às decisões judiciais nas ações que dizem respeito às 

expressões da questão social. Assim, nota-se um avanço da profissão nos Tribunais 

de Justiça, bem como sua reestruturação em busca de uma orientação política e social 

que atenda aos interesses dos usuários, ou seja, aos trabalhadores.  

A partir deste histórico de atuação profissional, aponta-se a necessidade de 

ampliar a dimensão do trabalho profissional, assumindo uma ação articulada a Rede 

de Proteção Social, pautando-se na integralidade dos atendimentos, assim como no 

encerramento de práticas sociais disciplinadoras, ainda que esta atuação esteja 

inserida em um campo marcado pelo autoritarismo e pela manutenção dos valores 

morais burgueses. 

Desde as mudanças oriundas do Movimento de Reconceituação Brasileiro, o 

Serviço Social legitima sua ação nos Tribunais de Justiça através da perspectiva de 

garantia e acesso aos direitos sociais, seja das crianças e adolescentes, mulheres 

e/ou idosos que buscam pela resolução de questões pessoais - perpassadas por 

diversos aspectos socioeconômicos e políticos - através do Poder Judiciário.  

À vista desta atuação, o Serviço Social tem na alienação parental um objeto de 

estudo, análise e atuação, que muito pode contribuir ao levantar aspectos sociais 

relacionados às questões geracionais, de raça, classe e ordem patriarcal de gênero.  

A partir da concepção marxista, base teórica e metodológica profissional, o 

conceito da alienação se caracteriza pelo rompimento da relação do homem e o 

produto de seu trabalho, tornando o resultado daquele dispêndio de energia exterior 

a ele e, portanto, sem identificar uma relação de pertencimento enquanto fruto da 

propriedade privada (MARX, 2010). 

 De acordo com esta concepção, o indivíduo alienado apenas reproduz aquilo 

imposto a ele pela classe dominante, sem apresentar questionamentos ou críticas às 

ações dos demais indivíduos e até mesmo de suas próprias ações. Um indivíduo 

alienado não possui consciência sobre seu pertencimento à sociedade como um ser 

social. 
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 Como esclarecido por LIMA (2016): 

No trabalho alienado, o homem percebe o outro a partir de sua própria 
condição de trabalhador. Assim, a alienação do homem sobre si 
próprio e ao outro é a objetivação de sua condição humana, subjugada 
e apropriada pelo não trabalhador, ou seja, pelos donos dos meios de 
produção. [...] a alienação contamina toda e qualquer forma de relação 
social na sociedade capitalista (LIMA, 2016, p. 64). 

 

Ao identificar a relação existente entre a alienação descrita por Marx (2010) e 

a alienação parental, observamos que, de maneira geral, a alienação representa a 

naturalização de ocorrências fundamentada na falta de consciência sobre si, em si e 

para si, enquanto na alienação parental, as crianças e adolescentes são designados 

como vítimas de um genitor que “distorce a visão destas sobre o outro genitor, 

impedindo a convivência saudável” (LIMA, 2016, p. 65) 

Assim, frente a capacidade analítico-crítica, os assistentes sociais se 

apropriaram do tema da alienação parental, de maneira retraída em um primeiro 

momento, a fim de contribuir com o debate e a reflexão sobre aspectos não levantados 

na legislação.  

 O Serviço Social participou ativamente do primeiro livro publicado sobre o tema, 

em 2007, organizado pela Associação de Pais e Mães Separados (APASE), nomeado 

como “Síndrome da Alienação Parental e a Tirania do Guardião - Aspectos 

Psicológicos, Sociais e Jurídicos”. O livro continha artigos produzidos pelas áreas de 

Direito, Psicologia e Serviço Social. 

Batista (2017) reafirma a importância dos assistentes sociais como parte 

integrante do debate sobre a alienação parental uma vez que estes profissionais 

atuam diretamente com o fenômeno, assim como consideram elementos como o 

Estado, a questão social, as políticas sociais, a família, o direito e o processo de 

judicialização fundamentais para a apreensão da temática.  

A autora (2017) enfatiza que,  

[...] não se pode ignorar o papel do Judiciário e a interferência que 
decisões judiciais ocasionam na vida das pessoas, tendo em vista 
ainda que a(o) assistente social é uma(um) das(os) profissionais 
acionadas(o)s para que, com seus conhecimentos técnicos, 
manifeste-se acerca de várias situações, nesse caso sobre a 
ocorrência da alienação parental. (BATISTA, 2017. p. 328) 

 

 No sistema sociojurídico, o assistente social utiliza demasiadamente o estudo 

social, laudo e parecer social como instrumento de acesso aos direitos da população 
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usuária. Por esta razão, tais instrumentos técnicos possuem centralidade no que se 

refere a evidenciar aspectos sociais, históricos, de gênero, de orientação sexual e de 

outras inúmeras expressões da questão social, ocultos na realidade dos indivíduos 

atendidos.  

 Assim, evidencia-se a importância do profissional apresentar uma análise e 

parecer social sobre os processos que apresentam a alienação parental como um 

argumento para desabonar o outro, já que os assistentes sociais se apoiam em um 

Projeto Ético-Político pautado na superação do imediatismo, compreensão da 

realidade a partir da perspectiva da totalidade e defesa dos direitos da população 

atendida.  

 Valente (2008) destaca que os assistentes sociais devem atuar a partir da 

articulação dos litígios das famílias às transformações resultantes da organização 

familiar, ao reconhecer a existência de novos modos de arranjos familiares, fundada 

na complexidade das relações sociais de trabalho, perpassando as representações 

pautadas nos estereótipos sexistas e das funções parentais. 

 Exatamente por esta razão, a autora (2008) justifica que “a descrição da SAP 

deve ultrapassar as fronteiras da medicina e das ciências do comportamento, cabendo 

aos profissionais engajados na proteção à criança e à família alargar o conceito forjado 

por Gardner”. (VALENTE, 2008, p. 72) 

 Em concordância com Valente (2008), Batista (2017) afirma que nos processos 

de Alienação Parental, o profissional de Serviço Social deve ocupar-se em 

compreender questões acerca dos “processos sociais relacionados ao convívio, à 

construção dos laços familiares e comunitários, à possibilidade de acesso dos 

indivíduos e famílias às políticas públicas e a história de vida dos envolvidos”. (Batista, 

2017, p. 341) 

 De acordo com o CFESS (2022), um dos grandes problemas da LAP consiste 

no fato de, assim que há uma acusação de alienação parental no processo, inicia-se 

uma investigação quanto a suposta alienação parental cometida, retirando de cena os 

demais aspectos, inclusive as acusações de violência contra a mulher. (CFESS, 

2022). 

 No que tange aos processos judiciais que possuem a alienação parental como 

um argumento e, portanto, requerem do profissional uma investigação sobre os 

aspectos que perpassam estas possíveis ações, não cabe ao profissional desvendar 
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a existência de uma prática “alienadora” ou até mesmo diagnosticar os genitores como 

alienador e alienado.  

 A partir da compreensão do CFESS (2022), por meio das reflexões 

apresentadas pela assistente social do TJSP, Edna Lima, cabe ao Serviço Social se 

ater às questões que perpassam a convivência familiar, a parentalidade e a igualdade 

parental. A profissional afirma que a profissão deve se apoiar nos “dispositivos legais 

como o ECA, Lei Maria da Penha, o Plano Nacional de Convivência Familiar, a 

Constituição Federal e o Código de Ética que já fornecem elementos suficientes para 

abordagem teórico-técnica da categoria para análise de casos da área da família” 

(CFESS, 2022).  

 Como pontuado pelo CFESS (2022),  

No âmbito do Conjunto CFESS-CRESS, o debate está posto, 
principalmente acerca do exercício profissional, que, conforme 
apontado durante todo o debate, possui elementos de sobra para 
demonstrar que a categoria não precisa se amparar em conceitos não 
científicos, muito menos reforçar o aparato punitivo do Estado, como 
o da alienação parental, para poder emitir laudos e pareceres acerca 
de questões que envolvem a convivência familiar, situações de 
violências contra as mulheres e casos de abusos contra crianças e 
adolescentes. (CFESS, 2022) 
 

 A responsabilidade teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 

reside na ação de trazer à tona elementos fundamentais que sustentam e norteiam as 

relações sociais, a considerar as particularidades do modo de produção e do sistema 

patriarcal, e articular a atuação de maneira a proteger as crianças e adolescentes e 

por fim, identificar de que maneira ocorre a reprodução de estereótipos sexistas que 

delimitam posturas específicas aos pais e outras às mães e quais as consequências 

desta ação para aquele núcleo familiar.  
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2 AS RELAÇÕES FAMILIARES NO CONTEXTO PATRIARCAL 

 

 2.1 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS ESTEREÓTIPOS SEXISTAS 

 

 Historicamente foram construídas relações hierárquicas e de opressão contra 

mulheres atribuindo determinadas funções às diferentes categorias de sexo. Como 

apresentado por Saffioti (1987), a sociedade descreve com precisão os espaços que 

podem e devem ser ocupados pelo homem e quais são resguardados às mulheres, e, 

dessa forma, constitui-se uma identidade social para cada categoria de sexo 

(SAFFIOTI, 1987, p.8). 

 Neste sentido, há um movimento da sociedade em busca de naturalizar a 

distinção de papéis a cada categoria de sexo ao construir uma narrativa voltada às 

questões biológicas e culturais, ao passo que procura mascarar aspectos históricos, 

sociais e políticos.  

 Ainda que se identifique um distanciamento entre as responsabilidades, 

demandas e atividades diárias entre as mulheres pertencentes às diversas camadas 

das diferentes classes sociais, a responsabilidade pelo cuidado dos filhos e pelas 

tarefas domésticas é delegada a esta categoria de sexo, configurando-se como uma 

identidade básica entre todas as mulheres. (SAFFIOTI, 1987) 

 A afirmação de que a mulher é naturalmente apta aos cuidados dos filhos, bem 

como a ocupar exclusivamente o espaço doméstico, contribui para a naturalização de 

um processo sócio-histórico construído a partir da opressão da categoria de sexo 

feminino em detrimento dos interesses da categoria masculina e sua liberdade em 

acessar espaços públicos. (SAFFIOTI, 1987, p.11) 

Ao realizar um resgate histórico, de acordo com Saffioti, há poucos registros 

acerca da condição das mulheres em diferentes épocas. O mesmo ocorre com os 

negros, índios e homossexuais, que possuem suas narrativas construídas 

ocultamente em face da discriminação e opressão. A autora (1987) reafirma os 

equívocos na naturalização de processos sociais ao afirmar que: 

É de extrema importância compreender como a naturalização dos 
processos socioculturais de discriminação contra a mulher e outras 
categorias sociais constitui o caminho mais fácil e curto para legitimar 
a “superioridade” dos homens, assim como a dos brancos, a dos 
heterossexuais, a dos ricos (SAFFIOTI, 1987, p. 11).   
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A argumentação socialmente construída acerca da primazia da categoria do 

sexo masculino pauta-se em primeiro lugar na diferença corpórea, que na grande 

maioria dos casos, se resume a uma maior força física para o homem do que para a 

mulher, ou até mesmo atribuindo a ela a incapacidade intelectual, justificada através 

da ausência de mulheres nos cargos de chefia, nos partidos políticos, nas 

universidades, entre outros espaços políticos que há séculos foram ocupados 

majoritariamente por homens (SAFFIOTI, 1987).  

Atribuir a suposta inferioridade feminina a elementos biológicos, bem como 

evitar a construção de uma reflexão acerca da ausência de representatividade desta 

categoria de sexo em ambientes sociopolíticos, apresenta-se como uma estratégia de 

omissão dos fatores socioculturais da sociedade patriarcal que produz a desigualdade 

e utiliza-se dela para sua manutenção. 

 Ao identificar a construção social da supremacia masculina, necessariamente 

identifica-se o processo que o sustenta, ou seja, a construção social da inferiorização 

feminina. Nesta perspectiva, uma categoria de sexo deve se opor às características 

da outra, de modo que homens e mulheres ocupem postos extremos da relação de 

dominação e exploração.  

Heleieth Saffioti (1987) exemplifica esta relação, “mulher dócil é a contrapartida 

do homem macho, mulher frágil é a contraparte de macho forte, [...] Mulher inferior é 

a outra face da moeda do macho superior” (SAFFIOTI, 1987, p. 29).  

Ao atentarmos ao preconceito contra as mulheres, é possível chegar a dois 

estereótipos marcados e reproduzidos há anos na sociedade patriarcal, seja através 

da figura da dona de casa e da mãe ideal, seja através da objetificação e sexualização. 

Com intuito de que as mulheres incorporem a figura feminina de dedicação à casa, 

aos filhos e ao marido, e evitar que elas se encaixem ao estereótipo da sexualização, 

elas são educadas e instruídas a direcionar a vida a alcançar tais elementos.  

O patriarcado, como sistema de opressão e exploração das mulheres, utiliza-

se de tais preconceitos e estereótipos para garantir que o espaço doméstico-familiar 

dependa exclusivamente da mulher e a partir disto, o homem usufrua de privilégios 

sociopolíticos e possa garantir o atendimento de seus interesses no espaços públicos.  

Saffioti (1987) identifica um fenômeno de vitimização presente na educação 

recebida pelas mulheres, que enfatiza o ideário da aceitação do sofrimento como seu 

destino e condição para efetivação de seu papel social. Assim, é comum a utilização 

de expressões como “ser mãe é padecer no paraíso” ou até mesmo expressões 
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evidentes de inferiorização como “coisas de mulherzinha”, que reafirmam o sofrimento 

como próprio e natural a categoria de sexo feminina, bem como destina a elas o 

espaço de vítima - sem que possa conduzir sua história de vida e construir sua própria 

trajetória a partir de seus desejos e anseios.  

Heleieth Saffioti (2004) caracteriza o patriarcado como o regime de relações 

homem-mulher, que se configura como uma relação hierárquica e apresenta uma 

estrutura de poder pautada na ideologia e na violência (SAFFIOTI, 2004, p. 57-58). 

 Assim, o sistema patriarcal, juntamente com o racismo e o modo de produção 

capitalista configuram-se como elementos que sustentam o sistema de exploração e 

dominação da categoria de sexo feminina e o alimenta compulsoriamente. 

Ainda que o patriarcado, o racismo e o capitalismo possuam seus próprios 

elementos e particularidades, eles juntos compõem uma unidade do diverso que 

consolida a dominação dos homens sobre as mulheres de maneira a ultrapassar as 

esferas privadas, familiares, trabalhistas e políticas (SAFFIOTI, 2004). 

A incorporação das mulheres no modo de produção capitalista indica sua 

participação na classe burguesa a partir de seus maridos ou de seus pais, visto que 

foram impedidas de conduzir e controlar as propriedades privadas - papel 

característico da classe burguesa no capitalismo.  

Já na classe trabalhadora, as mulheres foram inseridas no trabalho 

assalariado, no entanto, a partir do modelo de família burguesa, em sua grande 

maioria, eram responsabilizadas pelos cuidados domésticos e dos filhos, de maneira 

a garantir a manutenção da venda da força de trabalho daqueles que se abstiveram 

de tais funções. Esta inserção das mulheres pobres no trabalho assalariado contribuía 

para a efetivação da inferiorização moral da categoria de sexo feminino e da classe 

trabalhadora, sob a perspectiva da burguesia.  

 As mulheres foram integradas no modo de produção capitalista de maneira 

extremamente precária, inseridas no exército industrial de reserva 2 , sendo 

requisitadas em última instância quando na ausência dos homens. Quanto aos 

salários, estes se apresentavam reduzidos e inferiores aos oferecidos aos homens, 

semelhante ao que ocorre na atualidade.  

                                                
2 População que se encontra em situação de escassez socioeconômica e distanciada de atividades 

laborais, o que garante que se sujeitará a condições precárias de trabalho para garantia da própria 

subsistência, a considerar o ampliado número de sujeitos inseridos neste exército de reserva. (MARX, 

2017) 
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As mulheres, portanto, ocuparam posição social inferior, salários baixos, 

espaço social reduzido ao ambiente doméstico, bem como completa desvalorização 

moral e intelectual, intrinsecamente relacionadas à submissão. 

 Assim como pontuado por Santos e Oliveira (2010), “o sistema do capital se 

beneficia da opressão vivenciada pelas mulheres, tanto do ponto de vista ideológico, 

por meio da reprodução do papel conservador da família e da mulher, como na 

perspectiva da inserção precária e subalterna no mundo do trabalho” (SANTOS, 

OLIVEIRA, 2010, p. 15). A partir do movimento da realidade social, a mulher passou 

a ocupar novos espaços e a executar diversas funções na sociedade burguesa, dadas 

as condições sóciopolíticas da ordem patriarcal de gênero e os limites impostos a elas.  

A luta desta categoria de sexo teve sua expansão a partir da incorporação a 

luta feminista desde o século XX. O feminismo conduziu sua ação à compreensão da 

atualização das formas de exploração capitalista, assim como quanto à estrutura 

patriarcal, adaptando-se a ela (SOUZA, 2015).  

Ainda que tenham ocorrido transformações sociais, culturais e políticas no 

decorrer da história, como a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o 

questionamento por parte dos movimentos sociais quanto ao dever materno, os 

compromissos assumidos por cada uma das categorias de sexo no ambiente familiar 

permanecem estritamente delimitados pela sociedade.  

Waters (1979) exemplifica a limitação das mulheres quanto as possibilidades 

em ocupar espaços sociopolíticos ao afirmar que o “sistema familiar está baseado na 

escravidão doméstica e na dependência econômica da mulher” (WATERS, 1979, p. 

81). 

Nesta perspectiva, a família, especificamente a patriarcal monogâmica, 

configura-se como um espaço privilegiado da exploração da mulher e que se sustenta 

através desta. A instituição familiar patriarcal, portanto, está centralizada na 

responsabilidade pela manutenção de valores e modelos conservadores a fim de 

servir de “pilar indispensável do Estado” e oferecer contexto favorável à acumulação 

capitalista em prol do trabalho exercido pelas mulheres-mães, trabalho este que não 

possui valor comercial e portanto, não é remunerado (WATERS, 1979, p. 88). 

No tocante à construção de estereótipos sexistas, destacamos neste estudo, 

as relações familiares como um lócus importante para a análise da perpetração do 

patriarcado.   
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 2.1.1 Relações Familiares no Contexto Patriarcal e a Maternagem  

 

 Como já pontuamos, a partir da construção de modelos e consequentemente 

de estereótipos para cada categoria de sexo, nasce a necessidade das mulheres 

demonstrarem comportamento submisso, o que na maioria das vezes se traduz na 

passividade, enquanto o homem assume o polo ativo da relação social de sexo, o que 

se traduz na autoridade e monopólio da violência.  

Nisto apoia-se os estereótipos, que são caracterizados por Saffioti (1987) como 

“espécie de molde que pretende enquadrar a todos, independente das 

particularidades de cada um” (SAFFIOTI, 1987, p. 37). Assim, os estereótipos servem 

como molde para definir quais indivíduos nesta relação desigual devem ser 

marginalizados das relações sociais e quais devem ter acesso aos diversos ambientes 

sociais, sempre de maneira a atender seus desejos e necessidades individuais e 

coletivas. 

Diante dessas reflexões, torna-se fundamental reconhecer que  os estereótipos 

pautados no patriarcado, ao estabelecerem modelos de práticas sociais e sexuais a 

partir do substrato biológico,  possuem  caráter profundamente repressivo. Se cada 

ser-humano é diferente de todos os demais, é notório que modelar todos os membros 

de cada categoria de sexo segundo os estereótipos correspondentes significa 

violentar as particularidades manifestas no campo da individualidade (SAFFIOTI, 

1987, p. 39-40)  

 Neste contexto, que se reproduz nas esferas públicas e privadas, o ambiente 

familiar torna-se desigual no que se refere ao poder exercido pelas categorias de sexo. 

Tal desigualdade se atenua na realidade vivenciada pelas famílias com filhos, visto 

que o homem detém autoridade máxima familiar, contudo, é a mulher quem se 

responsabiliza integralmente pela educação dos filhos, “a autoridade assim 

permanece nas mãos daquele que não educa” (Saffioti, 1987, p. 37). 

 Ao tratar sobre a relação desigual entre as categorias de sexo, Cisne e Santos 

(2018) apontam a motivação para a manutenção da família heteronormativa, bem 

como a perpetuação da opressão da mulher,   

Para perpetuar essa divisão desigual de tarefas e poder entre homens 
e mulheres, garantido a propriedade privada e sua perpetuação de 
uma geração à outra, por meio da herança, a família passou a 
demandar o modelo monogâmico e heterossexual, que coroam a 
construção de um modelo de família com base no patriarcado. (CISNE, 
SANTOS, 2018, p. 58) 
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 Quanto a percepção dos filhos nesta relação, que estão submersos à lógica da 

passividade feminina e atividade masculina, o homem-pai é a figura máxima de 

autoridade no ambiente familiar, assim, a mulher-mãe ainda que constitua autoridade 

sobre os filhos, os orienta a seguir os comandos paternos, sob condição de castigos 

impostos pelo homem-pai.  

Dessa maneira, apreende-se a ideia de que na esfera familiar, mulher e filhos 

estão submetidos a autoridade masculina, o que contribui para a perpetuação do 

poder masculino e adulto também neste contexto privado (Saffioti, 1987). 

A esfera privada familiar constitui espaço privilegiado de exploração das 

mulheres através do desempenho de funções de atividade doméstica, bem como 

responsabilização quanto aos cuidados, educação e relacionamento com os filhos. 

 Neste contexto, concretiza-se a desigualdade perpetuada pelo patriarcado que 

se configura na sobrecarga de funções da mulher, obrigatoriedade da maternagem, 

culpabilização quanto a efetivação do relacionamento conjugal e até mesmo 

submissão a violência física e/ou psicológica sem qualquer questionamento pela 

sociedade. 

 De acordo com Badinter (1985), "é a partir das necessidades e dos valores 

dominantes de uma dada sociedade que se determinam os papéis respectivos do pai, 

da mãe e do filho”. (BADINTER, 1985, p. 25). Na sociedade capitalista burguesa 

patriarcal, a família se estrutura a partir do ideário conservador religioso, ou seja, neste 

grupo social a figura masculina, o pai, se assemelha às autoridades religiosas, 

portanto, se porta como um chefe ou líder, responsável por conceder ordens aos 

demais membros.  

 A partir do século XX, as mulheres foram obrigadas a assumir o papel de mãe 

como a mais importante e natural função de suas vidas, sob pena de condenação 

moral pela sociedade. A natureza feminina foi definida a partir de todos os critérios 

que atendiam ao ideário de uma “boa mãe” (Badinter, 1985, p. 237).  

Na obra “O Mito do Amor Materno” (1985), Badinter aponta que “uma mulher 

pedante é o flagelo do marido, dos filhos, dos criados, de todo mundo. Da sublime 

altura de seu gênio, ela desdenha todos os seus deveres de mulher" (Badinter, 1985, 

p. 243). 

Portanto, a figura da mãe que abdica de toda sua atenção, desejos e planos 

para oferecer-se inteiramente ao ambiente familiar e ao cuidado dos filhos, torna-se 
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mais um fator de controle das mulheres a fim de atender àquilo imposto a elas, 

impedindo a demonstração de qualquer desejo que não se assemelhe à dedicação 

exclusiva à maternidade. 

 Badinter (1985) utiliza o termo maternagem para descrever esta postura exigida 

pela sociedade a categoria de sexo feminina que se constitui em assumir os cuidados 

do filho a partir da dedicação intensa a suas necessidades e anseios. A autora afirma 

que a “primeira condição de uma boa maternagem reside na capacidade de adaptação 

às necessidades do filho, isto é, no prolongamento no plano psicológico, durante 

várias semanas após o seu nascimento, da relação biológica intrauterina” (Badinter, 

1985, p. 308) 

 Nesta lógica, as mães são encarregadas de oferecer afeto, atenção e carinho 

aos filhos, de maneira retraída, para que o medo, especificamente relacionado ao 

homem-pai, permaneça como fundamento das relações no interior da família. A 

mulher-mãe deve então ser a referência não somente de cuidado para os filhos, mas 

a única que mantém relação próxima a eles, buscando compreendê-los, protegê-los 

e garantir que o homem-pai seja respeitado.  

 A maternagem constitui-se a base da desresponsabilização social dos pais em 

assumirem a função de doação de afeto e dedicação à manutenção da vinculação 

afetiva aos filhos, que se perpetua até a atualidade como uma função exclusiva da 

mãe, como se estas fossem naturais, biológicas, sendo cultivadas e apreciadas nas 

mulheres desde a infância, seja por meio de brincadeiras infantis ou até mesmo 

através da submissão a valores religiosos conservadores.  

Dado que os pais, com base na lógica do patriarcado, devem comportar-se 

como autoridade máxima e conduzir a família por meio do medo e da violência, nada 

sobra a eles se não o comprometimento com o distanciamento afetivo familiar para 

ocupar-se inteiramente do sustento financeiro e autoridade perante o núcleo familiar.  

Assim, o homem-pai é desresponsabilizado socialmente pela educação, 

cuidado e afetividade aos filhos, devendo manter-se centrado apenas nas ações que 

são exigidas a ele, seja pela sociedade ou pelos valores religiosos enraizados na 

sociedade patriarcal.  

A partir desta organização, a mulher assume espaço fundamental na 

sociedade, na qual se ocupa em realizar todas as tarefas parentais de maneira 

autônoma, para que o homem possa desfrutar de tempo de trabalho, descanso e lazer. 

Assim, percebe-se que o modo de produção capitalista necessita do trabalho não pago 
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realizado pelas mulheres-mães para explorar a força de trabalho dos homens-pais e 

chegar à acumulação de capital (Badinter, 1985) 

A desvalorização do trabalho efetuado pelas mulheres-mães está 

intrinsecamente relacionada à maternagem, visto que a sociedade sequer visualiza 

tais atribuições como trabalho, uma vez que o cuidado é naturalizado como 

característica feminina.  

Por esta razão, torna-se indispensável a manutenção e o fortalecimento dos 

estereótipos sexistas e a delimitação precisa dos espaços sociais, já que o trabalho 

relacionado ao cuidado dos filhos possui tamanha importância para a sociedade 

capitalista que seu valor deveria se assemelhar a cargos altos de chefia ocupado por 

homens, em sua grande maioria, homens brancos. 

À vista desta lógica capitalista que se complexifica a partir da concepção 

patriarcal no ambiente privado familiar, construiu-se a ideia do amor materno, 

caracterizado como incondicional, fraterno e sacrificial. Como pontuado por Badinter 

(1985), os sacrifícios oferecidos pela mãe a partir do ideário de um amor materno 

incomparável com outras formas de amor, caracteriza-se como uma construção social 

e cultural, além de um mecanismo de repressão do poder e da autonomia da mulher.  

Para tanto, o mito do amor materno, como descrito por Badinter (1985), origina-

se como um evento inerente à condição das mulheres através do instinto, ou até 

mesmo de fatores genéticos. Este mito apoia-se em um discurso de culpabilização da 

mulher, visto que não há escolhas para ela, ao considerar a imposição do 

cumprimento das funções parentais a partir de um amor sacrificial e o apoio social ao 

desejo pela maternidade, ao passo que reconhece sua essência na possibilidade de 

dedicar sua vida aos cuidados dos filhos, favorecendo ao pai dedicar-se para uma 

infinidade de atividades que fogem a paternidade.  

Portanto, no contexto familiar, composto pela mãe, pai e filhos ainda crianças 

e/ou adolescentes, a mulher é instruída e exigida cultural, social e politicamente a 

assumir as responsabilidades de cuidados e afeto aos filhos, dedicando grande parte 

de seu cotidiano a atividades como auxílio de tarefas escolares, atividades de higiene 

pessoal quando necessário, acompanhamento a atendimentos médicos, orientação 

quanto ao desenvolvimento pessoal e intelectual, manutenção de vinculação afetiva 

fortalecida, entre outros diversos afazeres, além de suas próprias atividades 

laborativas e pessoais.  
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A autora Badinter (1985) apresenta aproximações reflexivas ao relacionamento 

entre o homem-pai e os filhos, a partir da influência da mulher-mãe em orientá-lo e 

apoiá-lo ou até mesmo ao assumir uma postura que  não dificulte o convívio entre 

eles.  

Ao contrário do amor materno, que é exigido de toda e qualquer mulher como 

um valor moral, independente de cor e classe social, “a contingência do amor paterno 

é claramente reforçada pela seguinte reflexão: não obstante, se o pai está presente e 

deseja conhecer seu filho, a criança tem sorte” (Badinter, 1985, p. 315) 

 Ao homem-pai são exigidos comportamentos totalmente distintos daqueles 

exigidos à mulher-mãe. O homem é orientado e apreciado por dedicar parte de seu 

momento de lazer aos filhos e ausentar-se por completo da convivência familiar nos 

demais momentos, justificado pelo elevado número de atividades laborais, assim 

como o cansaço e estresse oriundo do cotidiano de trabalho.  

 Esta apreciação pelo pai que oferece parte de seu lazer aos filhos, nomeado 

por Badinter (1985) como “bom pai”, colabora com a validação do homem como  

detentor da possibilidade de conhecimento do mundo exterior, visto que a mulher se 

restringe ao ambiente familiar privado. Assim, a ela, não é alimentado o desejo pela 

conquista de cargos específicos, viagens longas que ocasione a ausência do lar ou 

até mesmo momentos de lazer para aliviar o cansaço resultante da rotina. 

Outro fator que impõe ao homem-pai, em sua maioria branco e pertencente à 

classe média, é a naturalização de comportamento socialmente construídos, como o 

fato de restringir o contato com os filhos a fala e racionalidade, já que o campo do 

afeto só pode ser apropriado pela maternagem, “o amor paterno tem, portanto, a 

particularidade de só ser concebido e realizado à distância” (Badinter, 1985, p. 320).  

Nesta compreensão, as questões relacionadas ao filho, seja a educação, saúde 

ou qualquer dificuldade relacionada às diversas áreas da vida, são responsabilidade 

da mulher-mãe e não propriamente do homem-pai.  

A maternagem não se refere apenas a função biológica, mas principalmente a 

criação e educação dos filhos de maneira unilateral, sendo a mulher-mãe a única 

responsável pelo atendimento a todas as necessidades dos filhos. Exatamente por 

esta razão, as mulheres recebem julgamento e desaprovação ao se afastar do 

ambiente familiar a fim de investir em uma atividade profissional ou até mesmo 

pessoal.  
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Royer (1979) exemplifica a maternagem a partir da afirmação "teoricamente, 

uma mulher pode fazer tudo. Mas se ela quer criar uma família, deve estar pronta a 

sacrificar dez anos de sua vida, e isto entre os vinte e os trinta anos. Não vejo outro 

meio de se ter êxito na educação dos filhos '' (Royer, 1979, p. 329) 

Outrossim, Cisne e Santos (2018) se aproximam do núcleo familiar, 

denominado por elas de família patriarcal monogâmica ou nuclear, e apontam para 

um fator essencial na discussão das relações sociais de sexo familiar, o papel da 

família na “difusão do conservadorismo”. As famílias monogâmicas e 

heteronormativas não só se sustentam na desigualdade entre os sexos, como se 

empenham pela garantia da reprodução e manutenção da opressão de uma categoria 

sobre a outra. 

Apesar da instituição familiar apresentar novas configurações e contornos 

sociais, seu caráter conservador permanece parte de sua estrutura, fornecendo 

terreno fértil para a divisão sexual do trabalho, bem como para a reprodução social. 

(CISNE, SANTOS, 2018, p. 61) 

Contudo, evidentemente que as questões referentes à exploração das 

mulheres ultrapassa o ambiente familiar, entretanto, neste estudo torna-se relevante 

também a reflexão sobre o contexto em que a família patriarcal monogâmica se desfaz 

por meio do divórcio/dissolução ou ainda, acerca do contexto de conflito nas diversas 

relações em que os genitores e os filhos estão envolvidos.  

Ainda que a desigualdade entre as categorias de sexo esteja presente após a 

dissolução da união afetiva entre homem e mulher que em algum momento 

constituíam um núcleo familiar, esta recebe contorno específicos e importantes para 

a compreensão acerca dos estereótipos sexistas que reproduzem e perpetuam a 

exploração e opressão das mulheres.  

 Neste momento, pretendemos debruçar sobre a reflexão do divórcio e os 

conflitos nas relações familiares. Evidentemente as relações de casais não passam 

necessariamente e exclusivamente pela esfera jurídica, todavia, entende-se que, o 

rompimento das relações formalizadas civilmente pelo casamento, foi um avanço dos 

movimentos feministas, haja vista que essa dissolução em tempos recentes não era 

permitida.  

  Neste estudo, cujo recorte analítico são os conflitos nas relações de casais 

monogâmicos e heteronormativos, faz-se necessária essa análise em relação ao 

divórcio, haja vista que se trata do processo de dissolução do contrato de casamento, 
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fruto da agudização dos conflitos familiares, que por sua vez se espraia nas relações 

com os filhos, especialmente a partir da alegação da alienação parental como um 

recurso argumentativo recorrente.   

 

2.1.1.1 Desigualdade entre as categorias de sexo no contexto das relações familiares 

em conflito 

O contexto de exploração e desigualdade no ambiente familiar se expressa nas 

relações conjugais conflituosas cujo ápice pode se dar no processo de  divórcio. Não 

obstante ser um avanço legal, o divórcio trata-se de  um direito conquistado pelos 

movimentos de mulheres que reivindicavam o direito à dissolução do contrato do 

matrimônio cível, até então considerado como a única alternativa de reconhecimento 

legal da relação conjugal exclusivamente permitida para casais heteroafetivos. O 

divórcio foi instituído oficialmente apenas com a emenda constitucional número 9, no 

dia 28 de junho de 1977. 

À época, a instituição do divórcio gerou grande debate na sociedade, 

especialmente devido à influência religiosa sobre o Estado.  A legislação passou a 

admitir a extinção completa dos vínculos conjugais e a instituição de um novo 

casamento com outra pessoa.  

A Lei do Divórcio - Lei 6.515/77 - trouxe alguns avanços em relação aos direitos 

das mulheres, tornando facultativa a adoção do nome do cônjuge, além de estender 

ao marido o direito de solicitar alimentos, que antes só era assegurado à mulher, 

desde que comprovada sua honestidade e pobreza. Outra alteração relevante foi a 

mudança do regime legal de bens, passou a vigorar o regime da comunhão parcial de 

bens (DIAS, 2015). 

Anteriormente ao ano de 1977, após o casamento, o vínculo jurídico não 

poderia ser desfeito, era um vínculo perpétuo. Ainda, caso a convivência se tornasse 

insustentável, o casal poderia solicitar o 'desquite', que interrompia todos os deveres 

conjugais, ainda que os bens fossem partilhados. Além disso, o casal era proibido de 

iniciar um novo relacionamento conjugal.  

A partir do pontuado por Gois e Oliveira (2019), com o advento do Código Civil 

de 1916, os pais divorciados passaram a acessar o direito pela decisão sobre a guarda 

dos filhos, mesmo que o artigo 326 tenha garantido que se a separação tivesse sido 

efetivada pela via judicial, o entendimento era separatista.  
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A autora Maria Berenice Dias (2015) aponta para a desigualdade entre os 

cônjuges no Código Civil de 1916: 

O Código Civil de 1916 era uma codificação do século XIX [...] 
Retratava a sociedade da época, marcadamente conservadora e 
patriarcal. Assim, só podia consagrar a superioridade do homem. Sua 
força física foi transformada em poder pessoal, em autoridade. Detinha 
o comando exclusivo da família, sendo considerado o chefe da 
sociedade conjugal e o cabeça do casal. (DIAS, 2015)   
 

Assim, estabelecia-se que os filhos menores deveriam ficar com o cônjuge 

julgado como inocente e que, no caso de ambos serem culpados, a mãe teria o direito 

de ficar com as filhas e com os filhos até os seis anos de idade, passando então o 

filho para a guarda do pai.  

Em 1962, instituiu-se a Lei 4.121, conhecida como Estatuto da Mulher Casada. 

A Lei estabelecia que filhos menores deveriam ficar sob os cuidados da genitora, 

exceto nos casos em que o juiz verificasse que poderia advir “prejuízo de ordem moral 

para os filhos”. (GOIS e ALMEIDA, 2019, p. 111) 

Esta legislação procedeu a diversas alterações no Código Civil, de maneira a 

elevar a mulher casada à capacidade jurídica, conferindo-lhe a responsabilidade pela 

condução moral da família, possibilitando-lhe optar pelo acréscimo do sobrenome e 

igualando, com o marido, as situações em que se fazia necessária a autorização 

conjugal. (SAAD, 2010) 

Mesmo que a mulher tenha assumido uma nova posição no casamento, a de 

colaboradora dos preceitos familiares, o homem permaneceu ocupando a posição de 

chefe da sociedade conjugal, detendo direitos mais amplos. Garbi, Silva e Neto (2019) 

apontam para a ilusão de avanço no âmbito jurídico da organização e do direito 

familiar: 

Percebe-se que a colaboração que deveria ser prestada pela mulher 
continuava subjugada às diretrizes do marido, uma vez que ainda não 
havia qualquer disposição legal que estabelecesse um regime de 
igualdade entre eles. E a ausência de normatização implicava, 
inevitavelmente, na manutenção desse comportamento no âmbito das 
famílias brasileiras, uma vez que as leis funcionavam como 
legitimadoras do pensamento desigual. (GARBI, SILVA, NETO, 2019, 
p. 73) 
 

  Somente em 2002, por meio do Artigo 1.583, o Código Civil igualou os cônjuges 

juridicamente, estabelecendo que os deveres em relação ao casal e aos filhos devem 

ser exercidos em regime de colaboração entre ambos, não havendo qualquer 

superioridade do homem em relação à mulher juridicamente.  
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A legislação concedeu o direito aos genitores para decidirem sobre a guarda 

dos filhos ou, no caso de não haver acordo, a guarda compartilhada tornou-se a 

medida que melhor atendia aos interesses dos filhos neste contexto. (GOIS e 

ALMEIDA, 2019, p. 111) 

Contudo, as autoras Carolina Ferraz e Glauber Leite (2019) destacam que 

apesar da emancipação garantida constitucionalmente, dada a condição de igualdade 

entre todos os cidadãos, as mulheres ainda precisam travar uma luta por seus direitos, 

especialmente relacionado,  

Ao direito de permanecer viva após o término de uma relação afetiva, 
de ter relacionamentos sexuais pela sua livre escolha, de ter acesso 
ao mercado de trabalho, de ter filhos sem abrir mão da sua atividade 
laboral, de ter um sistema de saúde que contemple as especificidades 
femininas. A luta é tão extensa, apesar das muitas vitórias já 
alcançadas, que só demonstra o quanto há de desigualdade na vida 
social brasileira para ser combatida (FERRAZ, GLAUBER, 2019)  
 

 Assim, percebe-se que a realidade atual vivenciada pelas mulheres no 

cotidiano familiar se assemelha ao contexto do divórcio, ao considerar que elas 

permanecem responsabilizadas pelos filhos e atividades domésticas, o que aponta 

uma visão acrítica do Poder Judiciário de que é a mulher-mãe é naturalmente a 

pessoa mais indicada para possuir a guarda dos filhos, assim como nos Códigos Civis 

anteriores.  

Ainda que a responsabilização pelos cuidados dos filhos permaneça 

exclusivamente sobre a mulher-mãe, o contexto da separação entre os genitores - 

homem e mulher - exige dela a confirmação de que de fato está comprometida em 

esquivar-se de todos os seus desejos e objetivos pessoais em prol dos filhos, que 

agora precisam enfrentar uma nova realidade.  

Seja por vias judiciais, seja através de acordo estabelecido entre os genitores, 

a mulher neste contexto precisa provar - jurídica e socialmente - que irá cumprir com 

a maternagem e fugir de qualquer comportamento que a caracterize como uma mãe 

“desnaturada”, ou seja, que fuja ao que naturalmente está posto para aquelas que 

pertencem a categoria de sexo feminina, segundo os estereótipos construídos 

socialmente.  

 Caso não seja possível comprovar seu comprometimento com a maternagem, 

a mulher está sujeita a perda da guarda dos filhos, que deverão estar sob a guarda e 

os cuidados do genitor - que jamais será cobrado a paternar, assim como não deverá 

preocupar-se com a aprovação social quanto a sua condução da parentalidade, uma 
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vez que a capacidade de cuidado dos filhos não se configura como uma característica 

natural - a partir da construção dos estereótipos sexistas.  

 Neste cenário - muitas vezes conflituoso - de dissolução das relações 

monogâmicas heteronormativas, a mulher-mãe é acusada de assumir 

comportamentos prejudiciais aos filhos, a fim de permanecer sendo a única que 

mantém relação afetiva com eles, bem como em assumir exclusivamente todas as 

tarefas relacionadas a educação e cuidados.  

 Com o intuito de comprovar tal comportamento, os homens-pais utilizam da 

alegação de ocorrência de alienação parental, apoiados em aparatos jurídicos, para 

que a mulher-mãe seja punida por meio do afastamento dos filhos ou pela redução do 

período da convivência.  

 A partir dos dados coletados nos processos analisados nesta pesquisa, 

verificamos que de 41 processos da 2ª vara da família que foram enviados ao Serviço 

Social para produção de estudo, relatório e parecer social, 13 processos possuem a 

alegação da ocorrência de alienação parental, o que corresponde a 31,70%.  

Além dos processos que utilizaram a alienação parental como pauta de suas 

narrativas judiciais, destacamos aqueles que apesar de não apresentarem a alienação 

parental como um argumento, apontam a intenção do outro genitor de dificultar a 

convivência dos filhos consigo, se apoiando na legislação da alienação parental que 

prevê punição para aquele que se propõe a afastar o outro genitor de maneira 

intencional. 

Nesta perspectiva, localizamos nove processos com estas características, o 

que representa 21,95% do total de processos enviados ao Serviço Social para a 

produção do estudo e parecer social entre o período citado. 

Ao considerar que tanto os processos que utilizam o termo alienação parental, 

como aqueles que não utilizam esta nomenclatura ainda que acuse a outra parte de 

tal prática, a porcentagem de processos que discutem tal atitude por parte dos 

genitores e/ou familiares corresponde a 53,65%, ou seja, 22 processos, número que 

revela a importância deste estudo. 

 

Gráfico 1 - Processos judiciais da 2ª Vara de Família da Comarca de Londrina 

enviados ao Serviço Social entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022.                          
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 Fonte: coleta de dados no Projudi3 realizada pela autora (2022) 

 

Os autos em que há alegação de alienação parental, ainda que sem que as 

partes utilizem este termo, apresentam afirmativas de que o outro impede ou dificulta 

a convivência familiar. Observamos que tais afirmações se assemelham ao conceito 

da alienação parental, uma vez que uma das partes supostamente se empenha em 

impedir o contato do filho com a outra parte, seja através da difamação, de afirmações 

inverídicas sobre o outro – o que pode gerar ódio na criança e/ou adolescente a ponto 

de não desejar a vinculação afetiva ao genitor ou genitora.  

A título de exemplificação, foram extraídos alguns excertos dos processos 

judiciais selecionados, por meio de consulta nas triagens realizadas pela assistente 

social e estagiária do NAE no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

Em um deles, intitulado P2, o requerido4 da ação de divórcio litigioso e pai de 

duas adolescentes, uma de 12 anos e outra de 10 anos, afirma que a genitora e 

requerente da ação “vem dificultando o acesso às filhas, como por exemplo, no dia 

dos pais, não permitindo que o pai passasse o dia comemorativo” (P2, 2020).  

                                                
3 O sistema PROJUDI - Processo Judicial Digital, é um software de processo eletrônico mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça em expansão por todos os estados brasileiros. 
4 O requerido da ação judicial é o réu, ou seja, contra o qual o pedido do autor da ação é apresentado 

(Gonçalves, 2006). 
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Contudo, durante a entrevista social com a requerente5, ela afirmou que ainda 

que as visitas tenham sido estabelecidas e determinadas juridicamente, “ele não as 

tem cumprido assiduamente, nem sempre cumpriu corretamente. Quando falta, ele 

não comunica o motivo.” (P2, 2020). A requerente prossegue afirmando que não há 

diálogo entre os genitores desde a vigência do casamento e a partir da separação de 

fato, ele não se envolve nas “questões das filhas” (P2, 2020).  

Dessa maneira, os processos descritos a partir da alegação da prática de 

alienação parental sem a utilização deste termo estão pautados na argumentação de 

conduta impeditiva de uma das partes e possuem uma relação conflituosa entre os 

envolvidos, que manifestam percepções completamente distintas sobre a realidade 

familiar.  

Ao que se refere aos valores explicitados no gráfico, estes revelam a 

importância sobre a temática e seus desdobramentos dentro da sociedade patriarcal 

brasileira. A trajetória da lei no país, assim como seus avanços e retrocessos, 

especialmente no que se refere as questões que permeiam as categorias de sexo, 

incidem diretamente na vara da família e no cotidiano de trabalho do judiciário.  

 O que observamos, a partir da experiência de estágio na Vara de Família, é 

que o interesse em utilizar o argumento da alienação parental nos processos judiciais,  

os quais serão apresentados no próximo capítulo, está em culpabilizar, punir e 

descredibilizar a mulher e seu desempenho quanto a parentalidade, ainda que 

anteriormente ao contexto judicial, ela quem assumia integralmente as funções 

parentais no lar.  

 Diante dessas considerações, torna-se imprescindível contextualizar a 

trajetória da implementação da lei da alienação parental no Brasil, ao mesmo tempo 

em que se faz necessário apresentar dados coletados a partir do acesso aos registros 

e estudos sociais. Assim, pretendemos apontar o campo conceitual referente à 

alienação parental no próximo capítulo e explicitar algumas reflexões no que concerne 

à apreensão do Serviço Social enquanto área de conhecimento, haja vista que esta é 

uma pesquisa que surge articulada ao processo de estágio nessa área. 

 

 

                                                
5 O requerente é a parte que faz um requerimento, o termo é utilizado, geralmente, quando se trata de 

um pedido destinado a alguma autoridade judicial. No caso destas ações judiciais, o requerente é quem 

iniciou o processo através da petição inicial (MACHADO, 2022). 
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3 A ARGUMENTAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COMO FATOR DE 

   REPRODUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS SEXISTAS 

 

 3.1 CONCEITUANDO A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A alienação parental é um tema amplamente discutido no âmbito do Direito de 

Famílias, tanto pelos operadores do direito como pelos demais profissionais 

envolvidos nos processos judiciais em que crianças e adolescentes representam parte 

do processo. O debate sobre esta temática teve início no ano de 1985, com o 

psiquiatra Richard Gardner (2002). Para ele, a alienação parental apresenta-se como 

uma síndrome, denominada de Síndrome da Alienação Parental (SAP).  

 De acordo com Gardner (2002),   

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância 
que aparece quase exclusivamente no contexto de disputa de custódia 
de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha [...] 
[desqualificadora] denegritória 6 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 as 
contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando 
o abuso e/ou as negligências parentais verdadeiras estão presentes, 
a animosidade da criança pode ser justificada, e, assim, a explicação 
da Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não 
é aplicável. (GARDNER, 2002) 

 

 O psiquiatra iniciou os estudos sobre a SAP a partir de uma compreensão 

clínica sobre o fenômeno decorrente da exposição de crianças e adolescentes, 

especialmente aquelas envolvidas em uma disputa judicial entre os genitores, a um 

sofrimento psiquiátrico, em razão de sua submissão a atitudes negligentes. 

 A teoria de Gardner (2002) consiste em elencar um genitor alienador, que 

dedica-se à desqualificação constante do genitor alienado, em posição pacífica de 

receptor da ação, que se vê afastado da criança e/ou adolescente. O autor elenca 

como objetivo da ação do alienador afastar o outro genitor definitivamente do convívio 

dos filhos, de maneira que eles se sintam magoados por uma narrativa construída 

pelo genitor alienador. 

                                                
6 Entende-se que o conceito denegrir originário do uso nesta citação “campanha denegritória” carrega 

em si uma expressiva carga racista e, diante dessa importante questão, decidiu-se substituí-lo por 

“campanha desqualificadora”. 
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 Dentro da teoria, o objetivo último da ação alienadora de um dos genitores é o 

fortalecimento de sua vinculação afetiva aos filhos em detrimento do afastamento e 

perda dos vínculos fraternos entre os filhos e o outro genitor. Lima (2016) explica de 

forma evidente a base da teoria, ao afirmar que “a SAP é caracterizada pela 

“programação da criança para odiar um dos genitores, sem motivos consistentes” 

(Lima, 2016, p. 67)   

No contexto da separação conjugal entre os genitores, àquele que possuem a 

guarda dos filhos ou busca por ela judicialmente, utiliza de argumentos moralizadores 

contra o outro genitor - comportamento que pode também ser assumido pela família 

extensa - de maneira a causar na criança/adolescente o sentimento de ódio e repulsa 

pelo genitor/a que não detém a guarda ou ao requerente das ações judiciais. 

Gardner (1985) aponta que o genitor “alienador” utiliza de diversos mecanismos 

para manter o genitor “alienado” distante, inclusive manipulando o próprio filho sobre 

argumentos que culpabiliza o outro pela separação, pelo sofrimento causado, o 

denominando de traidor e em casos mais extremos, realizando a denúncia inverídica 

de abuso sexual.  

O psiquiatra e estudioso (1985) constrói reflexão acerca dos danos causados 

às crianças e adolescentes como vítimas da SAP:   

A doutrinação de uma criança através da SAP é uma forma de abuso 
– abuso emocional - porque pode razoavelmente conduzir ao 
enfraquecimento  progressivo da ligação psicológica entre a criança e 
um genitor amoroso. Em muitos casos pode conduzir à destruição total 
dessa ligação, com alienação por toda a vida.(GARDNER, 2002, p. 2) 

 

Quanto a denominação de tais ações assumidas por um dos genitores como 

Síndrome da Alienação Parental, Gardner explica que o problema em utilizar apenas 

o termo alienação parental (AP) encontra-se nas inúmeras razões pelas quais a 

criança e/ou o adolescente podem ser manipulados ou “alienados” pelos pais e 

familiares extensos, que pode não ter relação alguma com a programação, como os 

casos de abuso parental, seja físico, emocional ou sexual.  

Assim, uma criança poderia ser alienada por razões de negligência e 

irresponsabilidade parental, mesmo em casos brandos. Por esta razão, ele 

compreende a necessidade de substituir o termo Alienação Parental pelo termo 

Síndrome da Alienação Parental, sendo este um subtipo da ação da alienação 

parental. (Gardner, 2002, p. 2) 
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O autor (2002) ainda realizou um recorte sexista em sua teoria, ao afirmar que 

as responsáveis por alienar e induzir os filhos eram mulheres-mães que plantavam 

falsas memórias nas crianças e adolescentes, ao passo que naturalmente 

alimentavam em si um espírito vingador. (Magalhães, 2011) 

Outros autores se dedicaram ao estudo da Síndrome da Alienação Parental 

(SAP), como é o caso de Darnall (s/d), que apresentou a importância em diferenciar a 

alienação parental da síndrome, de maneira a evitar que aquela se transforme nesta. 

A partir dos estudos realizados pelo autor, a SAP se apresenta como o resultado dos 

comportamentos assumidos por um dos genitores ou familiares que interfere na 

relação com a criança e/ou adolescente e gera afastamento gradual. (Barbosa e 

Castro, 2013) 

Ainda na intenção de diferenciar a prática da alienação parental da SAP, 

Montaño (2018) afirma que os atos de alienação parental podem desencadear a SAP 

na criança ou adolescente, qualificando-a como um quadro psicológico que sem 

justificativa, estimula a criança ou adolescente a manter comportamentos e nutrir 

sentimentos adversos devido a rejeição e medo de um dos pais, sem motivo real. 

Montaño (2018) alerta que “a AP é frequentemente tratada – identificado ou 

confundido – como sinônimo de SAP”. Alienação Parental e Síndrome da Alienação 

Parental, no entanto, representam processos relacionados, mas são fenômenos 

distintos. (Montaño, 2018, p. 11) 

Ainda que a origem do termo e da legislação esteja relacionada a teoria da 

Síndrome da Alienação Parental, pouco se discute sobre o fenômeno a partir de uma 

compreensão biológica no sistema judiciário - dada a fragilidade científica e 

argumentativa da SAP - mas como uma ação ou conduta estabelecida por adultos a 

fim de alcançar determinado objetivo pré-estabelecido.  

Necessário destacar que no Brasil, a Associação de Pais e Mães Separados 

foi responsável pela retirada do termo síndrome para substituí-lo pelo termo alienação 

parental, visto que esta não possuía reconhecimento científico.  

Em razão da construção da lei da alienação parental a partir de conceitos 

fundamentados na teoria da SAP, não comprovada cientificamente e fragilizada 

quanto aos aspectos sociais, culturais e políticos, é de elevada relevância a 

compreensão quanto a trajetória desta lei no Brasil e todos os retrocessos que ela 

apresenta, ao considerar a realidade sócio-histórica do país. 
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 3.1.1 A Trajetória da Lei da Alienação Parental no Brasil  

 

 A Lei nº 12.318 que dispõe sobre a Alienação Parental foi sancionada no dia 

26 de agosto de 2010 pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Ela 

considera ato de alienação parental qualquer interferência na formação psicológica da 

criança e do adolescente promovida por um dos genitores, avós ou responsáveis. Sua 

sanção, define que:   

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. (BRASIL. 2010, art. 2º) 
 

  Consoante com a legislação (BRASIL, 2010), assumir ação de alienação 

parental prejudica a relação familiar da criança e do adolescente com o genitor ou 

demais familiares, 

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, art. 3º) 
 

  Outrossim, a lei garante que ao identificar qualquer indício de prática de 

alienação parental nos processos judiciais que tramitam nas Varas de Família, se 

necessário, o juiz determinará perícia psicológica ou biopsicossocial (BRASIL, 2010, 

art. 5º). 

 Ao ser verificada qualquer conduta que dificulte ou impeça a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, a autoridade judiciária poderá agir de forma a 

declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; ampliar o regime 

de convivência familiar em favor do genitor alienado; estipular multa ao alienador; 

determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; determinar a alteração 

da guarda unilateral para compartilhada ou sua inversão; determinar a fixação cautelar 

do domicílio da criança ou adolescente ou declarar a suspensão da autoridade 

parental, conforme a gravidade do caso (BRASIL, 2010, art. 6º). 

 O debate quanto a alienação parental, ao que se refere a necessidade de 

legislação própria com vista ao combate da ação, teve início no ano de 2006 por meio 

dos profissionais e pesquisadores da área do Direito e da Psicologia, ganhando ainda 
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mais força após a aprovação da Lei da Guarda Compartilhada - Lei nº 11.698 de 13 

de junho de 2008.  

 A primeira versão do projeto de lei contra a alienação parental foi construída 

por Elizio Luiz Perez, juiz e estudioso sobre a temática. A discussão foi levada à 

sociedade através de sites de associações de pais e filhos, assim como naqueles que 

abordavam discussões das áreas do direito e da psicologia. Naquele momento, o 

debate não incluía a área do Serviço Social, ainda que tenha contado com a 

participação de assistentes sociais (LIMA, 2016). 

 Outra profissional de relevância para a criação da Lei foi a jornalista Karla 

Mendes, convidada para participar de uma audiência pública, por ter sido considerada 

vítima de alienação parental na infância. Na audiência estavam presentes também a 

Vice-presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família (IBDFAM), Maria Berenice 

Dias; a representante do Conselho Federal de Psicologia, Cíntia Corrêa Araújo 

Ciarallo; a especialista em Psicologia Familiar e Infantil, Sandra Baccara e a psicóloga 

de referência sobre a Alienação Parental, Maria Antonieta Pisano Motta. 

 Anteriormente ao Projeto de Lei, não havia definição quanto ao significado da 

Alienação Parental judicialmente, as definições foram inseridas nas discussões pelos 

operadores do Direito, ocasião em que se aprofundou o estudo sobre o tema e 

assuntos decorrentes deste. 

 A advogada Maria Berenice Dias, ao intervir e se posicionar sobre a proposta 

de Lei que versa sobre a alienação parental, abordou a mudança de estrutura nas 

relações familiares. Em uma entrevista a Rodrigues e Molinari, a advogada afirmou 

que a mudança estava relacionada ao interesse dos genitores, pertencentes a 

categoria de sexo masculina, em desfrutar de tempo com os filhos e a compreensão 

da mulher-mãe como “proprietária da prole”, que assume postura impeditiva quanto a 

divisão de tarefas parentais. 

 Embora a advogada Maria Berenice Dias tenha citado mudanças estruturais 

nas relações familiares, seu posicionamento pouco ou nada propiciou uma reflexão 

sobre as relações sociais de sexo e a construção histórica, social e cultural dos 

estereótipos atribuídos às mulheres na família, extremamente relacionado a 

obrigatoriedade da maternagem. Tampouco, evidenciou a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho, fato que gerou maior atenção à atuação no homem no ambiente 

doméstico-familiar, ainda que esta atuação seja pontual e restrita, como pontuado por 

Lima (2016). 
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 Outro fator relevante para a reflexão relacionada à compreensão das relações 

familiares heteronormativas na fala de uma importante figura para a criação da lei da 

alienação parental, versa sobre a afirmação de que a maternidade oferece poder às 

mulheres, ao passo que, como discutido e evidenciado em capítulos anteriores, o 

patriarcado e o machismo, enraizados na estrutura da sociedade, retira a mulher de 

qualquer espaço de poder e autoridade para que seja mantida no núcleo familiar, 

unilateralmente responsável pelos filhos e, dessa forma, o homem desfrute de poder 

em todos os ambientes, inclusive no familiar. O poder nunca foi destinado às 

mulheres, mesmo que, no contexto familiar seja exigida sua completa doação. 

 Lima (2016) apresenta relatos sobre a participação dos profissionais, ONG’s e 

da sociedade civil na construção da lei. Inclusive, expõe o documentário “A morte 

Inventada” como um mecanismo de ampliação do debate sobre a prática da alienação 

parental. O documentário apresenta fala de pessoas caracterizadas como vítimas de 

práticas alienadoras, sejam pais ou filhos, assim como profissionais de diversas áreas. 

Neste documentário, o Serviço Social esteve presente, por meio da participação, por 

exemplo, da assistente social Maria Luiza Valente, que atuava no Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro na época. 

 No mês de maio de 2010, quando o projeto de lei já havia sido aprovado pela 

Câmara dos Deputados, o Senador Paulo Paim publicou nota a fim de solicitar nova 

audiência pública. Contudo, os profissionais já citados, que se empenhavam rumo a 

criação e aprovação do projeto de lei, se envolveram para evitar um possível retardo 

na aprovação ou até mesmo seu arquivamento. 

No dia 26 de agosto, após o término do prazo processual para interposição de 

recursos legais, a Lei da Alienação Parental foi promulgada pela Presidência da 

República. Ainda que os envolvidos tenham afirmado que a proposta da lei se pautava 

na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, observa-se que muitos deles 

eram pais e/ou responsáveis que discutiam questões e experiências pessoais 

oriundos da esfera familiar. Nota-se que não houve a participação ativa de todos os 

profissionais que atuam e atuavam na perspectiva da garantia dos direitos desta 

população. 

No ano de 2021, a Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei 7352/17, que 

permite a autoridade judicial solicitar perícia psicológica ou biopsicossocial se houver 

indício da prática de alienação parental, para a partir disto tomar decisões com vista 

a evitar esta prática, como já ocorria anteriormente em grande parte dos processos. 
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Além do mais, o projeto previa a proibição do juiz permitir a alteração da guarda ou 

determinar a guarda compartilhada a fim de favorecer o genitor investigado ou com 

processo em andamento (Agência Câmara, 2021). 

Ainda no que tange a lei da alienação parental, no mês de fevereiro de 2022, o 

Senado Federal emitiu um projeto de lei n° 634, substitutivo da Câmara dos Deputados 

ao projeto de lei do senado nº 19, de 2016, a fim de modificar as Leis nº 12.318, de 

26 de agosto de 2010 e 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), para alterar os 

procedimentos relativos à alienação parental. 

A projeto de lei que modifica a lei de alienação parental - o PL 634/22 – institui 

a utilização de verba pública para campanhas de conscientização acerca da temática 

da alienação parental, com vista à garantir que os processos judiciais em que há 

acusação de alienação parental sejam julgados de forma prioritária, bem como propõe 

a retirada da possibilidade de suspensão da autoridade parental da lista de medidas 

que podem ser usadas pela autoridade judicial em casos de prática de alienação 

parental (Agência Senado, 2022) 

A falta de uma compreensão aprofundada sobre as relações familiares no 

contexto sócio-histórico brasileiro e como elas interferem na atual formação sócio-

familiar e consequentemente nos processos em que o conflito familiar é o plano de 

fundo, parece ter trazido recortes específicos ao tema, assim como uma visão 

fragmentada da realidade social brasileira, que se apresenta aos processos judiciais 

através da disputa de interesses.  

A lei da alienação parental nasceu a partir da perspectiva de proteção das 

crianças e adolescentes envolvidos na separação dos genitores, e não de 

culpabilização das mulheres por atividades já desenvolvidas - sem qualquer 

questionamento pelo par parental ou pela sociedade - como a monopolização dos 

cuidados, do cotidiano e da rotina dos filhos. 

 Nesta perspectiva, é indispensável observar de que maneira a lei se ampara 

em estereótipos sexistas, necessários à produção e reprodução social, mas que no 

contexto de conflito familiar, a adequação aos estereótipos relacionados a 

maternagem, como a execução dos cuidados dos filhos de maneira autônoma pelas 

mulheres, se torna argumento plausível de questionamento e punição. 

 Vale lembrar que as situações conflituosas e por vezes de perpetração de 

violência e a utilização da alegação da alienação parental como argumento nos 

processos relativos às crianças e/ou adolescentes, ocorrem em processos de 



 44 

dissolução das relações entre casais não somente em situações de divórcio, mas 

também de relações de fato que não contaram com o contrato do casamento cível.  

 

3.1.1.1 A argumentação de alienação parental nos processos judiciais da vara de 

família da Comarca de Londrina 

Ao que se refere as naturezas dos processos judiciais que apresentam a 

alienação parental como um argumento nos autos da vara da família da Comarca de 

Londrina, esses são caracterizados como processos de alimentos, guarda, 

regulamentação de visitas e divórcio, sendo este último a natureza que mais 

apresentou argumentação baseada na lei da alienação parental.  

A que se considerar que a alienação parental também se constitui uma 

natureza processual, contudo, na coleta de dados a partir dos processos da 2ª Vara 

de Família na Comarca de Londrina, foi encontrado apenas um processo dessa 

natureza. Por esta razão, a pesquisa se dedica a aproximação aos autos que possuem 

a alienação parental como parte de suas acusações e defesas, não propriamente aos 

autos que possuem a alienação parental como sua natureza.  

Gráfico 2 - Natureza dos processos judiciais que possuem a alienação parental 

como uma argumentação judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: coleta de dados no Projudi7 realizada pela autora (2022) 

                                                
7 O sistema PROJUDI - Processo Judicial Digital, é um software de processo eletrônico mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça em expansão por todos os estados brasileiros. 
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Além dos autos que apontam a prática de alienação parental por uma das 

partes, identificou-se também processos que não utilizam este termo, contudo, 

argumentam uma postura impeditiva da outra parte quanto à garantia da plena 

convivência familiar da criança e/ou adolescente com ambos genitores.  

Entre as naturezas de tais processos encontram-se alimentos, guarda, 

regulamentação de visitas e divórcio - as mesmas encontradas nos autos que utilizam 

a alienação parental como suporte para a construção de uma acusação ou defesa 

sobre a conduta dos genitores envolvidos nos processos judiciais. 

Gráfico 3 - Natureza dos processos judiciais que alegam a prática de atos que 

podem configurar alienação parental, mas não utilizam este termo nas petições 

judiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: coleta de dados no Projudi realizada pela autora (2022) 
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cláusulas com relação ao filho, no que diz respeito da guarda compartilhada, ficando 

também estabelecidas verbalmente regras de convivência de comum acordo (P6, 

2020).  
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3, 34%

2, 22%

3, 33%

1, 11%

Natureza dos processos judiciais

Guarda Regulamentação de visitas Divórcio Alimentos



 46 

alienação parental assumida pela genitora. A genitora, por sua vez, afirma que a não 

efetivação de apenas alguns encontros do filho com o genitor são motivados pelo 

desinteresse do adolescente. Somado a isto, informa registro de ofício na Vara Maria 

da Penha contra o ex-marido por ter agredido sua ex-namorada diante do filho. (P6, 

2020) 

Quanto aos autos judiciais que apresentam natureza de divórcio como espaço 

de acusação de alienação parental na 2ª Vara de Família de Londrina, a 

intencionalidade de tais acusações em um contexto permeado por conflitos e mágoas 

que decorrem da decisão de separação e início de um novo contexto social para todos 

os envolvidos, muitas vezes não planejada ou desejada por uma ou ambas as partes, 

pode estar na culpabilização dos adultos.  

Os autos de divórcio apresentam manifestações desta relação conflituosa 

através das petições, audiência e entrevistas sociais e/ou psicológicas, de maneira a 

apontar os erros cometidos pela outra parte para que ela seja punida, dada a 

compreensão do judiciário como o defensor da verdade e do status quo na sociedade.  

Nesta lógica, a acusação de alienação parental pode servir de argumento para 

comprovar o erro do outro e, consequentemente, a necessidade de punição, bem 

como serve de comprovação da existência de superioridade de uma das partes em 

relação aos cuidados e garantia do bem-estar dos filhos. Observamos que na 

construção desta lógica, a alegação de alienação parental não se apoia 

necessariamente no atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas 

na culpabilização e punição do adulto.  

A fim de exemplificar esta relação entre a alegação de alienação parental e a 

intenção de punição, buscamos apresentar algumas afirmações presentes nos 

processos de divórcio selecionados.  

No processo de divórcio, intitulado P5, envolvendo duas crianças, uma de oito 

anos e outra de seis anos, a partir da utilização da AP como uma argumentação, o 

requerente da ação e genitor das crianças, se utiliza de outras ferramentas para 

confirmar a falta de capacidade da requerida para cumprir com as funções parentais 

ao relatar notícias sobre o “envolvimento da família dela em conflitos e suicídio” (P5, 

2020), alegando que ela não possui condições psicológicas para manter um bom 

relacionamento, assim como pode apresentar risco aos filhos e à convivência dele 

com os filhos” (P5, 2020). 
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Em outra petição construída pela genitora no P5, ela acusa o genitor de 

cometer abuso sexual contra as crianças através do armazenamento de fotos dos 

filhos despidos. Como defesa judicial, o genitor afirmar que “tendo em vista essas 

acusações de abuso sexual feitas contra o requerente, faz-se necessário discorrer a 

respeito das atitudes da genitora que podem ser caracterizadas como atos de 

alienação parental” (P5, 2020).  

Ou seja, a alienação parental, neste caso, serviu de argumento para refutar a 

acusação de abuso sexual das crianças, na tentativa de desqualificar a acusadora sob 

justificativa de que ela o afasta dos filhos por meio de afirmações inverídicas, sem que 

se discuta o possível abuso a que os filhos foram expostos, retirando do objetivo 

central da atuação do judiciário o melhor interesse das crianças e colocando a busca 

pela verdade.  

Ainda acerca das narrativas construídas nas petições dos divórcios, nos autos 

P1, que envolvem os genitores e duas crianças, uma de oito anos e outra de cinco 

anos, o discurso utilizado sobre a possível prática de alienação parental utiliza esta 

como equivalente a psicopatia, ao descrever que “as investidas da parte ex adversa 

demonstram alienação parental/psicopatia” (P1, 2021).  

Tal argumentação foi antecedida por afirmações do genitor sobre o interesse 

econômico da genitora, necessidade de restrição das visitas maternas apenas sob 

supervisão de familiares paternos, bem como comportamento agressivo diante dos 

filhos.  

Nos processos citados, identificamos duas importantes reflexões quanto à 

temática e ao contexto familiar patriarcal. Em primeiro lugar, notamos que as 

afirmativas dos genitores, citadas anteriormente, são uma tentativa de desqualificar a 

genitora, tanto pelo interesse econômico como pelo posicionamento agressivo e oferta 

de risco aos filhos. Contudo, em segundo lugar, quando na realidade da união 

conjugal, estes comportamentos não foram denunciados pelo homem-pai, de forma 

que a mulher-mãe só passou a ser uma ameaça aos filhos no contexto litigioso do 

divórcio. 

Ademais, no P5, onde há denúncia de abuso sexual do genitor contra os filhos, 

o genitor constrói sua defesa judicial na perspectiva de que, justamente por ser 

acusado de causar enorme prejuízo a integridade dos filhos, deve também levantar 

acusações contra a genitora e para isso se utiliza da alienação parental. 
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Evidenciamos a relevância das demais naturezas que aparecem nos processos 

que se utilizam da alegação da alienação parental como justificativa para a punição 

da mulher quanto à condução da maternagem.   

Os autos de alimentos, por exemplo, que se pautam na negação da 

paternagem pelo homem-pai, seja através da falta de execução dos cuidados, da 

manutenção dos vínculos afetivos ou por meio da ausência de pagamento para o 

custeio de alimentação, lazer, gastos escolares, médicos, de transporte, entre outros 

que garantem a manutenção de todos os direitos das crianças e adolescentes, 

conforme previsto pelo ECA.  

Dos três processos de alimentos em que a argumentação de alienação parental 

aparece, todos possuem o homem-pai como requerente da ação, ao passo que em 

dois deles, o homem-pai requer que o valor referente a pensão alimentícia8 seja 

inferior a 30% do valor do salário-mínimo vigente, em um deles (P4), o genitor sugere 

o valor de 29% do salário-mínimo atual, em outro (P3) , o genitor sugere que o valor 

da pensão alimentícia seja 30% de seu salário atual, correspondente a R$277,50, 

frente a sua condição socioeconômica.  

Sendo assim, nos processos desta natureza, as mulheres-mães são obrigadas 

a assumir os gastos e cuidados dos filhos – todas conduzem a guarda dos filhos - 

enquanto os homens-pais são obrigados a custear um valor mínimo, sem que seja 

orientado a assumir todas as demais funções que são essenciais à sobrevivência e 

ao desenvolvimento das/dos filhos (as), funções afetas a parentalidade.  

Ainda que toda a responsabilidade pelas crianças e/ou adolescentes esteja 

sobre a mulher-mãe, esta precisa não só maternar, como comprovar que sua conduta 

não visa o afastamento do genitor, mas a manutenção da família e o atendimento às 

necessidades sociais, familiares, econômicas e afetivas das crianças e/ou 

adolescentes.  

No processo (P3), durante a entrevista social individual, a genitora e requerida 

da ação de alimentos menciona que a filha de 8 anos reside com o pai e o filho de 5 

anos reside consigo. Ao ser questionada pela juíza sobre a decisão de separação dos 

irmãos, a genitora concorda que ambos são novos para a separação, e logo propõe a 

divisão da convivência com os genitores em dias iguais, contudo, não encontrou 

                                                
8  A pensão alimentícia oferecida aos filhos menores de 18 anos configura-se como um dever 
constitucional e tem como objetivo garantir as necessidades de sobrevivência da criança/adolescente 
em relação à alimentação, educação, vestuário e moradia (MPPR, 2022). 
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concordância do genitor.  Por esta razão, permitiu que a filha fosse residir com o pai 

“para não sofrer processo de alienação parental mais tarde”. (P3, 2019) 

O recorte da fala da genitora durante a entrevista social (P3, 2019) demonstra 

como a alienação parental pode se tornar um instrumento de ameaça nos processos 

judiciais. Esse se torna um mecanismo ainda mais eficaz quando a sociedade civil não 

compreende de fato o que são atos de alienação parental, mas possuem ciência sobre 

a possibilidade de punição das mulheres-mães a partir desse argumento jurídico de 

acusação.  

Situações semelhantes ocorrem nos processos de natureza de guarda, 

regulamentação de visitas e alienação parental, de maneira ainda mais evidente, uma 

vez que as mulheres-mães representam 60% das guardiãs nos autos das naturezas 

citadas.       

No contexto conflituoso familiar onde há o afastamento entre os genitores, a 

mulher-mãe é obrigada a maternar na maioria dos casos, enquanto a participação 

paterna na educação e desenvolvimento da prole é drasticamente reduzida a 

encontros semanais ou quinzenais, regulamentados judicialmente. Assim, os 

encontros paternos, com frequência determinada judicialmente, tornam-se a única 

responsabilidade paterna nesses casos.   

Gráfico 4 – Guardiões dos processos de guarda e regulamentação de visitas 

que foram selecionados a partir da coleta de dados da pesquisa.  
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A partir dos dados apontados no gráfico, a mulher-mãe é a principal referência 

de cuidado e proteção aos filhos envolvidos em processos das naturezas citadas. 

Ainda que a desigualdade parental/sexual seja suporte de tais ações judiciais, 

a mulher-mãe é a principal oprimida quanto a integralidade das ações de proteção aos 

filhos, ao passo que são as principais acusadas de cometer alienação parental, fato 

que supostamente poderia justificar a não participação do homem-pai na vida dos 

filhos e culpabilizar a mulher e não ao homem – que se torna um sujeito passivo 

nessas ocasiões.       

A consequência de uma legislação parcial e conservadora quanto a adequação 

das mulheres à maternagem se mostra nos processos judiciais da 2ª Vara de Família 

de Londrina. Ao atentarmos ao sexo dos genitores acusados de cometer alienação 

parental, entre os 22 processos judiciais encontrados, 18 deles possuem a mulher-

mãe como a acusada de praticar alienação parental, o que representa 81,81%. Já os 

homens-pais representam 18,18%, ou seja, em apenas 4 processos o homem-pai é 

acusado de cometer alienação parental. Ressaltamos que nos 22 processos 

selecionados, todos possuem os genitores - mãe e pai - como requerente e/ou 

requerido da ação judicial.   

  

Gráfico 5 – O sexo dos/as acusados/as de cometer alienação parental. 
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A partir dos dados obtidos, bem como da problematização quanto a construção 

dos papéis sociais atribuídos a cada categoria de sexo, é notório que a AP está 

vinculada as questões da mulher na sociedade patriarcal burguesa. A porcentagem 

significativa apresentada revela que as mulheres-mães são colocadas como 

alienadoras em mais de 80% dos processos (equivalente a 18 processos), ao passo 

que os homens-pais são os acusadores de tal ato. 

Os dados apresentados indicam que a naturalização do processo social de 

descriminação e inferiorização das mulheres, orientadas e estimuladas a assumir as 

funções maternais e doméstica, interfere em todos os âmbitos sociais, inclusive na 

promulgação de leis que subsidiam as decisões tomadas pelo Poder Judiciário.  

A lei de alienação parental não foge a isto ao não incluir em sua letra as 

questões históricas decorrentes da desigualdade entre as categorias de sexo, 

fundamentada no patriarcado, tão necessárias às decisões sobre o contexto 

doméstico-familiar, que como já citado, configura-se como o ambiente privilegiado da 

opressão e violência. 

Ao tratar sobre a trajetória da aprovação da Lei 12.318/2010, é possível 

identificarmos a ausência da discussão acerca do caráter social e político da prática 

da alienação parental. Segundo Rodrigues e Molinari (2014), não houve 

apontamentos dos envolvidos quanto às origens sociais e políticas do “problema” 

identificado nas Varas de Família, apenas falas não aprofundadas sobre a mulher-

mãe imersa no ambiente familiar e o interesse dos homens-pais em se aproximarem 

das funções parentais. (RODRIGUES, MOLARIS, 2014) 

A ausência de profissionais do Serviço Social na discussão sobre a prática da 

alienação parental e a necessidade de criação de uma lei que perpassa a área do 

direito, mas também às áreas destinadas à proteção das crianças e adolescentes, 

pode ter representado um contorno parcial sobre a questão da alienação parental. 

 Outro elemento a se considerar sobre a lei da alienação parental e seus 

recortes sexistas, é a legitimação da promulgação da AP na proteção de crianças e 

adolescentes expostos aos conflitos familiares, especialmente entre os genitores. 

Todavia, mesmo que a lei 12.318/2010 tenha como seu objetivo principal proporcionar 

esta proteção, ao não propor o aprofundamento da discussão sobre a disparidade 

entre os genitores, seja na realidade familiar heteronormativa, seja no contexto do 

divórcio, não pôde alcançar tal objetivo com excelência.  
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 Nesta senda, ao indicar um dos genitores como alienador ou alienado, sem 

identificar a realidade vivenciada anteriormente a condição litigiosa, a execução dos 

cuidados das crianças/ou adolescentes, a relação de afetividade e confiança entre 

pais e filhos e a participação de ambos genitores na condução da parentalidade, só é 

possível assegurar uma realidade de maior desproteção às crianças e adolescentes 

por meio do afastamento do genitor que mantém relação de confiança e que promove 

seus cuidados diários desde o nascimento, ao passo que coloca a criança como um 

“troféu” de bom comportamento - o de não alienador - aos genitores. 

 Aliada à compreensão dos elementos constitutivos da alienação parental 

apontados até aqui, faz-se necessária a análise desse conceito pelo Serviço Social, 

requisitado tanto nos processos que envolvem a temática da alienação parental, 

quanto na efetivação da proteção das crianças, adolescentes e das mulheres. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A presente pesquisa teve como objetivo específico, em primeiro lugar, a 

identificação de estudos já produzidos sobre a temática da alienação parental pelo 

Serviço Social. Para iniciar a identificação, foram selecionados os periódicos Revista 

Temporális, Revista Katálysis e Revista Serviço Social e Sociedade, de relevância 

para o Serviço Social. A partir deste objetivo específico, identificamos apenas um 

artigo intitulado “A atuação da/o assistente social nos casos de alienação parental” 

(BATISTA, 2017) que trata sobre o tema da pesquisa a partir da produção pelo Serviço 

Social.  

 Contudo, na busca por referenciais teóricos que pudessem contribuir com os 

elementos apontados, encontramos novas produções do Serviço Social sobre o 

trabalho nas varas de família, a lei da alienação parental e o sistema patriarcal de 

gênero que reflete diretamente na dinâmica familiar. Destacamos aqui a tese de 

doutorado “Alienação parental sob o olhar do Serviço Social: limites e perspectivas da 

atuação profissional nas varas de família” (LIMA, 2016) que trouxe inúmeras 

contribuições no que se refere a legislação, a ótica profissional sobre o objeto e sua 

atuação diante dele.  

 Em segundo lugar, a pesquisa se dedicou a conhecer os estereótipos sociais 

ligados as categorias de sexo feminino e masculina e seus reflexos na organização 

familiar, para tanto, utilizamos como referência o livro “O poder do macho” da Helleieth 

Saffioti (1987), “Gênero, patriarcado, violência”, da mesma autora, Helleieth Saffioti 

(2004), “Feminismo, diversidade sexual e serviço social” das autoras Mirla Cisne e 

Silvana Mara Morais dos Santos (2018) entre outros referenciais.  

 Além dos livros citados, delimitamos a obra “Um amor conquistado: o mito do 

amor materno” (BADINTER, 1985) como fundamento para a discussão da 

maternagem e da construção sociocultural da responsabilização materna pelo 

atendimento integral e exclusivo das necessidades familiares e afetivas das/dos filhos 

(as). A compreensão da maternagem como elemento estruturante das relações 

sociais familiares possibilitou a reflexão quanto aos estereótipos sexistas ligados a 

mulher e àqueles reservados aos homens.  

 Quanto ao terceiro objetivo específico proposto, a fim de responder o objetivo 

geral, foi possível identificar argumentos de alienação parental nos processos judiciais 

que foram enviados ao Núcleo de Apoio Especializado na Vara de Família da Comarca 
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de Londrina. A partir da coleta de dados nas triagens realizadas pela assistente social 

entre os anos de 2020 a 2022, selecionamos os processos cuja acusação judicial 

possuía alegação de alienação parental ou alegações semelhantes e a partir deles 

observamos que a argumentação da prática de alienação parental é seguida ou 

precedida de discursos apoiados em estereótipos sexistas, direcionamos às mulheres 

em aproximadamente 82% dos processos, de maneira a colocar em prova a 

capacidade da mulher-mãe de exercer a maternagem – esta como a única 

característica que atribui valoração ao trabalho e dispêndio de energia exercido pelas 

mulheres na sociedade patriarcal.  

 Ainda, nos documentos selecionados, o afastamento entre filhas (os) e os pais 

possui a suposta alienação parental exercida pelas mães como motivação, uma vez 

que não se coloca em questionamento a dedicação paterna pela manutenção do 

vínculo familiar afetivo com os filhos até que se chegue ao atendimento do Serviço 

Social, na maioria dos casos. Este fato revela que a alegação de alienação parental 

se sustenta em estereótipos sexistas construídos historicamente tanto relacionados 

às mulheres – a dedicação exclusiva e unilateral à prole – quanto aos homens – o 

afastamento das relações familiares afetivas como característica natural e 

inquestionável.  

 Os dados apresentados por meio dos gráficos foram construídos conforme o 

acesso às informações documentadas pela profissional da vara de família da comarca 

de Londrina. Informações ligadas a condição socioeconômica dos usuários foram 

coletadas nas entrevistas sociais, contudo, por não estarem sistematizadas, além de 

estarem restritas ao rendimento mensal dos usuários, decidimos não incluir este dado 

como parte do estudo. Destacamos que na maioria dos documentos não havia registro 

sobre cor/raça/etnia dos envolvidos.  

 Salientamos que os dados acerca das condições socioeconômicas, territoriais, 

cor, orientação sexual e demais informações que permitam uma maior aproximação 

aos usuários envolvidos, bem como ao objeto de pesquisa, são imprescindíveis para 

a construção da pesquisa. Todavia, devido ao tempo hábil para o desenvolvimento do 

trabalho e frente a ausência destas informações na totalidade dos registros 

profissionais, optamos pela não inclusão dos dados, dada a possibilidade de trazer 

informações pontuais e apresentar aspectos parciais.  

 No que tange as contribuições da pesquisa, tanto as/os assistentes sociais que 

atuam nas varas de família, quanto os usuários envolvidos nos processos judiciais de 
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disputa de guarda, regulamentação de visitas e/ou outras naturezas, podem se 

beneficiar com os resultados deste estudo, uma vez que se espera apontar reflexões 

destinadas a aprofundar o debate sobre o exercício profissional diante das alegações 

de manipulação de crianças e adolescentes nos processos judiciais.  

 Outrossim, notamos a necessidade em trazer a discussão das questões 

relacionadas aos estereótipos sexistas construídos e consolidados socialmente com 

intuito de estabelecer mecanismos de luta contra uma prática profissional 

conservadora e sexista diante dos processos que envolvem a alienação parental, 

apoiada em recortes da realidade dos usuários atendidos no TJPR. 

 Evidenciamos que em todo o trajeto de construção, desenvolvimento e 

implementação da lei sobre a AP, o Serviço Social teve uma tímida participação, o 

que ocasionou uma lacuna nas produções pautadas na temática e seus aspectos 

sociais. Dado o afastamento, as demais profissões envolvidas no cotidiano do 

judiciário, seja o direito ou a psicologia, tomaram conta não só do processo de 

implementação da lei, como do debate profissional e seus diversos elementos que 

interferem diretamente na vida dos sujeitos atendidos pelo sistema judicial.  

 Utilizar a alienação parental como objeto de estudo do Serviço Social possibilita 

que a profissão se insira neste debate a partir de suas especificidades. Para além de 

sua inserção na discussão promovida pelos demais profissionais, através da produção 

de conhecimento, o Serviço Social pode utilizar de seu cotidiano de trabalho para 

contribuir com a visibilidade de suas atribuições profissionais, aqui especificamente 

no sistema sociojurídico, tanto para o próprio campo sócio-ocupacional, quanto para 

a sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, N. L. T. Retomando a temática da “Sistematização da prática” em 
Serviço Social. Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional. São 
Paulo: Cortez Editora. p. 399 – 408, 2006. 

BADINTER, E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Ed. 
Nova Fronteira, 1985.  

BATISTA, Thais Tononi. A atuação da/o assistente social nos casos de 
alienação parental. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 129, p. 326-342, 

maio/ago. 2017. 

BRASIL. Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre alienação parental e 
altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de julho de 1990.  

________. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Lei do divórcio. Lei nº 

6.515, de 26 de dezembro de 1977. 

________. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  

________. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

________. Estatuto da mulher casada. Lei no 4.121, de 27 de agosto de 1962. 

CISNE, Mirla; SANTOS, Silvana Mara Morais do. Feminismo, diversidade sexual e 
serviço social. — São Paulo, Cortez, 2018. Biblioteca básica de serviço social, v. 8. 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Atuação de assistentes sociais no 
Sociojurídico – subsídio para reflexão. Série. Trabalho e Projeto Profissional nas 
Políticas Sociais. Brasília, 2014.  

________. Código de Ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de 
regulamentação da profissão. 9 ed. Revisada e atualizada. Brasília, 2011. 

________. Lei de Alienação Parental: a alternativa punitiva legal e regulatória do 
Estado sobre mulheres e relações familiares. CFESS. Brasília, 2022. 

DARNALL, D. Uma definição mais abrangente de alienação parental. Tradução 
Associação de Pais e Mães Separados. Disponível em: www.apase.org.br. Acesso 
em: 15 abril 2022. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2015.  

________. Síndrome da Alienação Parental, o que é isso? In: ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E MÃES SEPARADOS (Org.). Síndrome da Alienação Parental (SAP) e a 
Tirania do Guardião. Porto Alegre. Equilíbrio, 2007. p.11-14. 

MACHADO, Emerson. Requerente, requerido, réu e autor. Diferença, 2022. 
Disponível em:< https://www.diferenca.com/requerente-requerido-reu-e-autor/>. 
Acesso em 12, abril de 2022. 

Dicionário Jurídico. Direito Net, 2022.  Disponível em:< 

http://www.apase.org.br/
https://www.diferenca.com/requerente-requerido-reu-e-autor/


 57 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1619/Requerido-Novo-CPC-Lei-no-
13105-15>. Acesso em 10 jan. 2022. 

FÁVERO, E. GOIS, D. A (Org.) Serviço Social e Temas Sociojurídicos: Debates e 

Experiências. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 201p.  

________. O Serviço Social no Judiciário: Construções e desafios com base na 
realidade paulista. In: Revista Serviço Social e Sociedade. Área sociojurídica. São 
Paulo: Cortez, jul/set. 2013. N. 115. p. 508-526. 

________.Serviço Social, práticas judiciárias e poder: implantação e implementação 
do Serviço Social no Juizado da Infância e Juventude de São Paulo. 2 ed. São 
Paulo: Vera, 2005. 

FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão. A mulher nas relações 
familiares: a desconstrução de gêneros para a edificação da igualdade como 

garantia do desenvolvimento humano e social. In: FERRAZ, Carolina Valença 
(Coord.). Manual dos direitos da mulher. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GARDNER, R. (2002b). Parental alienation syndrome vs. parental alienation: 
Which diagnosis should evaluators use in child custody disputes? The American 
Journal of Family Therapy, 30(2), 93-115. Recuperado em 10 setembro 2007. 
Disponível em: <http://www.rgardner.com/refs/ar1.htm>. 

GISI, Bruna; SANTOS, Mariana Chies Santiago; ALVAREZ, Marcos César. O 
“punitivismo” no sistema juvenil brasileiro. Sociologias, Porto Alegre, ano 23, n. 
58, set-dez 2021, p. 18-49.  

GOIS, Dalva Azevedo de. OLIVEIRA, Rita C. S. Serviço Social na Justiça de 
Família demandas contemporâneas do exercício profissional. São Paulo. 
Cortez, 2019.  

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 3ª 
ed. v.I. São Paulo: Saraiva, 2006. 

LIMA, Edna Fernandes da Rocha. Alienação parental sob o olhar do Serviço 
Social: limites e perspectivas da atuação profissional nas varas de família. São 
Paulo, Pontifícia Universidade Católica, 2016. 

MAGALHÃES Nayara Teixeira. Gênero e Violência conjugal: olhares de um 

sistema de justiça especializado. 2011. Dissertação (Mestrado em Psicologia) —
Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 

MARX, K. Manuscritos Econômicos – Filosóficos (1844). Tradução Jesus Ranieri. 
São Paulo: Boitempo, 2010. 
 
________. O Capital: livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 
2017. Cap.5 – O processo de trabalho e o processo de valorização; Cap. 8 – Jornada 
de trabalho, p. 305 – 309; Cap. 23 – A lei Geral da Acumulação – Diferentes formas 
de existência da superpopulação relativa. A lei geral da acumulação capitalista, p. 716 
- 723 

 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1619/Requerido-Novo-CPC-Lei-no-13105-15
https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1619/Requerido-Novo-CPC-Lei-no-13105-15
http://www.rgardner/


 58 

Direito de Família – Pensão alimentícia no direito de família. Ministério Público do 
Paraná, 2022. Disponível em:< https://mppr.mp.br/pagina-
6662.html#:~:text=Por%20quanto%20tempo%20a%20pens%C3%A3o,para%20arcar
%20com%20os%20estudos> Acesso em: 5 de fev. 2022. 
 
MIOTO, R.C.T. Perícia social: proposta de um percurso operativo. In: Serviço Social 
e Sociedade. Temas sociojurídicos, ano XXII, n. 67, São Paulo, Cortez, 2001. 
 
MONTAÑO, C. Alienación parental, custodia compartida y los mitos contra 
suefectividad. Un desafío al trabajo social. Revista Perspectivas Sociales, 2018. 
ISSN-e 2007-9265, Vol. 20, Nº. 2, 2018, págs. 9-29. 

SAAD, Martha Solange Scherer. A evolução jurídica da mulher na família. In: 

BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Cláudia Pompeu Torezan 
(Org.). Mulher, sociedade e direitos humanos. São Paulo: Rideel, 2010. 
 
SAFFIOTI, H. I. B.. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Ed. Fundação 

Perseu Abramo, 2004.  
 
SAFFIOTI, H. I. B. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. 
 
Santos Morais SM, Oliveira L. Igualdade nas relações de gênero na sociedade do 
capital: limites, contradições e avanços. Rev. Katálysis 2010; 13:(1)11-19. 

 
SOUZA, Tereza Martins dos Santos. Patriarcado e Capitalismo: uma relação 

simbiótica. in: Revista Temporalis, ano 15, n. 30, jul./dez. 2015. Brasília. 
 
VALENTE, M.L.C.S. Famílias em Litígio: o olhar do Serviço Social sobre o 
processo de ruptura. 2008. Tese Doutorado - Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. PUC/RJ, Rio de Janeiro. 
 
________. Síndrome da Alienação Parental: A perspectiva do Serviço Social. In: 
Associação de Pais e Mães separados (Ong). Síndrome da Alienação Parental 
(SAP) e a Tirania do Guardião - aspectos psicológicos, sociais e jurídicos. Porto 
Alegre, Equilíbrio, 2007.  

 
  

https://mppr.mp.br/pagina-6662.html#:~:text=Por%20quanto%20tempo%20a%20pens%C3%A3o,para%20arcar%20com%20os%20estudos
https://mppr.mp.br/pagina-6662.html#:~:text=Por%20quanto%20tempo%20a%20pens%C3%A3o,para%20arcar%20com%20os%20estudos
https://mppr.mp.br/pagina-6662.html#:~:text=Por%20quanto%20tempo%20a%20pens%C3%A3o,para%20arcar%20com%20os%20estudos

	BRUNA LETICIA TOLEDO
	ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NOS PROCESSOS JUDICIAIS: REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS SEXISTAS
	Londrina
	2022
	BRUNA LETICIA TOLEDO (1)
	ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NOS PROCESSOS JUDICIAIS: REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS SEXISTAS (1)
	Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estadual de Londrina - UEL, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Serviço Social.
	Orientadora: Profª Drª Sandra Lourenço de Andrade Fortuna.
	Londrina (1)
	2022 (1)
	AGradecimentos
	LISTA DE GRÁFICOS

	ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL NOS PROCESSOS JUDICIAIS: REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS SEXISTAS (2)
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................11
	2 AS RELAÇÕES FAMILIARES NO CONTEXTO PATRIARCAL ...........................21
	2.1 A construção social dos estereótipos sexistas…….……………….......…......21
	2.1.1 Relações Sociais de Sexo no Ambiente Familiar e a Maternagem……...…......25
	2.1.1.1 Desigualdade entre as categorias de sexo no contexto das relações familiares em conflito .................................................................................................................31
	3 A ARGUMENTAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COMO FATOR DE REPRODUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS SEXISTAS .............................................. 37
	3.1 Conceituando a Síndrome da alienação parental............................................37
	3.1.1 A Trajetória da Lei da Alienação Parental no Brasil……………………….........40
	REFERÊNCIAS ……………………………………………………………....………......56
	1 INTRODUÇÃO

