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RESUMO 

Esse artigo falará da síndrome alienação parental que muitas crianças sofrem após a 

separação de seus genitores, e a mediação vem com o objetivo de ajudar reestruturar as 

relações entre os envolvidos, em relação ao método utilizado será o método dedutivo e a 

coleta de dados será através de teóricos-bibliográficos nacionais e internacionais, através de 

livros, artigos.. Ao passarem por um divórcio o casal não deixa apenas marcas em suas 

vidas, mas também na vida do filho ainda menor que, sem entender o que acontece, sofre 

com acontecimentos os quais nem sempre pode lidar. É dessa situação que acaba por surgir 

a síndrome da alienação parental, onde um dos divorciados tenta fazer com que o menor 

passe a ter os mesmos sentimentos ruins que este tem para com o outro divorciado. 

Identifica-se então como uma das formas alternativas de solução de conflitos a mediação, 

uma ferramenta que, se utilizada adequadamente, pode fazer com que esta situação de 

alienação parental se dissolva pelo bem tanto do menor e dos divorciados quanto da 

sociedade de modo geral, uma vez que deixará de existir um potencial adulto com 

problemas de relacionamento. 

 

  Palavras-chave: Síndrome da alienação parental. Mediação familiar. 
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PARENTAL ALIENATION SYNDROME AND MEDIATON 

 

ABSTRACT 

This article will talk about the parental alienation syndrome that many children suffer after 

the separation of their parents, and the mediation comes with the purpose of helping to 

restructure the relations between the involved ones, in relation to the method used will be the 

deductive method and the data collection. It will be through national and international 

bibliographic theorists, through books, articles .. When going through a divorce the couple 

not only leaves marks in their lives, but also in the life of the still smaller child who, without 

understanding what happens, suffers from events you can't always handle. This is where the 

parental alienation syndrome comes about, where one of the divorced tries to make the child 

have the same bad feelings he or she has toward the other divorced. One of the alternative 

forms of conflict resolution is mediation, a tool that, if properly used, can cause this situation 

of parental alienation to dissolve for the sake of both the minor and the divorced and of 

society at large, as a potential adult with relationship problems will cease to exist. 

 

Keywords: Parental Alienation Syndrome. Law 12.318 / 2010. Family mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo vem com o intuito de abordar a síndrome de alienação parental, um dos 

grades problemas de hoje, devido a relacionamentos mal terminados onde as partes 

normalmente saem chateadas uns com as outras. Devido a isso uns dos mais prejudicados 

nessa história acaba sendo sempre os filhos, onde ficam normalmente no meio do “furação‟‟, 

sem saberem o que fazer e como agir nessa situação. 

Cada dia que passa os relacionamentos costumam a ter duração cada vez menor e 

com isso acaba surgindo a questão de quem vai ficar com a guarda dos filhos e isso acaba 

por dar início à alienação parental.  

Com o intuito de denegrir a imagem do outro ex-cônjuge o(a) divorciado(a) começa 

a inventar situações que não aconteceram para fazer com que a criança crie lembranças ruins 

da outra parte. 

Muitas dessas ações podem causar traumas tanto para os ex-cônjuge quanto para os 

filhos e muitos desses traumas ficam para o resto da vida, fazendo assim com que essas 

crianças e os divorciados passem a ter dificuldades de relacionamentos em suas vidas. 

A Mediação vem como uma forma de resolução do conflito, fazendo que as partes 

envolvidas deixam de criar este tipo de situação ou que continue cometendo alienação 

parental com seus filhos e além disso fazendo com que estes consigam manter um 

relacionamento. Por fim a metodologia a ser utilizada para a demonstração do resultado é o 

hipotético-dedutivo. Sendo que a busca por informações se dará em caráter teóricos-

bibliográficos nacionais e mundiais, através de livros, artigos. 

 

 

2 FAMÍLIA 

        

De acordo com a Constituição Federal artigo 226 família é : 

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) §3 - 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. §4º - Entende-

se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 

Conforme explica Carlos Roberto Gonçalves (2010, p.17), “o vocábulo família 
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abrange todas as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que procedem, portanto, de um 

tronco ancestral comum, bem como as unidas pela afinidade e pela adoção. Compreende os 

cônjuges e companheiros, os parentes e os afins”. 

Independentemente de sua ligação, se é sanguínea ou afetiva, os seres humanos 

tendem a se agruparem em família e é nessa esfera que serão moldadas suas características 

pessoais e com isso aprendem a viver em uma sociedade. 

           De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira (2006, p. 180) assevera que “de 

fato, uma família não deve estar sustentada em razões de dependência econômica mútua, 

mas exclusivamente, por se constituir um núcleo afetivo, que se justifica, principalmente, 

pela solidariedade mútua”. 

Hoje em dia tempos diversos tipos de família como por exemplo:  

Família Matrimonial: aquela formada pelo casamento, tanto entre casais 

heterossexuais quanto homoafetivos. 

Família Informal: formada por uma união estável, tanto entre casais 

heterossexuais quanto homoafetivos.  

Família Monoparental: família formada por qualquer um dos pais e seus 

descendentes. Ex.: uma mãe solteira e um filho. 

Família Anaparental: Prefixo Ana = sem. Ou seja, família sem pais, formada 

apenas por irmãos. 

Família Unipessoal: Quando nos deparamos com uma família de uma pessoa só. 

Para visualizar tal situação devemos pensar em impenhorabilidade de bem de família. O 

bem de família pode pertencer a uma única pessoa, uma senhora viúva, por exemplo. 

Família Mosaico ou reconstituída: pais que têm filhos e se separam, e 

eventualmente começam a viver com outra pessoa que também tem filhos de outros 

relacionamentos. 

Família Simultânea/Paralela: se enquadra naqueles casos em que um indivíduo 

mantém duas relações ao mesmo tempo. Ou seja, é casado e mantém uma outra união 

estável, ou, mantém duas uniões estáveis ao mesmo tempo. 

Família Eudemonista: família afetiva, formada por uma parentalidade 

socioafetiva.
3
 

 Vale ressaltar que essas são apenas alguns tipos de família, não abrange todos os 
                                                      
3
 Podendo ser acessado em https://direitofamiliar.jusbrasil.com.br/artigos/410528946/voce-sabia-que-existem-

varios-tipos-de-familia acesso em 16 de agosto de 2019 as 18:41 horas. 

https://direitofamiliar.jusbrasil.com.br/artigos/410528946/voce-sabia-que-existem-varios-tipos-de-familia
https://direitofamiliar.jusbrasil.com.br/artigos/410528946/voce-sabia-que-existem-varios-tipos-de-familia
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tipos. 

2.1 Divórcio 

 A possibilidade do divórcio é recente no ordenamento jurídico brasileiro, pois até 

1977 só era possível a dissolução da união através da morte do cônjuge ou se tivesse 

alguma nulidade no casamento. 

E hoje a Constituição Federal de 1988 prevê a dissolução do casamento no artigo 

226, § 6º „O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.‟ 

E com ela vem o Código Civil que também fala sobre a dissolução da união artigo 

1.571  A sociedade conjugal termina: 

§ 1 º Extingue-se, em cento e oitenta dias, o direito de anular o casamento dos 

menores de dezesseis anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade; e 

da data do casamento, para seus representantes legais ou ascendentes. 

§ 2 º Na hipótese do inciso V do art. 1.550, o prazo para anulação do casamento é de 

cento e oitenta dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. 

II - pela nulidade ou anulação do casamento.‟‟ 

 

 

3 ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

O conceito legal de Síndrome de Alienação Parental está na lei 12.318, de 2010 art 

2º, onde se falar 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. 
4
. 

Trata-se de um transtorno psicológico caracterizado por um conjunto sintomático 

pelo qual um genitor, denominado cônjuge alienador, modifica a consciência de seu filho, 

por meio de estratégias de atuação e malícia (mesmo que inconscientemente), com o 

objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado 

cônjuge alienado. Geralmente, não há motivos reais que justifiquem essa condição. É uma 

                                                      
4
 Art. 2º Da Lei Nº 12.318, De 26 De Agosto De 2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
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programação sistemática promovida pelo alienador para que a criança odeie, despreze ou 

tema o genitor alienado, sem justificativa real.
5
 

A jurista e vice-presidente do IBDFAM Nacional, e uma das maiores estudiosas do 

tema, Maria Berenice Dias, leciona que a Síndrome de Alienação Parental pode ser chamada 

de implantação de falsas memórias, pois o alienador passa a incutir no filho falsas ideias 

sobre o outro genitor, implantando por definitivo as falsas memórias.
6
 

 

3.2 O Alienador 

 

O alienador é possuidor de sentimentos destrutivos de ódio, pois se sente dominado 

pela vontade de conturbar a relação dele com o outro e do filho com o outro. Tomado por 

sentimentos de raiva e de ódio, a possibilidade de ver os fatos de acordo como princípio da 

realidade fica totalmente prejudicada.
7
 

Normalmente esses sentimentos são transformados em um sentimento de vingança 

pelo fato da separação entre os cônjuges, muitas vezes é o ciúmes que faz com que essa 

pessoa passe a praticar a alienação com os filhos como uma forma de punir o outro, uma vez 

que este não suporta ver o ex-cônjuge reconstruir sua vida, com esse sentimento de ciúmes, 

raiva e até mesmo inveja este alienador pode conseguir prejudicar também as relações 

futuras dele mesmo e do ex. 

O fator econômico também pode motivar a Alienação Parental. A diminuição da 

capacidade financeira, frequentemente associada a situações de ruptura conjugal presta-se 

para potencializar o sentimento de ódio e para incrementar o sistema de qualificação e de 

ataques, aumentando a privação dos filhos sobre o alienado, que passa a ser considerado 

responsável por mais essa situação de perda da qualidade de vida e de status econômico. 

Nessas situações, o dinheiro, os bens materiais e o patrimônio podem ser utilizados como 

uma arma para ataques e manipulações contra o alienado, afirma Trindade
8
. 

Pode também ocorrer a circunstância onde o alienador é superprotetor devido as 

pessoas e o mundo em geral ó intimidar e com isso transfere esse sentimento ao alienado, 

                                                      
5
 FREITAS, Douglas Phillips. Alienação Parental: Comentários Á Lei 12.318/2010- 4ª Ed. Rev., Atual. E 

Ampl. – Rio De Janeiro; Forense, 2015. Versão Kindle. Posição 376. 

6
 Manual de direito das famílias.4.ed. São Paulo RT,2007.p.409. 

7
 Trindade, JU – Manual de Psicologia Jurídica para operadores do Direito, São Paulo: Livraria do Advogado, 

2009, pag. 334. 

8
 Idem. 



9 
 

com isso faz com que essa criança passe a ter comportamentos antissociais. 

O alienador não fica restrito somente entre o ex-cônjuge, mas pode também praticar 

esse ato com os avós, amigos e tios, com todos que a criança tem contato social ou familiar. 

 

3.3 A Criança 

 

Com o passar do tempo, a criança que sofreu alienação parental passa a deixar de ser 

apenas vítima para se tornar coautora dos ataques de ódio ao outro genitor. Tal situação 

significa que a síndrome da alienação parental está fixada e bem consolidada no menor. 

Essa consolidação acontece devido aos sentimentos ruins absorvidos pela criança de 

seu alienador. A repetição de situações e emoções negativas faz com que o menor sinta-se 

com a necessidade de cuidar de seu alienador que supostamente está sofrendo, criando uma 

casca de mal sentimentos iguais aos do alienador. 

Fazendo assim com que o filho (a) passe a ter que escolher entre um de seus 

genitores, forçando a este ter que escolher em que lado vai ficar, devido a isso a criança 

começa a ter medo de magoar o alienador e começa a fazer o que ele pede. 

 

 

4 MEDIAÇÃO 

 

A estrutura das famílias encontra-se cercada de conflitos, sejam eles decorrentes do 

cotidiano ou por motivos mais graves. Muitas vezes esses desentendimentos são mal 

resolvidos, o que pode acarretar em uma judicialização desnecessária. Diante desta situação, 

os tribunais estão adotando maneiras de abordarem essa tratativa, sendo que o meio que 

mais tem se apresentado como eficaz é a mediação. 

A mediação consiste no meio consensual de abordagem de controvérsias em que um 

terceiro imparcial atua para facilitar a comunicação entre os envolvidos para propiciar que 

eles possam, a parte da percepção ampliada dos meandros da situação controvertida, 

protagonizar as saídas produtivas para os impasses que os envolvem.
9
 

Diferente da conciliação, na mediação o terceiro mediador não interfere no diálogo 

entre as partes para ofertar acordos ou ajudar em contrapropostas, ele apenas auxilia o 

contato entre as partes de modo que faça com que elas cheguem a um entendimento ou 

                                                      
9
 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. 2ª Ed. Ver., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo; MÉTODO: 2015. p.174. 
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mesmo a um acordo. 

A mediação foi pensada de modo a empoderar os interessados, devolvendo a eles o 

protagonismo sobre suas vidas e propiciando-lhes plena autonomia na resolução de seus 

conflitos.
10

 

A mediação vem como um instrumento essencial para a resolução de alguns conflitos 

gerados devido a separação e evitando e até mesmo sanando problemas como alienação 

parental. 

 

4.1 Mediador 

 

Mediador é o terceiro responsável por guiar a mediação e as partes durante o 

procedimento.  

Para atuar dessa forma, o mediador é pautado pelo princípio da imparcialidade e 

confidencialidade, o que garante às partes que o mesmo está agindo em prol dos interesses 

de todos os presentes e que tudo o que for dito ou escrito dentro de uma sessão de mediação 

não é levado ao cotidiano forense, nem mesmo ao Juiz, a não ser nos casos em que ocorra 

um crime durante uma sessão de mediação. 

O mediador é possuidor de técnicas que auxiliam o reestabelecimento da 

comunicação inter partes, trazendo as partes tão perto do diálogo como antes não ocorrera. 

Neste sentido, uma das formas de trazer as partes a se abrirem é através da validação 

de sentimentos, esta que tem como escopo demonstrar aos integrantes da mediação que os 

esforços que estão sendo ali empregados são válidos e que daquilo poderá surgir algo que os 

beneficie. 

Não se trata, portanto, de afirmar se a parte está correta em seus argumentos ou que a 

forma com que reagiu em razão de sentir-se de determinada maneira foi correta ou não.
11

 

 

4.2 Função social da mediação   

 

Mais do que um eventual acordo o mediador, através da tentativa de 

reestabelecimento de laços de fraternidade e diálogo, é um protagonista no que se refere à 

                                                      
10

 BARCELLAR, Roberto Portugal. Mediação e Arbitragem. Coleção Saberes do Direito; 53. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 93. 
11

 Manual do Mediador – CNJ. Podendo ser acessado em 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/c276d2f56a76b701ca94df1ae0693f5b.pdf. 

Versão PDF. p. 240. Acesso em 17 de agosto de 2019 às 16:19 horas. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/c276d2f56a76b701ca94df1ae0693f5b.pdf
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função social da atividade, inerente àquela que visa o bem estar individual para que este 

atinja o coletivo. 

Os sentimentos levados ao meio social na maioria das vezes são decorrentes do que 

acontece no ambiente familiar, de trabalho, de amigos. Ajudar o reestabelecimento de laços 

rompidos nesses grupos faz com que a mediação tenha papel importantíssimo em criar uma 

sociedade mais pacífica e pacifista. 

 

 

5 FORMAS DE LIDAR E COMBATER A ALIENAÇÃO PARENTAL DURANTE A 

MEDIAÇÃO 

 

Lowenstein, cita algumas maneiras de combater a síndrome de alienação parental 

durante a mediação. 

Neste sentido, seguem alguns exemplos citados pelo Autor (Goldenstein,, et al., 1973 ).
12

 

 

1. É importante, para destruir o efeito da depreciação 

por um dos pais para com o outro, tornar a criança 

consciente da história feliz que havia antes de a 

acrimônia e a separação entre os pais ocorrer. 

 

Há importância dessa criança saber que não é porque o relacionamento não deu 

certo, que seu pai ou mãe sejam pessoas ruins ou que não sejam bons pais. Isso não 

influencia no amor que eles têm pelos filhos. 

2. É importante que a criança veja pontos positivos 

sobre o genitor denegrido. Qualquer pai/mãe que 

deseje que seu filho tenha uma vida feliz no futuro 

deverá fazer todo o possível para incentivar a 

criança a olhar favoravelmente para o pai ausente e 

incentivá-la a estar com aquele progenitor. 

 

Para uma criança crescer feliz é essencial que ela cresça em um ambiente 

harmonioso com seus genitores, a falta disso poderá leva-la a traumas inseparáveis. 

                                                      
12

 Podendo ser acessado em http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/lowenstein-2008. Acesso 

em 18 de agosto de 2019 às 16:45 horas. 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/lowenstein-2008
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3. É importante ser firme e proativo quanto à 

mudança nas atitudes e comportamentos que 

venham causando a alienação parental. 

 

Qualquer indicio de alienação parental, assim que notado, deve ser sanado, visando 

não deixar as atitudes se estenderem de tal modo que se tornem irreversíveis. 

 

4. É vital tentar obter a cooperação do genitor 

alienador para que pare com a alienação, caso esse 

processo já tenha sido iniciado, ou para impedi-lo 

de dar início a ele, se possível. Isso é mais fácil de 

dizer do que de fazer, e muitos alienadores que 

sofrem de uma. 

 

É muito difícil fazer com que o alienador deixe de praticar a alienação, uma vez que 

a existência de sentimentos ruins pode fazer com que o mesmo esqueça o lado racional, 

porém, tal mudança, do ponto de vista praticado, não é impossível. 

 

5. implacável hostilidade para com os seus antigos 

parceiros irá se recusar a cooperar, ou aparentará 

cooperar, mas realmente não o faz. Eles alegam 

que fizeram tudo o que puderam para convencer o 

filho a estar com o pai ausente, mas que a criança 

se recusou, então não podem obrigar a criança a 

fazer o contrário. Como já foi dito, se a criança 

tiver tido uma boa relação com o genitor agora 

ausente, seria simples para o genitor que tem a 

guarda incentivar os contatos, ao invés do 

contrário. Só a hostilidade implacável impede o 

genitor guardião de sinceramente incentivar a 

criança a ter contato com o outro. 
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Nota-se que o cuidado a ser seguido durante o início das relações pós-término de 

relacionamento é essencial para que não se tenha início a alienação parental, uma vez que a 

simples confiança no alienador poderá se tornar um problema a mais para ser sanado 

adiante. 

 

6. É importante apelar à consciência da criança de que 

o que está fazendo é rejeitar, ferir e humilhar um 

genitor inocente que se preocupa com ela. 

 

Afastar sentimentos ruins é um dever para com aqueles que nos preocupamos, neste 

sentido, ensinar a criança que o que está fazendo é errado, também faz parte da educação 

social. 

7. É importante atender a criança inicialmente 

sozinha, para obter algumas informações sobre o 

modo como ela se sente a respeito do genitor 

ausente, e também atender separadamente tanto o 

genitor supostamente alienador quanto o alienado. 

Eventualmente o psicólogo ou mediador deve 

atender a criança e o genitor ausente em conjunto, a 

fim de tentar mudar tanto atitudes e 

comportamentos racionais quanto sentimentos 

através de psicoterapia. Muitas vezes é necessário, 

nesse processo, que exista uma atitude firme nessa 

comunicação. 

 

Atitudes firmes dão indícios de que o assunto tratado tem uma seriedade e uma 

importância maior do que se fosse tratado de forma mais branda e serena. Estabelecer que os 

comportamentos seguidos até a aquele momento são errados e quais são os prejuízos que 

eles acarretam são partes do processo de mudança. 

 

8. É importante fazer a criança entender que um 

parente de sangue faria por ela muitos sacrifícios 

que ninguém mais faria. 
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De modo geral a família, na sua forma mais estrita (laços sanguíneos), excetuando grupos 

de indivíduos que se enquadram neste sentido, são o meio social mais importante ao 

indivíduo durante sua existência, sendo que, via de regra, são aqueles que mais se importam 

com os sentimentos de seus semelhantes. 

 

9. É importante alertar o genitor que está alienando 

uma criança para os danos que está causando ao 

filho, não apenas no momento presente, mas 

também no futuro. E de que isso também poderá 

lhe trazer problemas quanto à guarda do filho, 

assim que a criança perceba que estava sendo 

manipulada por ele. 

 

Sentimentos ruins causados por um rompimento repentino podem fazer com que as pessoas 

passem a se comportar de uma maneira que usualmente não fazem, esquecendo-se de que o 

tempo passará e, da mesma forma, a vida trará as mudanças necessárias para o esquecimento 

daquela antiga situação. 

10. É importante conscientizar a criança de que ela 

precisa de ambos os pais, e não apenas de um, e 

que isso não irá pôr em perigo, de forma alguma, a 

sua relação com o genitor guardião. 

 

Existe a necessidade de colocar os guardiões em igualdade, de forma a fazer com que 

a criança entenda que ambos os amam e o tratarão da mesma forma. 

 

11. É importante reduzir ou eliminar as chamadas 

telefônicas e outras comunicações do genitor 

alienante com a criança enquanto ela está com o 

outro genitor, isto é, durante uma visitação. 

 

Focar na ideia de que ambos os genitores são parte da vida da criança, mas que, 

devido à separação, cada um deles terá um tempo estabelecido para que possa desfrutar da 

companhia de seu filho(a). 
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12. É vital para as crianças que estão sendo alienadas 

passar tanto tempo quanto possível sozinha com o 

genitor alienado, para que se possa desenvolver ou 

re-desenvolver o relacionamento entre eles. Quanto 

mais ocorra esse contato individual, maior a 

probabilidade de que o processo de alienação seja 

revertido - esperamos que de forma permanente. 

 

É de suma importância demonstrara para a criança que o genitor alienado não é aquela 

pessoa inserida em seu pensamento pelo genitor alienante, demonstrando-o como ser 

humano que é. 

 

13. É vital providenciar para que a criança não seja 

utilizada como espiã contra o genitor alienado. Isso 

é muitas vezes feito pelos alienadores, com o 

objetivo de adquirir informações e vantagens sobre 

o agora pai ausente, devido à implacável 

hostilidade existente entre eles. 

 

Deverá ser demonstrado à criança que, após o divórcio/separação, cada genitor 

passará a ter a sua própria vida, não sendo de responsabilidade do outro genitor interferir em 

suas decisões. 

 

14. Em casos extremos, a criança deverá ser retirada da 

influência do genitor alienante e a guarda da 

criança deverá ser dada ao genitor alienado 

(Gardner, 2001a; Palmer, 2002) ou a outro órgão, e 

que possa incluir um membro da família do genitor 

alienado. Isso deve ser feito através do tribunal e 

por sugestão do perito ou do mediador, quando não 

parece haverem sido feitos progressos para inverter 

o processo de alienação, e o alienador continua 

com a sua alienação. 
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Diante da existência clara de alienação, principalmente quando se tratar de uma em 

grau mais avançado, com intuito de não prejudicar ainda mais o psicológico da criança, far-

se-á necessária a interferência do Judiciário com vistas a afastar o alienado do alienante e 

reinseri-lo em um ambiente psicossocial saudável às suas necessidades. 

 

15.  É importante recordar que a criança que foi vítima 

de manipulação mental, precisa  saber que é seguro 

estar com o genitor alienado, sem que isso 

implique em redução de sua lealdade e 

compromisso para com o outro progenitor que 

tenha a guarda. Então o genitor alienado deve fazer 

o máximo possível para tranquilizar o filho de que 

não existe desejo de separá-lo do genitor guardião. 

Se ambos os pais fizerem isso, há uma boa chance 

de que eventualmente eles venham a colocar o 

bem-estar da criança acima de seus próprios 

sentimentos de mágoa. 

 

Existe a necessidade de que o genitor alienado, nos caos de afastamento do genitor 

alienante, não passe a ser o alienador, transferindo para a criança a ideia de que o alienante é 

uma pessoa tão ruim quanto aquela que ele dizia do genitor alienado, de forma com que a 

criança entenda, mas ao mesmo tempo não crie sentimentos obscuros em relação ao 

alienador. 

É bom sempre ressaltar que não há vencedores em um processo de alienação que 

ambas as partes saem prejudicadas e o principal perdedor sempre são os filhos, pois eles 

estão no meio de toda essa confusão.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 Os términos de relações são, em sua maioria, atribulados e cheios de mágoas. Todos 

esses sentimentos ruins que afloram de ambos os divorciados são bombas relógio lançadas 

ao menor, fruto do relacionamento, ou não, que passa por esta situação. Ao lançarem suas 

amarguras e aflições aos filhos, os divorciados fazem com que os mesmos passem a ser parte 
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de algo que não lhes cabe. Neste sentido surge a alienação parental, que nada mais é do que 

a influência negativa trazida por um dos divorciados ao menor de idade, com intuito de fazê-

lo passar a ter os mesmos sentimentos negativos pela outra parte do divórcio, seja pai ou 

mãe da criança ou do adolescente. Muitas dessas ocorrências acabam por serem levadas ao 

Poder Judiciário, judicializando muitas situações que não precisariam nem passar perto das 

portas dos fóruns pelo Brasil afora. Surge então como ferramenta de desjudicialização do 

conflito e com o objetivo de pacificação social, a mediação, esta onde um terceiro mediador 

tenta, por meio de técnicas e princípios, reestabelecer laços de relações rompidos ou 

situações mal resolvidas entre os litigantes ou mesmo aqueles que buscam uma alternativa 

ao Judiciário. Importante notar que a mediação é uma saída a ser buscada por aquele genitor 

que sabe que seu filho(a) está passando por alienação parental, uma vez que é através do 

diálogo, com calma, e com as técnicas suficientes que se podem ser reavidos os bons 

sentimentos que um dia existiram nas relações familiares, mesmo que estas tenham deixado 

de existir. 
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