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Tema 2 – 1º Bimestre 
 

ALIENAÇÃO PARENTAL 
 
Texto 1 (minutosaudavel.com.br - trecho) 
Muitas das uniões familiares são compostas por filhos que, em meio ao processo de separação, 

acabam sendo alvo dos conflitos afetivos dos genitores — ou seja, daqueles que deveriam zelar 
pelo seu bem-estar e integridades física e emocional. 

Os pais e mães, abalados pela insegurança ou insatisfação com o relacionamento, iniciam uma 

série de condutas — que podem ter graus dos leves aos mais intensos — prejudiciais à criança 
ou adolescente, geralmente pretendendo distanciá-los de um dos genitores. 

Assim como toda condição familiar, a alienação parental — como é chamada a manipulação 
dos filhos por parte de um dos responsáveis visando degradar, afastar ou afetar o outro genitor 

— constitui uma situação delicada, grave e bastante complexa. 

 
Texto 2 (ninutosaudavel.com.br – trecho) 

A lei da alienação parental 
Segundo o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade e do poder 

público assistir às crianças e adolescentes, garantindo-lhes direito à vida, educação, cultura, dignidade, lazer e 

convivência familiar. Coube então ao Congresso Nacional decretar a lei Nº 12.318, em 26 de agosto de 
2010, que trata da síndrome de alienação parental. 

A publicação visa reforçar que é dever jurídico e social a assistência às crianças e adolescentes sob os aspectos 
do Estado, bem como garantir que os genitores e outras instituições responsáveis cumpram seus devidos 

papéis. 
Assim, pode haver interferência legal, desde que haja a abertura de um processo ou denúncia, investigando 

as condições de vivência e os cuidados com as crianças. 

 
 

Dica 

 
Assista ao vídeo “Psicóloga explica sobre alienação parental” 

Canal Vitrine Revista Londrina 
Link de acesso: https://youtu.be/azc6yEttbwI 

 

Produção Textual 
A partir das suas pesquisas, com base na proposta apresentada, escreva uma 

dissertação argumentativa sobre o tema: 
 

“Causas e consequências da alienação parental” 

(Mínimo 25 linhas) 
 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

3ª SÉRIE - VESTIBULAR 

https://youtu.be/azc6yEttbwI


 

Orientações sobre as competências que serão cobradas 

 
Competência I – Demonstrar domínio da norma culta:  

Mostrou domínio da norma culta e não cometeu desvio grave? 
Competência II – Compreender a proposta: 

Compreendeu a proposta de forma satisfatória e desenvolveu bem o texto, contextualizando o 

tema e o ponto de vista? 
Competência III – Selecionar, relacionar argumentos: 

Soube selecionar os argumentos e fatos relacionados ao tema, usando a citação em defesa de 
seu ponto de vista? 

Competência IV – Conhecer os mecanismos linguísticos para a construção da 
argumentação:  

Articula o texto de forma satisfatória e usa conectivos diversificados? 

Competência V – Elaborar a proposta de solução para o problema: 
Elabora bem a proposta de intervenção, possível de ser realizada e que respeita os direitos 

humanos? 
 


