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NAS VARAS DE FAMÍLIA E DESAFIOS FRENTE À ALIENAÇÃO 
PARENTAL 

Edna Fernandes da Rocha Lima1 

 

RESUMO:  

O presente artigo se propõe a apresentar a prática profissional e demandas do assistente 
social no judiciário, com ênfase no atendimento de triagem e nas varas de famílias, 
apontando a contribuição para o exercício dos direitos sociais dos usuários e ao dar 
subsídios nas determinações judiciais, assim como os desafios frente à Alienação 
Parental, tema recente nos juízos de família.  

PALAVRAS-CHAVES: Serviço Social – Triagem – Vara de Família – Judiciário – 
Alienação Parental  

RESUMEN:  

Este artículo tiene como objetivo presentar la práctica profesional y las exigencias de lo 
trabajador social, con énfasis en la detección y atención de las familias en los palos, 
teniendo en cuenta la contribución al disfrute de los derechos sociales de los usuarios y 
ofrecer subsidios a las órdenes judiciales así como los desafíos que enfrenta la 
Alienación parental, tema reciente en tribunales de familia. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo Social - Proyección - Juzgado de Familia - Poder 
Judicial - Alienación Parental 

 

Introdução 

O desafio consiste em formar profissionais capazes 
de atuar na realidade, por meio da identificação e 
da apropriação crítica de suas demandas e das 
demandas a eles dirigidas, reconfigurando-as e 
enfrentando-as de maneira eficaz e eficiente – ou 
seja, em consonância com o sentido mais profundo 

                                                

1 Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP/Brasil. Doutoranda e Mestre em 
Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. Especialista em Serviço 
Social Hospitalar e na Área da Violência contra a Criança/Adolescente pela USP. 
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da expressão trabalho profissional. Entendemos 
que só assim estarão dadas aos assistentes sociais 
as possibilidades de construírem estratégias 
sóciopolíticas e profissionais para responderem às 
reais demandas e as requisitos da profissão. (Forti 
e Guerra, 2011:4) 

O assistente social em sua prática social, conforme Iamamoto (2001), lida com 
as expressões da questão social. 

O desemprego, a pobreza, a violência, a falta de acesso a serviços essenciais 
como saúde, educação, saúde, entre outros são algumas das expressões da questão social 
que geram demandas em diversas áreas como a assistência social, a saúde, e, não 
diferentemente no judiciário. 

O serviço social no judiciário atua nos casos em que crianças/adolescentes estão 
em situação de risco (violência física, psicológica, sexual, negligência, colocação em 
família substituta) e no atendimento de triagem (ou plantão social) nas Varas de 
Infância e Juventude, e ainda nas situações de litígios (nas quais crianças e adolescentes 
também estão envolvidos) nas Varas de Família e Sucessões, como separação com 
disputa de guarda dos filhos (guarda unilateral e compartilhada, conforme a Lei 11.698 
de 13 de junho de 2008), regulamentação de visitas, tutela/curatela, interdição e mais 
recentemente os casos que envolvam a Alienação Parental, conforme a Lei 12.318 de 26 
de agosto de 2010. 

No caso do atendimento de triagem, é voltado aos usuários que o procuram com 
o objetivo de esclarecerem dúvidas e obter informações das mais diversas naturezas 
como pedidos de guarda, divórcio, adoção, entre outras demandas, muitas das quais não 
são do âmbito da justiça, e, não raramente, esperam que seus problemas sejam 
resolvidos, cabendo ao assistente social orientar e dar o direcionamento mais indicado 
para a situação apresentada. 

Nas Varas de Família o papel do assistente social, quando designado pelo juiz 
para realizar um Estudo Social, dentre outros, é o de dar subsídios para a sua sentença. 
Em nossa prática profissional é possível observar que cada vez mais o assistente social é 
requisitado para atuar nos casos de litígios. 

Assim, o presente artigo se propõe a refletir sobre a prática do profissional do 
assistente social nas varas de infância, dando ênfase ao atendimento de triagem e nas 
varas de famílias sobre as demandas e os desafios frente à alienação parental. Seja na 
triagem, seja nas varas de família, espera-se que a profissão contribua para o exercício 
dos direitos sociais dos usuários e famílias que buscam o auxilio da justiça. 

 

 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 68 

Serviço Social nas Varas de Infância: o atendimento de triagem como um dos 
caminhos para o exercício dos direitos sociais 

Dentre as funções tradicionais do Serviço Social temos o atendimento de triagem 
– ou o plantão social – presente na maioria das instituições públicas ou organizações 
não governamentais – ONG’s. 

A triagem tem como objetivo triar, orientar, eleger casos ou situações que, 
segundo critérios estabelecidos conforme a instituição que a realiza, serão inclusos 
dentro de um perfil para receber os devidos encaminhamentos. 

O serviço de triagem está em diversas áreas como saúde (hospitais, 
ambulatórios, postos de saúde), assistência social (Centros de Referência de Assistência 
Social – CRAS’s, serviços de atendimento à famílias, entre outros), justiça (foros 
regionais e comarcas), e, também nas ONG’s. 

O atendimento de triagem ou plantão social, conforme Monteiro (2010) sempre 
esteve presente desde a origem da profissão. Ainda que (Hollis, 1979; Richmond, 1950 
e Vieira, 1950) apud Monteiro (2010), acreditassem que este tipo de demanda tivesse 
como objetivo a escuta do usuário e a busca da solução dos problemas, a visão sempre 
foi a de responsabilizá-lo pelos problemas vivenciados.  

Esta visão é criticada por Vasconcelos (2003), a qual aponta que profissionais 
que atuam nesta perspectiva não enxergam o usuário como cidadão portador de direitos, 
dificultando ações e trabalhos que busquem a emancipação social dos sujeitos. 

Embora Vasconcelos (2003) retrate o plantão social a partir da sua experiência 
na área da saúde, na qual  

o Serviço Social atua na perspectiva de democratização e 
socialização de informações sobre a promoção da saúde, prevenção 
de doenças, de riscos, danos e agravos para os usuários que 
retornarem do atendimento. Com tal proposta, realiza atividades 
como: abordagem dos usuários nos leitos; abordagem dos 
acompanhantes dos usuários; encaminhamentos internos e externos; 
reuniões de grupo de apoio aos familiares/usuários; visitas 
domiciliares; contato telefônico com familiares dos usuários ou com 
outras instituições; disponibilização de transporte para os que não 
têm condições de se locomover; inserção dos sujeitos atendidos nos 
projetos desenvolvidos pelo Serviço Social; preenchimento da 
Comunicação de Acidente de Trabalho, notificações de violência 
praticada contra crianças e adolescentes, idosos e mulheres, bem 
como informações referentes aos seus direitos previdenciários, entre 
outras. (Monteiro, 2010:478), 
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No judiciário, a triagem ali realizada se aproxima dos objetivos da saúde no que 
se refere à democratização e socialização de informações, atendimento aos usuários e 
familiares, orientações sobre direitos previdenciários entre outros. Inclusive, as 
demandas do atendimento de triagem não diferem muito das que ocorrem na área da 
saúde. 

No caso do judiciário, o atendimento de triagem é voltado aos usuários que o 
procuram com o objetivo de esclarecerem dúvidas e obter informações das mais 
diversas naturezas como pedidos de guarda, divórcio, adoção, entre outras demandas, 
muitas das quais não são do âmbito da justiça. Não raramente, os usuários esperam que 
seus problemas sejam resolvidos, cabendo ao assistente social orientar e dar o 
direcionamento mais indicado para a situação apresentada. 

Em nosso espaço profissional, por exemplo, o atendimento da triagem ocorre 
diariamente. Ao chegar à entrada do foro regional, o usuário é atendido inicialmente 
pelos agentes de segurança.  Este atendimento seria uma espécie de “pré-triagem”, já 
que em muitos casos os relatos já indicam que a demanda apresentada se trata de uma 
situação de conflito, necessitando, portanto, de encaminhamento para os serviços de 
atendimento da região. Nestes casos, em geral, os próprios agentes de segurança 
orientam que os usuários busquem assistência jurídica gratuita, fornecendo os endereços 
dos locais (escritórios jurídicos de universidades, associações de bairros, entre outros). 

Ainda assim, muitos usuários fazem questão de serem atendidos pela assistente 
social, ocasião em que são encaminhados à Seção Técnica de Serviço Social. 

Demais tipos de orientações (exceto, consulta processual, local de audiência, 
entre outros) são diretamente encaminhadas para o Serviço Social. 

A população, em alguns casos, busca o atendimento do Serviço Social a fim de 
ter uma rápida solução da situação apresentada, o que na maioria das vezes, é 
impossível. 

Separação, divórcio, união estável, pedidos de guarda e regulamentação de 
visitas, queixas de alienação parental, de maus tratos às crianças/adolescentes (violência 
física, psicológica e sexual), violência doméstica contra a mulher e os idosos, falta de 
acesso aos serviços de saúde, são uma das principais demandas do Serviço Social na 
triagem. 

Nos casos em que ocorre disputas/litigio há a obrigatoriedade de que os usuários 
busquem assistência jurídica. Assim, os mesmos são orientados a constituir um 
advogado (seja ela particular ou dos serviços de assistência judiciária gratuita), 

Com relação às queixas de problemas de comportamento de adolescentes, os 
pais são esclarecidos quanto ao exercício da paternidade e a necessidade de atendimento 
psicológico nos serviços de saúde com trabalho voltado aos adolescentes, e são 
encaminhados para o conselho tutelar. No encaminhamento é solicitado que os 
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conselheiros tomem as providências cabíveis. Em algumas situações, são realizados 
contato com o conselho tutelar informando que a família será encaminhada para o 
referido serviço. 

Não raramente, pais ou guardiões além de se queixarem dos problemas de 
conduta da criança/adolescente, solicitam que o mesmo seja encaminhado para uma 
instituição de acolhimento sob a justificativa de que não conseguem exercer a 
autoridade parental. 

Frente à complexidade da demanda, a família é atendida pela assistente social e 
psicóloga que estão escalonadas para os atendimentos de urgência. Sendo identificada 
situação de risco e na impossibilidade de outro familiar assumir a criança/adolescente é 
encaminhada para uma instituição acolhedora, para um posterior trabalho visando o seu 
retorno ao convívio familiar e comunitário. Cabe enfatizar que este direcionamento é 
medida última.  

Outra demanda que tem sido constantemente atendida são os casos em que os 
pais ou responsáveis solicitam internação compulsória em clinicas para tratamento de 
drogadição e alcoolismo.  Os familiares são esclarecidos que deve haver indicação 
médica solicitando e justificando a internação. Em geral, nestas situações, é feito 
encaminhamento para Centro de Atenção Psicossocial – CAPS – local, solicitando o 
atendimento ao jovem e à família. 

Também é marcante no serviço de triagem pais que comparecem solicitando 
vaga em creches e em escolas, tendo em vista a falta de vagas na rede publica de ensino. 
Situações desta natureza são acompanhadas pelo Conselho Tutelar que encaminha as 
demandas de vagas para o Ministério Público. 

Não diferente da alta procura por orientações jurídicas, temos aquelas situações 
em que já há um processo tramitando na Vara da Infância e Juventude. 

As “partes” (termo jurídico que se refere às pessoas que estão arroladas no 
processo) buscam o Serviço Social objetivando fornecer informações atualizadas, obter 
informações processuais, apresentar queixas, ou ainda solicitar algum encaminhamento 
para os recursos da comunidade. 

Neste tipo de atendimento de triagem, a partir dos relatos, o assistente social faz 
uma representação, ou seja, um relatório social, informando ao juiz sobre a demanda e 
solicitando providencias ou que o processo seja enviado às técnicas que acompanham o 
caso para ciência e manifestação. 

É também na triagem que são realizadas orientações com relação às pessoas que 
tencionam adotar uma criança por meio do Cadastro de Pretendentes a Adoção. 
Conforme a Lei 12010/20092, os pretendentes devem passar por uma preparação social 
                                                
2 A Lei 12010/2009 conhecida como a “Nova Lei da Adoção” trata, dentre outros aspectos, do direito a 
convivência familiar e comunitária. A adoção é uma das formas desta convivência, e esta lei vem para 
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e psicológica antes de adotarem uma criança/adolescente. Os usuários são esclarecidos 
sobre a exigência da referida Lei, sendo a orientados a comparecer na data e local 
indicados para participarem da preparação social organizada pela Seção Técnica de 
Serviço Social. Após esta etapa, os pretendentes também passam pela preparação 
psicológica, sob orientação da seção de psicologia, para posteriormente passarem por 
uma avaliação psicossocial.   

Independente dos tipos de demandas, os usuários, em geral, buscam nos 
atendimentos de plantão social não apenas os caminhos para a solução da sua 
problemática, como também almejam falarem abertamente e serem ouvidos sobre as 
questões que o preocupam. 

Assim, a triagem se torna um espaço de escuta e ao mesmo tempo, de dar voz 
aos usuários. Este momento é propício para que o profissional, por meio de orientações 
e encaminhamentos contribuir para o exercício dos direitos sociais dos usuários e 
famílias que buscam o auxilio da justiça. 

  

As Demandas do Serviço Social nas Varas de Família 

Num levantamento feito sobre os atendimentos realizados por esta subscritora 
entre o período de 2010 e 2012, verificou-se que nas varas de família há uma grande 
demanda das situações anteriormente especificadas, conforme o gráfico a seguir: 

 

Conforme o levantamento, a maior demanda destes atendimentos se dá nas 
situações de disputa de guarda. 

As disputas são tanto de pedidos de guarda unilateral como de pedidos de guarda 
compartilhada, conforme Lei 11.698 de 13 de junho de 2008. 

                                                                                                                                          
normatizar os critérios para a adoção de crianças dentro dos parâmetros legais. Para maiores informações 
acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm 
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A referida Lei em seu § 3° do art. 1584 diz que  

para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de 
convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 
orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 

Freitas (2009) apontou que cerca de 90% das decisões judiciais são parcial ou 
totalmente baseadas nos laudos dos peritos (tanto da área do serviço social como da 
psicologia). 

Nas varas de família, o assistente social atua como perito social (Freitas, 2009). 
Entre as suas especificidades está a de orientar os usuários quanto aos seus direitos 
sociais, cidadania e busca de solução de conflitos. 

Assim, esta atuação resulta no Estudo Social que, conforme Fávero (2009)  

é um processo de trabalho de competência do assistente social. 
Tem como finalidade conhecer e interpretar a realidade social na 
qual está inserido o objeto da ação profissional, ou seja, a 
expressão da questão social ou acontecimento ou situação que dá 
motivo à intervenção. (p. 625)  

Ainda sobre o papel do assistente social como perito, Fávero (2009) diz que o 
estudo social também recebe a denominação de perícia social, daí o assistente social ser 
um perito, o qual “é nomeado para realizar um estudo e emitir um parecer a respeito. 
O registro desse estudo ou perícia, com suas conclusões e parecer, dá-se geralmente, 
por meio de um relatório social ou um de laudo social [...]”. (p. 625) 

O objeto de estudo do assistente social nos casos de disputa de guarda será a 
realidade social dos envolvidos, ou seja, dos pais e dos filhos, devendo ser observadas 
as condições sociais dos genitores, apontando qual a melhor medida que atenderá aos 
interesses da criança/adolescente: 

É preciso zelar para que o perito social não transponha seus limites 
teóricos, já que as questões referentes às condições pedagógicas 
físicas ou psicológicas das pessoas envolvidas nas discussões de 
guarda, bem como noutros processos, não são objeto de sua atuação, 
mas da de diferentes profissionais. (Freitas, 2009:102) 

Embora o gráfico tenha indicado o predomínio dos casos de disputa de guarda 
não significa que a disputa não esteja inserida nas outras demandas. 

Não raramente, em muitos casos situações cuja ação judicial verse sobre a 
separação, divórcio ou união estável, ao ser realizado estudo dos autos (ou seja, a leitura 
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prévia do processo judicial), observa-se que a questão principal ali tratada refere-se à 
disputa de guarda. 

Nas situações de modificação de guarda, o assistente social é chamado para 
avaliar a real necessidade de a criança mudar de moradia, os impactos que a mudança 
terá para a sua vida/cotidiano, bem como se o requerente (ou seja, aquele que ingressou 
com o pedido de modificação de guarda) tem condições de prover o bem estar da 
criança/adolescente. 

Em demandas de interdição/curatela, o assistente social realiza o estudo no 
sentido de avaliar se o requerente tem condições para exercer a curatela do interdito (ou 
seja, a pessoa maior de 18 anos que não tem condições para exercer os seus atos civis), 
ou ainda em casos de haver bens (em geral, valores que foram depositados em juízos, ou 
bens que só podem ser vendidos com determinação judicial), verificar se o valor a ser 
liberado judicialmente e utilizado pelo curador atenderá às necessidades do interdito. 

As demandas relativas à tutela seguem os mesmos critérios da curatela, sendo 
que a diferença é que se trata de crianças/adolescentes que ainda não atingiram a 
maioridade e que estão sem representantes legais, seja pela morte dos pais ou a 
suspensão/extinção do poder familiar. 

Com relação às demandas de carta precatória, refere-se às situações nas quais o 
processo de origem pertence à determinada comarca, e, havendo uma das partes (a 
pessoa que acionou a justiça ou foi acionada) que resida em outra cidade, o juiz 
determina que o estudo social seja realizado na comarca em que se encontra a pessoa. 

Nestas situações, o estudo social será com vistas a avaliar os casos de pedido ou 
modificação de guarda, regulamentação de visita, interdição, entre outros. 

As demais situações (maus tratos, alienação parental) embora em menor escala, 
quando pensadas exclusivamente no tipo de processo, em geral, elas aparecem nos casos 
de guarda e regulamentação de visita. 

Já as queixas de maus tratos, em geral, são relatadas por um dos genitores que 
acusa ao outro de não cuidar ou não tratar bem a criança, mas nem sempre são 
denúncias reais. 

Por se tratar de disputa judicial, o assistente social, ao realizar o estudo, deverá 
estar atento, pois não raramente há a ocorrência de falsos relatos de maus tratos 
(inclusive de abuso sexual), conforme Bruno (2007) e Calçada (2008). É de suma 
importância que o profissional ouça atentamente as partes envolvidas, e, quando 
possível, as crianças (cabe ressaltar que em geral, queixas de abuso sexual são avaliadas 
exclusivamente pela psicologia). Mesmos nos casos de crianças de tenra idade, a 
observação participante será de grande valia. Observar a criança na companhia de 
ambos os genitores é relevante para a elaboração do estudo, que poderá ser 
complementado nas entrevistas com os demais familiares e com as visitas domiciliárias. 
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Com relação à alienação parental, observa-se que este é um tema que 
paulatinamente vem sendo abordado nas varas de famílias, principalmente nas disputas 
de guarda e regulamentações de visita. 

 

Alienação Parental: uma nova demanda nas Varas de Família e os desafios para o 
assistente social  

Em sua pesquisa, Sousa (2010) identificou que as primeiras discussões sobre 
alienação parental na realidade brasileira se iniciaram no ano de 2006. 

No cenário internacional, a alienação parental foi identificada em 1985 pelo 
psiquiatra norte americano Richard Gardner que utilizava o termo Síndrome da 
Alienação Parental – SAP. Conforme Gardner (2002)3, é resultante de uma campanha 
difamatória para denegrir, sem justificativa, a imagem de um dos pais: 

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

No Brasil, operadores do direito e da área da psicologia são os profissionais que 
mais têm discutido o tema alienação parental. 

Do ponto de vista jurídico, por exemplo, Figueiredo e Alexandridis (2011) 
afirmam que alienação parental 

consubstancia-se na atuação inquestionável de um sujeito, 
denominado alienador, na prática de atos que envolvam uma 
forma depreciativa de lidar com um dos genitores. Trata-se, 
portanto, de atuação de alienador que busca turbar a formação da 
percepção social da criança ou do adolescente. (p. 45/46) 

Do ponto de vista psicológico, Motta (2007:40-41) diz que a SAP  
                                                
3 Gardner, Richard A. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação Parental 
(SAP)? Tradução Rita Rafaeli. Manuscrito não publicado. Aceito para publicação:2002. Disponível em: 
http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap. Acesso em: 15.04.2011. 
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Trata-se de uma desordem psíquica conhecida já mais de 20 anos 
pelos norte-americanos e canadenses, estudiosos das 
consequências dos conflitos parentais pós-divórcio na saúde 
psíquica dos filhos envolvidos [...] constitui-se em verdadeira 
forma de abuso psicológico contra crianças e adolescentes que são 
a ela submetidos. 

No que tange ao ponto de vista social, observa-se que as discussões ainda são 
incipientes. 

Para Fávero (2011), a alienação parental se manifesta como uma das expressões 
da questão social, por meio de ações judiciais. A autora considera que a alienação 
parental “envolve a formação, na criança, de uma imagem negativa do genitor não 
guardião, geralmente pelo genitor que está com a sua guarda em um processo de 
separação” (p. 141).  

Ao fazer uma análise do ponto de vista social, Valente (2007) argumenta que 
nos casos extremos, é necessário que alguém de confiança e sem visão parcial, interceda 
a favor da criança, indicando um atendimento especializado a todos os envolvidos. 

Para combater a alienação parental e dar subsídios aos profissionais que lidam 
com este fenômeno, e, sobretudo, garantir o direito das crianças à convivência familiar, 
em 26 de agosto de 2010 foi aprovada a Lei 12.318, que traz a definição do que é o ato 
de alienação parental: 

“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.” (Art. 2°) 

Está claro que a alienação prejudica o direito da criança/adolescente à 
convivência familiar, estabelecido no Art. 19° do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), direitos que são inerentes ao seu desenvolvimento biopsicossocial saudável. 

Ao juiz, caberá avaliar se há ou não indícios de alienação parental, e, quando 
necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial, conforme o Art.5° da 
referida Lei. O § 2° deste artigo, aponta que frente à necessidade de perícia, a mesma 
será realizada por equipe multidisciplinar habilitada, devendo ser comprovada aptidão 
para diagnosticar a alienação parental, seja por histórico profissional ou acadêmico. 

Refletindo sobre o fenômeno alienação parental, quando convocado para avaliar 
situações que envolvam este fenômeno, o assistente social realizará uma avaliação 
cuidadosa com as partes envolvidas, conhecendo a história de vida, analisando como se 
dão as relações intrafamiliares, conforme recomenda Fávero (2009). A autora pondera 
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que o assistente social deve ter clareza do impacto que uma sentença judicial causa na 
vida dos sujeitos. 

Neste sentido, Fávero (2011) nos chama a atenção para que os profissionais do 
serviço social compreendam a alienação parental no âmbito das transformações 
socioculturais. 

 

Considerações Finais 

O assistente social inserido no campo sóciojurídico e lidando com as expressões 
da questão social, atua diretamente com demandas que relacionas à 
crianças/adolescentes e à família. Estas demandas estarão cotidianamente presentes em 
sua prática profissional, seja nas varas de infância e juventude, seja na triagem, seja nas 
varas de família. 

Na triagem, devido à dinamicidade, muitas situações exigem ações rápidas, o 
que não significa que sejam imediatistas. Embora dinâmica, a triagem “requer ações 
abalizadas, intelectualmente responsáveis e fecundas, analíticas e críticas, capazes de 
lhe proporcional compreensão suficiente para uma ação efetiva e qualificada na 
realidade social” (Forti e Guerra, 2011:12) 

Especificamente nas varas de família, o assistente social terá o desafio de atuar 
nas situações de litígio e disputas, tendo sempre como foco o melhor interesse da 
criança e do adolescente. 

Verifica-se que a perícia social tem embasado as determinações judiciais. Ao ser 
designado pelo juiz como perito para realizar estudo social nos casos de disputa de 
guarda, regulamentação de visita, interdição, alienação parental, entre outros, caberá ao 
assistente social avaliar a realidade social das pessoas envolvidas, apresentando por 
meio do laudo social, suas conclusões e parecer sobre o seu objeto de estudo. 

Em se tratando de alienação parental, observa-se que é um tema que vem sendo 
amplamente discutido e pesquisado na área do direito e da psicologia.  No caso do 
Serviço Social, as pesquisas ainda são incipientes, carecendo de maior aprofundamento 
e discussão da temática. 

Ainda assim, a alienação tem se tornado objeto de estudo dos assistentes sociais 
que atuam no judiciário, requerendo por parte dos técnicos que as avaliações tenham 
foco nas relações intrafamiliares, conforme recomendado por Fávero (2011). 

As demandas da prática profissional, os estudos e pesquisas a respeito do serviço 
social no campo sóciojurídico podem contribuir o acesso aos direitos sociais dos 
cidadãos e para a construção de conhecimento e aprofundamento das discussões sobre 
alienação parental:  
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Daí evidência do necessário investimento teórico, seja para 
possibilidades para o exercício profissional, seja para pesquisa sobre 
a realidade [...] a importância da compreensão correta do significado 
desse nível de conhecimento para uma profissão interventiva como o 
Serviço Social o que se torna (especialmente) mister na atual 
conjuntura, em que os desafios ao profissional são flagrantes. [...] são 
imprescindíveis momentos de apropriação teórica para que haja uma 
inserção qualificada do assistente social nos espaços sócio-
ocupacionais.  (Forti e Guerra, 2011:19-20) 
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