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ALIENAÇÃO PARENTAL

INTRODUÇÃO

O Presente trabalho tem por finalidade conceituar a alienação parental. Assim é sabido que a criança e o

adolescente são sujeitos de direito o qual devem ser respeitados, mas devido a separação de seus pais muitas

vezes uma família agride a idoneidade da outra fazendo com que as crianças/adolescentes repudiem o seu pai

ou mãe. Nesse contexto o ECA prevê punições das pessoas que praticam a alienação parental.

CONCLUSÃO

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é definida

para Dias (2015, p. 545) como uma interferência na

formação psicológica da criança ou adolescente por

um dos genitores no qual ela é manipulada a odiar

o outro genitor devido a desmoralização da sua

imagem. Geralmente comete essa alienação aquele

que não tem a guarda tendendo a dificultar o

contato com o filho. Podem praticar a alienação

qualquer parente ou outra pessoa que tenha

autoridade e responsabilidade pela criança ou

adolescente. Além disso, o artigo 227 da

Constituição Federal estabelece ser direito da

criança ou adolescente à convivência familiar

tornando esse um direito indisponível e caso seja

desrespeitado o Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA) tem mecanismos para punir

aquele que praticar a alienação parental. A lei visa

proteger a criança e o adolescente de qualquer

forma de negligência, violência e exploração.

Salientamos que Dias (2015, p. 546) define o

alienador como aquele que comete a alienação

parental, é quem detém a criança ou adolescente e

que induzem os filhos a rejeitar, ou mesmo odiar, o

outro genitor. Já o alienado é o genitor prejudicado

pela alienação parental, aquele que é afastado do

seu filho e tem sua imagem denegrida. E a vítima

da alienação parental é a criança ou o adolescente.
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Deste modo, ficou demostrado de forma sucinta a

definição da alienação parental que nos remete a uma

reflexão interna, pois não podemos fazer com que

desavenças entre pais interfiram de forma negativa na

formação do sujeito de direito sendo esta uma criança

ou adolescente. Isso porque, como nossa Constituição

Federal estabelece ser um direito indisponível a

convivência harmônica entre a criança ou adolescente

e seus familiares. De forma implícita está presente o

dever-poder que apesar dos pais não mais estarem

convivendo no mesmo teto não autoriza um denegrir o

outro, pois isso pode acarretar em punições graves

como a perca da guarda ou até mesmo restrições de

convívio caso seja apurado a alienação parental. Por

fim, o sujeito de direito deve ter seu desenvolvimento

integral proporcionado pelos seus pais que embora

estejam separados não podem interferir no convívio de

um com o outro, pois somente assim a criança ou

adolescente poderá continuar a sua relação pais e

filhos de forma integral.

Assim, Dias (2015, p. 532) entende como formas de

Alienação Parental a denegrição da imagem do

outro genitor perante o filho, dificultar o acesso ou

exercício do direito regulamentado de convivência

familiar, apresentar denúncia falsa contra o genitor

ou seus familiares, mudar de residência sem avisar

o outro genitor e ainda ocultar o endereço, ou seja,

de forma geral prejudicar o convívio da criança ou

adolescente com seu pai ou mãe.
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