Alienação parental: as consequências de um problema social
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Segundo a lei 12.318/10 Art. 2° 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. Por se tratar de um assunto de interesse da comunidade
escolar por atingir diretamente diversas crianças e jovens esta pesquisa visa realizar um
diagnóstico da alienação parental na sociedade e os problemas sociais ocasionadas por ela.
A metodologia consistiu na aplicação de setenta questionários a fim de analisar o
conhecimento das pessoas em relação ao assunto alienação parental, em entrevista com uma
psicóloga e em revisão bibliográfica a cerca do assunto. Os principais objetivos sobre
alienação parental foram: analisar suas consequências sociais, apontar as principais
defasagens no desenvolvimento psicossocial de menores atingidos, elencar as características
psicológicas que desenvolve uma criança durante o processo da alienação e verificar os
métodos usados para o tratamento dos menores alienados. Os principais resultados foram:
há pouco conhecimento da população em geral sobre o assunto, as principais defasagens no
desenvolvimento psicossocial são dificuldades de aprendizagem, desajustes de conduta,
pânicos, agressividade e depressão, dificuldades com sono, alimentação, enurese, criança
muito quieta ou muito agressiva, desinteresse escolar, dificuldades no brincar, entre outros.
Os resultados permitiram concluir a relevância de tratar sobre este tema em público, devido à
carência de divulgação do assunto de modo mais amplo, já que este é um problema social e
interfere diretamente na formação dos futuros cidadãos. A fim de divulgar e combater a
alienação parental na sociedade foi criada uma página na internet com o intuito de alertar a
sociedade sobre os malefícios ocasionados pela alienação parental.
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