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RESUMO 

 

 

Este artigo é fruto da pesquisa de campo que teve por escopo geral identificar o nível de 

conhecimento de policiais militares da PMRN sobre a alienação parental, nomenclatura usada 

para denominar uma conduta nociva, geralmente revelada quando da consumação da 

dissolução conjugal, manifestada pelo sujeito que mantém a guarda da criança no intuito de 

demolir a imagem do genitor alienado. Embora não seja recente, esse fenômeno ainda é 

tratado de maneira bastante tímida pela esfera jurídica brasileira, apesar de comprovado por 

meio de pesquisas e estudos, além de ocorrências registradas em delegacias policiais. Dá-se 

ênfase à síndrome da alienação parental, distúrbio psíquico-comportamental consequência da 

alienação parental. Destaca-se, também, aspectos histórico-conceituais, fatores que 

determinam a ação do alienador, bem como as consequências psicossociais deixadas no 

menor, por haver sido usado como objeto de desforra pelo alienador contra o alienado. Para 

realizá-lo, usou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com 

aplicação de questionário junto a policiais militares. Os resultados da pesquisa mostraram o 

baixo nível de conhecimento dos policiais sobre a Síndrome da Alienação Parental. 

 

 

Palavras-chave: Síndrome da alienação parental. Polícia militar. Alienador. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This article is a result of the field work that had since general aim identified the level of 

knowledge of military police ones of the PMRN on the parental alienation, nomenclature used 

to call a harmful conduct, when that it maintains the policewoman of the child in the intention 

of demolishing the image of the alienated genitor was generally shown when of the minimum 

charge of the conjugal debauchery, shown by the subject. Though it is not recent, this 

phenomenon is still treated as a quite shy way by the legal Brazilian sphere, in spite of proved 

through inquiries and studies, besides incidents registered in police offices. Emphasis happens 

to the syndrome of the parental alienation, psychological disturbance comportamental 

consequence of the parental alienation. One detaches that, also, historical you conceptualize 

aspects, factors that determine the action of the alienator, as well as the consequences 

psicossociais left in the juvenile, because have being used like object of revenge by the 

alienator against the madman. To carry out it, the bibliographical inquiry and field work was 

in use like methodology, with application of the questionary near military police. The results 

of the inquiry showed the low level of knowledge of the policemen on the Syndrome of the 

Parental Alienation. 

 

 

Key words: Syndrome of the parental alienation. Policemen. Alienator. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é fruto da pesquisa de campo que teve por objetivo geral identificar o 

nível de conhecimento de policiais militares da PMRN sobre a alienação parental, 

nomenclatura usada para denominar uma conduta nociva, geralmente revelada quando da 

consumação da dissolução conjugal, manifestada pelo sujeito que mantém a guarda da criança 

no intuito de demolir a imagem do genitor alienado.  

Diante disso, neste estudo são abordadas questões relativas à alienação parental e 

às consequências desastrosas que ela provoca, tendo-se em vista ser ainda ignorada por 

significativa parcela da sociedade, embora seja ocorrência antiga.  

A escolha do tema deve-se ao fato de, como policial militar, se haver observado 

que o assunto em pauta é desconhecido por parte dos membros da PMRN, os quais poderiam 

ser, ou foram sem o saber, vítimas e/ou agentes da prática de alienação parental.  

Mesmo não tendo sido objeto da pesquisa, sabe-se ser expressivo o número de 

policiais separados e a separação conjugal é a causa da alienação parental; esta desencadeia a 

síndrome denominada síndrome da alienação parental.  

A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica. Dentre os autores 

que a subsidiaram, destacam-se Venosa (2003), Prado (1981), Dias (2009; 2010), Diniz 

(2007) e Xaxá (2008). Respaldou-se, também, em leis que dão sustentação ao tema abordado; 

realizou-se, ainda, pesquisa de campo junto a policiais da PMRN, lotados nos 1º, 4º, 5º e 9º 

Batalhões da referida corporação.  

Quanto à estrutura, o trabalho está dividido em cinco sessões, incluindo-se esta. 

No referencial teórico, registra-se conceito e evolução histórica da família; discute-se sobre 

alienação parental, destacando as situações em que ocorre, bem como os danos por ela 

causados; fala-se sobre a proposta da pesquisa, evidenciando a metodologia usada, além da 

análise dos dados coletados.  

Nas considerações finais, faz-se um breve relato do que foi o trabalho, 

destacando-lhe a relevância para o aprimoramento profissional. Também sugere-se ações 

concretas por parte da corporação, no sentido de oferecer atendimento psicossocial e jurídico 

aos seus integrantes, possíveis agentes e/ou pacientes de alienação parental.  
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Os vínculos afetivos sempre existiram, independentemente de regras e acima de 

tabus, leis ou religiões. Bem anterior à formação do Estado, o ser humano já se relacionava e 

integrava entidades parentais, antes de qualquer regulamentação acerca da família, primeiro 

agente socializador do ser humano.  

A constituição familiar decorre de um fato natural em que os indivíduos se unem 

por uma química biológica. A família, cuja estruturação se dá por meio do direito, é fundada 

em sentimentos afetivos; forma-se espontaneamente no meio social. 

Pensar em família ainda traz à mente o modelo convencional homem e mulher, ao 

qual se nomeia família matrimonial, regulada pelo Código Civil de 1916; modelo tido como 

única forma de constituição familiar até o início do século XX. A evolução por que passou, 

provocou-lhe sucessivas mudanças.  

A primeira transformação se deu via Estatuto da Mulher Casada – Lei 4.121/1962, 

que devolveu a plena capacidade à mulher casada, consoante o artigo 246:  

 

A mulher que exercer profissão lucrativa, distinta do  marido terá direito de 

praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e a sua defesa. O produto do 

seu trabalho assim auferido, e os bens com ele adquiridos, constituem, salvo 

estipulação diversa em pacto antenupcial, bens reservados, dos quais poderá 

dispor livremente com observância, porém, do preceituado na parte final do 

art. 240 e nos ns. Il e III, do artigo 242. (BRASIL, 1962, n. p). 

 

A mais expressiva modificação foi a instituição da Lei do Divórcio – Lei 

6.515/1977, que aboliu a indissolubilidade do casamento, eliminando a idéia de família como 

instituição sacralizada, conforme se verifica no artigo 1º: “A separação judicial, a dissolução 

do casamento, ou a cessação de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constitucional nº 9, 

de 28 de junho de 1977, ocorrerão nos casos e segundo a forma que esta Lei regula”. 

Com o tempo, observou-se a existência de famílias sem vínculo matrimonial, 

denominadas informais. Inicialmente, o legislador além de não regular as relações 

extramatrimonias, negava com veemência consequências jurídicas, alijando a concubina de 

qualquer direito. O concubinato era tratado dentro dos direitos e das obrigações e não como 

entidade familiar, razão pela qual era decidido por Varas Civis não especializadas; as relações 

decorrentes do casamento eram competência das Varas de Família. 

Em 1994, a Lei 8.971 assegurou o direito a alimentos e a sucessão do 

companheiro, reconhecendo como união estável as relações entre pessoas solteiras, viúvas, 
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judicialmente separadas ou divorciadas, desde que há mais de 5 anos ou que houvesse prole 

comum. Em 1996, a Lei nº 9.278 foi mais abrangente; quantificou o prazo de convivência 

para reconhecimento da união estável e albergou as relações entre pessoas separadas de fato, 

além de fixar a competência para as varas de família. 

A Constituição Federal de 1988 foi crucial para as relações familiares. Instaurou a 

igualdade entre homem e mulher; esgarçou o conceito de família, assegurando proteção 

igualitária a todos os seus membros, não admitindo menções discriminatórias. Estabeleceu a 

união estável entre homem e mulher, concedendo-lhe a mesma proteção da família constituída 

pelo casamento. Entretanto, no seu rol não se encontram previstas todas as conformações 

familiares, apesar de constatada a existência de outros vínculos de formação familiar.  

Embora aceitável pela legislação brasileira, entende-se que o legislador foi omisso 

no Código Civil de 2002 quanto às famílias monoparentais. O aludido Código, no artigo 

1.723, consolidou a entidade familiar informal entre homem e mulher, “sendo a convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.  

O convívio entre parentes dentro de uma estruturação com identidade de propósito 

impõe o reconhecimento da existência de entidade familiar nominada família anaparental. Ou 

seja, família formada por pessoas parentas, sem vínculo de descendência, como irmãos que 

moram juntos, tios e sobrinhos que residem sob o mesmo teto.  

A evolução das relações familiares não cessa por aí. O tradicional carimbo que 

identifica o menor grupo social perdeu seu sinete em virtude de as conceituações 

socioantropológica, econômica, jurídica, entre outras, haverem-lhe atribuído concepções 

adversas.  

A cada dia, novos tipos de relações vêm se estabelecendo. Por absoluto 

preconceito ou receio, fruto de origem religiosa dos legisladores brasileiros, a Constituição 

Federal somente reconheceu a união estável entre homem e mulher, deixando totalmente 

desamparada as relações homoafetivas.  

Entende-se, porém, que a sociedade necessita encarar as relações homoafetivas 

como realidade presente, com direito a proteção, sobretudo no que diz respeito à dignidade da 

pessoa humana. Em função disso, no dia 04 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal – 

STF, por unanimidade, reconheceu a estabilidade da união homoafetiva.  

Para Venosa (2003, p. 20), a família poderá ser a conceituada em sentido restrito e 

de modo amplo. Este envolve as “[...] pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza 

familiar”; aquele diz respeito apenas ao “núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o 
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pátrio poder1”. Assim, o cônjuge é elevado à categoria de parente, mesmo não o sendo. Sob a 

ótica de Prado (1981, p. 8), as entidades familiares, não obstante as fases críticas e o processo 

evolutivo por que passam “manifestam [...] grande capacidade de sobrevivência e também, 

por que não dizê-lo, de adaptação, uma vez que ela subsiste sob múltiplas formações”.  

Instituição jurídica, o casamento permanece entidade mantenedora do direito de 

família. Porém, atualmente, as uniões sem a celebração formal do matrimônio encontram 

suporte na seara jurídica e a sociedade já não as penalizam tanto. Quer dizer, essa nova 

modalidade de união é juridicamente reconhecida e não mais causa estranheza. Devido à 

evolução da sociedade familiar, houve mudanças relativas à proteção dos filhos.  

O Código Civil de 1916 preconizava a indissolubilidade do casamento; reconhecia 

apenas o casamento fruto da união matrimonial. A proteção filial era juridicamente atribuída 

aos filhos nascidos dessa relação. Os oriundos de relacionamentos extraconjugais, ou não 

acobertados pelo véu do matrimônio, eram considerados espúrios ou adulterinos.  

Sob o estigma de ilegítimos, a legislação não os protegia. Prevalecia o 

conservadorismo em detrimento dos direitos da criança. Havia distinção entre filhos legítimos 

e ilegítimos; discriminação contida na própria certidão de nascimento. Cabia ao cônjuge 

julgado e reconhecido inocente resguardar os filhos, especialmente os de menoridade. 

Todavia, nos litígios conjugais o difícil era identificar culpado e/ou inocente.  

Atualmente, essa prática é inconcebível, não pela existência de diversos modelos 

de família, mas por não receber amparo legal. Quando o casal era julgado culpado, os filhos 

menores poderiam ficar com a mãe, desde que o juiz se convencesse que não lhes acarretaria 

prejuízo de natureza moral.  

A Constituição Federal de 1988, no artigo 226, instituiu o princípio da equidade, 

tornando legalmente iguais homens e mulheres, assegurando-lhes os mesmos direitos e 

deveres no tocante à sociedade conjugal. Extinguiu, portanto, discriminações relacionadas à 

sexualidade, causando significativas mudanças no poder familiar. 

 

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º – [...] § 

3º – 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. § 

                                                            
1 O pátrio poder é o complexo de direitos e deveres concernentes ao pai e à mãe, fundado no direito natural, 

confirmado pelo direito positivo e direcionado ao interesse da família e do filho menor não emancipado, que 

incide sobre a pessoa e o patrimônio deste filho e serve como meio para o manter, proteger e educar. (SANTOS 

NETO, José de Paula. 1994. p. 55). 
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5º – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. (BRASIL, 2000, p. 102). 

 

O mesmo artigo assegura os princípios da dignidade humana, da paternidade 

responsável e a criação de mecanismos coibidores de violência no âmbito familiar. Reconhece 

que para o pleno e harmonioso desenvolvimento da personalidade da criança, esta deve 

crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão. 

Em 20 de novembro de 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a 

Convenção Sobre os Direitos da Criança. No ano seguinte, o Brasil sancionou a Lei nº 

8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, referente à proteção 

integral à criança e ao adolescente, no qual estabelece que as pessoas de zero a dezoito anos 

constituem-se sujeitos prioritários de direitos.  

Ressalta-se que em 26 de dezembro de 1977 foi sancionada a Lei nº 6.515, que 

regula os casos de dissolução da sociedade conjugal, do casamento e seus efeitos. A 

Constituição vigente, em seu artigo 226, e parágrafos, reconhece a união estável; a igualdade 

dos direitos e deveres entre homem e mulher; a dissolução do casamento pelo divórcio e a 

paternidade responsável.  

Tradicionalmente, em caso de separação, os filhos ficavam sob a guarda materna, 

pela arraigada mentalidade machista de os homens não terem capacidade de desempenhar 

essa tarefa. Depreende-se que a paternidade lhes concede atribuições outras que não a de 

guarda do filho, considerada tipicamente materna.  

Havendo dissolução conjugal, a guarda dos filhos não se atrelará exclusivamente 

ao patrimônio, à situação econômico-financeira de um dos cônjuges, mas, primordialmente, à 

afetividade, conforme Dias (2010, p. 433): 

 

Quando da união nasceram filhos, a dissolução dos vínculos afetivos não se 

resolve simplesmente indo um para cada lado. O fim do relacionamento dos 

pais não leva a cisão nem quanto aos direitos nem quanto aos deveres com 

relação à prole. O rompimento da relação de conjugalidade dos genitores não 

pode comprometer a continuidade dos vínculos parentais, pois o exercício do 

poder familiar em nada é afetado pela separação.  

 

Atendo-se ao referenciado, infere-se que a proteção ao filho, particularmente ao 

menor de dezoito anos, requer especial atenção. Qualquer situação de convivência, havendo 

rompimento entre o casal e se esse gerou filho(s), emana a necessidade de definir a guarda e a 

visitação, seja a separação litigiosa ou consensual.  
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Em decorrência da guarda, a separação provoca nos filhos a sensação de objeto, 

não de sujeito de direito. Por isso, surgiram normas disciplinando a responsabilidade conjunta 

no exercício de direitos e deveres referentes ao poder familiar. Em 13 de junho de 2008 foi 

sancionada a Lei nº 11.698, que modificou os artigos 1.583 e 1.584, respectivamente, do 

Código Civil, instituindo a guarda unilateral e a guarda compartilhada. 

 

Artigo 1º – Os arts. 1.583 e 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

– Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1583 – A guarda será unilateral ou compartilhada. 

§ 1º – Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores 

ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. § 2º – A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele 

melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 

propiciar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com o genitor 

e com o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – educação. § 3º – A 

guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos.  

Art. 1.584 – A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em 

ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou 

em medida cautelar; II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades 

específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao 

convívio deste com o pai e com a mãe. § 1o – Na audiência de conciliação, o 

juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua 

importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 

sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 

§ 2o – Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 

filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. § 3º – 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. [...]. (BRASIL, 2008, n.p.). 

 

A legislação passou a estabelecer critérios da guarda compartilhada, destituindo, 

assim, a guarda unilateral em prol de um dos pais que assegurava ao não guardião 

exclusivamente o direito de visita em dias e horários preestabelecidos.  

O instituto da guarda é disciplinado pela Lei nº 8.069/90. Tanto na separação 

litigiosa quanto na consensual, é indispensável ser bem definida a questão da guarda e da 

visitação, as quais, mesmo a cargo dos pais, carecem da chancela judicial, somente validada 

depois da ouvida do representante do Ministério Público.  
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3 CONSIDERAÇÕES SOCIOJURÍIDCAS SOBRE A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL (SAP) 

 

Antes de se adentrar no tema gerador desta pesquisa, julga-se pertinente discorrer 

sobre o aspecto etimológico-conceitual dos termos que compõem a expressão síndrome da 

alienação parental.  

Em sentido amplo, síndrome é um fenômeno de efeito retardado e, segundo 

Cunha (1997, p. 724) vem do grego syndrome; refere-se ao “conjunto de sintomas ligados a 

uma entidade mórbida e que constitui o quadro geral de uma doença”. Para Ferreira (2001, p. 

638), síndrome relaciona-se a um “estado mórbido caracterizado por um conjunto de sinais e 

sintomas, e que pode ser produzido por mais de uma causa”.  

Em outras palavras, diz respeito a uma condição patogênica que não decorre de 

manifestação sintomática única. Observa-se ser um termo mais pertinente à área médica, 

tendo-se em vista relacionar-se ao comprometimento da saúde. Entretanto, passou a ser 

adotado por juristas e psicólogos quando, nas separações litigiosas, são detectados indícios de 

que o responsável pela guarda da criança tenta persuadi-la a rejeitar o genitor ausente.  

Quanto à alienação, é uma terminologia comum a diversas áreas do conhecimento 

humano como psicologia, sociologia, psiquiatria, dentre outras. Vem do verbo alienar 

(alienari), de etimologia latina e, sob a ótica de Cunha (1997, p. 32), significa “transferir para 

outrem o domínio de”. Para Houaiss; Villar (2004, p. 31), quer dizer “afastamento, 

alheamento [...] loucura, perda da razão”.  

Sob o ponto da vista da psiquiatria, Serra (2008, p. 5) afirma que “[...], a alienação 

era, até há algum tempo [...] sinônimo de doença mental grave, envolvendo a perda da noção 

quer da identidade pessoal quer da realidade”. Nas palavras de Chauí (2001, p. 216): 

 

A alienação é o fenômeno pelo qual os homens criam ou produzem alguma 

coisa, dão independência a essa criatura como se ela existisse por si mesma e 

em si mesma, deixam-se governar por ela como se ela tivesse poder em si e 

por si mesma, não se reconhecem na obra que criaram, fazendo-a um ser-

outro, separado dos homens, superior a eles e com poder sobre eles. 

 

Pelo citado, infere-se ser o alienado um sujeito sem identidade, sem autonomia, 

pois se desvia da realidade, tornando-se alheio a si mesmo. Por afastar-se do mundo exterior, 

a criança sente dificuldade para entendê-lo.  
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Ao vocábulo síndrome foi acrescentada a expressão alienação parental para 

designar as atitudes do cônjuge que, por não aceitar a separação conjugal, tenta fazer com que 

o filho do qual tem a guarda desconstrua a figura do outro genitor.  

No intuito de atingir o ex-companheiro ou a ex-companheira, não se dá conta de 

que, embora o alvo seja o outro, é na criança que as setas serão fincadas, deixando-lhe 

profundas sequelas. Nesse embate, conforme esclarece Duarte (2009, p. 1): 

 

A vítima maior é a criança ou adolescente que passa a ser também carrasco 

de quem ama, vivendo uma contradição de sentimentos até chegar ao 

rompimento do vínculo de afeto. Através da distorção da realidade (processo 

de morte inventada ou implantação de falsas memórias), o filho percebe um 

dos pais totalmente bom e perfeito (alienador) e o outro totalmente mau. O 

guardião inicia sua estratégia de cumplicidade para obter uma aliança com o 

filho. Este se transforma em objeto de manipulação, mecanismo muitas 

vezes desencadeado já no âmbito familiar quando se avizinha a inevitável 

separação. As causas aparentes são apresentadas como pleito de aumento da 

verba alimentar ou desprezo quando o ex-companheiro inicia novo 

relacionamento amoroso com sinais de solidez e formação de outro núcleo 

familiar. O acesso ao filho é a arma de vingança. Sem o aporte de mais 

dinheiro ou com a constatação do envolvimento afetivo do ex-companheiro 

com outra pessoa, o alienador vai graduando o acesso ao menor conforme o 

comando de seu cérebro doente. 

 

A alienação parental é um comportamento nefasto, doentio ou puramente egoísta 

do pai ou da mãe que mantém a guarda da criança, em virtude do rompimento da relação 

marital. É um abuso psicológico-emocional, perpetrado contra o filho menor, que desencadeia 

a denominada síndrome da alienação parental e, conforme Dias (2009, p. 45): 

 

Começa a despertar a atenção, pois é prática que vem sendo denunciada de 

forma recorrente. Sua origem está ligada à intensificação das estruturas de 

convivência familiar, o que fez surgir, em consequência, maior aproximação 

dos pais com os filhos. Assim, quando da separação dos genitores, passou a 

haver entre eles uma disputa pela guarda dos filhos, algo impensável até 

algum tempo atrás. Antes, a naturalização da função materna levava a que os 

filhos ficassem sob a guarda da mãe. Ao pai restava somente o direito de 

visitas em dias predeterminados, normalmente em fins-de-semana 

alternados. 

 

Enxergando-se sob esse prisma, constata-se que a alienação parental relaciona-se 

à conduta adotada pelo cônjuge que, movido pelo sentimento de abandono, usa o filho como 

instrumento de punição; como arma para ferir o outro. Os conflitos familiares que a originam 

são, também, denominados implantação de falsas memórias.  
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A terminologia nomeia um comportamento manifestado pelo genitor guardião que 

imprime idéias negativas na criança sob sua guarda, no intuito de distanciá-la do genitor não 

guardião, rompendo, assim, os vínculos afetivos. Nesse processo doloroso, denomina-se 

alienado o genitor excluído da relação com os filhos e alienante o genitor que procura anular o 

outro genitor da relação familiar. Para Xaxá (2008, p. 19), alienação parental é: 

 

A desconstituição da figura parental de um dos genitores ante a criança. É 

uma campanha de desmoralização, de marginalização desse genitor. 

Manipulada com o intuito de transformar esse genitor num estranho, a 

criança então é motivada a afastá-lo do seu convívio. Esse processo é 

praticado dolosamente ou não por um agente externo, um terceiro e, não esta 

restrito ao guardião da criança. Há casos em que a Alienação Parental é 

promovida pelos Avós, por exemplo, sendo perfeitamente possível que 

qualquer pessoa com relação parental com a criança ou não, a fomente. A 

Síndrome de Alienação Parental diz respeito aos efeitos emocionais e às 

condutas comportamentais desencadeados na criança que é ou foi vítima 

desse processo. Grosso modo, são as sequelas deixadas pela Alienação 

Parental. 

 

A expressão síndrome da alienação parental foi criada em 1985, pelo Dr. Richard 

A. Gardner2, ao estudar as inquietações manifestadas por crianças a quem eram incutidas 

informações difamatórias contra o genitor que não lhes mantinha a guarda ou a custódia.  

Sensível a essa realidade, por ocasião da 10ª revisão da Classificação e Problemas 

Relacionados à Saúde Internacional de Doenças ou Classificação Internacional de Doenças 

(CID), propôs que a mencionada síndrome constasse no rol da classificação internacional dos 

problemas relativos à saúde.  

Muito embora a proposta não tenha sido acatada, estudiosos continuam pugnando 

pela sua inserção. A esse respeito Ullmann (apud XAXÁ, 2008, p. 19) assim se posiciona:  

 

Alguns entendem a Alienação como uma Síndrome por apresentar um 

conjunto de sintomas a indicar uma mesma patologia, enquanto que outra 

corrente exclui o termo Síndrome da definição por determinar que, como não 

há „reconhecimento‟ da medicina nem código internacional que a defina, não 

pode ser considerada uma Síndrome. Fato é que, independentemente de ser 

ou não uma Síndrome, assim subentendida, o fenômeno existe e cada vez 

mais é percebido e verificado independentemente de classe social ou 

situação financeira. 

                                                            
2
 Psiquiatra norteamericano que, na década de 1980, denominou síndrome de alienação parental (SAP) os 

transtornos que afetam “crianças e adolescentes envolvidos em situações de disputa de guarda entre os pais”. (In: 

SOUSA, Analícia Martins de; BRITO, Leila Maria Torraca de. Síndrome de Alienação Parental: da Teoria 

Norte-Americana à Nova Lei Brasileira. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em 16 nov. 2013). 
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Acredita-se não haver fato que justifique tal comportamento; a criança jamais 

deverá ser usada como escoadouro de problemas conjugais dos genitores. A alienação 

parental é uma atitude reprovável, exatamente por ser manifestada por alguém que deveria 

proteger, salvaguardar o menor que, nessas circunstâncias, é o sujeito mais lesado. 

É inegável que o rompimento do convívio matrimonial é traumático para ambos 

os cônjuges ou companheiros. Entretanto, percebe-se que o reflexo mais nefasto recai, 

indiscutivelmente, sobre a criança. Normalmente, o apego exacerbado do genitor guardião ao 

filho implica na aversão deste pelo genitor que apenas o visita. 

 

3.1 SITUAÇÕES DE OCORRÊNCIA DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

A ocorrência da síndrome da alienação parental é o fruto amargo da ruptura da 

convivência dos pais sob o mesmo teto, tendo filhos crianças. Destarte, consumada a 

separação e outorgada a guarda a qualquer um dos pais, iniciam-se ações de concorrências 

afetivas desenvolvidas por parte tanto do genitor guardião quanto do genitor ausente. 

Para melhor se identificar as situações em que a referida síndrome se instala, é 

interessante novamente reportar-se à guarda unilateral e à guarda compartilhada. A primeira 

favorece ao guardião a exercer influência sobre a criança sob sua proteção; a segunda, embora 

a participação seja efetiva ou igualitária, o fiel da balança sempre aponta para o lado do 

genitor que permanece com a criança a partir do desenlace familiar. 

Lamentavelmente, a prática de estimular a criança a sentir rejeição pelo genitor 

visitante (o não guardião) é bastante recorrente. Existem inúmeros casos que a confirmam. A 

título de exemplo, transcreve-se uma das ocorrências registradas numa delegacia da criança e 

do adolescente do Distrito Federal, assim descrita por Xaxá (2008, p. 27): 

 

A disputa envolvendo os genitores da criança motivou a ida de uma família 

inteira à delegacia, para registrar um boletim de ocorrência por atraso de 

apenas quinze minutos. Não é preciso nenhum esforço adicional para 

concluir que o objetivo, neste caso, era prejudicar o genitor não guardião. 

 

Xaxá (2008, p. 27) transcreve o que disse o Dr. Alexander de Oliveira, delegado 

que fez o atendimento do caso narrado.  

 

„Esse tipo de ocorrência é de competência da DPCA (Delegacia de Proteção 

à Criança e ao Adolescente), mas não podemos nos recusar a atender, então 

ouvimos o caso, registramos a ocorrência e encaminhamos para eles. 
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Infelizmente brigas envolvendo ex-companheiros relacionadas às crianças 

chegam até nós com mais frequência do que se imagina. Há ocasiões em que 

a família inteira comparece à delegacia, deixando a criança perdida e com 

medo no meio da confusão toda. Certa vez, uma família queria registrar um 

Boletim de Ocorrência de Descumprimento, porque a outra família atrasou 

em 15 minutos a devolução da criança no dia de visita. Eles sequer ligaram 

para outra família tentando saber o que estava acontecendo, simplesmente 

vieram direto à delegacia‟ 

 

A partir de acontecimentos reais, como o relatado, percebe-se que a hostilidade 

entre ex-companheiros motiva dissensões que chegam à esfera judiciária. Nesses casos, 

negligenciam as responsabilidades inerentes à paternidade/maternidade, pois não se atêm à 

distinção entre vínculo conjugal e parentalidade.  

A decisão judicial, em maior escala, objetiva legar possíveis benefícios à criança. 

Contudo, quando uma das partes se sente limitada à visita, em período e hora pré-determinada 

e com prazo também preestabelecido, pode correr o risco de ser objeto de alienação pelo 

detentor da guarda da criança. Sobre tal fato, Xaxá (2008, p. 27) afirma:  

 

A animosidade entre os ex-companheiros é o combustível que move tantas 

discussões que chegam ao judiciário e nesses casos, os genitores confundem 

os limites da Conjugalidade com os da Parentalidade. A separação do casal 

põe fim à sociedade conjugal e não ao vínculo parental, não existe, por 

exemplo, ex-mãe ou ex-pai. 

 

Quando há quebra da convivência familiar, a criança se expõe a diversas situações 

constrangedoras. A dissolução do casamento ou da união estável não extingue os laços 

parentais, não desfaz a paternidade/maternidade. Não existem ex-filhos. 

A priori, o ex-consorte responsável pela guarda ou pela custódia geralmente 

intenta afastar o custodiado do relacionamento do outro genitor, promovendo a alienação 

parental que, de acordo com a Lei nº 12.318/2010, § 3º: 

 

[...] fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência 

familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e 

com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o 

adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental 

ou decorrentes de tutela ou guarda. (BRASIL, ano, 2010, n.p.). 

 

A constância da conduta alienante é determinada pelas mesmas causas (banimento 

de um dos pais do convívio da criança, por exemplo). Todavia, de acordo com Fonseca (2009, 

p. 52), os motivos que levam o genitor alienante a acioná-la são acentuadamente 

diversificados “[...] motivado por um espírito de vingança ou de mera inveja”. 
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O comportamento egoístico entre casais separados é evidente, pois, entre a disputa 

de valores materiais ou imateriais, o valor a ser relevado deveria ser a criança. Dentre as 

várias manobras de exclusão do filho do convívio do outro genitor, enfatiza-se a mudança de 

cidade, estado ou país. Solução egocêntrica, vingativa que não atinge apenas o ex-

companheiro ou a ex-companheira, como penaliza a criança, que é isenta de culpa.  

Os constrangimentos a que é submetido o menor, quando da separação dos pais ou 

detentores do poder familiar, tanto podem advir do ambiente familiar quanto do extrafamiliar. 

Essa prática, motivada pelo apego excessivo do guardião do menor, em detrimento do outro 

genitor, enseja o aparecimento da alienação parental que, na visão de Fonseca, (2009, p. 50): 

 

Pode perdurar anos seguidos – com gravíssimas consequências de ordem 

comportamental e psíquica, e geralmente só é superada quando o filho 

consegue alcançar certa independência do genitor-guardião que lhe permite 

entrever a irrazoabilidade do distanciamento a que foi induzido.  

 

A alienação parental, provocadora da síndrome da alienação parental, é 

desencadeada por meio de um processo incessante de tentativa de destruição da imagem do 

sujeito não guardião, levado a cabo pelo genitor alienante, às vezes de maneira supostamente 

não explícita, ao usar discursos atentatórios à figura do genitor alienado. Quando o alienante 

incute na criança a resistência, por exemplo, em não ir ao encontro do outro genitor, é 

interessante se observar que ao ser indagado não consegue ser convincente nas explicações.  

No entanto, podem ocorrer situações em que o genitor alienante impede o contato 

da criança com o genitor alienado, alegando que ela está febril; vai ao aniversário de um 

amiguinho; a avó inesperadamente veio visitá-la, dentre outras justificativas. Tais atitudes não 

exaurem as artimanhas aplicadas no processo da síndrome de alienação parental. Elas vão de 

um simples desdém à extremada acusação de abuso sexual.  

A síndrome da alienação parental é fato concreto no rompimento familiar; está 

afeta ao direito positivado no tocante a todos os elementos componentes da gênese societária. 

Em virtude de a alienação parental afetar sobremaneira a criança, inclusive no que se refere ao 

desenvolvimento psicológico, em 26 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei nº 12.318, que 

dispõe sobre o assunto, além de alterar o artigo 236 da Lei nº 8.069/1990: 

 

Artigo 2º – 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 
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genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este. 

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além 

dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados 

diretamente ou com auxílio de terceiros: I – realizar campanha de 

desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou 

maternidade; II – dificultar o exercício da autoridade parental; III– dificultar 

contato de criança ou adolescente com genitor; IV – dificultar o exercício do 

direito regulamentado de convivência familiar; V – omitir deliberadamente a 

genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, 

inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; VI – apresentar falsa 

denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar 

ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII – mudar 

o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a 

convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares 

deste ou com avós. (BRASIL, 1990, n.p.). 

 

A finalidade da referida lei é resguardar a integridade do menor, além de garantir 

a boa convivência com o genitor afastado ou facilitar a reaproximação entre ambos, quando 

detectada a ocorrência de alienação parental. Portanto, é imperioso que magistrados e demais 

profissionais envolvidos com o direito de família atentem para essa cruel realidade.  

Quando detectada a ocorrência da síndrome, determinem perícia psicossocial no 

intuito de ao menos minimizar os efeitos danosos dela resultantes. Assim, o bem-estar da 

criança ou do adolescente será assegurado, impedindo que no futuro, já adulto, o efeito da 

síndrome venha a eclodir transformando-o em um canteiro multiplicador de conflitos.  

 

 3.2 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Juridicamente, crianças e adolescentes têm os mesmos direitos dos adultos, 

podendo exigi-los por meio de representante legal. Muitos são os dispositivos jurídicos de 

proteção à criança, inclusive em relação aos pais; preocupação que não é fato recente.  

A Constituição Federal, em seu artigo 227, caput, evidencia o dever da família, da 

sociedade e do Estado para com a criança e o adolescente. Os artigos 1.635 a 1.638 do Novo 

Código Civil referem-se à suspensão e extinção do poder familiar, além de evidenciarem 

consequências jurídicas para os pais: 

 

Artigo 1.635 – Extingue-se o poder familiar: I– pela morte dos pais ou do 

filho; II– pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único; III– pela 

maioridade; IV– pela adoção; V– por decisão judicial, na forma do artigo 

1.638.  

Artigo 1.636 – O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece 

união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os 
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direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo 

cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido 

neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou 

estabelecerem união estável.  

Artigo 1.637 – Se o pai ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos 

deveres a eles inerentes ou arruinado os bens dos filhos, cabe ao juiz, 

requerendo algum parente. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o 

exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença 

irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão.  

Artigo 1.638 – Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I– castigar imoderadamente o filho; II– deixar o filho em abandono; III– 

praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV– incidir, 

reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. (BRASIL, 2002, 

p.77-8). 

 

As sanções propostas são plenamente aplicáveis aos pais que contribuírem para o 

surgimento da síndrome da alienação parental na criança. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente segue a mesma linha do Novo Código Civil, prevendo punições para os que 

violarem os direitos pueris, como se constata por meio dos artigos 98 e 130, respectivamente: 

 

Artigo 98 – As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I– por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou 

abuso dos pais ou responsável; III– em razão de sua conduta.  

[...] 

Artigo 130 – Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual 

impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá 

determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia 

comum. (BRASIL, 1990, n.p.). 

 

Faz-se mister, também, citar o artigo 131, do referido Estatuto, que dispõe sobre a 

criação de um organismo protetivo da infância: o Conselho Tutelar, “órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. 

Analisando os objetivos dos artigos positivados com referência à criança, além da 

tríade pai, mãe e filho, para que alienação parental seja reprimida ou evitada, existe mais um 

elemento essencial: a interferência da autoridade judiciária. Ou seja, existem sanções para 

coibir essa manifestação sádica utilizando um filho menor como instrumento de vingança 

contra o outro cônjuge, conforme a Lei nº 12.318/2010, artigo 6º. 

 

Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 

dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação 

autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem 

prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla 
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utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 

segundo a gravidade do caso: I - declarar a ocorrência de alienação parental 

e advertir o alienador; II - ampliar o regime de convivência familiar em favor 

do genitor alienado; III - estipular multa ao alienador; IV - determinar 

acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; V - determinar a 

alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; VI - 

determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; VII - 

declarar a suspensão da autoridade parental. Parágrafo único. Caracterizado 

mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência 

familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a 

criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias 

dos períodos de convivência familiar. (BRASIL, 2010, n.p.). 

 

A prática da alienação parental no seio da comunidade familiar, já tipificada no 

sistema jurídico brasileiro, não deixa impune o genitor alienante, cuja conduta adultera o 

âmago dos mais frágeis: a criança e o adolescente. 

 

3.3 CONSEQUÊNCIAS AFETIVO-PSICOLÓGICAS DA SAP 

 

O ser humano é a única criatura que não sobrevive sem o zelo paterno; carece de 

cuidados que se ampliam durante o processo de desenvolvimento físico-psicológico. A união 

entre homem e mulher origina o chamado núcleo familiar: pais/filhos. A conjugação biológica 

em meio aos membros desse organismo social gera direitos e deveres que se estendem da 

concepção à morte.  

O relacionamento familiar cria o sentimento de afetividade triangular: pai, mãe e 

filhos que, pela convivência ininterrupta, vai cada vez mais se entrelaçando. Se rompida, há 

comprometimento não apenas sob o ponto de vista econômico, mas no aspecto psicossocial e, 

especialmente, no afetivo. A disputa afetiva promovida pelos litigantes é um dos mais 

significativos fatores de alienação parental, porque ambos não querem ser superados, 

esquecendo-se haver entre eles e o “orgulho ferido” um ser que está sendo ignorado: o filho.  

Para Silva (2009, p. 64), “muitas vezes, a chantagem emocional chega o limite da 

patologia, ao ponto de expressar verbalmente às crianças que sem elas a vida ficará tão sem 

sentido que preferirá a morte. Enfim, mantém os filhos aprisionados a sua loucura pessoal”. 

Quem pratica a alienação parental comete ato abusivo e, como assinala Fonseca (2009, p. 58), 

deverá receber punição judicial.  

 

As providências judiciais a serem adotadas dependerão do grau em que se 

encontra o estágio da alienação parental. Assim, poderá o juiz: a) ordenar a 

realização de terapia familiar, nos casos em que o menor já apresente sinais 

de repulsa ao genitor alienado; b) determinar o cumprimento do regime de 
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visitas estabelecido em favor do genitor alienado, valendo-se, se necessário, 

da medida de busca e apreensão; c) condenar o genitor alienante ao 

pagamento de multa diária, enquanto perdurar a resistência às visitas ou à 

prática que enseja a alienação; d) alterar a guarda do menor, principalmente 

quando o genitor alienante apresentar conduta que se possa reputar como 

patológica, determinando, ainda, a suspensão das visitas em favor do genitor 

alienante, ou que elas sejam realizadas de forma supervisionada; e) 

dependendo da gravidade do padrão de comportamento do genitor alienante 

ou diante da resistência dele perante o cumprimento das visitas, ordenar sua 

respectiva prisão.  

 

Tais medidas são cabíveis porque muitas vezes o sujeito responsabilizado pela 

alienação parental age de maneira velada e, naturalmente, diante da autoridade judicial negará 

as acusações que lhes são imputadas.  

Comportamentos como esse conduzem à criança a uma dependência afetivo-

emocional, por medo ou por não querer se sentir responsável pelo distanciamento do genitor 

alienado. Podem, ainda, fazer com que o menor incline-se à ingestão abusiva de álcool e de 

outras drogas ilícitas; desenvolva quadro depressivo e manifeste atitudes suicidas. As 

informações mentirosas que o alienante transmite sobre o alienado poderão contribuir para 

que, na fase adulta, transfira a aversão para o sujeito alienador.  

Conforme o Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFam (apud PINHO, 

2009, p. 1), dentre as consequências desse ato violento, que compromete o desenvolvimento 

psíquico-emotivo do menor, destacam-se condutas como isolamento-retirada; baixo 

rendimento escolar; depressão, melancolia e angústia; fugas e rebeldia; regressões; culpa; 

indiferença; negação e conduta antissocial. Fatores reiterados por Neto (apud ARAÚJO, 

2010, p. 26), ao afirmar: 

 

Relações interpessoais: dificuldade em estabelecer relações de confiança 

com outras pessoas e em relações de maior intimidade; Baixa tolerância à 

raiva e hostilidade: dificuldades em lidar com situações que despertem 

emoções fortes como a raiva (“ferver em pouca água”), em aceitar o “não”. 

Problemas no sono e na alimentação: dificuldades em adormecer, pesadelos, 

sono inquieto; pode também existir falta de apetite. Maior conflitualidade 

com figuras de autoridade: dificuldades em seguir ordens e orientações de 

figuras de autoridade (professores, polícias, superiores hierárquicos). Maior 

vulnerabilidade e dependência psicológica: auto-estima e autoconfiança mais 

baixas. Sentimento de culpa: a criança é constantemente forçada a escolher 

um lado e tomar partido, crescendo com um sentimento de culpa e de 

impotência. Doenças psicossomáticas: dores de cabeça, dores de barriga e 

outras são muito comuns de surgirem, em particular nas situações de stress.  

 

Nesse estágio, entende-se ser importante a formação de equipe multiprofissional 

(psicólogo, assistente social, psiquiatra, conselheiro tutelar e promotor da vara de infância, 
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por exemplo), para a efetivação da sentença. Esta deverá ter como parâmetros, além do que 

dispõe a legislação pertinente, opiniões de profissionais que lidam com o comportamento 

humano tanto no âmbito individual como no social.  

São diversificadas as estratégias usadas pelo sujeito alienador que, por se sentir 

traído, age movido por sentimentos vingativos contra o cônjuge ou companheiro do qual está 

separado. No afã de feri-lo, de prejudicá-lo, esquece existir entre ambos um ser merecedor de 

afeto e zelo: o filho. Este, indefeso e sem maturidade para perceber que está sendo usado 

como escudo, acaba sendo o mais lesado nesse embate doentio.  

A alienação parental deixa marcas indeléveis que poderão minar a autoestima da 

criança ou do adolescente, comprometendo-lhe a aprendizagem, dificultando-lhe as relações 

interpessoais e outras tantas sequelas imagináveis e inimagináveis. A constância da situação 

conflitante poderá provocar traumas que perdurarão pelo resto da vida. Eis por que a 

alienação parental, causadora da síndrome da alienação parental, é também intitulada 

síndrome dos órfãos de pais vivos.  

Sustentando-se no que foi discutido, confirmada a existência de condutas 

tipificadas como alienação parental, entende-se como de suma importância a intervenção 

judicial. Considera-se imprescindível que a justiça se valha de interferências rigorosas no 

sentido de punir o sujeito agente. 

 

4 PROPOSTA DE PESQUISA: ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DO 

POLICIAL MILITAR / PMRN SOBRE SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

As ocorrências mais comuns da Síndrome da Alienação Parental resultam do 

rompimento litigioso dos laços conjugais, em virtude de o genitor que se sente preterido tentar 

implantar na criança ou no adolescente falsas memórias em relação ao genitor ausente. Em 

outros termos, ocorre quando o cônjuge alienador usa a criança como instrumento de 

vingança contra o cônjuge alienado. 

Neste trabalho, pretende-se identificar o grau de conhecimento no âmbito da 

PMRN, a respeito da Síndrome da Alienação Parental – SAP, fenômeno que provoca 

distúrbios comportamentais na criança, afetando-lhe sobremaneira a sanidade físico-

psicológica. Ressalta-se tanto aspectos doutrinários como o que determina a Lei nº 12.318, de 

26 de agosto de 2010, Lei SAP, bem como outros dispositivos legais.  

Aborda-se conceitos de alienação parental e da síndrome da alienação parental, no 

intuito de evidenciar as consequências negativas que provocam nos menores envolvidos, 
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quando estes deveriam ser alvo de proteção e não objetos de desforra. A alienação parental é 

um artifício de manipulação usado pelo genitor guardião, para que o filho sinta raiva do 

genitor que não lhe detém a guarda. É uma tentativa de denegrir a imagem do outro genitor, 

no intuito de o filho romper os laços afetivos existentes entre ambos.  

Quanto à síndrome da alienação parental, é consequência da disputa pela guarda 

dos filhos por um dos cônjuges, principalmente em casos de separação conjugal litigiosa. Na 

concepção de Trindade (2010, p. 23), configura-se: 

 

Um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas 

pelos quais um genitor, denominado cônjuge alienador, transforma a 

consciência de seus filhos, mediante diferentes formas e estratégias de 

atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos 

com o outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam 

motivos reais que justifiquem essa condição. 

 

Tais especificidades realçam a distinção entre alienação parental e síndrome da 

alienação parental. Esta se relaciona ao comportamento de rejeição desenvolvido pela criança 

em relação ao genitor ausente; aquela é promovida pelo genitor alienante que tenta afastar o 

outro genitor da vida do filho. A alienação parental materializa-se quando o guardião tenta 

incutir ideias negativas na criança, tencionando fazer com que ela se indisponha contra o 

genitor ausente.  

Apesar de ocorrência antiga, só recentemente a alienação parental tornou-se 

objeto de preocupação e de estudo de profissionais ligados tanto à esfera psicossocial quanto à 

jurídica, tendo em vista provocar distúrbios vários na criança ou no adolescente, usado como 

instrumento de punição; como uma maneira de ferir o outro. Conforme dispõe a Lei nº 

12.318/2010, artigo 2º, a alienação parental corresponde à: 

 

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. (BRASIL, 2010, p. 1).  

 

Devido suas particularidades, tanto a alienação parental como a síndrome que ela 

poderá desencadear são realidades com que convive a sociedade atual. As consequências 

desse ato insano são gravíssimas para o menor, vítima desse gesto egoísta e insensato 

expresso por quem deveria ser responsável em resguardar-lhe a integridade físico-psicológica.  
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Assim sendo, questiona-se: qual o nível de conhecimento dos policiais militares 

da PMRN a respeito da SAP? Qual a importância de esses profissionais tomarem ciência 

desse problema cuja gravidade poderá no futuro tornar-se problema de segurança pública?  

Investigar o nível de conhecimento dos policiais militares, pertencentes à PMRN, 

a respeito da síndrome da alienação parental, foi o objetivo desta pesquisa. Para tanto, traçou-

se o perfil socioeducacional dos policiais militares que atuam em quatro Batalhões da capital 

e verificou-se em que medida o conhecimento sobre a síndrome da alienação parental pode 

contribuir para a melhoria dos serviços prestados no tocante a atendimentos de casos de SAP.  

O Código Civil dispunha a guarda dos filhos menores à mãe, espelhando-se na 

estrutura familiar hierarquizada: mulher submissa ao homem; filhos, a ambos. Devido a 

alterações sociais, mais particularmente em âmbito familiar, tornaram-se imperativas 

mudanças na legislação que trata de direito da família, em especial no Código Civil, 

motivando revisão/criação de leis, a fim de atender a essa nova realidade.  

A Constituição vigente contempla outros modelos familiares, conforme se verifica 

por meio do artigo 226: 

 

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º – 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. § 5º – Os 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. (BRASIL, 2000, p. 102-3). 

 

A partir de 1988, a concepção de família passou por expressivas mudanças, 

sobretudo pelo fato de não mais atrelar-se, com exclusividade, à dimensão biológica, ainda 

que esta não tenha sido negligenciada. Infere-se, do texto constitucional, ser a afetividade um 

dos pontos determinantes para a composição do grupo familiar.  

Segundo Diniz (2007), a família é formada que mantêm laços consanguíneos ou 

afins; em sentido restrito, faz menção a pais e a filhos que vivem sob o pátrio poder. Para 

Nader (2009, p. 3), trata-se de um organismo social composto “por mais de uma pessoa física, 

que se irmanam no propósito de desenvolver, entre si, a solidariedade nos planos assistencial 

e da convivência ou simplesmente descendem uma da outra ou de um tronco comum”.  

Com o rompimento definitivo do casal, não é raro a criança ser influenciada pelos 

que lhe detêm a guarda. Por vezes essa influência se revela nociva, por incutir-lhe sentimento 
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de rejeição ou desprezo pelo sujeito com o qual não mais convive. Tal fato vai de encontro 

aos princípios constitucionais, pois, conforme preceitua o artigo 227, caput, da CF/88: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (Grifos nossos). (BRASIL, 

2000, p. 102). 

 

Quanto menor a faixa etária, maior a facilidade de ser implantado o processo de 

alienação. Mesmo a criança tendo idade mais avançada, a síndrome da alienação parental não 

está descartada; poderá se manifestar gradualmente. No geral, o guardião sente necessidade de 

mostrar-se superior ao ex-companheiro ou à ex-companheira; por isso, tenta fazer com que o 

filho rejeite a pessoa ausente, alegando que ela o desprezou, por isso não o merece.  

A guarda unilateral, pela sua especificidade, motiva a síndrome da alienação 

parental (SAP). O filho é submetido a situações opostas quando se encontra sob domínio do 

responsável por sua guarda. São atitudes conflitantes, entre os pais separados, cujas vítimas 

diretas são os filhos, o que justifica a elaboração deste presente trabalho. 

Por meio dos resultados da pesquisa, espera-se que os membros da corporação 

não apenas tomem ciência dos danos advindos da alienação parental mas, conjuntamente com 

uma equipe multiprofissional composta de advogados, assistentes sociais e psicólogos, 

promovam ações de caráter preventivo contra a prática da alienação parental, tendo em vista o 

alto índice de separação na PMRN. Para tanto, realizou-se pesquisa de campo e bibliográfica. 

Esta, conforme Gil (1996 p. 48) é “[...] desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

No tocante à população, de acordo com Vergara (2004), trata-se da reunião de 

elementos que apresentam traços semelhantes. Lakatos; Marconi (2003, p. 223) a definem 

como “o conjunto de seres animados e ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”. Para este estudo, a população foi a de policiais militares, com 

graduação e/ou posto de soldado a tenente.  

Os dados foram coletados por meio de questionários fechados, no total de noventa 

e cinco, aplicados nos 1º, 4º, 5º e 9º Batalhões da Polícia Militar do RN– BPMRN, no período 

de 23 a 30 de setembro de 2013. A amostragem representou 10% do efetivo pronto para o 
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serviço. No 1º BPM: 200 policiais, 20 questionários; 4º BPM: 250 policiais, 25 questionários; 

5º BPM: 300 policiais, 30 questionários e 9º BPM: 200 policiais, 20 questionários.  

No que diz respeito ao questionário, segundo Lakatos; Marconi (2003), refere-se à 

coleta de informação; técnica de investigação cujas questões devem ser respondidas por 

escrito, sem a presença do pesquisador. Quanto à coleta de dados, segundo Lakatos; Marconi 

(2003, p. 165), é a “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”.  

Os dados receberam tratamento quantitativo, etapa em que, segundo Lakatos; 

Marconi (2003, p. 168), o pesquisador entra em pormenores a respeito dos dados resultantes 

“do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e procura estabelecer 

as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas”.  

Posteriormente, foram submetidos a análise a fim de se obter visão mais detalhada 

a respeito das questões que se quer responder e dos objetivos que se pretende alcançar, além 

de se tomar ciência do nível de conhecimento dos mencionados profissionais no que se refere 

à síndrome da alienação parental e respectivas consequências para os sujeitos nela envolvidos. 

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa.  

 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

4.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

É significativo o percentual de policiais militares com idade entre 31 e 40 anos, 

52%, conforme mostra o Gráfico 1. Juntando-se esse resultado aos 35% com idade entre 41 e 

50 anos, obtém-se elevado percentual de policiais na faixa etária de 31 a 50 anos: 87%. 

 

Gráfico 1: Distribuição dos entrevistados por faixa etária. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, set./2013.  
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Infere-se que esse quantitativo decorre do fato de pessoas mais jovens, e recém 

absorvidas pelo mercado laboral, aspirarem a trabalhar em organizações que as valorizem e, 

além de lhes pagarem salário compatível com a atividade desempenhada, ainda lhes 

propiciem um ambiente de trabalho salubre e menos periculoso. 

Como mostram os dados, entre as pessoas entrevistadas, num total de noventa e 

cinco, todas do sexo masculino (razão por que não se analisou o Gráfico referente a sexo), há 

predomínio de soldados: 57%, seguidos de sargentos, 24%. Somados, os demais postos e 

graduações correspondem a 19% da população pesquisada. 

 

Gráfico 2: Distribuição dos entrevistados por graduação e/ou posto. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, set./2013.  

 

Por meio desses resultados, depreende-se que o baixo percentual de oficias 

(tenentes) que colaborou com a pesquisa não denota descaso quanto ao tema abordado, mas, 

deve-se ao fato de a corporação contar com um número bem mais expressivo de praças que, 

normalmente, são empregados na atividade fim (policiamento ostensivo).  

Concernente à escolaridade, constata-se significativa percentagem de policiais 

com ensino médio, 48%, contra apenas 2% com Ensino Fundamental (1% em cada nível do 

Ensino Fundamental), como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3: Distribuição dos entrevistados por nível de escolaridade. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, set./2013. 
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Considerando-se o universo pesquisado, 93% têm bom nível de educação formal. 

É também representativo o percentual com Ensino Superior: 45%. Percentagem resultante da 

soma de policiais com nível superior completo (28%) e cursando (17%). Conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012, p. 1), o censo demográfico de 2010 

mostra que, no decênio 2000/2010, o “Percentual de pessoas com curso superior completo 

subiu de 4,4% para 7,9%”; na região Nordeste, “de 2,3% para 4,7%”.  

Cabe ressaltar que o ingresso de policiais da PMRN no ensino superior deve-se 

tanto a interesses em adquirir/ampliar conhecimentos quanto à necessidade de qualificação 

para o trabalho, visando a ascender profissionalmente, embora, no geral, as promoções 

ocorram por mérito ou tempo de serviço.  

Formação, competência, habilidade e aperfeiçoamento, além de responsabilidade 

e comprometimento são imprescindíveis ao bom desempenho laboral, independentemente da 

profissão escolhida. Por isso, observa-se grande número de pessoas pleiteando vaga no 

mercado de trabalho. O mesmo ocorre às nele inseridas, pois a demanda é maior que a oferta; 

o que acirra a competitividade e, por conseguinte, a contratação se torna mais eletiva. 

Com os policias militares não é diferente, sobretudo por ser o nível médio a 

escolaridade mínima exigida pela PMRN, para o ingresso nas suas fileiras. Além disso, os 

próprios policiais, no intuito de realizarem um trabalho com mais competência e ciosos por 

serem promovidos a postos mais elevados, têm buscado se aperfeiçoar tanto por meio de 

cursos promovidos pela corporação como em instituições que oferecem ensino acadêmico.  

 

4.1.2 Nível de conhecimento sobre a síndrome da alienação parental 

 

À questão você sabe o que é síndrome da alienação parental, contida no Gráfico 

4, dentre os entrevistados, 2% não se manifestaram; 27% responderam sim.  

 

Gráfico 4: Sabe o que é síndrome da alienação parental. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, set./2013. 
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Estudos sobre a síndrome da alienação parental são recentes. Iniciaram-se em 

1985, na Universidade de Colômbia – EUA, motivados por pesquisas efetuadas pelo Dr. 

Gardner, professor de Psiquiatria Infantil. Gardner (apud TOSO, 2010, p. 2) comenta: 

 

Os profissionais de saúde mental, os advogados do direito de família e os 

juízes geralmente concordam em que temos visto, nos últimos anos, um 

transtorno no qual um genitor aliena a criança contra o outro genitor. Esse 

problema é especialmente comum no contexto de disputas de custódia de 

crianças, onde tal programação permite ao genitor alienante ganhar força no 

tribunal para alavancar seu pleito. Há uma controvérsia significativa, 

entretanto, a respeito do termo a ser utilizado para esse fenômeno. Em 1985 

introduzi o termo Síndrome de Alienação Parental para descrever esse 

fenômeno. 

 

Atribui-se o elevado índice de desconhecimento sobre o assunto, 71%, ao fato de 

tratar-se de um problema que, embora recorrente, ainda é ignorado pela sociedade em geral, 

inclusive por profissionais que atuam na esfera jurídico-social. Pelos danos causados à criança 

ou ao adolescente sob a responsabilidade do genitor alienador, a este são impostas sanções 

penais, dispostas nos artigos 1.635 a 1.638 do Novo Código Civil brasileiro.  

Questionando-se sobre ocorrências de casos de alienação parental na família, 

Gráfico 5, os resultados mostraram-se um tanto contraditórias, ao se fazer o cruzamento 

destes com os dados contidos no Gráfico 4. 

 
Gráfico 5: Em sua família houve/há casos de casos de alienação parental. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, set./2013. 

 

Somando-se as respostas sim (16%) e não (28%), obtém-se 44%; percentual bem 

superior aos 27% (Gráfico 4) que confirmaram saber o que é alienação parental. Crê-se que 

houve equívoco na interpretação da pergunta ou falta de clareza na sua elaboração. Nesse 

contexto, entende-se que as respostas sim e/ou não mantêm vínculo com a questão anterior. 
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Como mostra o Gráfico 6, à pergunta caso a PMRN ofereça palestras/cursos 

sobre síndrome da alienação parental, há interesse de participar, a maioria, 74%, (que em 

valores absolutos corresponde a 70 entrevistados), respondeu sim; 26%, não.  

 
Gráfico 6: Se a PMRN oferecer palestras/cursos sobre a SAP, há interesse  

em participar. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, set./2013.  

 

este com o Gráfico 4, é possível afirmar que, apesar da margem de diferença para 

menos, o significativo grau de interesse pelo assunto representa os 71% que revelaram não 

saber o que é a referida síndrome, acrescido dos 2% que não responderam. Tendo ainda como 

parâmetro o Gráfico 4, mesmo continuando uma diferença percentual, neste caso para mais, 

depreende-se serem os 26% não correspondentes aos 27% que afirmaram saber o significado 

de alienação parental. 

No que diz respeito a atendimento de ocorrências motivadas por alienação 

parental, Gráfico 7, alguns dados se revelam tão curiosos quanto o anterior.  

 

Gráfico 7: Atendimento de ocorrências envolvendo alienação parental.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, set./2013.  
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Se apenas 27% (Gráfico 4) afirmaram saber o que é alienação parental, como 

explicar que 17% disseram já haver atendido ocorrências motivadas pela alienação parental e 

35%, não? Foi bastante expressiva a resposta não sabe responder: 44%. Dado mais coerente, 

tendo-se em vista o elevado percentual de policias entrevistados que afirmou não ter 

conhecimento sobre o que é alienação parental.  

Cabe observar que, como normalmente a alienação é praticada de forma sutil, 

velada, é preciso o policial ter muita habilidade e bastante conhecimento sobre os vários 

indicadores que a sinalizam, pois o alienador se vale de inúmeros mecanismos para destilar 

seu ódio contra o sujeito não detentor da guarda do menor.  

Consoante o Gráfico 8, dos 81% que se propuseram a expor suas concepções a 

respeito da síndrome da alienação parental, apenas 8% o fizeram de maneira satisfatória, pois 

disseram tratar-se de um distúrbio ou alteração psico-comportamental em consequência da 

alienação parental. Esta praticada pelo genitor ou responsável direto pela guarda do menor, 

contra o sujeito não guardião, pensamento fortalecido pelo que diz Pinto (2011, p. 1): 

 

A Síndrome da Alienação Parental consiste na manipulação da criança por 

um dos genitores –aquele que detém a sua guarda- contra o outro genitor, de 

modo a incutir na mente dessa criança um sentimento de rechaço e repulsa, 

destruindo assim os vínculos de afeto, amor e carinho entre eles. 

 

Gráfico 8: O que você entende por síndrome da alienação parental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, set./2013. 

 

Dentre a população entrevistada, 19% deram respostas ininteligíveis; 73% 

confundiram-na com alienação parental. No entanto, pela clareza e objetividade das respostas, 

pode-se afirmar que esse equívoco não denota desconhecimento sobre o assunto.  

A confusão terminológica deve-se ao fato de ser a alienação parental quem 

desencadeia a síndrome, responsável por inúmeros distúrbios no menor e também afeta, 

sobremaneira, o alienado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho, fruto de pesquisa bibliográfica e de campo, traçou-se, ainda que 

sucintamente, um quadro evolutivo da família, destacando-se as mudanças de que foi alvo a 

partir do meado do século XX. Discutiu-se aspectos relacionados à alienação parental e a 

síndrome que, por vezes, esse ato abjeto desencadeia no menor, por lhe serem incutidas ideias 

negativas sobre o genitor não guardião.  

Afora isso, fez-se uma análise dos dados coletados, por meio de questionários 

abertos, aplicados a policiais militares da PMRN, no intuito de identificar-lhes o nível de 

conhecimento no que se refere à alienação parental e a síndrome por ela provocada.  

Considerando-se o elevado percentual de policias que ignora o assunto, como se 

constatou pelo resultado da pesquisa, entende-se ser importante que dele tomem ciência, o que 

os ajudará tanto no campo profissional como na vida pessoal. Como se mostrou no transcurso 

do trabalho, as atitudes de alienação desencadeiam sérios problemas na criança e/ou 

adolescente e também afeta o alienado e respectiva família. 

No entanto, é compreensível esse desconhecimento porque, apesar da alta 

incidência de casos (de alienação parental), dada a sutileza com que é praticada, ainda é pouco 

difundida. Atualmente, essa prática criminosa é passível de punição, conforme determina a 

Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. 

Focando-se nesse prisma, e reiterando a importância do tema, sugere-se que a 

PMRN, com o apoio de uma equipe multidisciplinar, desenvolva trabalhos de conscientização 

sobre a temática e ofereça assistência jurídica e psicossocial aos membros da corporação e 

respectivos familiares. 

O estudo se mostrou relevante pela possibilidade de despertar a curiosidade nos 

referidos profissionais sobre a temática em análise, no sentido de que, ao abordarem um 

menor em conflito com a lei, procurarem identificar se o comportamento apresentado é 

consequência de alienação parental. 

Espera-se, portanto, que esta atividade motive a elaboração de outros trabalhos 

similares e, assim, a alienação parental, problema ainda praticamente imperceptível, dada a 

forma sutil com que se manifesta, passe a ser conhecido por um quantitativo maior de 

pessoas, o que poderá tomar feições preventivas. 

Ao ensejo, ressalta-se a importância do Curso de Aperfeiçoamento de Oficias, 

cujo corpo docente contribuiu bastante para ampliação dos conhecimentos profissionais. 
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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


