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O tema pesquisado é um fenômeno cada vez mais observado entre os profissionais 
dos meios jurídicos e psicossociais. A alienação parental refere-se à situação em 
que um genitor faz modificar a percepção que a criança tem sobre o outro genitor, 
intentando a afastá-lo. O pai ou a mãe da criança a instrui contra o outro, com o 
propósito de induzir o rompimento dos laços afetivos entre eles, ou até mesmo 
impossibilitar a construção de afeição entre a criança e este, gerando no menor um 
sentimento de repudio a um dos pais sem qualquer justificativa. É importante 
entender os efeitos psicológicos decorrentes desse problema, bem como os 
prejuízos que acarretam na vida e no desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
Essa temática é recente em nosso ordenamento jurídico, por isso a importância de ir 
afinco sobre o assunto, bem como os números crescentes de casos de vitimas 
dessa ofensiva. Os objetivos do trabalho é compreender a prática da Alienação 
Parental e a percepção desses efeitos nas vitimas, buscando uma investigação das 
suas consequências, bem como uma conscientização para os problemas futuros à 
sociedade familiar, apontando os malefícios psicológicos, caracterizando o 
comportamento do genitor alienador e observando como o Poder Judiciário se 
comporta sobre o assunto, bem como as possíveis soluções jurídicas para a 
repressão dessa prática. A metodologia utilizada nessa pesquisa será o referencial 
teórico Comportamentalista, pois é o mais adequado para os objetos que são 
estudos da Psicologia, e tem a análise da previsão do comportamento que podem 
ser observados. O método científico empregado será o hipotético dedutivo e a 
técnica de pesquisa escolhida foi à revisão bibliográfica, explorando o tema em 
livros, leis, e artigos na internet. 
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