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O DIREITO DOS FILHOS A SEUS PAIS
Maria Berenice Dias,
Advogada
Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração.
Ser mãe é padecer no paraíso.
Estes versos de um poema de Coelho Neto retratam toda uma
cultura sexista que enaltece a maternidade como o mais importante
ponto de gratificação da mulher. Foi o que sempre lhe ensinaram. Ela
precisa querer e gostar de ser mãe. É algo tão sublime que deve ser seu
único sonho, sua realização plena.
Essa crença é estimulada desde muito cedo. Quando nasce, a
menina ganha um número sem fim de bonecas, de todos os feitios e
tamanhos. Com elas, uma parafernália de apetrechos, para atender às
necessidades iguais a de uma criança: fraldas, bicos, mamadeiras,
carrinhos, roupinhas, caminhas.
Os bebês parecem de verdade: choram, mamam, fazem xixi. Isso
demanda muitos cuidados, que as mamães são obrigadas a atender.
Afinal, precisam ser responsáveis por seus filhinhos!
A fim de referendar as obrigações femininas para com seus filhos,
chega-se a falar em instinto maternal; como se o vínculo tivesse origem
animal. Isso, mais a glorificação do Dia das Mães - promovida por
interesses puramente comerciais -, acaba transformando a mulher em
verdadeira mártir, com a única missão de ter filhos, criá-los e sacrificar-se
por eles.
Esse aprendizado, ou melhor, adestramento a que a mulher é
submetida, faz com que ela sinta-se dona dos filhos. Assim era quando
criança, com suas bonecas. Além do dado cultural, há o respaldo
biológico. O filho se desenvolve no ventre materno. A mãe o amamenta
depois do nascimento. Claro que só pode sentir que o filho é uma
propriedade dela.

Enquanto isso, os meninos nem podem chegar perto de bonecas.
Elas são arrancadas de seus braços, sob o argumento de que é “coisa de
mulherzinha”, manifestação que revela o verdadeiro pavor à eventual
possibilidade de o filho vir a se tornar homossexual.
Eles acabam mandados para a rua, com suas bolas, carrinhos e
todo um arsenal de armas, para brincar com os amigos. Precisam
aprender a ser fortes e competitivos. Por isso, não podem chorar e nem
levar desaforo para casa. A eles é imposto um dever, com a afirmativa:
“seja homem!”.
Esse quadro acaba refletido na atuação da lei e de seus
aplicadores. Quando ocorre a separação do casal, sequer é questionada
a possibilidade de os filhos não ficarem sob a guarda da mãe. Ao pai é
imposta a obrigação de pagar alimentos e são deferidas escassas
oportunidades de visitas - em dias e horários previamente estabelecidos.
Ele torna-se refém da vontade materna. O eventual inadimplemento do
encargo alimentício sujeita o pai à cadeia. Já o descumprimento do
direito de convivência por parte da mãe não costuma ter qualquer
consequência. Nem mesmo uma guarda compartilhada e a alienação
parental retiram da mãe o poder absoluto sobre os filhos.
Na maioria das vezes os juízes não impõem a guarda
compartilhada, quando não é respeitada. Limitam-se, singelamente, a
homologá-la, diante do consenso entre os pais. A Lei da Alienação
Parental é clara ao definir condutas e prever sanções a quem impede a
convivência dos filhos com ambos os genitores. Mas a justiça ainda
resiste.
A dificuldade de reconhecer como abusivas as posturas
aparentemente protetoras não é somente dos juízes. Também os
profissionais das áreas psicossociais, com base na teoria da divisão
tarifada das chamadas funções maternas e paternas, não conseguem
identificar que estão frente à implantação de falsas memórias.

Atestam indícios de abuso, de forma precipitada e irresponsável,
somente pelo relato da mãe e por escassos contatos com a criança. Com
tal prova, o advogado socorre-se da justiça. O juiz, por medo de
desatender ao princípio da proteção integral, sumariamente suspende
as visitas, sem sequer ouvir o outro genitor.
Obtido o resultado almejado, é fácil protelar o andamento do
processo. E a prova de fatos negativos – como a inexistência de práticas
abusivas – é quase impossível. A demanda se arrasta. Com a
interrupção da convivência, rompem-se também os vínculos de afeto.
A criança, fragilizada pela separação dos pais, tende a confiar e a
acreditar naquele com quem convive. O medo de desagradar e “trair” o
genitor que obtém a guarda faz com que repudie o outro, ainda que o
ame. Passa a ser um dilema, que ela procura contornar - em sua
inocência -, dizendo que “não gosta, não quer ver”. É o jeito encontrado
para reprimir a dor da perda. Essa crise de lealdade a acompanha ao
longo da vida.
É uma realidade perversa. Não há mais espaço para omissões.
Nem dos pais, nem de juízes, promotores, advogados, psicólogos,
psiquiatras e assistentes sociais. São todos responsáveis por atentar ao
melhor interesse da criança e do adolescente, que têm o direito
constitucionalmente assegurado à convivência familiar, com ambos os
pais, mesmo que em espaços diferentes.
O fim de uma relação, como o casamento, não implica privar o
filho dos cuidados de quem o ama. É necessário assegurar a formação
da identidade e a construção da personalidade de forma plena.
Certamente estes são os ingredientes indispensáveis ao direito
fundamental à felicidade. Um direito de todos e de cada um!

APRESENTAÇÃO

A Alienação Parental é uma realidade, portanto nosso objetivo
consiste em informar, alertando sobre danos irreparáveis, e propor a
união entre todos os profissionais nela envolvidos, para encontrar
soluções que exterminem este abuso, que rouba o colorido, deixando a
vida em preto e branco.
Quando os genitores não conseguem separar a conjugalidade da
parentalidade, podem acabar tornando os filhos reféns e cúmplices de
conflitos que não lhes pertencem. Com isso, acabam retirando a alegria
da infância, a liberdade da adolescência, tornando-os marionetes
quando adultos.
Os danos podem ser irreparáveis, ferindo a própria Constituição
Federal, no artigo 227, que assegura, com absoluta prioridade, o direito a
uma convivência familiar harmônica.
A Alienação Parental, nosso objeto de discussão nesta cartilha,
vai também contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante
ao menor as oportunidades e facilidades rumo ao pleno desenvolvimento
físico e mental. É, ainda, conduta considerada ilícita na Lei nº
12.318/2010.
Nosso trabalho de Combate à Alienação Parental é dedicado a
todas as crianças e adolescentes, pois de alguma forma, são eles que
depositam em nossas mãos a Esperança de um futuro melhor.
Melissa Telles Barufi - Advogada
Sandra Maria Baccara Araújo - Psicóloga

6
ALIENAÇÃO PARENTAL
“Muitas vezes, quando da ruptura da vida conjugal, um
dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente o
luto da separação e do sentimento de rejeição, de traição,
surge um desejo de vingança. É desencadeado um
processo de destruição, de desmoralização, de
descrédito do ex-parceiro. O filho é utilizado como
instrumento de agressividade – é induzido a odiar o outro
genitor. Trata-se de uma verdadeira campanha de
desmoralização. A criança é induzida a afastar-se de
quem ama e de quem também a ama. Isso gera
contradição de sentimentos e destruição do vínculo entre
ambos. Restando órfão do genitor alienado, acaba se
identificando com o genitor patológico, passando a
aceitar como verdadeiro tudo o que lhe é informado”.
(Manual de Direito das Famílias, de Maria Berenice Dias,
primeira mulher a ingressar na magistratura no Rio
Grande do Sul, fundadora e atual vice-presidente do
Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM)
Os esforços para combater a Alienação Parental são recentes,
apesar de diagnosticada nos anos 80, pelo psiquiatra americano Richard
Gardner, responsável pelo termo Síndrome de Alienação Parental.
As consequências envolvem igualmente genitores, avós, tios e
demais familiares. O contato com clientes ou pacientes nos fez perceber
o quanto a falta de informação e a morosidade no diagnóstico correto do
conflito podem intensificar o sofrimento.
“Esquece! Isso é assim mesmo. Quer muito um filho? Então é
melhor procurar um novo parceiro” são conselhos que algumas vítimas
costumam receber, diante da insensibilidade que os cerca. “Filho
pertence à mãe. O pai serve para pagar a conta no fim do mês.”
Por vezes, as “pérolas” partem de autoridades policiais, a
exemplo do que um pai teve que ouvir ao denunciar o descumprimento
de ordem judicial: “Não perca seu tempo. Não vai dar em nada mesmo”.
Diante disso, o que esperar das demais pessoas?
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Num grupo de debates em uma rede social, uma
profissional da área jurídica chegou a dizer que já se tratava de um
tema do passado, diante da aprovação de legislação específica,
carimbando a certeza de que no Brasil poucos se preocupam
realmente com soluções.
Desta forma, ao estudar a fundo as causas da Alienação
Parental, nos deparamos com um universo de dificuldades, uma
infinidade de questionamentos sem respostas, incluindo as de
autoridades que não sabem como agir.
Nos últimos anos, atendemos e ouvimos muitos relatos em
nossos escritórios e consultórios, bem como através da Associação
Brasileira Criança Feliz, nos diversos encontros no Grupo Vivências.
Esse turbilhão de experiências nos autoriza hoje a dizer que
existe sim um remédio que poderá aliviar o sofrimento das vítimas, um
caminho, às custas de muito trabalho, incluindo a prevenção.
O primeiro passo é não negar a ineficácia na solução de
conflitos: genitores afastados de seus filhos injustificadamente e
ocorrências policiais elaboradas com base em falsas acusações.
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Muitas dessas acusações são feitas utilizando levianamente a Lei
Maria da Penha, um instrumento precioso contra iniquidades. Graças a
esse ato irresponsável, inúmeras pessoas aguardam um julgamento
digno, pessoas que passam por denúncias de abuso sexual, que sofrem
humilhações, que têm o poder familiar destituído e os filhos afastados,
privações que atingem até mesmo os avós; em várias situações, morrem
antes do prazer de ter os netos no colo.
Todos perdem, mas quem perde mais, no final das contas, o colo
precioso de uma avó? Nós sabemos quem. E esse “quem” tem pouco
poder em meio aos conflitos familiares, que envolvem especialmente o
orgulho e o rancor. São crianças e adolescentes que falam, mas não são
ouvidos.
O QUE DIZ A LEI
No Brasil, a questão tornou-se mais debatida com a promulgação
da Lei nº 12.318/2010, art. 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 genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à
manutenção de vínculos com este.”
A lei é clara. Havendo indício de ato de alienação parental, o
processo terá tramitação prioritária. O juiz determinará, com urgência,
ouvido o Ministério Público, as medidas necessárias.
Fará com que seja preservada a integridade psicológica da
criança ou do adolescente, e assegurada a sua convivência com o
genitor, viabilizando a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.
O juiz poderá estipular multa ao alienador, além de determinar a
alteração da guarda ou retirar o menor da residência em que vive, por
ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar.
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QUEM ALIENA?
Pesquisas apontam as mães como as maiores alienadoras, uma
vez que grande parte dos julgamentos ainda as define como detentoras
da guarda dos filhos. Mas erra quem pensa que o ex-parceiro - o genitor não possa ser o algoz.
A Alienação Parental não escolhe o autor da prática dolosa, que
pode incluir terceiros, como os avós, explica o jurista Igor Nazarovicz
Xaxá, no trabalho A Síndrome da Alienação Parental e o Judiciário.
COMO OCORRE?
A Lei n.º 12.318/2010 identifica, com exemplos, as condutas de
Alienação Parental.
“Tem a intenção de imprimir caráter educativo à
norma, na medida em que devolve claramente à
sociedade legítima sinalização de limites éticos
para o litígio entre ex-casal” (Elizio Luiz Perez.
Breves Comentários Acerca da Lei da Alienação
Parental (Lei nº 12.318/2010). In: DIAS, Maria
Berenice (coord.). Incesto e Alienação Parental:
realidades que a justiça insiste em não ver. 2.ed.
São Paulo, 2010).
São sete incisos, transcritos a seguir, que exemplificam as
condutas contempladas na lei, em seu artigo 2.º.
I - Realizar campanha de desqualificação da conduta do
genitor no exercício da paternidade ou maternidade.
Entre as formas de alienação parental está a contínua
desautorização promovida por um dos pais ou até mesmo pelos dois;
visa a desqualificar: “Sua mãe é muito rígida, deveria se tratar”. “Seu pai
não é confiável, já nos abandonou uma vez.”
Condutas assim fazem o filho sentir-se desprotegido na
companhia do genitor que sofre a acusação. A pressão é tão forte que
pode acarretar no próprio alienado a ideia de que realmente não possui
condições de manter os contatos. E começa a evitá-los.
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II - Dificultar o exercício da
autoridade parental.
Mas é bom que todos saibam que,
ainda que definida a guarda como unilateral,
tanto o pai como a mãe continuam com o
mesmo direito e dever de exercer a
autoridade. É comum a concepção: “Eu
tenho a guarda, então eu decido”.

Errado. Uma separação não anula a autoridade parental. Ambos
continuam na obrigação de educar, cuidar e ditar normas de
comportamento. Não são palavras ao vento. Está na Carta Magna, artigo
229.
III - Dificultar contato de criança ou adolescente com genitor.
O “desfazer” da família, independentemente do motivo, não pode
interferir na relação estabelecida entre pais e filhos. O contato de quem
não detém a guarda vai muito além dos dias e horários estabelecidos às
visitas. Pelo contrário, deve ser contínuo, ainda que por meios não
presenciais, como telefone e internet.
IV - Dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivência familiar.
E nada de “esquecer” os dias da visita, com viagens ou saídas
repentinas. Boicotar as visitas é uma maneira bastante utilizada pelo
alienador. Esta conduta deve ser muito bem observada pelos familiares e
operadores do direito, pois em nossa opinião é um dos primeiros passos
do alienador.
E o silêncio do detentor da guarda - que não raramente lança mão
da chantagem para que seus propósitos egocêntricos e vingativos se
materializem - provoca mais ainda a ausência de estímulo para a
manutenção do vínculo.
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V - Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço.
A busca incessante pelo afastamento do outro leva a situações de
extrema injustiça na participação em momentos importantes na vida do
menor. Um exemplo é não avisar datas importantes, como a de uma
apresentação na escola, ou pior, uma internação no hospital ou alteração
de endereço sem comunicação prévia.
Deixa, assim, o genitor alienado de tomar parte da vida do menor,
não estando presente nos momentos importantes deste, o que vem
acarretar para ele o sentimento de abandono, cuja consequência
posterior estará na repulsa da sua presença, motivada pela ação do
genitor alienador.
VI - Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra
familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a
convivência deles com a criança ou adolescente.
A ideia fixa de atingir o objetivo pode chegar ao extremo com base
em falsas denúncias de maus tratos, uso indevido da Lei Maria da Penha,
falsas denúncias de abuso sexual. São alegações graves com
consequências emocionais que podem ser irreparáveis
emocionalmente, para toda a família. Retrata o lado mais sórdido de uma
vingança, com o sacrifício da própria prole.
VII - Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou do adolescente com
o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
De todas as situações comentadas, esta última quase representa
um ponto final na convivência, gerando ainda mais sofrimento.
Porém, isso não significa que todo o detentor da guarda está
impedido de mudar de domicílio. Significa que não o pode fazer sem
qualquer justificativa plausível.
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CONSEQUÊNCIAS
O processo de Alienação Parental gera um profundo sentimento
de desamparo, gerando na criança ou adolescente cujo grito de socorro
que não é ouvido, uma vez que não é reconhecido como sujeito. Este
grito acaba por se transformar em sintoma, que poderá ser expresso
tanto no corpo, por um processo de somatização, quanto por um
comportamento antissocial.
Gardner descreve três estágios da Síndrome:
1) Estágio leve – quando nas visitas há dificuldades no momento
da troca dos genitores;
2) Estágio moderado – quando o genitor alienante utiliza uma
grande variedade de artifícios para excluir o outro;
3)Estágio agudo – quando os filhos já se encontram de tal forma
manipulados, que a visita do genitor alienado pode causar pânico ou
mesmo desespero.
A Síndrome de Alienação Parental é uma condição capaz de
produzir diversas consequências nefastas, tanto em relação ao cônjuge
alienado quanto ao próprio alienador, mas certamente seus efeitos mais
dramáticos recaem sobre os filhos.
Sem tratamento adequado, pode produzir sequelas capazes de
perdurar para o resto da vida, pois implica comportamentos abusivos
contra a criança. Instaura vínculos patológicos, promove vivências
contraditórias da relação entre pai e mãe, cria imagens distorcidas da
figura dos dois, gerando um olhar destruidor e maligno sobre as relações
amorosas em geral.
Esses conflitos podem aparecer na criança sob a forma de
ansiedade, medo, insegurança, isolamento, tristeza, depressão,
hostilidade, desorganização mental, dificuldade escolar, baixa tolerância
à frustração, irritabilidade, enurese (descontrole urinário), transtorno de
identidade ou de imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla
personalidade, inclinação ao álcool e às drogas; em casos mais
extremos, a ideias ou comportamentos suicidas.
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A Síndrome, uma vez instalada, enseja que o menor, quando
adulto, padeça de um grave complexo de culpa por ter sido cúmplice de
uma grande injustiça contra o genitor alienado. Por outro lado, o genitor
alienante passa a ter papel de principal e único modelo para a criança,
que no futuro tenderá a repetir o mesmo comportamento.
Os efeitos da Síndrome podem se manifestar por meio de perdas
importantes: morte de pais, familiares próximos, amigos etc. Como
decorrência, a criança (ou o adulto) passa a revelar sintomas diversos:
ora apresenta-se como portadora de doenças psicossomáticas, ora
mostra-se ansiosa, deprimida, nervosa e, principalmente, agressiva.
Por essas razões, instalar a Alienação Parental em uma criança é
considerado um comportamento abusivo pelos estudiosos do tema, da
mesma forma que os de natureza sexual ou física. Afeta também o
genitor alienado, além dos demais familiares e amigos, privando a
criança do necessário e salutar convívio com todo um núcleo afetivo do
qual faz parte e ao qual deveria permanecer integrada.
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MITOS E VERDADES
1- A mãe é sempre a alienadora?
Errado. Alienador é aquele que coloca ou tenta colocar a criança
ou adolescente contra o pai ou a mãe, mas encontramos pais, avós, tios
e até babás causando o mesmo mal.
2- O alienador é sempre quem detém a guarda da criança e do
adolescente?
Não. O alienador é a pessoa que, responsável pela criança ou
adolescente, seja o guardião ou não, incute nela a ideia que o(s)
genitor(es), os avós, tios ou outras pessoas significativas para eles
podem causar mal, não gostam dele, os abandonaram ou os trocaram
por outras pessoas ou filhos.
3- O alienador é um psicopata?
Não necessariamente. Entendemos ser alguém com um distúrbio
emocional que merece ser tratado. O alienador também sofre, mesmo
não percebendo que na maioria das vezes é o autor desse sofrimento.
4- O alienador não ama os filhos?
Acreditamos que o amor que lhes dedica é doentio. São pessoas
que não conseguem se diferenciar dos filhos, assim como não
diferenciam a relação conjugal da parental. O poder familiar, como
preconiza a Constituição Federal, não acaba com o final do casamento.
5- O alienado não aliena?
Infelizmente pode acontecer, quando não suporta a dor da
separação ou por estar distante dos filhos. Quando pode, tenta
desqualificar o responsável pela guarda. Se o detentor da guardar for
também um alienador, a combinação é explosiva, ampliando nos filhos
um grave conflito de lealdade.
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6- Quem não tem a guarda não pode ‘‘se meter’’ na criação do filho?
Ainda que definida a guarda como unilateral, ambos - pai e mãe continuam com o direito e o dever de exercer a autoridade, não anulada
com a separação. Continuam a educar, cuidar e ditar normas de
comportamento.
7- Quem não paga pensão alimentícia tem direito de conviver com os
filhos?
Conviver com os pais é um direito dos filhos e receber a pensão
também. Aquele que não paga pune os filhos. Mas se não pagar, o outro
genitor que detém a guarda não pode proibir os contatos, ou isso acabará
se tornando uma punição em dobro.
8- Tenho a obrigação de suportar a(o) nova(o) namorada(o) da(o) ex?
Não, mas seu filho não é você. Ele deve ser ensinado a respeitar a
nova ou o novo namorado dos pais, que são livres para escolher novos
companheiros.
9- É possível prevenir a Alienação Parental?
A educação é sem dúvida a principal forma de prevenção. Fala
sobre o problema e divulgar seu conceito também ajuda. A Lei n.º
13218/10 prevê que o alienador, num primeiro momento, deve ser
advertido sobre sua conduta. É um aspecto altamente educativo, pois
permite que ele tome consciência do fato.
Lamentamos o veto ao artigo sobre a mediação na Lei n.º
13218/10, pois acreditamos ser uma forma de trabalhar o litígio. Devemos
lutar para que seja reconhecida pelos magistrados e passe a ser indicada.
10- Todo ato de alienação parental é praticado de forma consciente?
Não. Pode ser que o alienante esteja agindo de maneira
inconsciente, por isso tão necessária o conhecimento das condutas e
consequências da alienação parental.
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OS 20 PEDIDOS DOS FILHOS DE PAIS SEPARADOS
Mãe e Pai!
1 - Nunca esqueçam: eu sou a criança de vocês dois. Agora, moro só com
um de meus pais, e este me dedica mais tempo. Mas preciso também do
outro.
2 - Não me perguntem se eu gosto mais de um ou do outro. Eu gosto de
“igual” modo dos dois. Então, não critique o outro na minha frente, porque
isso dói.
3 - Ajudem-me a manter o contato com aquele dentre vocês com quem
não fico sempre. Marque o seu número de telefone para mim, ou
escreva-me o seu endereço num envelope. Ajudem-me, no Natal, ou no
seu aniversário, para poder preparar um presente para o outro. Das
minhas fotos, façam sempre uma cópia para o outro.
4 - Conversem como adultos. Mas conversem. E não me usem como
mensageiro entre vocês, ainda menos para recados que deixarão o outro
triste ou furioso.
5 - Não fiquem tristes quando eu for com o outro. Aquele que eu deixo não
precisa pensar que não vou mais amá-lo daqui alguns dias. Eu preferia
sempre ficar com vocês dois, mas não posso dividir-me em dois
pedaços, só porque a nossa família se rasgou.
6 - Nunca me privem do tempo que possuo com o outro. Uma parte do
meu tempo é para mim e para a minha Mãe; outra parte de meu tempo é
para mim e para o meu Pai.
7 - Não fiquem surpreendidos nem chateados quando eu estiver com o
outro e não der notícias. Agora tenho duas casas, e preciso distingui-las
bem, senão não sei mais onde fico.
8 - Não me passem ao outro, na porta da casa, como um pacote.
Convidem o outro por um breve instante para entrar, e conversem como
vocês podem ajudar a facilitar a minha vida. Quando me vierem buscar
ou levar de volta, deixem-me um breve instante com vocês dois.
9 - Vão buscar-me na casa dos avós, na escola ou na casa de amigos se
vocês não puderem suportar o olhar do outro.
10 - Não briguem na minha frente. Sejam ao menos tão educados quanto
vocês seriam com outras pessoas, ou tanto quanto exigem de mim.
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11 - Não me contem coisas que ainda não posso entender. Conversem
sobre isso com outros adultos, mas não comigo.
12 - Deixem-me levar os meus amigos na casa de cada um. Eu desejo
que eles possam conhecer a minha Mãe e o meu Pai, e achá-los
simpáticos.
13 - Concordem sobre o dinheiro. Não desejo que um tenha muito e o
outro muito pouco. Tem de ser bom para os dois, assim poderei ficar à
vontade com os dois.
14 - Não tentem "comprar-me". De qualquer forma, não consigo comer
todo o chocolate que eu gostaria.
15 - Falem-me francamente quando não cabe no orçamento. Para mim, o
tempo é bem mais importante que o dinheiro. Divirto-me bem mais com
um brinquedo simples e engraçado do que com um novo brinquedo.
16 - Não sejam sempre "ativos" comigo. Não tem de ser sempre alguma
coisa de louco ou de novo quando vocês fazem alguma coisa comigo.
Para mim, o melhor é quando somos simplesmente felizes para brincar e
que tenhamos um pouco de calma.
17 – Tentem deixar o máximo de coisas idênticas na minha vida, como
estava antes da separação. Comecem com o meu quarto, depois com as
pequenas coisas que eu fiz sozinho com meu Pai ou com minha Mãe.
18 - Sejam amáveis com os meus outros avós, mesmo que, na sua
separação, eles ficaram mais do lado do seu próprio filho. Vocês também
ficariam do meu lado se eu estivesse com problemas! Não quero perder
ainda os meus avós.
19 - Sejam gentis com o novo parceiro que vocês encontrarem ou já
encontraram. Preciso também me entender com essas outras pessoas.
Prefiro quando vocês não têm ciúme um do outro. Seria de qualquer
forma melhor para mim quando vocês dois encontrassem rapidamente
alguém que vocês possam amar. Vocês não ficariam tão chateados um
com o outro.
20 - Sejam otimistas. Releiam todos os meus pedidos. Talvez vocês
conversem sobre eles. Mas não briguem. Não usem os meus pedidos
para censurar o outro. Se vocês o fizerem, vocês não terão entendido
como eu me sinto e o que preciso para ser feliz.
Existência Educação Infantil Blog
Fonte: Tribunal de Família e Menores de Cochem-Zell (Alemanha)
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Alienação Parental – A informação como solução
Ana Brúsolo Gerbase,
Advogada
Ao ver de perto os danos causados pela prática da alienação
parental, pergunto-me onde vamos parar, ou melhor, onde irão parar
nossas crianças. Crianças que representam a geração do futuro de
famílias, que hoje se perdem em mágoas, frustrações e vinganças.
Quando a relação conjugal acaba, geralmente vem carregada de
sofrimento, sonhos desfeitos e da culpa comumente atribuída ao “outro”,
que passa a ser o grande vilão da história. Muitos são os genitores, na
grande maioria os pais, que sofrem as amargas consequências das
práticas do genitor alienador que, impulsionado por um egoísmo cego,
maltrata e fere o próprio filho com o objetivo de afastá-lo do ex-cônjuge,
satisfazendo, assim, seu mais profundo sentimento de vingança.
É este genitor que bate à porta de nossos escritórios trazendo dor,
saudades e muitos processos debaixo do braço. Paramos para ouvi-lo,
uma, duas horas, mas não são suficientes. Ele precisa falar, colocar para
fora a mágoa armazenada que insiste em apertar-lhe o peito para, então,
organizar a confusão instalada em sua mente enquanto tenta entender o
que acontece ao seu redor, devastando sua vida. Entender por que o
filho, tão amado e querido, de repente não corre mais em busca de um
abraço, não lhe oferece mais aquele sorriso espontâneo, não o chama
mais de pai ou mãe.
Este genitor precisa de respostas que não temos, e de uma
urgência muito distante da melhor celeridade que podemos vislumbrar.
Empenhada na constante busca de soluções para aplacar a dor e
a angústia que vivem estes genitores, a Associação Brasileira Criança
Feliz idealizou o Projeto Grupo Vivências, voltado para o apoio e
esclarecimento aos pais, vítimas ou não da Alienação Parental.
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O Grupo Vivências é gratuito e aberto a todos que dele desejarem
participar. Realizado sempre com o apoio de um psicólogo e do
coordenador do grupo, proporciona, além do esclarecimento e
orientação, a oportunidade destes pais ouvirem e serem ouvidos em
histórias tão particulares e, ao mesmo tempo, tão idênticas.
O trabalho desenvolvido no Grupo Vivências não direciona, não
instiga. Apenas esclarece e, através da reflexão, pode levar o indivíduo à
percepção daquilo que está vivenciando e da forma como está reagindo
à tamanha agressividade.
É neste espaço que pensamentos, sentimentos e falas se
organizam e, muitas vezes, levam esses pais ao entendimento e clareza
daquilo até então desconhecido. É muito difícil para a vítima da alienação
parental raciocinar em meio a esse turbilhão de sentimentos de raiva,
medo, angústia e revolta. Ela perde o discernimento necessário para
agir de forma adequada. Num primeiro momento, ela não entende bem o
que está acontecendo e nem imagina o que poderá acontecer.
A primeira ideia que lhe ocorre é buscar um advogado. Esse
advogado deve estar preparado para receber e orientar adequadamente
o sujeito vítima ou não da alienação parental, inclusive com a
colaboração de outros profissionais, como um psicólogo, fundamental
nestes casos envolvendo famílias.
Importante perceber que o advogado recebe, também, o genitor
alienador, que precisa, tanto ou mais, de orientação, principalmente do
profissional da psicologia. Aqui a função dos profissionais é essencial
para o desenrolar da questão trazida.
Muitas vezes o alienador acusa o outro genitor de abuso sexual,
envolvendo a criança numa história perversa, fazendo com que esta
descreva fatos que não ocorreram e, até, acredite neles.
O advogado deve estar atento para não compactuar com as
supostas alegações trazidas pelo genitor alienador, nem tampouco
instigar o genitor que alega estar sendo alienado.
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Há que se avaliar, com muita responsabilidade, tudo que lhe é
trazido, pois, verdadeiras ou não, consequências terão na vida da
criança ou adolescente.
A alienação parental não atinge apenas o genitor, mas também
seus familiares, que acabam impedidos de manter contato com a criança
ou adolescente envolvido, o que leva a um sofrimento extenso.
O trabalho do Grupo Vivências alcança a todos – pais e familiares.
É importante que o grupo familiar conheça a alienação parental para
poder lidar com ela e com suas consequências, amparando e
fortalecendo uns aos outros.
Através da experiência com o Grupo Vivências Rio de Janeiro,
percebo e reconheço a importância desse trabalho. Após alguns
encontros, é fácil observar mudanças no comportamento dos
envolvidos, graças à informação.
Ao entender a alienação parental, seus motivos e razões, o
indivíduo acaba entendendo o alienador. Com essa compreensão fica
mais fácil tomar atitudes corretas e adequadas que levarão não à reação,
mas ao enfrentamento da situação e da busca da melhor solução ao
conflito existente.
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Contribua com o nosso trabalho
Operadores do direito e da psicologia de mãos dadas para buscar
soluções. Enquanto processo sistêmico, precisamos estar unidos na
análise do problema. Cada um com o seu saber específico, porém
pensando em respostas parceiras, a fim de dar maior celeridade aos
processos judiciais e, com isso, amenizar o sofrimento dos sujeitos que
vivenciam a Alienação Parental.
Você está sendo convidado a colorir a vida
de muitas pessoas e a mudar o mundo!

Entre em contato
Associação Brasileira Criança Feliz
http://www.criancafeliz.org
Grupo Vivências RS – Um projeto da Associação Brasileira Criança Feliz
Coordenação: Melissa Telles Barufi e Jamille Voltolini Dala Nora
Grupo Vivência RJ – Um projeto da Associação Brasileira Criança Feliz
Coordenação: Ana BrúsoloGerbase

Saiba mais
http://www.criancafeliz.org
grupovivencias@criancafeliz.org
imagens retiradas do google.com.br

