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A síndrome de alienação parental (SAP), refe-
renciada pela primeira vez nos EUA nos anos
oitenta, surge cada vez mais como algo cons-
titutivo, inerente à própria natureza dos pro-
cessos mentais do desamor. É assim?
Julgo que sim, embora neste caso não signi-
fique obrigatório, mas apenas que é fre-
quente nos processos de separação ou de di-
vórcio. A SAP surge nos processos de divór-
cio em que um dos progenitores decide
levar a ruptura do casal a um máximo de
conflito e de confronto, utilizando aquela
que é por vezes a última e única coisa que as
duas pessoas têm em comum: os filhos.
Apesar de a SAP surgir nos contextos de se-
parações ou divórcios, interessa abordar algo

que é anterior ao surgimento da mãe e do pai 
– refiro-me à natureza das relações amorosas
entre as mulheres e os homens. Ao facto, tam-
bém, de os filhos serem muitas vezes os fru-
tos da paixão amorosa. Faz sentido continuar-
mos a ter filhos da paixão?
A SAP surge num momento em que o res-
peito, a consideração pelo outro (que tem o
direito a relacionar-se e ter um papel acti-
vo na educação dos filhos depois da ruptu-
ra), se perde. E esses filhos, que deveriam
continuar a relacionar-se com a mãe e com
o pai, independentemente de os pais já não
viverem juntos, são utilizados e psicologi-
camente abusados. Não devemos ver isto
como o resultado de um amor desmedido

de um dos pais pelos seus filhos. Não. Isto é
usar e abusar dos filhos. Tal como eu posso
agredi-la com esta mala, também posso
lançar-lhe o nosso filho em comum. Trata-
-se da falta de respeito pelo papel que o ou-
tro pai ou mãe tem o direito a ter na vida
dos filhos depois do divórcio. Os casais con-
fundem o seu divórcio com o divórcio en-
tre os pais e os filhos. O objectivo contínuo
do meu trabalho é justamente como divor-
ciar-se bem, apesar de toda a dor inerente
à ruptura.
Como se chama o seu último livro?
Tenemos de Hablar. Pretende demonstrar
que os pais serão sempre a família dos filhos,
independentemente do progenitor com
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Alienação parentalAguilar Cuenca,psicólogo
clínico e forense espanhol,fala sobre questões que cruzam 
um flagelo cujas verdadeiras dimensões estão ainda por
determinar em Portugal: a síndrome de alienação parental,
processo psicológico perverso,erguido na sequência 
de separações e divórcios,as mais das vezes pelas mães.
Estatística que decorre de um conjunto de crenças atávicas
que defendem que os filhos pertencem às mães,afinal
também elas vítimas de uma cultura que tradicionalmente
as pressiona num sentido sem correspondência com o seu
lugar nas sociedades modernas.
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José Manuel Aguilar Cuenca nasceu
em Madrid em 1968. Psicólogo clínico e
forense, especializado na avaliação 
e no tratamento das patologias
analisadas nos tribunais de família,
fundou o Centro de Psicología y Evalua-
ción – onde desenvolve e dirige há
vários anos um trabalho sistemático
de investigação social e económica
sobre estas temáticas, para universi-
dades, administrações públicas e
outras instituições. Professor univer-
sitário, especialista na síndrome de
alienação parental, autor de vários
livros sobre o tema, publicou em 2006
Síndrome de Alienação Parental 

– Filhos Manipulados por Um Cônjuge
para Odiar o Outro (editado em
Portugal em 2008 pela Caleidoscópio),
Con Mamá y con Papá, um livro que
aborda a guarda conjunta dos filhos 
e ainda Tenemos que Hablar – Como
Evitar los Daños del Divorcio.
Conferencista, amiúde solicitado 
para falar sobre os conflitos parentais
no âmbito dos processos judiciais 
de regulação da responsabilidade
parental, esteve já várias vezes em
Portugal, a última das quais no final de
2008, a convite da Associação Acolher
(Associação de apoio à família, pais 
e filhos separados). 
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quem vivem, independentemente de tudo, e
até do facto de poder entretanto haver um
novo casal, porventura com novos filhos, do
casal ou apenas de um deles, de relações an-
teriores. Essa falta de respeito requer uma
mudança de mentalidades. Os filhos não são
propriedade de nenhum dos pais. Acontece
que os filhos são abusados psicologicamen-
te, num quadro de conflito entre pessoas
maiores que não se encontram psicologica-
mente bem. Em muitas ocasiões, exige-se
aos miúdos que façam o que os pais não são
capazes de fazer. Tu e eu divorciámo-nos e
não somos capazes de fazê-lo sozinhos, pre-
cisamos de um amigo, ou de um terapeuta.
Mas aos filhos exige-se que sejam capazes
de tomar decisões, assumindo um problema
que é dos adultos, o que resulta sempre nu-
ma agressão, num sério problema que os
afecta muitíssimo. 
A construção da família, a sua elaboração men-
tal pelos elementos do casal, precisa de ser
reequacionada? Deveria haver algum tipo de
formação parental, de educação para a paren-
talidade?
Sem dúvida alguma. Devia haver escolas de
pais. Vamos continuar a unir-nos como pais
sem nenhum tipo de educação emocional
para a parentalidade? Vamos simplesmente
unir-nos e ver o que acontece, segundo o
princípio da tentativa e erro? Para tudo nos
é pedido um curso, uma formação, e no en-
tanto, para algo absolutamente central e de-
terminante na vida das pessoas, com um
grau de responsabilidade enorme, que é ter
uma vida humana entre as mãos e ser capaz
de formá-la, não nos é pedido nada. Toda a
gente pode ser mãe e pai.
Temos de mudar isso, não? 
Temos, claro. Temos de formar os progeni-
tores, porque isso lhes dá confiança, porque
os ajuda. Cada vez mais as consultas dos psi-
cólogos estão cheias de pessoas com dúvi-
das terríveis, e os livros de auto-ajuda para
pais e educadores têm cada vez mais saída.
Porque isso corresponde a uma necessida-
de de saber, de compreender, de estar prepa-
rado. Qual é o teu papel nesta relação, qual é
o meu? Uma criança com dois anos tem
brincadeiras que demonstram claramente
que ela procura o pai, com quem quer brin-
car, correr, saltar, gastar-se. Mas essa criança,
depois de brincar com o pai, procura a mãe,

porque quer proximidade, abraços, colo.
Um deles é mais importante do que o outro?
Não, são ambos fundamentais, são comple-
mentares, e a criança precisa dos dois, e es-
pontaneamente procura-os. Porque isso é
necessário para a sua formação como ser
humano. Se um desses papéis se perde, a
criança sofre. Os menores serão sempre,
nestes casos de SAP, os mais prejudicados. 
A SAP também pode ser conduzida pelos pais
homens, mas parece que o facto de a esmaga-
dora maioria dos casos ter por protagonistas
as mulheres, as mães portanto, significa qual-
quer coisa.
Não. Isso é uma questão matemática.
É apenas estatística?
Exacto, mas é sobretudo uma questão social.
Quem tem a custódia dos filhos na maior par-
te dos casos? Em Espanha está quantificado
e são as mulheres, numa proporção de 95 por
cento. O que explica que as probabilidades de
serem as mulheres as alienadoras são enor-
mes. Há uma grande pressão social sobre as
mulheres no sentido de serem elas a ficar
com os filhos. Se não ficam com a custódia
dos filhos, ou pelo menos com a possibilida-
de de exercerem a guarda conjunta, as outras
mulheres ficam muito intrigadas, não acei-
tam. É um castigo social. Sim, uma questão
cultural muito enraizada. Temos casos de
mulheres que querem a guarda conjunta
mas enfrentam logo à cabeça a sua própria
mãe, que entende que devem ser as mães a
ficar sempre com os filhos. Mas não só, tam-
bém as amigas da mulher muitas vezes não
aceitam. A pressão social sobre as mulheres
é terrível, e isso observa-se ao longo das suas
vidas. Quando se lhes pede que não cheguem
aos trinta anos sem terem tido filhos, por
exemplo. Ou depois dos quarenta anos,
quando a lei da gravidade é accionada, para
as mulheres como para os homens, aliás. Mas
a diferença é que elas são muito mais pres-
sionadas no sentido de continuarem a vestir
tamanhos pequenos, é-lhes pedido que este-
jam sempre impecavelmente depiladas, que
se mantenham atraentes. É-lhes ainda exigi-
do que sejam boas profissionais.
Não haverá aqui também uma questão biológi-
ca subjacente, que justifique que as mulheres
tenham quase sempre a guarda?
Não. Isso está estudado biológica e psicolo-
gicamente. Não existe um cromossoma, um

ADN diferente, que capacite mais as mulhe-
res do que os homens. Isso é um atavismo, e
um mito. É completamente falso, mas justi-
fica as crenças sociais, é um facto. Tudo isto
decorre da Revolução Industrial, não ocor-
re desde sempre, e começou com a divisão
laboral. Sabemos hoje, de forma inequívoca,
que os papéis dos homens e das mulheres
são complementares. No ano passado saiu
em Espanha um estudo muito interessante
que versou sobre as mudanças nos modelos
de pais. Esse estudo demonstrou, por exem-
plo, que há pais absolutamente femininos
nesse sentido (não disse efeminados). A ge-
ração que está hoje a divorciar-se é precisa-
mente a que está a criar a ruptura com os au-
tomatismos da lei, que quanto a ela, o que diz
de forma automática é que a mãe fica com os
filhos e o pai paga. Mas a mulher hoje já não
quer isso, porque quer antes de mais que os
pais participem a outros níveis. E os pais
querem participar, para além de pagarem. 
O que acontece então quando as crianças
são educadas por um viúvo? Ou por um ca-
sal de homens? Se as coisas fossem como a
lei defende, as mães adoptivas seriam sem-
pre mães de segunda, porque não tiveram
uma relação biológica.
Está aliás provado que um casal de homosse-
xuais pode criar e educar crianças sem ne-
nhum problema, num contexto em que os pa-
péis femininos podem ser assegurados pelas
Xavós, ou pelas amigas próximas, por exemplo.   
Sim, e aliás nos casais de pessoas do mesmo
sexo, costuma haver, em termos simbóli-
cos, uma pessoa mais feminina e uma mais
masculina. 
Pensa que há nas mulheres uma natureza in-
trínseca (de género) que propicie que a SAP te-
nha estas dimensões e tome estas formas,
tantas vezes tão perversas? Mães-guerreiras
são por vezes também chamadas. 
A violência não tem diferenças de género.
Os estudos feitos sobre casais de lésbicas
demonstram que o nível de violência é
muitas vezes igual ao verificado nos casais
heterossexuais. Por outro lado, sabemos
que tradicionalmente o homem tende
mais para a violência física e a mulher para
a psicológica. Mas as estratégias de mani-
pulação a nível psicológico deixam marcas
tão ou mais graves. Mas também isso está a
mudar. Em Espanha dizemos que a malda-

Divórcio«Os filhos são abusados
psicologicamente,num quadro de conflito
entre pessoas maiores que não se encontram
psicologicamente bem.»

de não tem sexo. A intenção de fazer mal
não tem género. 
Historicamente, as mulheres notabilizaram-se
por agir ocultamente. 
Leonor de Aquitânia, Olímpia, a mãe de Ale-
xandre Magno, Medeia... Mas porquê? Por-
que eram as donas do lar e representavam o
subtil, porque não tinham outras ferramen-
tas. Mas lá está, os maus tratos em homens,
por parte das mulheres, continuam a ser vis-
tos como uma vergonha. Quando um homem
vai à esquadra fazer queixa da mulher porque
ela lhe bateu, os polícias riem-se dele.
É um tabu.
Exactamente. Tal como os abusos sexuais
dentro do lar são um tabu. As leis de protec-
ção de menores têm apenas um século. 
A primeira lei de protecção de menores é de
Nova Iorque, do final do século XIX, e foi ins-
pirada nas leis de protecção dos animais. Por
isso digo que as coisas estão a mudar, mas es-
barram neste tipo de coisas, porque ainda
não tiveram tempo de fazer caminho. Por
outro lado, os filhos, que eram vistos como
propriedade dos pais e mão-de-obra para o
trabalho, são hoje sobretudo consumidores. 
São também reis, porque hipervalorizados e
protegidos. Imperadores, como lhes chama.
Imperadores da casa. Sobrevalorizados sim,
mas por pais que têm imensas dificuldades
em educá-los. Muito por causa da crise do
casal. O casal é um trabalho, a relação tem de
ser trabalhada. É um jardim que precisa não
apenas de ser regado, mas cujas ervas dani-
nhas têm de ser limpas constantemente. 
É preciso poder dizer, porque é necessário,
que um dia por semana, por exemplo, os pais
têm o direito a passar tempo juntos, sem os
filhos: ir jantar fora, ir ao teatro, mimarem-
-se um ao outro. Mimar porquê? Porque se-
não chega o tédio, o aborrecimento, a rotina
no que tem de pior.
Um casal é uma construção.
Sim, claro. E ninguém tem o dever de habi-
tuar-se ao tédio.
A construção do casal é algo a que a maioria
de nós passa ao lado, porque somos fatalmen-
te atraídos pela paixão – que como sabemos
passa, porém deixando muitas vezes os filhos,
que esses são para a vida.
Creio que todos lemos demasiadas histórias
de príncipes e de cavaleiros andantes. Nos
primeiros tempos da paixão, fazemos amor
como se ele fosse acabar. Mas isso não é
amor, é paixão. Amor é respeito, compa-
nheirismo, cumplicidade. Eu cuido de ti e tu
de mim. É um sentimento que se aproxima
mais da amizade, e nem tanto daquilo a que
romanticamente se assume como amor.
Amor é ajudar o outro no dia-a-dia, e ele a
nós. É ter um projecto comum, uma casa,
passar férias juntos, construir uma família,
pessoas – os filhos. E isso requer um traba-
lho de longo prazo, incompatível com uma
sociedade cheia de urgências: fast food, sexo
rápido, relações imediatas...
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Os governos deviam tomar para si a responsa-
bilidade de ajudar de forma decisiva a resolver
isto – mediante programas de educação pa-
rental, por exemplo, que impedissem nomea-
damente as pessoas de terem os filhos da pai-
xão (os que não planearam, para os quais não
estão preparados)?
Tenho muito pouca fé nos políticos. 
E creio que isso significa ser realista – em
qualquer parte do mundo. É uma questão,
creio, sobretudo de cultura. Onde é que
estão hoje os nossos intelectuais, pessoas
que em gerações anteriores toda a gente
ouvia? A pergunta é: deve o Estado inter-
vir, ou apenas continuar a aplicar a tradi-
ção? Abandonámos muitas tradições ab-
solutamente correctas, e úteis, boas. Te-
mos de recuperar alguns desses modelos
que pusemos de parte, de que nos esque-
cemos. Muitos deles precisam de ser me-
lhorados, aplicados às nossas realidades.
Há um abandono enorme ao nível da edu-
cação. Deixámos de ser capazes de trans-
mitir valores.
Isso começa em casa, e também na escola.
A escola devia poder ensinar (tal como se
ensina geografia, história, literatura, ciên-
cias naturais e matemática) as emoções. 
O nosso mundo, a nossa vida, está centrado
nelas. Aprender a relacionar-me, a com-
preender as minhas emoções, a usar a mi-
nha inteligência emocional. Seria uma
aprendizagem fundamental, julgo. Quan-
do éramos miúdos brincávamos na rua. 
E era precisamente nesses momentos que
aprendíamos os papéis, enquanto brincá-
vamos com os outros miúdos. Mas hoje as
crianças passam as horas livres em frente
de um ecrã. Passam do ecrã da PlayStation
para o ecrã do televisor e deste para o da in-
ternet. Ficam isoladas, como ilhas. Se os
pais deixam de ser pais, é inevitável que os
miúdos assumam outros modelos: os que
vêem nos ecrãs. A MTV é um modelo. A in-
ternet é outro. Se os pais e os professores
estão ausentes ou despojados de autorida-
de, é evidente que as crianças vão buscar
modelos aos ecrãs. Perderemos a nossa cul-
tura, assim. A homogeneização mundial da
cultura da adolescência é fruto disso mes-
mo, de os miúdos verem todos as mesmas
coisas: as dos ecrãs. Modelos globais. Músi-
ca global. É preciso pensar de outra forma.

De que forma?
Quando faço uma conferência a pedido de
uma associação de pais, a única coisa que
exijo é poder conhecer o lugar. Quero ver
como são, como vivem as pessoas, é a mi-
nha única condição. Não cobro dinheiro.
Essa inquietude tenho a certeza que qual-
quer criança pode tê-la. Mas aquela crian-
ça a quem não é dada essa oportunidade
não a terá. 
Voltamos aos modelos e aos valores.
Claro. Sabemos, ainda por cima, que todas
as crises de valores acabam por ser resolvi-
das indo beber às origens. As nossas origens
são a Grécia e Roma, a filosofia. Podemos
também interessar-nos pelas filosofias
orientais, que nos dão algumas pistas. Um
dos problemas de hoje é que as pessoas não
participam da vida pública. Há uma casta
que protagoniza, que monopoliza a vida pú-
blica, mas o que precisamos de fazer é recu-
perar o que os gregos faziam, quando os po-
líticos eram os cidadãos que participavam
na vida pública. 
As nossas sociedades não são politizadas. As
pessoas imaginam que podem combater o sis-
tema (que lhes desagrada) não votando, de-
mitindo-se de um direito que é sobretudo um
dever.
Na Grécia Antiga, os idiotas eram justa-
mente os que não participavam da discus-
são política em torno dos problemas da ci-
dade. Mas não sejamos demasiado pessi-
mistas. Há coisas que já estão a acontecer,
em países do centro da Europa (na Bélgica,
na Holanda), mulheres que lutam agora
pelo direito a ficarem em casa com as
crianças, pessoas que reaprendem a comer
devagar... O grande negócio hoje em dia é a
agricultura ecológica, os produtos biológi-
cos. Estamos a começar a voltar à  cozinha
tradicional... somos um bocado tontos [ri-
sos] mas estamos a tempo de mudar!
É uma sociedade cheia de contradições. 
Sim, é. Mas estamos a recuperar alguns
princípios de sustentabilidade, e não pode-
ria ser de outro modo. Claro que nos países
anglo-saxónicos as coisas são diferentes.
Aí, a depressão é uma epidemia. Porquê?
Porque as pessoas estão muito isoladas,
alienadas. Os países latinos têm sempre o
recurso da família, o abrigo familiar, que é
justamente um modelo de protecção social

muito importante a nível psicológico. As
sociedades que não têm redes sociais, co-
mo as anglo-saxónicas, têm muito mais
problemas. A família, na nossa sociedade, é
apesar de tudo ainda um eixo, é central nas
nossas culturas.
Mantém-se optimista? Quais são as suas ex-
pectativas?
Precisamos de massa crítica. As sociedades
acabam inevitavelmente por mudar. É as-
sim quando demasiada gente é afectada
por problemas graves. Os políticos tentam
enganar-nos falando apenas de problemas
que não são de facto os mais importantes,
que por vezes nem sequer são os nossos.
São os populismos. É preciso estar atento e
não acreditar em salvadores. Mas a mensa-
gem é de esperança, claro, porque não há
sociedade que tenha chegado à beira do
abismo e que não tenha dado a volta. A coi-
sa joga-se, julgo, entre a sorte e a sensatez.
A sociedade é uma soma de muitos, se hou-
ver alguns que rompem, que se recusam a
fazer parte dela como carneiros, que ques-
tionam, então as coisas mudam. Eu não te-
nho carro, não conduzo, não tenho sequer
carta de condução. Foi uma decisão que to-
mei aos vinte anos. E no entanto viajo todas
as semanas. Esta última semana apanhei
seis aviões, seis comboios e uma multitude
de táxis. Foi uma escolha. Não quero ser es-
cravo de um carro, andar constantemente
preocupado com o estacionamento, se mo
roubam, etc.  Mas por vezes olham-me co-
mo alguém exótico.
Literário...!
Sim, mas na verdade sou apenas alguém que
prefere fazer escolhas para a minha vida, e
para o mundo em que habito. Temos de
aprender alguma coisa com os nossos erros!
Porque o futuro chega sempre, independen-
temente de subirmos todos a bordo...
Não tenho dúvida alguma!
Há pessoas que não querem, que tentam
parar as mudanças sociais, que as evitam –
e falo tanto de conservadores como de
pseudoprogressistas. Não podemos evitar,
temos de encarar alguns problemas funda-
mentais, como a morte assistida, o aborto,
as relações familiares, as relações homosse-
xuais, a escola pública, os sistemas de justi-
ça... podemos continuar a estar cinco anos a
tentar divorciar-nos? Isso não é justiça!«
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Instantâneas e intensas. 
Exacto, mas as coisas que valem na vida le-
vam anos a construir: uma carreira, atingir
um certo nível profissional, a excelência, tor-
narmo-nos melhores pessoas. O sacrifício, o
trabalho, o esforço, não são valores na moda
hoje em dia. Os negócios, por exemplo, fa-
zem-se muito rapidamente – compro por
cinco e vendo logo por vinte e cinco. A nível
imobiliário, e financeiro, é assim que se traba-
lha. O que nos está a acontecer neste momen-
to é que estamos a pagar uma crise de con-
fiança, porque o dinheiro existe, não desapa-
receu. Criámos uma sociedade em que tudo
se quer rápido e se resolve de forma instantâ-
nea. Na educação também é assim. Deixámos
por exemplo de respeitar os professores. Co-
mo conseguir controlar vinte ou trinta alu-
nos, cada um do seu pai e da sua mãe, muitas
vezes cheios de falhas de educação?
Uma sociedade que não respeita a experiência
de vida, os mais velhos, os avós.
Os avós também são vítimas da SAP. Porque
também eles deixam de um dia para o outro
de ver os netos, de estar com eles. Pergunto
sempre aos meus pacientes que imagem
têm dos seus avós, e essa é sempre uma ima-
gem carinhosa, afectiva – amor, afecto, ca-
lor. As crianças que não vêem os avós nun-
ca vão ter essa imagem. Os avós são os que
podem transmitir a sabedoria, o conheci-
mento, a paciência. É preciso entender que
uma sociedade assim acaba com o tempo
por perder as suas raízes. Nós somos as nos-
sas raízes! Mas parece que não. 
Também os avós entram muitas vezes nessa
cadeia do consumo. A maior parte das crian-
ças têm uma relação distante com os avós.
Quando estão com os avós fazem compras.
Os avós são vistos pelas crianças como uns
chatos. Fazer compras é uma maneira de as
crianças não se chatearem quando estão
com os avós. Os pais chegam tarde do traba-
lho, e como têm um sentimento de culpa por
estarem tantas horas fora de casa, compram
tudo aos filhos, para compensar o tempo
que não passam com eles. Oferecem-lhes tu-
do para serem perdoados. Um pai que só
passa duas horas com o filho não quer cha-
tear-se, ter conversas sérias, falar do que não
está bem. Como só têm duas horas, deixa
passar tudo, e não marca limites. Por isso te-
mos crianças imperadores. E por vezes,
quando pretendemos impor limites, os miú-
dos já são adolescentes, e é tarde de mais. 
Por isso seria de toda a importância começar
a pensar na formação de pais.  
Em Espanha, apesar de algumas experiên-
cias, a formação parental continua numa
versão amadora, sem significado. Apesar
de haver efectivamente já alguma literatu-
ra de orientação parental, porque os pais
precisam de ajuda para as várias fases, dos
primeiros dentes e pesadelos à adolescên-
cia, que é a fase mais difícil e exigente pa-
ra os pais. 

Culpa Um pai que só passa duas
horas com o filho não quer chatear-se,deixa
passar tudo,não marca limites.Por isso
temos crianças imperadores.»

Formar«Devia haver escolas de
pais.Para tudo é pedido um curso e para
uma responsabilidade tão grande como
educar um filho não é pedido nada.»


