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Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi apresentar para a comunidade acadêmica da 

psicologia a importância sobre crianças em situação de Alienação Parental. Também 

foi objetivo do presente trabalho realizar possíveis análises a respeito dos 

comportamentos do alienador e do alienado, descrevendo assim possíveis 

contingencias e funções mantenedoras. A Alienação Parental é o tempo que se utiliza 

para descrever situação em que um dos genitores da criança a treina para ter padrões 

comportamentais de afastamento (rompimento dos laços afetivos) na relação com o 

outro genitor. Foram realizadas análises funcionais dos comportamentos do alienador 

e do alienado, descrevendo possíveis contingências mantenedoras. Considera-se que 

o material produzido no presente trabalho pode ser usado pelos profissionais da área, 

ajudando a esclarecer nos casos de Alienação Parental. Acredita-se que o presente 

trabalho pode ser importante ferramenta teórica para se compreender a Alienação 

Parental.  

 

 

Palavras-chave: Análise do comportamento; Análise funcional; Alienação Parental; 

genitor alienador; genitor maculado; alienado.   
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Alienação Parental é o termo utilizado para definir a situação em que um dos genitores da 

criança a treina para ter padrões comportamentais de afastamento (rompimento dos laços 

afetivos) na relação com o outro genitor. O primeiro a utilizar este termo foi o psiquiatra norte 

americano Richard Gardner em 1985, avaliando como um distúrbio que crianças sofrem em 

situação de disputa de guarda entre os pais. Desde vários autores buscam discutir o tema. 

Serafim (2012) ressalta que atualmente a Alienação Parental é uma forma de maltrato ou 

abuso; é 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. 

Para Dias (2011) a Alienação Parental é tida como um descumprimento dos deveres 

inerentes à autoridade parental, pois ocorrendo a separação dos pais, o filho não pode se sentir 

objeto de vingança em face de ressentimentos. A autora também afirma que a situação de 

alienação parental pode causar inúmeras consequências para a criança alienada, 

principalmente psicológicas e pode provocar problemas psiquiátricos para o resto da vida. 

Brandão (2011) destaca que a Síndrome de Alienação Parental corresponde às ações de 

um dos genitores, normalmente o guardião, que “programa” a criança para odiar o outro sem 

qualquer justificativa. Identificando-se com o genitor alienador, a criança aceita como 

verdadeiro tudo que ele lhe informa. Desse modo, são implantadas na criança “falsas 

memorias” a respeito do genitor alvo das acusações. Para conseguir realizar tais objetivos, o 

alienador lança mão, muitas vezes sutil e paulatinamente, de uma campanha denegridora em 

relação ao ex-cônjuge, ao mesmo tempo em que costuma se colocar como vítima frágil de 

suas ações. 
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É necessário abrir parêntese para que se possa discutir a diferença entre a chamada 

Síndrome de Alienação Parental e Alienação Parental. Para Fonseca (2006) a primeira diz 

respeito à atuação de um sujeito, na maioria das vezes o guardião, denominado alienador, na 

prática de atos que difamem e deturpe a imagem do genitor não guardião, de forma que a 

imagem que a criança ou o adolescente tenha do outro genitor torne-se equivocada e o 

segundo termo, SAP, diz respeito às sequelas emocionais e comportamentais que ocorrem 

na criança vítima das descargas do genitor imaturo. O menor já alienado pela campanha 

difamatória do genitor se comporta de maneira hostil, grosseira e acaba distanciando-se do 

genitor-alvo. 

Não será aprofundado a questão, no entanto se percebe a importância em ressaltar que na 

literatura se faz questionamentos sobre a classificação de SAP como sendo um tipo de 

síndrome, as principais criticas são a respeito das dificuldades conceituais e ausência de 

instrumentos de medida confiáveis Bhona e Lourenço (2008).  

Na clínica por diversas vezes, observa-se casos que estão ligados direta ou indiretamente 

ao termo Alienação Parental. Neste sentido, serão apresentados casos fictícios baseados em 

casos reais, em que pacientes relatam situações em que pode ter ocorrido uma tentativa ou a 

alienação de fato. O presente trabalho irá citar três casos (verossimilhantes aos casos reais), 

para exemplificar o processo de alienação e suas possíveis consequências.   

Os casos que serão apresentados a seguir não serão discutidos, pois o presente trabalho 

não se trata de um estudo de caso. Neste sentido o objetivo da apresentação destes casos neste 

trabalho é apenas demonstrar como os casos de Alienação Parental ocorrem e como chegam 

ao consultório, expor quais os sentimentos desenvolvidos pelos indivíduos que passaram por 

tal situação ao longo de suas vidas.  

O primeiro caso é de uma mulher que a mãe afastou do pai ainda na infância e evitou 

aproximação entre pai e filha desde seus oito anos de idade. Neste caso, a paciente relata que 
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a mãe falava mal do pai e que não entregava as cartas que o pai mandava para ela, no entanto 

isto só foi descoberto depois de muitos anos. A paciente relatou diversas vezes em sessão que 

na época sentia muita raiva do pai, sentia-se abandonada, não amada e sem valor. Nos dias 

atuais, diz carregar a culpa por não ter buscado esclarecer junto ao pai as histórias que a mãe 

contava. Relatou, por diversas vezes, que se sente triste por não ter conseguido ter uma 

relação saudável e feliz com o genitor, pois este é falecido e ela nunca terá a chance de refazer 

a sua história ao lado do pai.   

O segundo caso é de um adolescente que morava com o pai desde o divórcio dos pais. A 

genitora, depois da separação do pai, iniciou o processo de macular a imagem do genitor 

perante o filho ainda na primeira infância. Desde então, o filho tentou, de diversas formas, 

atrapalhar a relação que o pai tentava estabelecer com outra mulher. O pai apresentava claro 

papel de proteção aos filhos e evitava falar sobre a mãe destes. O filho não afirmava que o pai 

era “o errado” na relação com a mãe, na fala dele com frequência demonstrava achar que 

tinha algo estranho com a mãe e com a separação dos pais. Quando ficou mais velho, o pai 

relatou toda historia da separação e qual o papel de cada um durante todos aqueles anos. O 

filho, por sua vez, sentiu-se intensamente culpado por tudo que havia causado ao pai durante 

sua vida. Nas sessões, por diversas vezes, relatava como se sentia (ansioso, triste e inseguro) 

antes de saber da verdade em relação a separação dos pais e depois que soube da história 

verdadeira, sentia-se culpado por ter tratado o pai mal e ter acabado com diversas relações do 

pai pelos comportamentos que emitia.  

O terceiro caso é de uma criança que está em meio a difícil relação dos pais, os pais 

discutem com frequência na presença da criança e o coloca muitas vezes em meio a discussão 

pedindo que se posicione a favor ou contra a fala de cada genitor. Este caso veio para 

exemplificar que não são somente as mães que provocam a alienação parental. O filho mora 

com a mãe e o pai fica com a criança pelo menos três vezes durante a semana. O pai emite 
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comportamento de falar mal da mãe para o filho. A criança relata que o pai fala que “a mãe 

não cuida direito dele e que ela não esta nem aí para ele”. Neste sentido, a criança começou a 

apresentar sentimento de abandono, emite comportamentos relacionados à insegurança e 

ansiedade. 

A partir dos exemplos apresentados foi possível perceber a Alienação Parental em três 

diferentes fases da vida, infância, adolescência e idade adulta. Também foi possível verificar 

os sentimentos do indivíduo no início, meio e fim da alienação parental, o que este tipo de 

situação pode causar a curto, médio e longo prazo.  

Gardner (2001, citado por Souza, 2011) registrou que em 80% dos casos nos Estados 

Unidos por ele examinados desde a descoberta da síndrome na década de 80, as mães seriam 

as alienadoras. No entanto as críticas principalmente do movimento das mulheres nos Estados 

Unidos, provavelmente tenha feito o autor logo depois afirmar que a proporção de pais e mães 

alienadores seria de 50%. Segundo a associação de pais e mães separados no Brasil, existem 

16 milhões de pessoas que sofrem de Alienação Parental em algum grau.  

Para Martins (2012) no Brasil, a rápida difusão da SAP, aliada à escassez de estudos e 

debates aprofundados a respeito, contribuiu para que fosse percebida, por muitos, como uma 

verdade inconteste. Tal cenário motivou a criação, bem como a rápida tramitação no 

legislativo brasileiro, da lei sobre a Alienação Parental, a qual prevê medidas punitivas ao 

genitor que causar impedimentos à convivência do(s) filho(s) com o outro responsável. 

Muito da literatura que aborda o tema da alienação parental são de outros países. No 

Brasil, o tema é pouco discutido, apesar de se ter uma lei brasileira que aborda claramente o 

tema, lei N° 12.318, de 26 de agosto de 2010. O Art. 2, considera 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 
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estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. O Art. 5 diz em suma que os 

profissionais que deveram avaliar o ato de Alienação Parental serão os psicólogos ou equipe 

multidisciplinar com aptidão comprovadas por histórico profissional ou acadêmico. Para isso, 

deverão utilizar de avaliação psicológica ou biopsicossocial, baseados em entrevista pessoal 

com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da 

separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da 

forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra genitor.  

A referida síndrome trata de tema atual, complexo e polêmico que vem despertando 

atenção de vários profissionais tanto da área jurídica como da área da saúde, pois é uma 

prática que vem sendo denunciada de forma recorrente (MARTINS, 2012).  

Na visão de Guillhermano (2012) a Lei trouxe o conceito de Alienação Parental, 

alertando para comportamentos típicos do alienador, para os meios de provas utilizados, para 

a importância de uma perícia criteriosa e, principalmente, dispôs sobre medidas coercitivas 

aplicáveis aos casos concretos. Seu objetivo maior é proteger crianças e adolescentes expostos 

à Alienação Parental para que cada vez menos as separações gerem esse tipo de problema. 

Rodrigues (2011) afirma que as modificações no regime familiar e no papel da mulher na 

família e na sociedade, influenciaram para o aumento das separações conjugais e/ou 

divórcios. Como consequência dessas dissoluções matrimoniais, principalmente quando não 

consensuais, surgem às disputas judiciais pela guarda dos filhos. Com isso afirma-se que os 

membros da família sofrem com as transformações e desequilíbrios emocionais causadas pelo 

processo de separação do casal, podendo surgir a Alienação Parental. 

Guillhermano (2012) reitera que os menores são considerados seres em desenvolvimento, 

porém têm a mesma condição de “pessoa” como qualquer outro ser humano, apenas estando 

em uma situação peculiar, pois ainda não têm a capacidade necessária para responder por si. 

Por tal motivo, os mesmos devem ter sua dignidade e seus interesses respeitados, assim 
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garantindo seu pleno desenvolvimento físico e mental. Este ponto é concomitante ao Art 2 da 

lei sobre Alienação Parental, pois como foi exposto acima, considera-se ato de Alienação 

parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Ainda segundo 

a autora o princípio está disposto em nossa constituição em seus artigos 226 § 8º e 227, caput, 

os quais norteiam também os direitos da criança e do adolescente dentro do Direito de 

Família. O princípio do melhor interesse, portanto, protege a criança e todas as relações das 

quais ela faz parte.  

Avalia-se a partir deste ponto em uma visão analítico comportamental que a lei criada 

para tratar das questões relacionadas à Alienação Parental no Brasil descreve 

topograficamente os comportamentos que estão envolvidos na Alienação Parental. No 

entanto, é importante que os comportamentos possam também serem descritos de maneira 

funcional para a melhor compreensão destes comportamentos e do afastamento da criança do 

seu genitor. Assim, para uma compreensão da função do comportamento e de suas variáveis 

mantenedoras, seria necessária uma interpretação analítico-comportamental.  

O tema tem sido discutido sobre a luz da psicologia de maneira geral, mas ainda há 

necessidade de se ampliar os estudos sobre o tema. Artigos da área jurídica tem maior 

prevalência em detrimento da área de psicologia, apesar da clara percepção, inclusive da área 

jurídica do quão importante o papel do psicólogo para avaliação e tratamento da saúde 

psíquica e das relações do alienador, alienado e genitor maculado. No presente trabalho o 

tema será tratado à luz da abordagem analítico comportamental, entende-se que é importante 

produzir material para que os profissionais da área possam ter arcabouço para tratar deste 

tema.  

Antes de ir adiante é importante descrever o significado dos termos alienador, alienado e 

genitor maculado. O primeiro diz respeito àquele que provoca a alienação na criança ou 

adolescente, é o genitor que se comporta de maneira a falar mal do outro genitor para que a 
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criança rompa os laços afetivos com este. O alienado é a criança/adolescente que esta em 

meio a relação conflituosa dos pais. O terceiro termo é o genitor maculado, este é o genitor 

que tem sua imagem depreciada pelo alienador com o intuito de afastar genitor e filho (a). 

O objetivo do presente trabalho é apresentar para a comunidade acadêmica da psicologia 

a importância sobre crianças em tais situações. Também é objetivo do presente trabalho 

realizar possíveis análises funcionais a partir dos comportamentos do alienador e do alienado, 

descrevendo assim possíveis contingencias e funções mantenedoras.  

No momento se faz necessário apresentar os conceitos que são utilizados na abordagem 

analítico comportamental, visto que este trabalho apresenta visão sobre o fenômeno da 

Alienação parental pautada nesta abordagem.   

O primeiro termo a ser apresentado é o comportamento operante, para Skinner 

(1953/2003), comportamento operante é aquele que produz mudanças no ambiente e é afetado 

por elas. Para o autor, todo comportamento é produto da relação entre o organismo e o 

ambiente. Essa relação é chamada de contingência. Assim, as contingências são responsáveis 

pelo aumento ou pela diminuição da frequência/probabilidade de um comportamento. Quando 

há um aumento na frequência de um comportamento, assume-se que tal comportamento foi 

reforçado pelas consequências produzidas por tal comportamento. O estímulo consequente 

responsável pelo aumento da frequência é chamado de reforço. 

Sidman (1989/1995) e Moreira e Medeiros (2007) afirmam que o conceito de reforço 

pode ser dividido em “reforço positivo” e “reforço negativo”. Quando é adicionado um 

estímulo no ambiente do indivíduo, aumentando assim a probabilidade da resposta, é 

chamado de reforço positivo. Em casos de alienação Parental, um exemplo de reforço positivo 

seria quando a criança/adolescente apoia o genitor alienador em suas acusações sobre o outro 

genitor, a consequência disso é o genitor alienador se aproximar mais afetivamente do filho 

(a), neste caso ela é reforçada positivamente, pois é acrescentado no contexto mais afeto do 
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genitor alienador para criança.  

Os comportamentos relacionados com a coerção são definidos por Sidman (1989/1995) 

como aqueles que provocam diminuição, fuga ou esquiva de eventos perturbadores. Esta 

classe de comportamento é composta por duas categorias maiores de controle, reforçamento 

negativo e punição 

 Quando a criança apoia o genitor alienador em suas acusações contra o outro genitor, ela 

também pode esta sendo reforçada negativamente, pois pode ocorrer o interrompimento 

temporário das críticas ao outro genitor. O reforço negativo também torna provável que um 

determinado comportamento ocorra, no entanto, um estímulo é retirado do ambiento do 

indivíduo. Moreira e Medeiros (2007) apontam que no reforço negativo, o organismo 

comporta-se para que algo não ocorra. Os comportamentos que são reforçados negativamente 

podem ser de fuga (criança/adolescente se distancia do genitor alienador, a consequência pode 

ser a de evitar vê o genitor triste.), quando o organismo emite resposta para retirar o estímulo 

aversivo que se encontra no ambiente ou de esquiva referindo-se aqueles comportamentos em 

que se cancela ou adia o surgimento do estímulo aversivo (o exemplo dado neste paragrafo é 

de esquiva). Os autores citam ainda outro tipo de controle aversivo, que seria a punição. Esta 

diminui a probabilidade de ocorrência de uma determinada resposta, que também é dividida 

em positiva (apresentação de estímulo aversivo- Demonstrar afeto pelo genitor maculado, tem 

como consequência, o genitor alienador dizendo que filho prefere o outro genitor, diz sentir-se 

preterido.) e negativa (remoção de um estímulo reforçador-  Emitindo a mesma reposta de 

demonstrar afeto pelo genitor maculado, o genitor se afasta do filho (a) ao ser procurado por 

ele).  

Compreender essa diferenciação conceitual se faz útil e necessário para entender o 

fenômeno do controle aversivo. Como descrito anteriormente, Moreira e Medeiros (2007) 

apontam que se observa o efeito do controle aversivo em contingências de reforço negativo e 
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punição positiva e negativa. Nestas ocasiões, é comum observar alguns efeitos colaterais. Um 

deles é a eliciação de respostas emocionais, pois essas respostas podem eliciar em outra 

pessoa (no indivíduo que pune), outras respostas emocionais conhecidas como “pena” ou 

“culpa”. Assim, pode reforçar comportamentos indesejáveis, por exemplo, criança faz birra 

por não ganhar pirulito, os pais batem para punir a birra, a criança chora diante das palmadas 

e os pais se sentem culpados e acabam dando o pirulito, se esquivando assim do choro da 

criança e dos próprios sentimentos de culpa. Neste caso, os pais estão treinando a relação 

entre chorar e ganhar o que se deseja. Como a palmada vai preceder o reforço, assim a criança 

pode emitir respostas que levem a palmada, pois esta passa a ser reforçadora (condicionada). 

Em relação à Alienação Parental, esse efeito colateral pode ser observado quando o alienador 

produz contingências envolvendo controle aversivo, como de “fechar a cara” toda vez que a 

criança pergunta sobre o ex-cônjuge. Ouvir perguntas sobre o ex-cônjuge é aversivo para o 

alienador e elicia respostas emocionais. A criança pode se sentir culpada por tal reação em seu 

familiar, logo muda de assunto, ou faz alguma crítica ao ex-cônjuge. Essa resposta de fuga ou 

esquiva da criança pode ser reforçada negativamente pela retirada do estímulo “cara fechada” 

do alienador. Percebe-se que tal exemplo esclarece contingências para respostas “alienantes”. 

Mais à frente serão discutidas possíveis contingências para a resposta de alienar e respostas do 

alienado. 

Outro possível efeito colateral do controle aversivo é a supressão de outros 

comportamentos além do punido. Este efeito refere-se à diminuição de frequência de 

comportamentos que estão ocorrendo concomitantemente ao comportamento punido. 

Exemplo, em um contexto de festa de criança, onde estas estão correndo, pulando, dançando e 

conversando, uma delas estoura, sem querer, um balão próximo a uma mesa com adultos. Ao 

se assustar, um dos adultos pune o comportamento da criança de “estourar balão” com uma 

palmada. É possível que a frequência de estourar balões diminua, no entanto, os outros 
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comportamentos também podem ter sua frequência diminuída, como o de brincar ou de querer 

ir a festas infantis. Exemplo desse efeito na Alienação Parental pode ocorrer quando o 

alienador, diz estar magoado (a) com o filho (a) porque ele demonstra mais afeto pelo outro 

genitor do que por ele (a), punindo assim o comportamento do filho (a) de demonstrar afeto 

pelo genitor maculado, o filho (a) inicia também o processo de distanciamento do genitor 

maculado, começa a não querer ficar próximo deste, justamente para não magoar o alienador.  

A emissão de respostas incompatíveis ao comportamento punido também é vista como 

efeito colateral, elas tornam impossível para o organismo discriminar que a contingência de 

punição não está mais em vigor, uma vez que impede que o organismo se exponha a 

contingência novamente Moreira e Medeiros (2007). Um exemplo que pode ocorrer em casos 

de Alienação Parental pode ser quando, mesmo em idade adulta, o indivíduo que passou por 

situação de alienação parental não consegue demonstrar afeto pelo genitor maculado (não dar 

carinho e dizer que ama, por exemplo), apesar de ter afeto por este genitor, pois no decorrer 

de sua vida foi punido todas as vezes que demonstrou algum tipo de afeto por ele.  

O contracontrole caracteriza-se, então, por uma reação por parte do controlado, que 

consiste numa tentativa de evitar e/ou fugir de punições ou ameaças de punição, aprendendo 

como controlar seus controladores Sidman (1989/1995). Assim contracontrole é o 

comportamento que impede o comportamento de um agente punidor, um bom exemplo é frear 

o carro quando se está próximo a um radar, ficando na velocidade permitida pela via, evitando 

assim a multa. O radar (agente punidor) só funciona no local que estiver fixado, pois o 

motorista continua andando em velocidade superior a permitida pela via (Moreira e Medeiros, 

2007). Citando um exemplo desse efeito na Alienação Parental, pode-se dizer que a criança 

demonstrar afeto e desejo de estar com o genitor maculado somente quando está longe do 

genitor alienador (punidor) é um tipo de contra controle, pois quando está próximo do 

alienador este comportamento não ocorre.  
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Para identificar a contingência que mantem um comportamento (sua história de aquisição 

e manutenção), é necessário analisar a função desse comportamento. A Análise 

comportamental analisa o comportamento de maneira funcional e não topograficamente. Estes 

dois termos (função e topografia), serão discutidos mais adiante. O primeiro modelo de 

análise funcional e que ainda é mais utilizada é composta por três termos, antecedente, 

resposta e consequência.  

Para Del Prette (2011), a tríplice contingência corresponde a um recorte da menor 

unidade funcional de cadeias comportamentais. Todorov (1985) e Skinner (1953/2003) 

apontam que uma contingência tríplice especifica a função de um estímulo discriminativo sob 

o comportamento, um comportamento do indivíduo emitido na presença do estímulo 

discriminativo e a alteração no ambiente, pelo fato do comportamento ter sido emitido na 

presença do estímulo discriminativo.  

A ferramenta da análise funcional tem aplicações em diversos contextos profissionais, 

mas especialmente muito discutida e trabalhada em contexto clínico. Segundo Leonard, 

Borges e Cassas (2012) o objetivo clínico da análise funcional “é promover o planejamento de 

uma intervenção que produza a mudança comportamental desejada” (p. 106). Diante da 

análise funcional profissional e cliente podem desenvolver intervenção com maior 

probabilidade de eficácia diante da queixa. A análise também possibilita promover 

autoconhecimento ao paciente, podendo este prever situações específicas na presença de 

determinados estímulos.   

Por fim, o último conceito de grande relevância ao presente trabalho, que justifica sua 

definição prévia é a Operação Motivadora. Para Michael (1983, citado por Aureliano & 

Borges, 2012) a Operação Motivadora, anteriormente chamada de Operação Estabelecedora 

(O.E), é compreendida como operação que altera o valor reforçador de uma consequência e 

que modifica a probabilidade de ocorrência de comportamentos relacionados a estes 
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estímulos. Considera-se Operação Motivadora do tipo Estabelecedora quando cria condição 

que aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer. Exemplo, a criança fala mal do 

genitor na presença do alienador e é reforçada por este. Em oposição, considera-se Operação 

Motivadora do Tipo Abolidora quando cria condição que diminui a probabilidade de um 

comportamento ocorrer. Na Alienação Parental, este tipo de efeito é percebido quando o 

alienador critica, na presença da criança, o outro genitor. A criança por sua vez, diminui a 

frequência de falar coisas positivas do genitor maculado, por medo da reação do genitor 

alienador diante desse comportamento. 

É possível observar esses comportamentos na presença de certos estímulos, que podem 

ser chamados de estímulos discriminativos. O estímulo discriminativo é a ocasião em que 

uma determinada resposta é contingentemente seguida de um evento reforçador. Por exemplo, 

quando a criança esta sozinha e quando demostra afeto pelo o outro genitor, é provável que 

estes comportamentos ocorram (Todorov, 1985). 

 

1- Diferença entre topografia e função; 

Como dito alguns parágrafos acima, o que se percebe, de maneira geral, é que o que se 

leva em consideração em relação à alienação parental, principalmente ao que se refere a lei da 

mesma, é a topografia (aparência da interferência na formação psicológica da criança, como 

se é feito a Alienação Parental), da resposta e não a sua função. Apesar da lei da Alienação 

Parental descrever qualquer interferência que prejudique o vínculo com o outro genitor, tal 

comportamento (prejudicar) carece de uma descrição funcional para sua melhor compreensão 

e identificação. Por exemplo, um elogio (irônico) ao outro genitor (ex. “seu pai é muito 

bonzinho”) pode ter como efeito o desgaste da relação criança-genitor (função), aumentando a 

probabilidade de elogios como estes voltarem a ocorrer, apesar do “elogio” não aparentar 

(topografia) ser uma interferência com tal fim. Por hora faz-se necessário esclarecer os dois 
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termos, topografia e função. 

Segundo Teixeira e Souza (2006), o termo “função” significa a relação funcional das 

respostas dos indivíduos e “topografia” se refere à propriedade formal ou estrutura de uma 

resposta. Para a Análise do Comportamento, a topografia se refere à forma do 

comportamento, como é feito cada ação. Já a função diz respeito ao por que o indivíduo 

emitiu a resposta e em qual circunstância. Os autores apontam a necessidade de analisar a 

função e não a topografia em si, por que a mesma topografia pode ter diferentes funções.  

Catania (1999), em concordância com os autores citado acima, afirma que os 

comportamentos precisam ser definidos por suas funções e não por suas formas, pois 

comportamentos diferentes podem ter funções iguais. Para o autor, é mais importante definir 

as classes de comportamentos por suas consequências do que por suas topografias. Não é 

indicado que se defina as classes de respostas pela sua aparência, pois pode-se cometer erros 

que podem prejudicar o andamento do tratamento de um indivíduo. Para esclarecer, o autor 

cita o seguinte exemplo: 

 

Consideremos três crianças do sexo masculino que apresentam um comportamento 

autolesivo. Elas estão alojadas em um centro de tratamento e passam o tempo batendo 

a cabeça com força e mordendo-se, de modo que não podemos distinguir entre as 

crianças pela topografia de seus comportamentos. Contudo, descobrimos que a 

primeira criança aumenta esse comportamento quando as pessoas estão por perto, mas 

não prestam atenção nela; a segunda criança aumenta o comportamento autolesivo 

quando os outros pedem a ela que complete alguma tarefa (p. ex., leitura ou aritmética 

simples); e a terceira apresenta o comportamento independentemente do contexto 

social. Para esses três meninos, os comportamentos autolesivos são muito similares 

em topografia, mas suas funções são completamente diferentes. Para a primeira 
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criança o comportamento de autolesão chama a atenção; para a segunda, ele evita ter 

que obedecer a exigências; e para a terceira, o comportamento não parece depender de 

qualquer contingência do meio. (Catania 1999 p. 137). 

 

Skinner (1979/2003) escreve que o hábito de buscar dentro do organismo uma explicação 

do comportamento tende a obscurecer as variáveis que estão ao alcance de uma análise 

científica. Estas variáveis estão fora do organismo, em seu ambiente imediato e em sua histó-

ria ambiental. Possuem um status físico para o qual as técnicas usuais da ciência são 

adequadas e permitem uma explicação do comportamento nos moldes de outros objetos 

explicados pelas respectivas ciências. Estas variáveis independentes são de várias espécies e 

suas relações com o comportamento são quase sempre sutis e complexas, mas não se pode 

esperar uma explicação adequada do comportamento sem analisá-las. O autor relata ainda que 

as variáveis externas, das quais o comportamento é função, dão margem ao que pode ser 

chamado de análise causal ou funcional. Tenta-se prever e controlar o comportamento de um 

organismo individual. Esta é a “variável dependente” - o efeito para o qual se procura a causa. 

As “variáveis independentes” - as causas do comportamento - são as condições externas das 

quais o comportamento é função. 

Banaco et. al (2010) corroboram com a importância de se identificar as funções dos 

comportamentos de um individuo. Esses autores relatam que a forma do comportamento não é 

a informação mais importante. Para eles, a função que o comportamento adquire na relação do 

indivíduo com seu ambiente tem maior importância.  

A Análise do Comportamento considera que os comportamentos sejam produto de 

uma seleção pelas consequências, semelhantemente à seleção natural que opera sobre os 

organismos: o comportamento que, de alguma maneira funciona para um indivíduo será mais 
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provável do que aquele que não funciona, neste sentido AC tenta desvendar quais são as 

condições que mantêm um comportamento ao ser emitido (Banaco et al., 2012).  

 

2- Comportamentos do alienador com suas funções; 

Tendo em vista a diferença entre os conceitos de topografia e função, é possível perceber 

a importância de se avaliar a função do comportamento do alienador. Assim, a seguir se 

tentará analisar o comportamento de alienar e as possíveis variáveis mantenedoras. Os 

exemplos a seguir são baseados nos casos fictícios, descritos no início do presente trabalho. 

Serão descritos os comportamentos de: (1) Negar aproximação do filho com o outro 

genitor; (2) Depreciação da imagem do outro genitor e (3) Falar do sofrimento com a 

separação do cônjuge e macular a imagem dos novos relacionamentos do genitor. Foram 

divididos em grupos por serem de classes de respostas diferentes, por possuírem funções 

diferentes, mas que podem ter topografias semelhantes. Assim serão apresentadas tabelas com 

as análises funcionais dos comportamentos do alienador e do alienado.  

O comportamento de negar aproximação do filho com o outro genitor é provável que 

apareça em certos contextos. Uma das situações prováveis seria quando o filho apresenta 

rebeldia em casa, quando o ex-cônjuge questiona os comandos do genitor que detém a guarda 

do filho e quando a criança demonstra o desejo de está mais próxima do outro genitor. As 

consequências prováveis desses comportamentos que são emitidos pelo alienador podem ser: 

maior presença da criança em casa, evitando que a criança se afaste, ficando mais tempo com 

o genitor alienador, fuga/esquiva de se sentir sozinha (o) no tempo em que a criança está fora 

e medo de estar sozinha (o) no futuro, não querendo dividir a criança afetivamente com outra 

pessoa.  
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Tabela 1. Análise Molecular do comportamento de negar aproximação do filho com o 

outro genitor. 

Antecedente Resposta Consequente 

Dia de guarda do genitor 

maculado (Sd) 

O ex-cônjuge questiona os 

comandos do genitor que 

detém a guarda do filho. 

(Sd) 

Criança demonstra o 

desejo de esta mais 

próxima do outro genitor. 

(Sd) 

Negar aproximação do 

filho com o ex-

cônjuge. 

Maior presença da criança em casa. 

(R+) 

Evita aproximação do filho com outro 

genitor. (R-) 

Fuga/esquiva de se sentir sozinho no 

tempo em que a criança está fora e 

medo de estar sozinha (o) no futuro, 

não querendo dividir a criança 

afetivamente com outra pessoa. (P-) 

 

Um segundo tipo de classe de resposta seria o de depreciar a imagem do outro genitor. O 

estímulo discriminativo (SD) pode ser quando a criança fala bem do outro genitor ou quer 

conviver com este e o (a) novo parceiro (a). O estímulo reforçador neste caso pode ser de ver 

o outro cônjuge sofrer, principalmente quando o outro genitor já tem outro parceiro.  

Tabela 2. Análise Molecular da resposta de depreciar a imagem do ex-cônjuge. 

Antecedente Resposta Consequência 

Criança fala bem do genitor. 

A Criança apresenta interesse 

em conviver com o genitor e o 

novo (a) parceiro (a). 

Criança inicia vínculo com o 

novo (a) parceiro (a) do ex-

cônjuge. 

Depreciar a imagem do ex- 

cônjuge. 

Falar do sofrimento com a 

separação do cônjuge e macular 

a imagem dos novos 

relacionamentos do outro 

genitor. 

O genitor maculado termina 

a relação com algum 

parceiro (a) novo. (R-) 

Ex-parceiro sofre com o 

distanciamento do filho. 

(R+) 

 

A terceira classe de respostas refere-se ao falar do sofrimento com a separação do 

cônjuge e macular a imagem dos novos relacionamentos do outro genitor. Outra topografia na 

mesma classe de resposta é a de colocar o parceiro como vilão e se colocar como vítima. As 

consequências prováveis seria fazer com que o genitor termine o relacionamento com algum 
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parceiro novo. O SD poderia ser quando a criança começa a se vincular com o parceiro do ex-

cônjuge, ou quando a criança demonstra afeto pelo genitor maculado ou defende o genitor das 

falas da mãe (pai). 

Tabela 3. Análise Molecular da resposta de associar o ex-parceiro como vilão e a si 

como vítima. 

Antecedente Resposta Consequência 

Criança demostra afeto 

pelo genitor maculado. 

(Sd) 

Defende o genitor das 

falas da mãe (pai). (Sd) 

Falar do sofrimento 

com a separação do 

cônjuge e macular a 

imagem dos novos 

relacionamentos do 

genitor. 

 Se colocar como 

vítima do ex-cônjuge. 

Criança apoia o genitor alienador (Se 

sentir escolhido pela criança, “recebendo 

o papel de mais importante entre os 

pais”). (R+) 

 

 

3- Comportamentos do alienado com suas funções; 

Da mesma maneira que é de grande importância avaliar a função dos comportamentos do 

alienador, é importante também avaliar a função dos comportamentos do alienado. Dando 

continuidade serão analisados o comportamento do alienado diante do processo de alienação 

que um dos genitores ou responsável provoca e suas possíveis variáveis mantenedoras.   

Os comportamentos que serão avaliados são os de: (1) apoiar o genitor alienador; (2) 

Evitar ficar próximo ao genitor alienador; (3) Demonstrar afeto pelo genitor maculado; (4) 

Defender o genitor maculado das acusações do genitor alienador; (5) Vincular com parceiro 

(a) do genitor; e (6) Evitar ficar próximo dos genitores. Foram divididos em grupos por serem 

de classes de respostas diferentes, por possuírem funções diferentes, mas que podem ter 

topografias semelhantes, da mesma forma que foi feito com a análise dos comportamentos do 

genitor alienador.  

O comportamento de apoiar o genitor alienador é provável de acontecer quando o genitor 

alienador faz acusações para o filho (a) sobre o outro genitor e o culpa pelo sofrimento que 
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enfrenta. As possíveis consequências desse comportamento é a maior aproximação afetiva do 

genitor alienador, presentes dados constantemente pelo genitor alienador e interrompimento 

temporário das críticas e acusações ao genitor maculado.   

Tabela 4. Análise Molecular do comportamento de apoiar o genitor alienador.  

Antecedente Resposta Consequência  

Genitor faz acusações 

para o filho (a) sobre o 

outro genitor e o culpa 

pelo sofrimento que 

enfrenta. (O.M.E) 

O filho concorda com o 

genitor alienador. 

O genitor se aproxima mais 

afetivamente do filho (a). (R+) 

Presenteia o filho (a). (R+) 

Interrompimento temporário das 

críticas e acusações ao genitor 

maculado. (R-) 

 

A segunda classe de respostas é a de evitar ficar próximo ao genitor alienador. Esta é 

provável que apareça em certos contextos. Um deles seria quando o alienador faz acusações e 

fala mal do genitor maculado. As consequências para o comportamento da 

criança/adolescente é o interrompimento das críticas ao ex-cônjuge e também evitar ver o 

genitor alienador triste ou com raiva.   

Tabela 5. Análise Molecular do comportamento de evitar ficar próximo ao genitor 

alienador.  

Antecedente Resposta Consequência 

Genitor faz acusações ao 

genitor. () 

Genitor fala mal do outro 

genitor. (Sd) 

Evita ficar próximo ao 

genitor alienador. 

Deixa de ouvir o genitor 

alienador falar mal do genitor 

maculado. (R-) 

Evita ver o genitor triste ou com 

raiva. (R-) 

 

O comportamento emitido pela criança/adolescente de demonstrar afeto pelo genitor 

maculado aparece na presença de questionamentos advindos do genitor alienador sobre a 

relação entre filho (a) e ex-cônjuge. As consequências prováveis deste comportamento são: O 

genitor alienador diz que o filho prefere o outro genitor, diz sentir-se preterido e se afasta do 

filho (a) ao ser procurado por ele.  
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Tabela 6. Análise Molecular do comportamento de demonstrar afeto pelo genitor 

maculado. 

Antecedente Resposta Consequência 

Genitor questiona como 

está a relação com o outro 

genitor. (Sd) 

 

Demonstra afeto pelo 

genitor maculado. 

Genitor alienador diz que filho 

prefere o outro genitor e diz 

sentir-se preterido. (P+) 

Genitor se afasta do filho (a) 

ao ser procurado por ele. (P-) 

 

O quarto comportamento a ser analisado é o de defender o genitor maculado das 

acusações do genitor alienador. No contexto em que o genitor alienador fala mal do ex-

cônjuge é mais provável que o filho (a) se comporte dessa maneira. Neste caso, as 

consequências destes comportamentos de defender o genitor maculado são: o genitor 

alienador afirma que o (a) filho (a) escolhe o outro genitor e não a ele. Também diz que o 

filho prefere acreditar no ex-cônjuge a ele. Tais consequências podem assumir a função 

punitiva, diminuindo a frequência das respostas em defesa do genitor maculado.  

Tabela 7. Análise Molecular do comportamento de defender o genitor maculado das 

acusações do genitor alienador.   

Antecedente Resposta Consequente 

Genitor alienador 

fala mal do ex- 

cônjuge. 

Defende o genitor 

maculado das acusações do 

genitor alienador. 

Genitor diz que filho (a) escolhe o 

outro genitor e não a ele. (P+) 

Diz que filho (a) prefere acreditar no 

ex- cônjuge a ele (a). (P+) 

 

 

O comportamento de vincular com o novo parceiro do genitor ocorre na presença da 

situação em que o genitor maculado inicia nova relação e o genitor alienador desconhece a 

nova relação do ex-cônjuge. As prováveis consequências do comportamento da 

criança/adolescente são: O genitor alienador demonstra decepção com filho (a) ao descobrir, o 

genitor demonstra frieza com filho (a) e diz que este tem nova família, o genitor demonstra 

sofrimento e culpabiliza o ex-cônjuge. 

Tabela 8. Análise Molecular do comportamento de vincular com parceiro do genitor 

maculado. 

Antecedente Resposta Consequência 
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Genitor maculado 

inicia nova relação. 

Genitor alienado 

desconhece a nova 

relação do ex- 

cônjuge. 

Vincula com novo parceiro 

(a) do genitor maculado. 

Genitor alienador demonstra 

decepção com filho (a) ao 

descobrir. (P+) 

Genitor demonstra frieza com filho 

(a) e diz que este tem nova família. 

(P- e P+) 

Genitor demonstra sofrimento e 

culpabiliza o ex- cônjuge. (P+) 

 

A última classe de resposta é a de evitar ficar próximo dos genitores. Este é provável de 

acontecer quando existe um histórico do genitor alienador falar mal do ex-cônjuge e de culpá-

lo por seu sofrimento, quando os genitores brigam com frequência e quando os genitores 

exigem de forma indireta que o filho (a) escolha um dos lados. As possíveis consequências do 

comportamento da criança/adolescente são: a criança/adolescente não presencia discussões, 

evita fazer escolhas e magoar um dos pais, evita tomar partido e também evita que o genitor 

fale mal para ele do genitor maculado. Estas consequências podem assumir função 

reforçadora, aumentando a probabilidade de comportamentos com essa mesma função 

(afastar-se) ocorra novamente. 

Tabela 9. Análise Molecular do comportamento de evitar ficar próximo dos genitores.  

Antecedente Resposta Consequência 

Genitor alienador fala mal 

do ex- cônjuge e o culpa 

pelo seu sofrimento. 

Genitores exigem 

(indiretamente) que filho 

(o) escolha um dos dois. 

Evita ficar próximo dos 

genitores. 

Filho (a) não presencia 

discussões. (R-) 

Evita fazer escolhas e magoar 

um dos pais. (R-) 

Evita tomar partido. (R-) 

Evita que o genitor alienador 

fale mal do genitor maculado 

para ele (a). (R-) 

 

 

 

Considerações finais 

Os objetivos do presente trabalho foram apresentar a importância sobre a situação de 
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crianças em sofrimento provindos da Alienação Parental e realizar possíveis análises a 

respeito dos comportamentos do alienador e do alienado, descrevendo algumas possíveis 

contingências e funções mantenedoras. Diante dos objetivos propostos, é possível concluir 

que estes foram alcançados. Não foi possível descrever sobre mais variáveis e processos 

básicos envolvidos nesse fenômeno complexo (Alienação Parental) devido à limitação do 

tempo e extensão do trabalho.  

Foi identificado que a maior parte da literatura que aborda o tema “Alienação Parental” é 

da área do direito e que a psicologia brasileira apresenta sim trabalhos que envolvem este 

tema, no entanto é necessária que haja mais engajamento das abordagens da área da 

psicologia para que se desenvolva mais e melhor este assunto. Neste sentido, o trabalho 

conseguiu expor um pouco mais sobre o assunto na perspectiva da Análise do 

Comportamento.  

Para que o leitor perceba o quão importante é abordagem que se escolhe perante casos 

de Alienação Parental é necessário que se esclareça alguns pontos em relação a outras 

abordagens. Para Couto (2011) uma das principais diferenças que se nota da clínica em 

Análise do Comportamento para a de outras abordagens da Psicologia é que ela não se utiliza 

de um sistema classificatório nosológico – como na Psicanálise, onde se atribui no fim da 

análise uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa (com possíveis variações dentro destes 

quadros) ao indivíduo, ou na Psiquiatria, que classifica perturbações psicológicas de acordo 

com o DSM (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders) e serve como apoio 

para outras linhas da clínica como a Terapia Cognitiva. Assim não se descarta a classificação 

nosológica como uma forma de dialogo com as outras áreas, mas a ferramenta de trabalho de 

um analista do comportamento é a análise funcional, esta identifica o que deve ser tratado na 

clínica.  
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Além de um instrumento de coleta de dados e avaliação diagnóstica, a análise 

funcional também é uma ferramenta de intervenção em si (Ulian, 2007). O método fortalece o 

vínculo terapêutico, pois o cliente se sente acolhido pelo terapeuta, este entende melhor a 

queixa do cliente e faz com ele se sinta compreendido e acolhido. 

 Assim a análise do comportamento tem grande embasamento para trabalhar com 

casos de Alienação Parental, pois irá avaliar os comportamentos dos dois principais 

envolvidos nestes casos, o alienador (quem macula a imagem do ex-cônjuge) e o alienado (a 

criança/adolescente que passa pela tentativa ou o processo em si de afastamento de um dos 

genitores), o presente trabalho pode demonstrar que é possível sim analisar casos de 

Alienação Parental utilizando se da abordagem analítica comportamental e das ferramentas 

disponíveis por ela.  

Em relação às análises funcionais dos comportamentos do alienador e do alienado, foi 

possível descrevê-las. Nas análises funcionais dos comportamentos do alienador, foi 

identificado que no caso dos comportamentos que foram analisados, muitos têm como 

consequência fazer com que o genitor maculado sofra (afastamento do filho (a)), sendo um 

tipo de punição ao comportamento dele e tem como consequências também a esquiva 

experiencial, evita em sua maioria das vezes esta só ou ser abandonado novamente, neste caso 

pelo filho (a).   

No que se refere aos comportamentos analisados do alienado, pode-se perceber que ao 

emitir os comportamentos analisados o alienado na maioria das vezes é punido ou reforçado 

negativamente, se esquivando de sentimentos relacionados a sofrimento, pois se sente 

pressionado a escolher um dos lados.  

Os comportamentos do alienador podem ser visto como um tipo de controle coercitivo e 

podem gerar no filho (a) uma série de comportamentos para se livrar deste tipo de controle, 

por exemplo, mentir, omitir e afastamento deste genitor. Os comportamentos que foram 
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analisados através das análises funcionais que podem ser descritos como controle coercitivo 

foram, por exemplo, o alienador depreciar a imagem do ex- cônjuge e ter como consequência 

o filho (a) apoiar seu comportamento, neste sentido à criança/adolescente pode apoiá-lo 

apenas para que o genitor pare de falar mal do genitor maculado e não porque acredita no que 

o alienador fala. Outro comportamento pode ser o de evitar ficar próximo ao genitor alienado. 

Usando o mesmo antecedente do exemplo anterior, o filho começa a se manter longe do 

alienador, pois deixa de ouvir o alienador falar mal do ex-cônjuge e evita também de vê o 

alienador triste.   

Nas tabelas das análises funcionais pode-se perceber nos exemplos de comportamentos 

da criança/adolescente que boa parte dos comportamentos são tratados com controle 

coercitivo, muitos são punidos, exemplo, filho (a) demonstra afeto pelo genitor maculado, 

como consequência o genitor alienador se afasta do filho (a) e diz que o filho (a) prefere o 

outro genitor do que a ele, o comportamento da criança é punido pela o afastamento do 

genitor alienador. 

Como o controle coercitivo é utilizado na maior parte dos comportamentos do alienador, 

avalia-se a tendência do filho (a) se aproximar do alienador a curto prazo, no entanto a longo 

prazo este tenderá a se afastar deste genitor, como foi descrito nos três casos apresentados 

logo no inicio deste trabalho.  

 Considera-se que o material produzido no presente trabalho pode ser usado pelos 

profissionais da área, ajudando a esclarecer nos casos de Alienação Parental, utilizando como 

principal ferramenta a análise funcional, que já foi descrita a cima.    

Um dos aspectos de maior relevância do presente trabalho foi salientar a importância de 

analisar as funções do comportamento e não se ater às topografias do mesmo. Ao analisar a 

função de determinado comportamento, pode-se evitar erros que podem prejudicar o 

andamento do tratamento clínico. Considera-se de suma importância entender as relações 
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funcionais sobre a resposta emitida pelo indivíduo e em quais circunstâncias isso ocorre, 

aumentando assim a probabilidade do desenvolvimento e sucesso terapêutico.   

Outro ponto também importante para a compreensão da Alienação Parental seria o efeito 

e as circunstâncias que o controle aversivo é utilizado. Existe na literatura da AC inúmeros 

contra argumentos para a não utilização deste tipo de controle, pois este traz efeitos, por 

exemplo, supressivos temporários. A punição só funciona quando o agente punidor está 

presente, quando este se ausenta ela não funciona. Fica claro nos casos de alienação parental 

que isso ocorre quando a criança inicia o processo de rejeição do genitor maculado na 

presença do genitor alienador, quando este está longe, a criança se sente confortável para 

demonstrar afeto pelo genitor maculado. Outro problema que é enfrentado ao utilizar o 

controle aversivo é que existe a possibilidade de também punir comportamentos que são 

desejáveis. Um exemplo disso ocorre quando o alienador emite um estímulo aversivo quando 

o filho (a) demonstra afeto pelo outro genitor. Além da demonstração de afeto pelo outro 

genitor, o comportamento da criança de demostrar afeto pelas pessoas próximas pode também 

diminuir de frequência.  

As contingências apresentadas sobre o comportamento do alienador auxiliam na 

compreensão de seus comportamentos. Sob a óptica da Análise do Comportamento, retira a 

perspectiva de intencionalidade do comportamento alienante. A pessoa não age assim “porque 

ela é malvada” ou “porque está mal-intencionada”. Contudo, tal óptica não desresponsabiliza 

o ato. As variáveis responsáveis pela mudança em seu comportamento estão sob o alcance do 

adulto, como pedir ajuda de parentes e, principalmente, psicoterapia. E para auxiliá-lo na 

mudança de seus comportamentos, é papel das agências de controle (ex. Estado, a família e a 

psicoterapia) criar contingências que favoreçam essa mudança.  

É importante avaliar o papel da psicoterapia diante de casos de Alienação Parental. A 

psicoterapia apresenta importante papel nestes contextos, pois há necessidade de 
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direcionamento da família para que a queixa seja tratada e solucionada, evitando assim que o 

problema se estenda para a vida adulta do indivíduo, como ocorreu no caso fictício descrito 

no início do presente trabalho. Acredita-se que o trabalho psicoterápico deve ser estendido a 

família, pois se precisa alcançar o máximo de pessoas envolvidas na educação, para que a 

criança seja melhor assistida. Outro ponto importante é o trabalho direcionado para o genitor 

alienador. De acordo com as análises funcionais expostas no presente trabalho, o alienador 

precisa desenvolver o autoconhecimento, pois este não avalia, na maioria das vezes, o grau de 

prejuízos que seus comportamentos podem trazer ao filho (a). 

Por fim, recomendam-se novos e amplos estudos sobre o tema, pois é de suma 

importância uma melhor compreensão sobre quais os efeitos da Alienação Parental nos 

indivíduos, a curto, médio e longo prazo, para que assim se desenvolva mais intervenções na 

área da psicologia, melhorando a assistência às pessoas que passam ou passaram por essa 

situação. 
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