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No âmbito do Mestrado em Psicologia Forense e da Transgressão, está 
a ser realizado um estudo com o intuito de avaliar o conhecimento 
sobre “Alienação Parental”. 
 
 
Pedimos-lhe que responda de forma espontânea a cada uma das 
questões. Não há respostas certas nem erradas, o que pretendemos é 
a sua opinião pessoal. 
 
 
A sua participação é voluntária e as suas respostas anónimas e 
voluntárias. 
 
 
Agradecemos desde já o tempo e atenção dispendidos. 

 

 

 

 

 

 
 

Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte 
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Fala-se em Alienação Parental quando um pai (progenitor alienador) vai 

denegrir a imagem do outro (progenitor alvo), manipulando o filho contra este, 

apesar de este ser um bom modelo parental. 

 

 

 

 

Apresentamos-lhe na folha seguinte um conjunto de afirmações sobre as quais 

gostaríamos que nos desse a sua opinião. Deve colocar uma cruz () no ponto da escala que 

melhor traduz a sua resposta.  

A escala que se segue tem 9 pontos e varia entre “Nunca” e “Sempre”. Poderá verificar 

que quanto maior for a frequência, mais à direita deve colocar a sua resposta; quanto menor a 

frequência, mais à esquerda a deve colocar.  
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 Nunca  
Nem muitas 
nem poucas 

vezes 
 Sempre 

Na Alienação Parental existe disfuncionalidade familiar.           

A Alienação Parental ocorre continuamente.           

O Divórcio pressupõe uma ruptura.           

A Manipulação é uma das estratégias utilizadas pelo 
progenitor alienador. 

          

A Chantagem emocional é uma das dinâmicas utilizadas 
na Alienação Parental. 

          

No Divórcio há conflitos.           

O Progenitor alienador torna-se alvo de denegrição.           

No Divórcio há uma disputa pela custódia.           

A Alienação Parental é originada por psicopatologias 
das figuras parentais. 

          

Na Alienação Parental é posto em causa um progenitor, 
que é bom modelo parental. 

          

O Divórcio pressupõe uma nova fase.           

O Progenitor Alienador cria um sentimento de 
dependência na criança. 

          

O progenitor alienador é a mãe.           

O Divórcio é causado por dificuldades financeiras.           

Na Alienação Parental encontram-se vários níveis de 
gravidade. 

          

O Progenitor alienador apresenta uma falta de carácter.           

As motivações do Progenitor alienador regem-se por 
um sentimento de vingança. 

          

O Divórcio associa-se à Alienação Parental.           

A Alienação Parental é vista como um acto de vingança.           

 O Progenitor Alienador utiliza estratégias de persuasão 
com a criança. 

          

Os progenitores apresentam o mesmo estilo educativo.           

A Alienação Parental revela uma atitude de egoísmo.           

O Divórcio associa-se à divisão de património.           
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O Progenitor alvo caracteriza-se pela sua passividade.           

Na Alienação Parental há uma distorção dos factos.           

Os Progenitores alvo revelam sentimentos de 
incompetência parental. 

          

As crianças envolvidas manifestam problemas do 
foro psicológico 

          

A Alienação Parental pressupõe a denegrição da 
imagem de um progenitor. 

          

O Progenitor Alienador é uma pessoa hostil.           

As consequências da alienação nas crianças têm um 
impacto diferente de acordo com a fase 
desenvolvimental. 

          

As relações extra-conjugais conduzem ao Divórcio           

O impacto das consequências varia consoante o nível de 
gravidade da Alienação Parental. 

          

As consequências da Alienação Parental podem fazem-
se sentir a longo prazo. 

          

O Divórcio implica sofrimento dos seus intervenientes.           

A aliança é uma dinâmica possível entre a criança e o 
progenitor alienador. 

          

A Alienação Parental ocorre em caso de Divórcio.           

Na Alienação Parental a criança rejeita o Progenitor 
alvo. 

          

Na Alienação Parental há uma ruptura do vínculo.           

A hostilidade da criança estende-se à família do 
progenitor alvo. 

          

A Alienação Parental associa-se ao conflito parental.           

 
Por fim, agradecíamos que indicasse: 

  
Sexo:        Idade: ___________ 
 

 Masculino 

 Feminino 

 
Estado civil:      Habilitações Literárias: ____________________ 
 

 Solteiro 

   Casado 

 União de Facto 

 Divorciado 

 Viúvo 

 

 

  


