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RESUMO 

 

A adolescência é uma fase do ciclo vital em que o risco para o consumo de 

substâncias psicoativas aumenta. O jovem percebe que o álcool pode amenizar os 

momentos de angústia e interferir nos seus sentimentos, mas não percebe as consequências 

desse consumo. 

Os rituais/praxes académicas são actividades integrativas e integradoras dos jovens 

recém admitidos, ao ensino superior. Nestas festividades, observa-se uma ingestão 

exagerada de bebidas alcoólicas com principal destaque para o consumo de cerveja e 

bebidas destiladas. Mas porque, como e porquê bebem os jovens tão exageradamente 

durante os rituais/praxes académicas? Para analisar as motivações que levam os jovens ao 

consumo de bebidas alcoólicas e a relação existente entre representações sociais, 

expectativas e crenças pessoais acerca do álcool estimativa de risco e níveis de consumo 

dos estudantes do ensino superior público em Viseu nos rituais/praxes académicas, 

efectuou-se um estudo quantitativo, epidemiológico, descritivo/correlacional, analítico, 

retrospectivo e com desenho longitudinal. Utilizou-se para a recolha de dados um 

questionário, construído para o efeito sobre o consumo de álcool nos rituais/praxes 

académicas e uma escala “de expectativas e crenças pessoais acerca do álcool” (Gouveia, 

1993), aplicados a uma amostra de estudantes que frequentam o ensino superior público em 

Viseu em Maio de 2004 e Maio de 2005 aos mesmos estudantes. Os dados recolhidos foram 

inseridos e tratados através do programa informático SPSS versão 13 para Windows. 

O estudo revelou uma predominância de estudantes do sexo feminino, com uma 

idade média de 21.17 anos, vivendo a maioria com colegas ou amigos, o nível de 

escolaridade dos pais é baixo e cerca de 13.9 % pertencem a famílias onde algum dos seus 

membros consome bebidas alcoólicas em excesso. Os estudantes nutrem um sentimento de 

“aceitação” e de alguma “admiração” face aos colegas que não consomem e de “aceitação” 

face aos colegas que consomem. As representações sociais dos estudantes não melhoram 

com a aquisição de novos saberes científicos.  

Aproximadamente 62% dos estudantes consome bebidas alcoólicas durante os 

rituais/praxes académicas tendo 12% iniciado no ensino básico, 74% no secundário e 14% 

no superior. A principal razão para o não consumo relaciona-se com questões de saúde e as 

de consumo é a justificação recreativa.  

Aproximadamente 15% dos estudantes frequentou aulas embriagado e cerca de 16% 

e 6% respectivamente sentem-se desmotivados pelas actividades escolares e pelo curso 

que frequenta. O consumo de bebidas faz-se preferencialmente em dias de festa e com 
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amigos, em bares, discotecas e festas, sendo a cerveja, os shots e o vodka as mais 

consumidas. Em 32% o consumo originou a ausência às aulas, em 22.6 % produziu 

esquecimento de factos, em 77 % consumem vários tipos de bebidas e mais de 50% 

embriagaram-se durante os rituais/praxes académicas.  

As expectativas e crenças são superiores nos rapazes e os estudantes que se 

embriagaram nos rituais/praxes académicas possuem expectativas e crenças mais elevadas 

acerca do álcool. São também os rapazes que apresentam estimativas de risco mais 

elevadas, classificando-se de alto risco 38.6% e 45.0% dos estudantes, nas duas fases 

respectivamente. Na segunda fase verificou-se um aumento de alto risco e uma diminuição 

de baixo risco. É nos estudantes de alto risco que se observam menores estimativas de risco 

e valores médios mais elevados em todos os factores da escala de representações sociais. 

Os efeitos globais positivos e facilitação das interacções sociais, a diminuição de 

sentimentos negativos de si mesmo e da ansiedade avaliativa, o escape a estados 

emocionais negativos a desinibição sexual a representação social total constituíram-se como 

preditoras da estimativa de risco no primeiro momento de estudo, enquanto que no segundo 

encontramos a desinibição sexual total e a representação social total. 

Na primeira fase 47.0% das raparigas foram classificadas de alto consumo, e na 

segunda este nível foi assumido por 44.7% dos rapazes. Entre estimativa de risco e níveis 

de consumo existe uma relação positiva com um valor explicativo de 26.3%.  

São os estudantes com alto consumo que apresentam expectativas e crenças 

pessoais mais elevadas, constituindo-se a representação social total e a desinibição sexual 

na primeira fase e esta última e a justificação recreativa na segunda fase preditores do nível 

de consumo. 

 Palavras-chave: álcool; adolescentes; estudantes; rituais/praxes académicas, 

representações sociais, expectativas e crenças.  
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ABSTRACT 

The adolescence is a phase of the vital cycle where the risk for the psychoactive 

substance consumption increases. Young people perceives that the alcohol can brighten up 

the anguish moments and intervene with its feelings, but does not perceive the 

consequences of this consumption. 

The academics rituals/customs are integrative activities and integrators of the young 

just admitted, to higher education. In these festivities, an exaggerated ingestion of alcoholic 

beverages with main prominence for the beer consumption and distilled drinks is observed. 

But how and why they ingest so exaggerated amounts of drink during the academics 

rituals/customs? To analyzing the motivations that take the young people to the consumption 

of alcoholic beverage and the existing relation between social representation, personal 

expectations and beliefs about alcohol, risk analyses and levels of consumption among the 

students of public higher education in Viseu in academics rituals/customs a quantitative 

study, epidemiologist, description-correlacional, analytical, retrospective and with longitudinal 

drawing were developed. To collect the data a questionnaire was used, constructed for this 

study – effect  of alcohol consumption in academics rituals/customs and a scale “of 

expectations and personal beliefs concerning the alcohol” (Gouveia, 1993) applied on a 

sample of students who are at public higher education in Viseu, in  2004 May and 2005 May 

with the same students. The data were inserted and processed by a software “SPSS” version 

13 for Windows. 

The study revelled the existence of predominance of students of the feminine sex, 

with averages of ages of  21.17 years, living the majority with colleagues or friends, the 

education level of the parents is low and about 13,9% belongs to families where some o f its 

members consumes alcoholic beverage in excess. The students nourish a feeling of 

“acceptance” and some “admiration” for the colleagues who do not consume and a feeling of 

“acceptance” for the colleagues who consume. The social representations of the students do 

not improve with the acquisition of new scientific knowledge. 

Approximately 62% of the students consume alcoholic beverage during the academics 

rituals/customs, 12% of tem initiated in basic education, 74% in secondary and 14% in the 

higher education. The main reason for the non consumption are related with issues of health 

and the reasons for the consumption are related with recreational justification. 

Approximately 15% of the students went at lessons tipsy and 16% and 6%, 

respectively, felt not motivated by the school activities and the course that they are. The drink 

consumption becomes preferential in party days and with friends, in bars, discos and parties, 

being the beer, shots and vodka the most consumed. In 32% the consumption originated the 
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absence to the lessons, in 22.6% produced memory loss, 77% consumed many kinds of 

beverages and more than 50% had inebriated during the academics rituals/customs. 

The expectations and beliefs are increased in males in all factors, and the students 

who had been inebriated in the academics rituals/customs  possess higher expectations and 

beliefs concerning the alcohol. Males are also who presents higher estimates of risk, 

classifying of high risk 38.6 and 45.0% of the students in two phases, respectively. In the 

second phase of the study, were verified an increase of high risk and a reduction of low risk. 

Is on the high risk students that observes lower risk estimative and higher average values in 

all the factor of the social representative scale. The positives global effects, and the easier 

social interaction, the reduction of negative feelings of itself and the evaluation anxiety, the 

escape from negative emotional states the sexual desinhibit, the total social representation 

had constituted predictor of the risk estimate in the first moment of the study. In the second 

moment of the study the sexual desinhibit is total, as well as the social representation.  

On the first phase, 47,0% of the girls were classified as high consumers, in the next 

phase was 44,7% for the boys. Between the risk estimate and consumption levels exists a 

positive relation with an explicative value of 26.3%.  

The students with high consumption are the ones shows expectations and personal 

beliefs more elevated, constituting the total social representation and the sexual desinhibition 

in the first phase the predictor to the consumption values. In the second phase the predictor 

for the consumption values were the sexual desinhibition and the recreational justification. 

 

Keywords: alcohol; adolescents; students; academic rituals/customs, social 

representation, expectations and beliefs. 
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RESUME 
 
 

L’adolescence est une phase du cycle de vie ou le risque de consommation de 

substances psycho actives augmentent. Le jeune comprend que l’alcool peut aménités les 

moments d’angoisse et intervenir dans ses sentiments, mais il ne comprend pas les 

conséquences de cette consommation. 

Les pratiques/rituels académiques sont des activités intégratives et intégrantes des 

jeunes qui arrivent á l’enseignement supérieur. Pendant ces festivités, on vérifie l’ingestion 

abusive de boissons alcooliques et principalement la consommation de bières et de boisson 

distillées. Mais comment, comme et pourquoi les jeunes boivent tellement pendant ces 

pratiques/rituels académiques? Pour analyser les motivations qui conduisent ces jeunes á la 

consommation de boissons alcooliques et la relation existante entre les représentations 

sociales, expectatives croyances personnelles sur l’ alcool, calcul probable de risque et 

niveaux de consommation des étudiants de l’enseignement supérieur public de Viseu 

pendant les pratiques/rituels académiques, on a effectué une étude quantitative, 

épidémiologique, descriptive/corrélationnelle, analytique, rétrospective et avec un dessin 

longitudinal. Pour recueillir les données on a utilisé un questionnaire, construit pour cet effet 

sur la consommation d’alcool pendant les pratiques/rituels académiques et une échelle 

«d’expectatives et croyances personnelles sur l’alcool» (Gouveia, 1993), appliqués a un 

groupe d’étudiants qui ont fréquenté l’enseignement supérieur public de Viseu, en Mai de 

2004 et en Mai de 2005 aux mêmes étudiants. Les données recueillies ont été insérées et 

traitées a travers d’un programme informatique SPSS version 13 par Windows. 

L’étude a révélée une prédominance d’étudiants du sexe féminin, avec une moyenne 

d’âge de 21,17 ans, la plupart habitant avec des collègues ou amis, le niveau de scolarité des 

parents est faible et plus ou moins 13,9% appartiennent à des familles dans les quelles un 

membre boit des boissons alcooliques en excès. Les étudiants alimentent un sentiment 

«d’acceptation» et de quelque «admiration» face aux collègues qui ne consomment pas 

d’alcool et «d’acceptation» face aux collègues qui  consomment. Les représentations 

sociales des étudiants ne deviennent pas meilleures avec l’acquisition de nouvelles 

connaissances et savoir scientifiques. 

Approximativement 62% des étudiants consomment des boissons alcooliques 

pendent les pratiques/rituels académiques, ayant 12% commencé pendent l’enseignement 

primaire, 74% pendent le secondaire et 14% pendent l’enseignement supérieur. La principal 

raison de ceux qui ne consomme pas est attribuée a des problèmes de santé et celles de 

consommation ce justifie comme un passetemps. 
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 Plus au moins 15% des étudiants fréquentent les cours ivres et plus ou moins 16% et 

6% respectivement se trouvent démotivés face aux activités scolaires et aussi par les cours 

qu’ils fréquentent. La consommation des boisons se fait surtout pendent les fêtes et avec les 

amis, dans les bars, discothèques et fêtes, seyant la bière, les shots et la vodka les plus 

consommés. En 32%, la consommation a donnée origine a l’absence scolaire, en 22,6% a 

produit l’oublie de certains faits, 77% consomment différents types de boisons et plus de 50% 

se sont enivrer pendent les pratiques/rituels académiques. 

Les expectatives et les croyances sont supérieures chez les garçons et les étudiants 

qui se sont enivrés pendent les pratiques/rituels académiques ont expectatives et croyances 

plus élevées sur l’alcool. Se sont aussi les garçons qui présentent des estimatives de risque 

plus élevés, classifiant de grand-risque 38,6% et 45,0% des étudiants, dans les deux phases 

respectivement. Pendent la deuxième phase on a vérifié une augmentation de grand risque 

et une diminution de bas risque. C´est dans les étudiants de grand risque qu´on observe 

moins d´estimatives de risque et valeurs moyens plus élevés dans tous les facteurs de 

l´échelle de représentation social. Les effets globaux positifs et facilitation des interactions 

sociales, la diminution des sentiments négatifs sur soi-même et l’anxiété évaluée, la fuite a 

des états émotifs négatifs, la desinhibition sexuelle et la représentation sociale totale ont été 

constitués comme prédicateurs de cette estimative de risque au premier moment de l´étude 

et dans le deuxième on a rencontré seulement la désinhibition sexuelle et représentation 

sociale totale. 

Dans la première phase 47,0% des filles ont été classifiés de grande consommation 

et dans la deuxième ce niveau a été assumé par 44,7% des garçons.  Entre une estimative 

de risque et les nivaux de consommation il existe une relation positive avec une valeur 

explicative de 26,3%. 

Ce sont les étudiants de consommation élevée qui présentent des expectatives et des 

croyances personnelles plus forts, qui se constitue la représentation sociale total et la 

désinhibition sexuelle dans la première phase et celle-ci et la justification récréative dans la 

deuxième phase prédicateurs du niveau de consommation. 

 

Mots clés: alcool, adolescents, étudiants, pratiques/rituels académiques, 

représentations sociales, expectatives et croyances. 
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo de álcool constitui um grave problema de saúde pública com 

complicações que podem atingir a vida pessoal, familiar, escolar, ocupacional e social. Pode 

afirmar-se parte integrante do quotidiano actual e a sua história confunde-se com a própria 

história do Ser Humano. O álcool está enraizado de tal modo na sociedade que possui 

“tentáculos” implantados nos mais variados sectores: económico, político, cultural, social e 

religioso, e em múltiplos contextos: lúdico, de trabalho, académico e recreativo entre outros. 

A dependência alcoólica é também um dos mais graves problemas em saúde mental 

ao afectar grande número de pessoas, já que é causa de sofrimento mental e condiciona o 

aparecimento de doenças com efeitos não só na qualidade de vida, como em anos de vida 

perdidos, tendo ainda repercussões na ocupação de serviços de saúde e sociais, para alem 

dos problemas de índole económica. 

No relatório mundial de saúde publicado pela OMS em 2002, é referido que a 

prevalência das perturbações devidas ao álcool em adultos foi estimada em cerca de 1,7% 

em todo o mundo, sendo as taxas de 2,8% para o sexo masculino e de 0,5% para o 

feminino. O mesmo relatório acrescenta que esta prevalência acusa variações consideráveis 

entre diferentes regiões do mundo, indo de níveis muito baixos nalguns países do Médio 

Oriente, a mais de 5,0% na América do Norte e algumas partes da Europa Oriental. 

O uso e abuso do álcool ocupam uma posição elevada entre as causas imputadas ao 

aparecimento de doenças. MURRAY e PERRY (1985) calculam que o álcool seja o 

responsável por 1,5% de todas as mortes, com custo económico elevado para a sociedade. 

Alguns estudos realizados em diversos países, referem que os custos representam cerca de 

1,0% do seu produto interno bruto, e o gasto em cuidados para fazer face aos problemas 

que acarreta é superior ao dinheiro que conseguem arrecadar com a sua comercialização.  

Em Portugal o panorama também não é animador. Segundo MELLO e cols (1997) 

Portugal está entre os países de maior produção e consumo vinícolas. De acordo com o 

World Drink Trends (2002) em 2000 Portugal ocupava o terceiro lugar nos principais países 

consumidores de etanol per capita, com o valor de 10,8 litros, ligeiramrntr atrás da Roménia 

(11,7 L) e do Luxemburgo (12,1 L). Nesse ano, cada português ingeriu em média 65,3 litros 

de cerveja, 50,0 litros de vinho e aproximadamente 3,6 litros de bebidas destiladas. Assim, 

estima-se que em Portugal existam cerca de setecentos e cinquenta mil bebedores 

excessivos, quinhentos e oitenta mil doentes alcoólicos e que uma grande percentagem da 
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população, devido ao consumo inoportuno (gravidez, jovens, condução, trabalho), tenha 

problemas com o álcool. 

Os estudos epidemiológicos demontram que a maioria dos problemas ligados ao 

álcool, se manifesta entre aqueles que não são significativamente dependentes, tais como as 

pessoas que ficam embriagados e conduzem um automóvel ou exibem comportamentos de 

risco, e aqueles que estão a beber em níveis de risco, mas continuam a ter emprego, a ir à 

escola e a manter relações e estilos de vida relativamente estáveis. 

Há pois necessidade de encarar a prevenção da dependência, no contexto da meta 

mais ampla da prevenção e redução dos problemas relacionados com o álcool ao nível da 

população (acidentes com ele relacionados, lesões, suicídios, violência, etc.), Quer a nível 

mundial como a nível nacional, assiste-se hoje a essa preocupação. O trabalho de campo 

intitulado Alchool Policy and Public Good realizado para a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) por um grupo de 17 especialistas mundiais, encabeçado por Griffith Edwards, 

constitui um contributo valioso. Em Dezembro de 1995 na conferência sobre Saúde, 

Sociedade e Álcool em Paris, promovido pela OMS, foi aprovada e assumida por 49 países a 

Carta Europeia do Álcool. Nesta pode ler-se “Todas as pessoas têm direito a uma família, 

uma comunidade e uma profissão protegida de acidentes, de violência e outras 

consequências negativas devido ao consumo de álcool” (GAMEIRO, 1998, p. 75). Outros 

projectos foram e estão a ser desenvolvidos no sentido de diminuir este flagelo. 

A nível nacional, o Governo Português ciente de toda esta problemática, aprova o 

Plano de Acção contra o Alcoolismo através da Resolução do Conselho de Ministros nº 

166/2000, de 29 de Novembro. Em 24 de Janeiro de 2002 é publicado o Decreto-Lei 9/2002 

que, entre outras medidas, proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, em locais 

públicos e em locais abertos ao público, a menores de 16 anos. 

Se os dados anteriormente apresentados são motivo de preocupação, esta aumenta, 

quando falamos de jovens. Os resultados de um estudo de GAMEIRO (1998, p. 8), realizado 

numa população jovem, entre os 15 e 24 anos, indicam que cerca de 500 mil jovens já 

consomem bebidas alcoólicas três ou mais vezes por semana. Para este autor: “Focar os 

problemas do álcool apenas nos alcoólicos em fase avançada, é proceder como um 

apagador de incêndios desprevenidos e insensato”. 

A adolescência é uma fase caracterizada por mudanças rápidas aos níveis físico, 

psicológico e social, o que implica uma crise de identidade. É nesse período que o risco para 

o consumo de substâncias psicoativas se torna maior, não apenas pelo facto de querer 

experimentar o novo, procurar novas emoções e desafios, mas também para encontrar 

nessas novas buscas as "respostas" para um viver diferente. Este é, de facto, o período de 
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desenvolvimento no qual a conquista da autonomia e a construção da identidade adulta 

estão em primeiro plano.  

Por outro lado, os fenómenos de socialização, a susceptibilidade à pressão dos 

pares, a divulgação publicitária e os atractivos dos próprios locais de consumo são factores 

facilitadores do consumo de bebidas alcoólicas na adolescência. Consciente desta realidade 

a OMS na sua estratégia para a satisfação do objectivo “Saúde para todos no ano 2015” 

refere na meta 12 “Diminuir o consumo de álcool a 6 litros per capita por ano a população de 

15 ou mais anos, e reduzir o consumo de álcool na população de 15 ou menos anos até ao 

limiar dos 0%” (OMS citado em metas para a saúde para o século XXI: p. 18). 

Desde cedo o adolescente percebe que o álcool pode amenizar momentos de 

angústia e interferir na busca do novo sentimento de si. Porém, esse amenizar pode implicar 

um sentido de vida fragilizado. Geralmente, o adolescente percebe empiricamente que 

quando consome álcool as coisas ficam mais fáceis; contudo, não percebe que, 

inadvertidamente, pode transformar o consumo de álcool num instrumento para a procura de 

um sentido para a sua vida, ou seja, tornar esse consumo como ingrediente indispensável na 

resolução das suas crises.  

Vivemos numa sociedade em que o consumo de álcool está relacionado com todas 

as actividades sociais e culturais. A nossa cultura potencia o consumo de álcool, 

entendendo-se deste modo que entre os adolescentes se assiste a um consumo cada vez 

mais acentuado e em idades mais precoces com os consequentes efeitos negativos no 

desenvolvimento pessoal e social dos jovens. Embora se trate de uma substância que gera 

graves problemas sociais e de saúde, continua a ser objecto de grande tolerância social. 

A falta de uma política adequada de controlo da propaganda maciça de bebidas 

alcoólicas pelos meios de comunicação social, geralmente associada aos bons momentos da 

vida, e a facilidade em obter o produto, quer pela disponibilidade e variedade, quer pelo 

baixo preço, torna o álcool uma droga atractiva, acessível e presente nas mais diversas 

formas de entretenimento do universo da juventude. Além disso, tanto as famílias quanto a 

sociedade, aceitam com certa naturalidade um adolescente consumir bebidas alcoólicas. 

Alguma censura pode ocorrer em caso de abuso por parte desse adolescente mas, de uma 

forma geral, o uso de bebida alcoólica pelos jovens é comum e tolerada na vida familiar, em 

momentos de comemorações e na convivência grupal. 

O uso problemático de álcool está associado a uma série de consequências no 

desenvolvimento adolescente. Os problemas decorrentes do uso de álcool num adolescente 
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são diferentes dos evidenciados num adulto, não só pelas especificidades associadas a esta 

fase da vida, como por questões neuroquímicas.  

Por outro lado, alguns riscos são mais frequentes nesta etapa do desenvolvimento 

pois expressam características próprias tais como o desafio às regras impostas pela 

sociedade. 

Nesta fase da vida o adolescente acredita estar protegido de acidentes e sente-se 

tentado à transgressão talvez, por um mecanismo de negação da angústia de morte, 

envolvendo-se assim, em situações de risco com consequências por vezes muito graves. 

Por exemplo, sabe-se que o uso de álcool por menores de idade produz mais mortes por 

acidentes de viação do que todas as substâncias psicoativas ilícitas em conjunto. O estado 

de alcoolização aumenta a probabilidade de violência sexual, para além de que o 

adolescente se envolve mais em actividades sexuais sem protecção e consequentemente 

com maior exposição às doenças sexualmente transmissíveis.  

Ao nível académico, o consumo de álcool também está associado a um défice de 

memória atendendo a que adolescentes com dependência alcoólica apresentam mais 

dificuldade nos processos de memorização em comparação com adolescentes não 

dependentes. Os jovens que bebem mais regularmente, apontam como principal 

consequência negativa o facto de se terem comportado de forma imprópria durante e após o 

consumo e expõe o indivíduo a um maior risco de dependência química na idade adulta, 

sendo nesta etapa de vida um dos seus principais preditores.  

Reveste-se de vital importância a informação / formação aos pais, educadores e, em 

especial, aos próprios adolescentes, fornecendo subsídios à prevenção. Mais tarde quando 

estiver configurado um quadro de alcoolismo, algumas perdas já terão ocorrido no âmbito 

pessoal, familiar e social. Além do trabalho curativo e da recuperação dependerem de 

inúmeras variáveis, essas perdas acumuladas geralmente tornam ainda mais lábil a 

motivação para a mudança no estilo de vida associado ao consumo de álcool. 

O acesso e a entrada do adolescente no ensino superior, constitui um momento 

marcante na vida destes jovens, pois um elevado número confronta-se pela primeira vez 

com a necessidade de deixar a sua residência para se instalar numa cidade diferente muitas 

vezes desconhecida. Esta mudança de ambiente pode ser acompanhada por receios e 

dificuldades, sentimentos de solidão e de saudade, cuja superação constitui um factor de 

protecção do insucesso académico, da desmotivação escolar e até de um eventual 

abandono escolar. 
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A maioria destes jovens, embora já no final da adolescência, ainda se defronta com a 

inevitável crise de desenvolvimento, acompanhada de dificuldades e tarefas mal resolvidas 

com o ambiente e estilos de vida adoptados. Alguns jovens, adaptam-se com facilidade a 

esta nova realidade mas outros possuem maiores dificuldades para enfrentarem novas 

exigências e desafios, podendo por isso potenciar situações de crise e de vulnerabilidade. 

É neste contexto que as praxes / rituais académicos assumem especial relevância ao 

contribuírem para uma melhor adaptação e integração dos novos estudantes que ingressam 

no ensino superior. É através delas que se geram os espaços de convívio e partilha de 

experiências entre “velhos” e “novos” estudantes, tão importantes para o amadurecimento e 

formação dos recém-chegados. 

As praxes / rituais académicos instituídas nas diversas academias englobam vários 

“rituais”, que não são mais que actividades integrativas e integradoras dos recém admitidos, 

os designados “caloiros” do ensino superior, destacando-se como mais tradicionais os cortes 

de cabelo, as mobilizações da “bicharada”, as ordens de “penar” e algumas “pauladas”, 

principalmente para quem menos cumpre. Nos festejos académicos são ainda tradicionais a 

queima das fitas, as “garraiadas” e o “rally” das capelas, que nos últimos anos tem adquirido 

maior importância. Trata-se de uma visita a todas as tascas e bares da zona de implantação 

do estabelecimento de ensino onde o estudante é incentivado pelo grupo ao consumo de 

bebidas alcoólicas. 

No decurso destas festividades, verifica-se uma ingestão exagerada de bebidas 

alcoólicas com principal destaque para o consumo de cerveja e bebidas destiladas, bebidas 

essas bastante publicitadas, sendo vendidas em discotecas, bares ou pubs, locais 

habitualmente mais frequentados por jovens. Mas porque bebem os jovens tão 

exageradamente durante os rituais/praxes académicas? Que factores podem, influenciar o 

consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicos? Que hábitos de 

consumo possuem os jovens? Qual a importância do convívio e a influência dos colegas no 

consumo? Qual a influência dos falsos conceitos na utilização problemática do álcool?  

Torna-se então interessante compreender melhor o significado e a importância do 

uso excessivo, ou do abuso, de bebidas alcoólicas durante estes rituais / praxes. Este é o 

motivo para a realização desta pesquisa, uma vez que os estudos neste grupo populacional 

sobre consumos de bebidas alcoólicas em rituais/praxes académica são escassos.  

Com os resultados esperamos poder contribuir para a melhor compreensão desta 

problemática, incluindo o delineamento de estratégias preventivas minimizadoras das 

consequências pejorativas destas condutas na saúde física, mental e social dos jovens mais 

expostos à utilização excessiva de bebidas alcoólicas.  



   
 

27

Com o intuito de cumprir esta finalidade, avançamos os seguintes objectivos para o 

presente inquérito epidemiológico: 

• Caracterizar os estudantes consumidores de bebidas alcoólicas em rituais / 

praxes académicos no ensino superior público em Viseu; 

• Analisar as motivações subjacentes ao uso problemático de bebidas 

alcoólicas pelos estudantes durante os rituais académicos no ensino superior 

politécnico público em Viseu;  

• Analisar a relação entre estimativa de risco, representações sociais acerca do 

álcool e as expectativas e crenças pessoais sobre o álcool entre os estudantes que 

participaram nos rituais/praxes académicos; 

• Estudar a relação entre níveis de consumo, representações sociais do álcool e 

expectativas e crenças pessoais acerca do álcool dos estudantes nos rituais/ praxes 

académicos; 

• Analisar a relação entre estimativa de risco e níveis de consumo dos 

estudantes nos rituais/praxes académicos 

A fim de concretizar os objectivos enunciados, apresentamos o presente trabalho 

científico, que será estruturado da forma que a seguir é indicada. 

Na primeira metade, enquadramos teoricamente o estudo e fazemos uma revisão da 

literatura. 

 No primeiro capítulo é abordada a problemática da adolescência sendo feita 

referência aos modelos de compreensão do desenvolvimento da identidade da 

adolescência para nos centrarmos nas modificações do seu desenvolvimento. Daremos 

especial destaque ás modificações que dizem respeito aos aspectos psicológicos, 

cognitivos, sócio-culturais, económicos e afectivos desta fase do ciclo vital. 

 Após breve referência ao papel do grupo e à importância das relações 

adolescente/família, no segundo capítulo abordamos o acesso ao ensino superior, e 

particularmente à importância adaptativa das praxes/rituais académicos como 

actividades integrantes e integradoras dos jovens estudantes. 

 O terceiro capítulo é dedicado ao álcool e ao alcoolismo, principal alvo de 

atenção no nosso estudo. Abordamos os tipos de bebidas e sua evolução histórica e 

principais grupos de risco, falamos do peso cultural dos mitos associados ao álcool e na 

forma como estes mitos condicionam o seu consumo pelos adolescentes. Terminamos 
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este capítulo apresentando as causas, e os aspectos clínicos e epidemiológicos 

associados ao excesso de abuso e dependência de bebidas alcoólicas. 

No quarto capítulo apresentamos os modelos teóricos mais importantes para a 

compreensão da dependência alcoólica dando especial destaque aos modelos moral, 

médico, da aprendizagem sócio-cognitiva, motivacional e biopsicológico. Finalmente 

desenvolvemos num quinto capítulo, alguns paradigmas de prevenção concretamente os 

paradigmas da instrução didáctica, sócio psicológico, informativo/comunicacional, 

humanista e neo-behavorista, reservando para um sexto e último capítulo, toda a 

problemática preventiva deste fenómeno do uso e abuso de bebidas alcoólicas pelos 

jovens. 

O nosso estudo empírico surge particularmente na segunda parte deste trabalho. 

Num primeiro capítulo explicitamos a metodologia adoptada, na qual incluímos 

entre outros aspectos o tipo de estudo, as questões de investigação, os objectivos, 

hipóteses e as variáveis, assim como o enquadramento sócio-espacial do estudo. É feita 

a descrição dos instrumentos de recolha de dados e procedimentos adoptados na 

selecção da amostra, na aplicação dos instrumentos e procedimentos estatísticos.  

Reservamos para o segundo capítulo da parte empírica a apresentação e análise 

descritiva dos resultados, e no terceiro a sua discussão, perspectivando-a num modelo 

integrativo entre a dimensão real e dimensão teórica e as conclusões. 
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1 - ADOLESCÊNCIA 

 

O termo adolescência deriva do latim ad (a, para) e olescere (crescer), referindo-se 

assim ao processo de crescimento OUTEIRAL, (1982). Etimologicamente, adolescere 

significa crescer, o que não clarifica totalmente, uma vez que, em certa medida estamos 

sempre a crescer. O que talvez identifique melhor esta fase é a celeridade da mudança 

(SANTOS, 1999). Também PINTO (1998, p. 22), reforça a ideia, que na adolescência se 

assiste a uma mudança tumultuosa que surpreende o próprio adolescente. 

Conscientes da importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento futuro do 

indivíduo, a partir da década de 60/70 os investigadores dedicaram-se a estudar a 

adolescência. Porém, este período de vida nunca foi ignorado, pois já Aristóteles lhe fez 

alusão, descrevendo os jovens como seres com características específicas que vão da 

autoconfiança ao sentido de solidariedade, inter-ajuda e comportamento estereotipado 

(OFFER e BOXER, 1995). Conforme veremos adiante, a adolescência tem sido alvo da 

atenção dos investigadores nas últimas décadas, uma vez que é uma fase primordial do 

desenvolvimento do Ser Humano. OFFER e BOXER (1995), afirmam que a adolescência é 

considerada como uma fase crítica do curso da vida merecedora de atenção e estudo e não 

apenas uma transição entre a infância e a idade adulta. 

A adolescência é habitualmente definida como um período de transição do 

desenvolvimento humano entre a infância e a maturidade física, psíquica e social que 

caracteriza o estatuto do adulto (MATOS e cols. 2000). Para HUERRE, cols (2000), é no 

século XVII que se dá início à aquisição da actual acepção de adolescência, que só veio a 

estabilizar-se em meados do século XIX, dado que até então, se observava uma passagem 

directa da infância para a idade adulta, mas é só entre 1865 e 1880 que a palavra 

“adolescência” passa a fazer parte do dicionário. Com efeito, na Idade Média não se falava 

em adolescência. Rousseau em “Emílio”, nos finais do século XVII faz pela primeira vez a 

distinção entre infância, adolescência e idade adulta, considerando a adolescência como um 

problema psicológico e pedagógico. 

A revolução industrial acarretou grandes alterações na estrutura familiar que 

contribuíram para o aparecimento do conceito de adolescência (MARTINS, 1995). CLAES 

(1985, p.7), também advoga que o termo adolescência emerge com a revolução industrial, 

situando-a entre a infância e a idade adulta, mas OFFER e BOXER (1995) referem que 



   
 

31

surge essencialmente no século XX, definindo-a como um “período de transição em que a 

pessoa já não é mais criança e ainda não é um adulto" (MALDONADO, 1994, p. 27). 

No entanto, LEPRE (2003), remontando o seu estudo ao Império Romano (século I 

d.C.), considera que o nascimento de um romano não era o suficiente para que este 

ocupasse um lugar no mundo. Era necessário que o pai o quisesse e o recebesse para que 

iniciasse então, a sua educação e consequente colocação na aristocracia romana. Logo 

após o nascimento, a criança era entregue a uma ama, a quem competia a responsabilidade 

pela sua educação até a puberdade. Esta educação era extremamente rígida e tinha como 

objectivo a formação do carácter. Só quando atingia os 14 anos é que o jovem romano 

abandonava as vestes infantis e passava a ter o direito de fazer o que um jovem gostava de 

fazer. Aos 17 anos podia entrar para a carreira pública. Não havia um marco que separasse 

a criança do adolescente, pois isso, era decidido pelo pai, quando este achasse que tinha 

chegado a altura do jovem abandonar as vestes de criança e vestir as de homem. 

Ainda para a mesma autora, durante a Idade Média, não existia nenhum período de 

transição entre a infância e a idade adulta. O chamado jovem era o recém entrado no mundo 

adulto, o que era feito através de uma cerimónia que se seguia ao primeiro barbear do rapaz 

chamada de "barbatona", sendo que o pêlo era a prova de que a criança se tornara homem 

e, então, a qualidade da agressividade poderia ser cultivada, objectivando a boa formação 

do guerreiro. A "noite da alta idade média" foi marcada pelo monopólio da Igreja e pela 

ascensão da violência, uma vez, que só essa, permitia a sobrevivência e o jovem adulto era 

preparado para exercer a sua virilidade através da habilidade em matar e da disponibilidade 

para morrer, se assim fosse preciso. Embora nesta época já existisse uma classificação dos 

diferentes períodos da vida (infância e puerilidade, juventude e adolescência, velhice e 

senilidade), não havia ainda, lugar para a adolescência, que era confundida com a infância. 

Foi apenas no século XVIII que apareceram as primeiras tentativas de definição de 

adolescência. Mas, é somente no século XX que se vê nascer o adolescente tipicamente 

moderno exprimindo uma mistura de pureza provisória, força física, espontaneidade e alegria 

de viver, o que o tornou o herói do século XX - o "século da adolescência". A partir de então, 

passou a haver interesse sobre o que o adolescente pensa, faz e sente. Definiu-se 

claramente a puberdade e as mudanças psíquicas, para que se tivesse a imagem do 

adolescente actual.  

Segundo CHAGAS (2003), há autores segundo os quais a adolescência diz respeito 

a um processo cultural e, assim referida, poderá ser considerada como um fenómeno 

moderno que surgiu e se desenvolveu nos E.U.A. a partir do início do século XX. Esta 

posição propõe uma compreensão da adolescência como uma invenção da modernidade. 
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Nesta faixa etária acentua-se o desejo de experimentar coisas novas e explorar novas 

sensações que os pode levar a fumar o primeiro cigarro e consumir álcool, podendo 

converter-se num hábito levando á perda do controle. 

Os adolescentes procuram permanentemente modelos e imagens onde identificar-se, 

sendo os meios de comunicação social o exemplo, pela falsa associação entre álcool e êxito, 

ou como única forma de diversão. O desejo de se integrar num grupo leva-o por vezes a 

aceitar qualquer condição que este lhe imponha. 

É útil e vantajoso falar dos perigos desta faixa etária mas, há necessidade de os 

distinguir das condutas de experimentação ou de ensaio, dado que dos milhares de jovens 

que contactam com drogas apenas uma minoria será toxicodependente. O dinheiro e a moda 

ocupam importância significativa na vida dos jovens, pois a crescente disponibilidade 

financeira, atrai-os e expõe-os ao consumo de drogas (lícitas ou ilícitas) MACFARLANE 

(2000). Crescer será melhorar a capacidade de enfrentar riscos e ultrapassar limitações 

(PRAZERES, 2000). A pressão exercida pelo grupo de pares é uma poderosa influência 

sobre o comportamento dos jovens à medida que amadurecem. 

 

1.1 - CONCEITOS E DELIMITAÇÃO 

 

Sendo a adolescência um conceito recente, assiste-se, nas diferentes culturas e 

sociedades, a diversas tentativas na sua definição, (BALLONE, 2003). Para MONTEIRO e 

SANTOS (1998), também o conceito de adolescência é recente, remontando a meados do 

século XX, período da grande profusão de investigações em áreas tão diversas como 

sociologia, psicologia, história, medicina e antropologia.  

O primeiro livro dedicado ao estudo psicológico da adolescência foi escrito pelo 

americano Standley Hall em 1904 com o título de “Adolescence”. Este autor diferenciava o 

adolescente da criança pela intensa vida interior de reflexão sobre os sentimentos 

vivenciados. Na opinião dos autores a sua visão era conflitual e negligenciava os factores 

sócio-culturais que se vieram a considerar, posteriormente, fundamentais. As características 

da adolescência eram predeterminadas biologicamente (MONTEIRO e SANTOS, 1998). De 

acordo com OFFER e BOXER (1995), nos últimos dez anos tem-se verificado uma crescente 

atenção para os problemas que a adolescência abarca consigo, encontrando-se actualmente 

em "ebulição".  

Para OUTEIRAL (1982) e SANTOS (1993), o conceito de adolescência, 

independentemente da perspectiva de análise que se utiliza, tem sido objecto de numerosas 

controvérsias quer a nível de conteúdo quer na sua delimitação. A este propósito, 
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MONTEIRO e SANTOS (1998, p.46), referem que a adolescência constitui uma "época da 

vida humana marcada por profundas transformações fisiológicas, psicológicas, pulsionais, 

afectivas, intelectuais e sociais vivenciadas num determinado contexto cultural", 

acrescentando que mais do que uma fase, é um processo dinâmico que marca a transição 

entre a infância e a idade adulta. 

Por sua vez LÂNGARO (2002), define adolescência, como sendo uma transformação 

bio-psico-social que a todos acontece, de forma voluntária e integrada. No entanto 

HAMBURG (1986) citado por OFFER e BOXER (1995, p. 283), consideram que ser 

“adolescente” hoje, é talvez mais complicado do que nunca. É uma fase difícil da vida, com 

grandes transformações mentais e físicas, em que se descobre uma entidade separada dos 

progenitores gerando sentimentos contraditórios; por um lado surge a curiosidade e a euforia 

e por outro verifica-se o medo e a insegurança. A descoberta do que é ser adulto 

entusiasma-o, enquanto que a incapacidade de assumir tão repentinamente o seu novo 

papel e as responsabilidades a ele inerentes lhe causam insegurança e medo. Muitas das 

novas manifestações de comportamento que caracterizam esta fase reflectem apenas a 

busca de uma identidade própria. 

ERIKSON citado por ANTUNES (1998, p. 30), refere que a adolescência “consiste no 

processo de formação de identidade e esse processo ocorre através de seis estádios de 

desenvolvimento psicossocial, durante os quais se dá a formação de identidade, a 

consciência do eu” e ABERASTURY e KNOBEL (1992, p. 26), definiram-na como: “a etapa 

da vida durante a qual o indivíduo procura estabelecer sua identidade adulta, apoiando-se 

nas primeiras relações objecto-parentais internalizadas e verificando a realidade que o meio 

social lhe oferece, mediante o uso dos elementos biofísicos em desenvolvimento à sua 

disposição e que por sua vez tendem à estabilidade da personalidade num plano genital, o 

que só é possível quando consegue o luto pela identidade infantil.” 

Para FIGUEIREDO (1985) citado por ANTUNES (1998, p. 30), a adolescência é “o 

período de desenvolvimento que vai da puberdade até à maturação biopsicológica do 

indivíduo, período durante o qual ele atinge as características de adulto" acrescentando 

ERIKSON citado por HOUDE (1999), ser uma fase importante nos processos de identidade 

pessoal, psicossocial e sexual, sendo identificada como o estádio da “Identidade versus 

Confusão de papéis” em que a intimidade vai para além da mera realização sexual, podendo 

existir sob várias formas (relações de amizade, de partilha, de amor e união) com pessoas 

do mesmo sexo ou de sexo oposto. Inclui o desejo de envolvimento emocional e engloba 

também a definição do que significa “ser homem” ou “ser mulher”. Se estes sentimentos não 

são partilhados e o jovem se encontra só, sem ter ninguém com quem se preocupar e sem 
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se preocuparem com ele há o risco de isolamento que pode estar disfarçado no espaço 

relacional. 

CLAES (1990), também defende que "toda a adolescência aparece particularmente 

marcada pelo conceito de desenvolvimento (...) A evolução da vida social, que ocupa todo o 

período da adolescência, necessita da ruptura progressiva dos laços de ligação parentais e 

do comprometimento em relações igualitárias com os colegas. Finalmente a afirmação a 

identidade que fecha a adolescência, impõe escolhas fundamentais que definem o indivíduo 

por si e por outrem e o levam a entrar na vida adulta". 

BLOSS (1985), enfatiza a maneira como na adolescência se opera a separação entre 

realidades que estavam interiorizadas: a afirmação do Eu, que leva o adolescente a 

confrontar-se com o mundo real e que se completa pela identidade sexual, o 

estabelecimento de relações estáveis e o afastamento da imagem dos progenitores que o 

leva a abandonar o que ontem amou. É a fase da procura permanente da segurança numa 

ambivalência constante entre os processos de autonomia e dependência. Tão depressa 

querem fazer valer a sua autonomia como a seguir preferem a dependência do adulto que 

lhes está mais próximo. 

Estas ideias são mais desenvolvidas por LÂNGARO (2002), quando apresenta como 

características da adolescência a busca da identidade, a tendência grupal, a necessidade de 

intelectualizar e fantasiar, o aparecimento das crises religiosas (do ateísmo ao miticismo), o 

deslocamento temporal, a evolução sexual (do auto-erotismo até à heterossexualidade 

genital adulta), as atitudes sociais reivindicativas com tendências anti-sociais, as 

contradições sucessivas nas manifestações de conduta, referindo mesmo que o adolescente 

tem como tarefa principal "elaborar os três lutos fundamentais: luto pelo corpo infantil, luto 

pela identidade e pelo papel infantil e luto pelos pais da infância". 

DANTAS e FEIXOSA (2002), apresentam também algumas características que fazem 

parte desta fase de transição e das quais se destaca: 

Sexualidade  - Ao adolescente, a sociedade exige que assuma um determinado papel, em 

função do seu sexo. Neste âmbito, surgem determinadas questões como a homossexualidade, a 

gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. 

Uso e abuso de álcool e drogas  – este consumo surge frequentemente por rebeldia, no 

entanto, outros factores inerentes à história de vida de cada um estarão na origem do processo de 

iniciação e/ou manutenção do comportamento aditivo (aspectos familiares, sociais e genéticos). 

Quanto às idades que delimitam a adolescência também não existe consenso, uma 

vez que são notórias diferenças entre os sexos, etnias, meios geográficos, condições socio-

económicas e culturais. Mesmo quando inseridos no mesmo meio, os jovens apresentam 
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variabilidades entre si, que vão desde diferentes idades para a puberdade até 

transformações fisiológicas precoces para alguns e tardias para outros, podendo mesmo não 

coincidir com a maturação intelectual e emocional do indivíduo (MONTEIRO e SANTOS, 

1998) sendo que o próprio indivíduo possui diferentes ritmos de maturação pois "cada um 

tem uma maneira própria de evoluir”.  

Muitos investigadores tentaram já delimitar o início e o términos desta fase, mas as 

dificuldades encontradas não permitiram que se tenha chegado a consenso. OUTEIRAL 

(1982), diz-nos que em termos cronológicos é impossível estabelecer limites fixos para o 

início e o fim da adolescência, pois estes limites alteram-se de acordo com as características 

sócio-culturais da sociedade em que se desenvolve este processo. Para além destes 

factores, há ainda a realçar a grande variabilidade que existe de indivíduo para indivíduo. 

Obviamente, que existem características bio-psicossociais comuns a todos os indivíduos, 

como crescimento, desenvolvimento, maturação, expressão da sexualidade, acquisição de 

autonomia, processo de independência económica, mas que são vividas e vivenciadas de 

forma diferente. 

Também HOTYAT (1978, p.183), diz que é difícil fixar limites precisos à adolescência, 

sendo estes bastante mais aleatórios relativamente às fases anteriores. Para CLAES, (1985, 

p.11), este problema torna-se ainda mais complexo quando se pretende delimitar a 

adolescência em termos de idade “estanque” pois, " as categorias etárias que limitam as 

etapas da vida e fixam as fronteiras entre as gerações variam consoante as épocas e a 

fronteira entre a adolescência e a idade adulta". 

Apesar de todas estas dificuldades, SAMPAIO (1994, p.61,) considera a adolescência 

como sendo uma "etapa do desenvolvimento, que ocorre (…) desde a altura em que as 

alterações psicobiológicas iniciam a maturação até à idade em que um sistema de valores e 

crenças se enquadra numa identidade estabelecida". O mesmo autor, (2000, 2006) 

estabelece o início da puberdade aos doze/ treze anos, mas para o seu final, não refere 

qualquer acontecimento biológico ou de outra índole, que indique com precisão a entrada na 

vida adulta, ou seja, determinar quando existe a construção de uma autonomia e a aquisição 

de identidade, a capacidade de suportar tensões e contrariedades, de elaborar projectos de 

vida e inserção social (MONTEIRO e SANTOS, 1998). De acordo com a OMS e, segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente a adolescência prolonga-se até aos 19 anos. 

Já NEIRICI, em 1967 dividia a adolescência em três grandes períodos: 

� Pré-adolescência: entre os 8 e os 10/11 anos seria caracterizada como uma etapa de vida 
tranquila e de crescimento diminuto, com poucos conflitos, estabilidade biológica e fisiológica 
em que, o organismo armazenava energia para o crescimento que se seguirá; 
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� Período de rotura : desde os 10/12 anos aos 13/16 anos e seria caracterizado por 
um crescimento físico acelerado. A função sexual “desabrocha” e prepara-se para a 
maturidade reprodutora; 

� Fase do reequilíbrio : de adolescência propriamente dita ou fase de afirmação  que 
iria dos 13/16 aos 17/19. Nesta fase assistir-se-ia a um abrandamento das revoluções 
biológicas e começaria a haver uma adaptação às novas condições de vida o que lhe 
permitiria um trabalho intelectual mais intenso. 

Também SAMPAIO (1994), divide a adolescência em três fases, situando a primeira 

entre os 13 e os 15 anos e caracterizando-a por desenvolvimento físico e pelo aparecimento 

de solidão e isolamento. A segunda entre os 15 e os 18 anos em que o grupo assume maior 

relevância, sendo nesta fase que alguns jovens substituem os refrigerantes pela bebida 

alcoólica. Por último, a terceira fase entre os 18 e 20 anos, em que se dá a construção da 

identidade. 

KAPLAN e cols (1997), consideraram também a existência de três fases: a fase inicial 

que decorre dos 11 aos 14 anos, a intermédia dos 14 aos 17 anos e a tardia dos 17 aos 20 

anos. No entanto, o próprio autor, considera todas estas divisões arbitrárias, pois o 

crescimento e o desenvolvimento ocorrem ao longo de uma linha de continuidade que varia 

de pessoa para pessoa, sendo o que melhor as caracteriza não é tanto a idade, mas os tipos 

de comportamento que o adolescente apresenta. 

Para HUERRE (2000), este período compreende o grupo dos 14-25 anos, limites 

extremos que podem oscilar em apenas dois ou três anos. Considera, com a devida 

prudência, que no século XX os limites de idade variaram segundo o sexo, considerando o 

periodo dos 12 aos 20 anos para as raparigas e dos 14 aos 22 anos para os rapazes. 

PRAZERES (2000), é de opinião que a adolescência e a juventude fazem parte da nossa 

biografia pessoal, sendo, um assunto individual relacional e social mediado por classe, sexo 

e etnia.  

Opinião semelhante possui SAMPAIO (2000), ao defender que os limites da 

juventude são sociais e culturais, logo, marcados pela capacidade de participação na 

produção e reprodução da própria sociedade e não um fenómeno meramente cronológico, 

sendo a independência económica e a saída de casa dos pais os principais acontecimentos 

que definem a entrada no mundo dos adultos. 

A demarcação deste período da vida apesar de variar de acordo com a concepção de 

alguns autores, mantém alguma unanimidade quanto ao seu inicio, no entanto, o seu 

terminus sob o ponto de vista cronológico tem sido difícil de definir, não só porque existem 

diferentes concepções dos autores, mas essencialmente porque este varia de acordo com o 

tempo histórico, a cultura, as convulsões sociais e até com o tipo de poder político instituído. 

BLOS (1979), considera que, tal como no passado o fim da adolescência continua a ser 
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marcado por um ritual de passagem - a entrada no mercado laboral e a independência 

económica - o que na realidade traduz alguma indefinição, achando o autor a formação do 

carácter a tarefa final da adolescência.  

KALINA citado por OUTEIRAL (1982, p. 126), afirma que o estudo da adolescência é 

um processo complexo e de limites vagos e imprecisos, chamando CLAES (1990) citado por 

DIAS (1994, p.14) a atenção para as fronteiras móveis que se tem verificado ao longo da 

História e que vem de encontro à dificuldade de marcar tanto o começo como o final da 

adolescência.  

Estas argumentações enfatizam na nossa opinião a dificuldade na determinação da 

fase final da adolescência. HOTYAT, (1978) e OFFER e BOXER (1995), advogam a este 

propósito que a definição de alguns critérios de maturidade que caracterizam o adulto são 

arbitrários, considerando os últimos anos da adolescência como o consolidar da identidade 

sexual e vocacional. Nesta fase, o jovem tem o sentimento de individualidade e compreende 

o seu papel activo na sociedade, razão pela qual MONTEIRO e SANTOS, (1998, p.49), 

afirmam que "A aquisição legal de autonomia (maioridade) contribui para datar o fim desta 

etapa da vida" acrescentando ainda que a "adolescência termina quando o indivíduo atinge a 

maturidade emocional e adquire a experiência, a habilidade e a vontade requeridas para 

assumir, de maneira consistente, o papel de um adulto, que é definido pela cultura em que 

vive". 

Também ERIKSON (1968) citado por SAMPAIO (1994,p.61), considera a formação 

da identidade como marco final deste período, concepção esta, que é partilhada por 

SANTOS (1993,p.134) ao afirmar que a maior parte dos autores indicam o final da 

adolescência por volta dos dezoito/vinte e um anos, devido ao facto de esta idade 

corresponder à aquisição de uma identidade sexual fixa e à formação do carácter.  

No sistema de estádios de Erikson, o final da adolescência (jovem adulto), situa-se 

aproximadamente entre os 19 e os 25 anos de idade, centrando-se o conflito na “Intimidade 

versus Isolamento” em que a resolução de identidade é um pré-requisito para a resolução 

deste mesmo conflito. Quando o jovem se identifica consigo próprio, passa a funcionar como 

um adulto autónomo e vai construindo a capacidade para se comprometer numa relação 

íntima, em que uma das tarefas do jovem adulto seria a capacidade de estabelecer relações 

íntimas e duradoiras e de assumir tarefas pessoais e profissionais. Mas, HALL e 

PERLMUTTER (1985), avançam um pouco mais, ao considerarem que a entrada na idade 

adulta ocorre aos 20 anos, pois será nesta altura que se preenchem todos os requisitos da 

maturidade (biológicos, psicológicos e sociológicos). Já MORALEDA CANADILLA (1994) 

citado por MARTINS (1995), defendem que a idade do jovem adulto se situa entre os 18-24 
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anos, período em que ocorre um equilíbrio entre o racionalismo moral e o racionalismo crítico 

e se encontra preparado para compreender determinados valores e direitos universais tais 

como a vida, a família, a justiça, entre outros. 

Como já foi referido, o jovem atinge o “status” de adulto quando completa a 

maturação física e o desenvolvimento emocional, todavia LIDZ citado por MARTINS (1995), 

diz que para além destes factores é também necessário que o indivíduo seja capaz de 

assumir as responsabilidades dos seus actos e considera que o auge do jovem adulto, quer 

a nível físico quer psíquico, só será atingido, quando este for capaz, de uma escolha 

profissional e conjugal pois,”a identidade vocacional/ocupacional mais não é que o resultado 

de factores individuais e sócio-culturais que permitem ao indivíduo o equilíbrio entre o que 

ambiciona ser e o que é de facto” (p. 84). 

Se, como afirmam diversos autores a adolescência é o período por excelência da 

formação da identidade, o início da vida adulta caracteriza-se pela sua consolidação que só 

é possível, porque o indivíduo toma as suas próprias decisões apoiadas num 

desenvolvimento psicológico e consequente autonomia (COSTA), citado por MARTINS 

1995). A capacidade de intimidade, segundo ERIKSON (1968), citado pelo mesmo autor é 

também um factor marcante na transição entre a juventude e a idade adulta. TAVARES e 

ALARCÃO (1985) citado por MARTINS (1995), consideram que esta transição acontece pela 

aceitação e reconhecimento da sociedade onde se está integrado. Para tal, "A resposta da 

sociedade deverá ir de encontro às necessidades de autonomia do jovem, de modo a 

contribuir para a sua integração plena na sociedade" (p.85). Deste modo parece ser a 

sociedade que produz a entidade adulta, sem a definir com precisão, nem eleger um critério 

único para marcar o início da adultez. A variedade dos critérios existentes - conclusão dos 

estudos, início da actividade profissional, independência económica, constituição familiar, 

etc. torna ainda mais discutível a referência à idade adulta para indicar o término da 

adolescência. 

A fase final da adolescência é considerada por BLOS (1998), como um declínio 

natural do turbilhão do crescimento, em que o jovem apresenta ganhos quanto à acção 

intencional, integração social, capacidade de fazer prognósticos, constância emocional e 

estabilidade na auto-imagem. É uma fase de solidificação e consolidação de processos, isto 

é, “uma disposição altamente idiossincrática e estável das funções e interesses do eu; uma 

extensão da esfera livre de conflitos do ego (autonomia secundária); uma posição sexual 

irreversível (constância de identidade (…)”.( p. 175). É uma personalidade consolidada que 

vai permitir ao jovem nesta fase sentir-se mais seguro e com maior estabilidade emocional 

na sua conduta.  
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Em 1962 BLOS, citado por FARATE, (2001) considera que no final da adolescência, 

o jovem se encontra numa fase de “consolidação” (com disposição idiossincrática estável 

das funções e interesses do EU e numa posição estável no nível sexual) permitindo-lhe uma 

“constância da identidade” e uma “autonomia secundária” propícias a um equilíbrio 

relacional, (p. 66). 

De acordo com LÂNGARO (2002), o ser humano, na actual sociedade de consumo, 

possui como características predominantes a solidão, excitação, carência de padrões, 

incapacitação para julgamento e egocentrismo. É neste contexto que o adolescente gera os 

seus comportamentos, de tal modo que, se abre espaço para soluções de alívio rápido e 

mágico das sensações de angústia e de vazio causadas pela falta de valores reais inerentes 

à condição humana. Por isso, é vulgar que nesta fase os jovens anseiem por sensações 

novas, levando-os a fumar, a ingerir bebidas alcoólicas ou usar outras drogas, como forma 

de auto-afirmação e de manifestação de uma certa independência (BALLONE, 2003). Esta 

conquista de independência é todavia irreal, dado que, o adolescente se encontra 

dependente aos níveis familiares, social e económico por um período de tempo mais 

alargado devido ao prolongamento da escolaridade para a obtenção dum curso. No entanto, 

são-lhe exigidas, por parte dos adultos, autonomia e responsabilidade (MONTEIRO e 

SANTOS, 1998). Esta etapa de desenvolvimento pode muitas vezes ser dificultada pela 

actuação de pais e professores pois quando lhes interessa exigem dos jovens maturidade, 

noutras situações em que o jovem pretende afirmar a sua capacidade e autonomia, os 

educadores consideram-nos ainda crianças. Esta ambivalência tem repercussões em termos 

de desenvolvimento, faz vacilar o jovem no seu processo de desenvolvimento. 

ALMEIDA (2005), defende ser o processo de separação/individualização ainda 

incompleto e vivido com avanços e recuos aos níveis da independência funcional, ideologia e 

emocional, sendo que a autonomia psicológica face aos progenitores aumenta e tende a 

influenciar positivamente a adaptação ao contexto académico. 

COLLINS e SPRINTHALL (2003, p. 676), defendem que os estudantes do ensino 

superior não são nem adultos nem adolescentes designando-os de “jovens” sendo que uma 

das características que distingue os jovens do ensino superior dos que se encontram na 

adolescência propriamente dita, é a diminuição do contacto com os seus pais. 

MARTINS (1995), enaltece a importância da escola no desenvolvimento de uma 

personalidade sadia e considera que o ensino superior permite ao jovem a entrada na vida 

adulta de uma forma estável e duradoura. Estes, tendem a adoptar os padrões de conduta 

dos adultos e no caso do consumo de bebidas alcoólicas esta imitação é reforçada pela 

publicidade que associa o álcool a êxito pessoal, maturidade, diversão e conquista sexual. 
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No sentido de uma melhor compreensão desta faixa etária vários modelos explicativos têm 

sido apresentados que serão abordados no ponto seguinte: 

 

1.2 – DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

 

É normal a adolescência causar inquietações aos pais, professores e instituições e 

por esta razão pode denominar-se, como um período de turbulência e de inúmeros conflitos 

internos e externos (FARIAS, 2003). O autor remete-nos também para a ansiedade e 

sofrimento dos adolescentes e alerta-nos para o facto de esta ser uma fase da vida em que 

existem, imensas trocas afectivas e de criatividade. Partilhando ainda das ideias do autor 

citado, devemos ter em consideração, que quando nos referimos a um adolescente, é 

imperativo associá-lo à sua família e à sua organização de vida e da sociedade em que está 

inserido. Perante estas razões, a adolescência caracteriza-se por uma "crise" do 

desenvolvimento, ou seja, uma fase normal de conflitos agudizados, inevitável e maturativa. 

Devido a esta "crise" cai-se por vezes no erro de estereotiparmos os comportamentos dos 

adolescentes chegando ao extremo do "normal" e do "patológico": 

No dizer de SANTOS (1993,p.134), esta diferenciação entre o “normal” e o 

“patológico” é difícil de estabelecer nos adultos, mesmo quando estes já têm a estrutura 

psicológica definitiva. Esta dificuldade aumenta na adolescência devido às peculiaridades 

próprias desta etapa do desenvolvimento. 

É com Stanley Hall em 1905 que surge o conceito de crise da adolescência mas, esta 

veracidade ou a importância da sua existência está actualmente a ser posta em dúvida, 

principalmente quando se conhece que outros períodos da vida justificariam tanta ou mais 

atenção.  

Foram as contribuições psicanalíticas de ERIKSON (1968), que definiram esta crise 

como um período de transição marcado pela instabilidade e consequentemente a imposição 

de uma reorganização psíquica, enquanto na perspectiva psicossociológica a noção de crise 

surge no sentido de conflito de gerações, com especial relevo no século XX, dadas as 

mudanças sócio-culturais ocorridas. Estes conceitos de crise desvalorizam a 

transicionalidade e assumem um carácter de fragilidade psicológica com tendência a 

considerar o psicopatológico e o desviante como obrigatório. MALPIQUE (2003), refere que 

quer do ponto de vista médico quer pedagógico tudo era transitório e indefinido, logo, 

perfeitamente tolerante e intocável. 

Será a adolescência um problema ou o problema será saber lidar com ela? Não é tão 

difícil como por vezes se imagina, não existem receitas pois qualquer processo de educação 
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é falível. Esta fase tem os seus dilemas, os seus conflitos, os seus medos, que são vividos 

de formas diferentes por cada um. O importante, é que esta fase seja vivida de forma 

positiva, mas para isso terá que ser preparada na fase anterior.  

A adolescência prepara-se na infância e as pedras base desta preparação são os 

afectos uma vez que são essenciais ao desenvolvimento saudável. Quando entre a criança e 

os seus pais não existem vínculos afectivos positivos, quando a comunicação positiva não 

marca presença, não existe espaço para o diálogo e não é na adolescência que o espaço 

relacional se vai modificar no sentido positivo.  

Com efeito, a análise deste período do ciclo da vida tem actualmente evoluído no 

sentido da desdramatização das concepções iniciais e naturacionistas, que a caracterizavam 

por um período de "crises" e "turbulência", para pontos de vista mais equilibrados em que se 

reconhece que a agitação psicológica que lhe é peculiar pode ser atenuada pela capacidade 

de adaptação do adolescente ás várias transformações a que está sujeito.  

O processo de adaptação não implica que o adolescente seja um indivíduo 

desadaptado, inseguro, angustiado ou rebelde como já foi descrito por HALL (1904), ou 

FREUD (1946) e outros teóricos psicanalíticos. OFFER e BOXER, (1995), indicam que nos 

Estados Unidos aproximadamente 80% dos adolescentes estudados não sofrem o 

denominado turbilhão adolescente. De um modo geral, estes têm a habilidade de administrar 

os conflitos e efectuar uma transição tranquila para a idade adulta.  

É a partir da década de 80 com OFFER (1985), e outros autores que o conceito de 

crise de adolescência é posto em causa, referindo SAMPAIO (1997ª), que “não há uma crise 

da adolescência” mas “uma crise do adulto de meia-idade (pais, professores), que têm 

dificuldade em acompanhar, tolerar e negociar com os jovens as tarefas da adolescência”. 

CORDEIRO (1999), reconhece que "existe de facto uma fase da vida caracterizada por 

grandes mudanças físicas e biológicas, psicológicas e intelectuais (...), uma fase de uma 

anormal instabilidade, de saudáveis dúvidas". 

Parece-nos pois existir um dado sobre o qual todos os adultos estão de acordo, é que 

a adolescência é uma idade de crise, que se processa particularmente a nível do 

relacionamento entre adultos e adolescentes. A palavra crise, é empregue um pouco em 

desespero de causa, sem prestar muita atenção ao seu conteúdo. É uma palavra encontrada 

pelo adulto, para solucionar as dificuldades que surgem nas suas relações com o 

adolescente. 

No entender de FARIAS (2003), encarar a adolescência como crise que passa com a 

idade onde o normal é ser anormal, pode levar a um viés. Pode supervalorizar problemas, 

nem sempre importantes, como as dificuldades entre pais e filhos, que na maioria das vezes, 
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se referem a comportamentos de auto-afirmação, em relação a horários e vestuário e 

minimizar outros, que podem ser indicadores de patologia. Os trabalhos mais recentes, 

apontam a adolescência, não como um período de crise, mas como um período evolutivo de 

transição, entre a infância e a idade adulta, entendendo necessário retirar-lhe o estigma pois 

não faz justiça a uma grande parcela da população adolescente. 

A noção de crise associada a este período, encontra-se essencialmente na nossa 

cultura, como um fenómeno característico das sociedades pós-industriais capitalistas 

afirmando MELMAN citado por CHAGAS (2003), não haver nenhum sinal dela, enquanto 

crise psíquica, nos textos das culturas gregas e latinas, onde a fase da adolescência seria 

um período de introdução na vida social, não se encontrando ritos de passagem, 

responsáveis pela demarcação de uma fase e outra. 

A crise na adolescência, identificada, então, nos jovens de nossa sociedade, seria 

determinada por uma sociedade industrial tecnicamente desenvolvida, uma vez que, existem 

inúmeras dificuldades com as quais os jovens se têm que deparar e enfrentar, para que 

possam ingressar no mundo dos adultos (do trabalho) e, deste modo, exercer o seu poder de 

sustento básico, instituir família, responder por seus actos como cidadão adulto. Logo, 

alcançaria uma posição de certa liberdade e autonomia, pela possibilidade de ter o seu 

emprego, salário, etc., o que significa teoricamente, deixar de depender financeiramente dos 

seus pais. 

De acordo com LEPRE (2003), o grande conflito a ser solucionado na adolescência é 

a chamada crise de identidade e essa fase, só terminará quando a identidade tiver 

encontrado uma forma que irá determinar, decisivamente, a vida futura. A confusão de 

identidade, característica desta fase, irá desencadear um processo de identificações com 

pessoas, grupos e ideologias que se tornarão uma espécie de identidade provisória ou 

colectiva, no caso dos grupos, até que a crise em questão, seja resolvida e uma identidade 

autónoma seja construída.  

É exactamente essa crise e a consequente confusão de identidade que fará com que 

o adolescente parta em busca de identificações, encontrando outros “iguais" e formando os 

seus grupos. A necessidade de dividir as suas angústias e de padronizar as suas atitudes e 

ideias, faz do grupo, um lugar privilegiado, pois nele há uma uniformidade de 

comportamentos, pensamentos e hábitos. 

No entender do mesmo autor a busca do "eu" nos outros (companheiros do mesmo 

grupo), na tentativa de obter uma identidade, corresponde aquilo que chama "crise da 

identidade", e acarreta angústias, passividade ou revolta, dificuldades de relacionamento 

inter e intrapessoal, além de conflitos de valores.  
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Um aspecto crucial da adolescência é pois a formação da identidade (ABERASTURY 

e KNOBEL, 1992; ERIKSON citado por ANTUNES, 1998; OFFER e BOXER, 1995) aspecto 

que desenvolvemos no ponto seguinte. 

Para CLAES (1985), o único autor que estudou pormenorizadamente a adolescência 

foi Erikson. No seu entender, esta fase desempenha o marco basilar do desenvolvimento 

humano, durante o qual, é necessário integrar uma série de aspectos para não comprometer 

aquisições futuras. Faz-se a recapitulação dos conflitos da infância e prepara-se a 

emancipação da idade adulta. 

O conceito de identidade elaborado por Erikson, em finais dos anos 60, deu segundo 

MARTI e GUERRA (1996), um enorme contributo para a definição e compreensão da 

adolescência. Para este psicólogo, a identidade constitui a diferenciação pessoal 

inconfundível; a auto-definição da pessoa perante os outros, a realidade e os valores. 

COSTA (1999), também recorre a Erikson, para referir que a aquisição da identidade é o 

principal objectivo do desenvolvimento psicológico da adolescência consistindo na definição 

clara de si próprio, partilhando também FARIAS (2003) a mesma opinião. 

É durante todo o ciclo vital que a identidade se desenvolve (ERIKSON citado por 

LEPRE, 2003). Cada indivíduo passa por uma série de períodos com desenvolvimentos 

distintos, nos quais há tarefas específicas a enfrentar. A tarefa central de cada período é o 

desenvolvimento de uma qualidade específica do ego. Segundo o autor, dos 13 aos 18 anos 

a qualidade do ego a ser desenvolvida é a identidade, sendo a principal tarefa desta fase 

adaptar o sentido do “eu” às mudanças físicas da puberdade, além de desenvolver uma 

identidade sexual madura, buscar novos valores e fazer uma escolha ocupacional.  

Em termos psicológicos, a formação da identidade utiliza um processo de reflexão e 

observação simultâneas, pelo qual o indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que pensa 

ser a maneira como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com uma 

tipologia que é significativa para eles. Portanto, a construção da identidade é pessoal e 

social, acontecendo de forma interactiva, através de trocas entre o indivíduo e o meio em 

que está inserido. O autor enfatiza, tambem, que a identidade não deve ser vista como algo 

estático e imutável, mas como algo em constante desenvolvimento.  

Ainda com base na teoria do desenvolvimento de Erikson, MONTEIRO e 

SANTOS (1998), designam o quinto estágio de desenvolvimento que ocorre entre os12-

18/20 anos de “identidade versus confusão”. É nesta idade que o adolescente explora, 

ensaia vários estatutos e papéis sociais e vai adquirir uma identidade psicossocial, ou seja, 

entende a sua singularidade, o seu papel no mundo. O versus negativo refere-se aos 
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aspectos de confusão de quem ainda não se encontrou a si próprio, não sabe o que quer e 

tem dificuldade em fazer opções.  

Enquanto Erikson nos fala de identidade mais para o final da adolescência, ROGER 

citado por LUCIO (1997, p.37) discorda, contrapondo que a identidade se inicia na infância e 

"arrasta-se" ao longo da vida, não ficando somente prescrita à adolescência. Porém, "a 

identidade ocupa um lugar central, porque existe todo um conjunto de orientações e 

decisões tomadas durante a adolescência que tem implicações durante a chamada vida 

adulta". Para este autor, a formação da identidade nesta fase, caracteriza-se por um 

conjunto de elementos tais como: as opções profissionais, a orientação sexual, o 

comprometimento ideológico, os amigos, o modo de vestir, o local de residência e as 

actividades de lazer. Todos estes elementos reunidos dão à pessoa uma sensação de bem-

estar fazendo assim com que o indivíduo se sinta bem consigo próprio. 

Para MARTINS (1995,p.32), "a identidade do eu constitui-se de elementos que 

permitem o relacionamento do indivíduo, diferenciando-o dos outros", reforçando ter sido a 

teoria de Erikson, a que mais contribui, para a explicação da identidade do adolescente 

estando este conceito directamente ligado à perspectiva de desenvolvimento. 

A busca da identidade para FAW (1981), é fomentada por três factores: as mudanças 

físicas, a capacidade para processamento cognitivo formal e as expectativas da sociedade 

em relação ao indivíduo. Acrescenta que o estabelecimento de independência, o 

ajustamento sexual, o estabelecimento e manutenção das relações com os pares e a 

determinação do papel vocacional, são as principais tarefas deste período da vida.  

OFFER e BOXER (1995), dão-nos uma visão interessante do desenvolvimento 

psicológico do adolescente no sentido da formação da identidade, ao referirem que na 

primeira fase (doze/catorze anos), o adolescente tem de aceitar as transformações no seu 

corpo, na segunda (catorze/dezasseis anos), necessita de se separar das figuras 

internalizadas dos pais e aventurar-se para fora do mundo familiar e na última fase, os 

problemas internos com que têm que aprender a lidar, são organizados em torno da questão 

da identidade ou seja, de cristalizar a identidade sexual e vocacional. 

KALINA e GRYNBERB (1985), referem-se à adolescência como um segundo 

nascimento. O primeiro, é o biológico, do qual nada lembramos e o segundo é um despertar 

para vida em todos os sentidos, incluindo o físico. Neste sentido, a sociedade de modo geral 

e os pais em particular devem cuidar, para que a "gestação" do despertar do adolescente 

para a vida, seja nutrida de "bom alimento”. 

MONTARDO (2002), considera que a identidade é o reconhecimento por parte do 

indivíduo, de que é um ser único e distinto dos demais com características exclusivas, e que 
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é na adolescência que se busca consolidar esta identificação, sendo esta uma última tarefa 

crucial desta fase da vida. 

No entender de MARCELLI e BRACONIER (1989), a esta concepção da identidade, 

opõe-se o ponto de vista de E. Kestemberg, que põe em evidência o movimento de ruptura. 

Sob este ponto de vista a adolescência é, no seu início, marcada pela rejeição de 

identificações anteriores, como consequência da rejeição dos objectos parentais que por sua 

vez corresponde a uma rejeição de si mesmo, enquanto ser sexuado, fazendo com que o 

adolescente, se veja como um estranho aos outros e a si próprio. Deste modo, a sua 

identidade está ameaçada, o que suscita angústia e conflitos, podendo provocar movimentos 

de ruptura, que levam os adolescentes a elaborar um trabalho de identificação e aquisição 

da identidade. As identificações do adolescente com o grupo de pares e com outras figuras 

fora da família, permitir-lhe-ão viver uma crise, que só será resolvida com novas 

identificações MARTINS (1995) e BALLONE, (2002). Também MONTARDO (2002), partilha 

destas ideias acrescentando no entanto que é por volta dos 16 - 18 anos que o adolescente 

começa a estabelecer a sua identidade, os novos padrões de relacionamento social, e as 

novas metas e papeis. 

A noção de identidade, apoia-se na perspectiva de CLAES (1990), citado por LÚCIO 

(1997) em três eixos fundamentais. O primeiro, diz que a identidade se baseia na aquisição 

de uma continuidade temporal do eu (assumir o passado da infância e deter as capacidades 

de projecção no futuro). O segundo, diz respeito à afirmação do eu, como estando 

demarcado das imagens parentais interiorizadas e o terceiro, aponta para o 

comprometimento das suas escolha, assegurando a coerência do eu. CLAES (1985, p. 147) 

considera ainda que "o conceito de identidade faz referência a um processo em vias de 

elaboração, a uma construção nunca acabada do eu".  

O ajustamento sexual é uma grande tarefa que o adolescente tem de enfrentar para a 

construção da sua identidade. As mudanças físicas já ocorridas estão na base desta 

necessidade de reorganização da sexualidade considerando CORDEIRO (1988, p. 35), 

citado por PINTO (1998, p.26) que este processo tem um caminho que se desenvolve desde 

a reorganização narcisica da auto-estima abalada até à escolha heterossexual. 

ABERASTURY e KNOBEL (1992), referem a esse propósito que o adolescente ao ir 

aceitando a sua genitalidade, inicia a busca do parceiro de modo tímido, mas intenso. É o 

período em que começam os contactos superficiais, os carinhos que com o tempo se tornam 

mais profundos e íntimos e enchem a vida sexual do adolescente. 

SAMPAIO (1994) e LUCIO (1997), são de opinião que o marco final da construção da 

identidade do adolescente é a sexualidade, preparando-o para o início da idade adulta, pois 
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a sua construção constitui uma das principais tarefas da adolescência, onde o desejo de 

independência traduz uma busca de identidade própria e indispensável à sua futura vida 

social. A adolescência constitui assim, uma "fase importante no processo de consolidação da 

identidade pessoal, psicossocial e sexual”, onde os adolescentes se confrontam com a 

problemática da identidade, que se vai construindo entre hesitações, recuos e avanços, 

através das experiências vividas, das interacções relacionais com os amigos do mesmo sexo 

e com o grupo de pares (MONTEIRO e SANTOS, 1998). 

Se avaliarmos a necessidade crescente de independência, compreenderemos os 

conflitos que os adolescentes frequentemente têm com os pais. FAW (1981), advoga que a 

dificuldade dos adolescentes em conseguirem a independência é determinada, em parte, por 

factores culturais. Enquanto que em algumas tribos há rituais de passagem da puberdade 

para um estado em que é reconhecida a situação de adulto, tendo existido uma preparação 

para este novo papel, noutras culturas a transição é mais difícil.  

Nos Estados Unidos, esta dificuldade pode estar relacionada com uma grande 

diversidade de modelos de educação (pais autoritários versus pais liberais), expectativas 

sociais divergentes relativamente ao grau de independência e uma grande diversidade de 

papéis disponíveis. Estudos efectuados realçaram que os filhos de pais autoritários sofrem 

de maior ansiedade na procura da sua independência, do que os filhos de pais democráticos 

já que estes, proporcionaram aos seus filhos experiências crescentes em independência, 

com base nas capacidades que foram demonstrando. 

Perante estas afirmações compreendemos que o estabelecimento e manutenção das 

relações com os pais, é mais importante na adolescência do que em qualquer outra etapa do 

desenvolvimento. FAW (1981) é desta opinião ao advogar que o adolescente procura a 

independência e precisa de romper os laços com os pais e a família de modo a conseguir o 

que deseja.  

Também para SÁ (2002 p. 25), a formação da identidade, no adolescente, é um 

processo de “autonomia” caracterizada por uma "síntese propulsiva das identificações 

infantis no espaço transaccional” e que se “traduz-se pela separação em relação à família; 

isto é, a autonomia psíquica desbrava o caminho da autonomia física”. Nesta perspectiva a 

adolescência será o período, ou espaço limite, entre o adulto que se quer ser e o adulto que 

se é de facto, com identidade própria. Por esta razão é que PIAGET (1990) afirma que o 

adolescente devido à sua personalidade crescente, é capaz de se igualar aos mais velhos, 

mas, sente-se diferente deles pela vida nova que se agita em si. 

Na perspectiva de MONTEIRO e SANTOS (1998), a construção da identidade passa 

por um período de identificação e por uma fase de diferenciação que é baseada mais na 
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procura de uma identidade própria que na rejeição da autoridade paterna. Dado que a 

educação se faz de limites adequados, é importante que os pais aprendam a confiar na 

capacidade dos filhos para assumirem responsabilidades, promovendo a independência e ao 

mesmo tempo fazer-lhes entender que esta tem custos. Assim, no final da adolescência o 

jovem será capaz de se entender melhor a ele próprio e ao seu percurso de vida. 

Daí ser indispensável proporcionar-lhes modelos, para não perderem os pontos de 

referência, o que poderia leva-los a procurar outros modelos, possivelmente menos 

adequados, constituindo uma porta aberta a hábitos auto destrutivos, a comportamentos 

excessivos e desviantes potencialmente geradores das primeiras experiências com o álcool 

e outras drogas. Para MARTINS (1995, p.32), "a identidade do eu constitui-se de elementos 

que permitem o relacionamento do indivíduo, diferenciando-o dos outros". 

No dizer de ABERASTURY e KNOBEL (1992), o grupo é outro factor importante para 

a construção da identidade do adolescente, já que este lhe proporciona segurança e estima 

pessoal. Nesta conformidade, o adolescente une-se ao grupo na procura de uniformidade, 

aceitando as suas regras em relação a modas, vestuário e outras preferências. Por outro 

lado, e tal como já foi explicitado as actuações dos grupos e dos seus membros, 

representam a oposição às figuras parentais, sendo uma maneira activa de determinar uma 

identidade diferente da do meio familiar, que se caracteriza pelo afastamento do seio 

familiar, com consequente imersão no mundo do adulto (BALLONE 2002). É no equilíbrio 

instável, entre a descoberta do que é ser adulto e a incapacidade de assumir de imediato 

esse novo papel e as suas responsabilidades que o adolescente procura construir a sua 

própria personalidade e a sua identidade como pessoa. 

Na opinião de MARTI e GUERRA (1996), o adolescente atribui um grande valor às 

relações de grupo, pela sua necessidade de identificação e de afirmação pessoal. No 

entanto, para os autores, o grupo pode constituir-se como uma fonte de pressões, 

conduzindo os seus membros à adopção de alguns comportamentos menos saudáveis. A 

capacidade de resistência a estas pressões, implica adolescentes informados e com auto-

estima suficiente que lhes permita defender a sua posição.  

Os relacionamentos com os pares são o protótipo dos relacionamentos adultos 

maduros, servindo estes como suporte das habilidades sociais adultas (FIERRO, 1995). O 

adolescente necessita de um confidente com quem possa dialogar a respeito das suas 

experiências, fornecendo-lhe o grupo a estabilidade de que necessita (FAW, 1981). Nesta 

perspectiva, o grupo de pares pode ter uma função estruturante, apresentando-lhes modelos 

de identificação positiva (MONTEIRO e SANTOS, 1998) modeladores das suas próprias 

características, assumindo os seus ídolos papel relevante MONTARDO (2002) que 
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lentamente o fazem sentir-se portador de uma identidade social e pessoalmente construída 

(LEPRE 2003).  

Para BALLONE (2003), á medida que se estabelecem vínculos sociais desenvolvem-

se e valorizam-se características, necessárias à aceitação num grupo e à expressão de um 

estilo próprio, fundamentais ao desempenho dos papéis sociais pois, "as identificações com 

os grupos/companheiros e com outras figuras fora da família, permitem ao adolescente, a 

vivência de uma crise que só será resolvida através de novas identificações" (MARTINS, 

1995, p.35), alertando-nos o autor para o facto de que todos os acontecimentos e reacções, 

que ocorrem, quer na infância quer na adolescência preparam o indivíduo para a idade 

adulta. 

A formação da identidade, envolve também a escolha do papel vocacional e este 

determina, em parte, a identidade da pessoa. Os factores que influenciam a sua escolha são 

segundo FAW (1981), a familiaridade com o papel, a classe social, influencias parentais e as 

expectativas em relação a determinado cargo. 

Por tudo isto, conclui-se, que a adolescência se evidencia como um período de 

preparação, em que tudo se centra em " torno da busca de identidade, de coesão, de 

integração e de continuidade, ao mesmo tempo que o indivíduo se vai diferenciando dos 

objectos formadores, adquirindo a sua individualidade" (MARTINS, 1995, p. 37). 

Todavia, problemas com a identidade pessoal podem verificar-se em qualquer época 

da vida, como resultado de mudanças que ocorrem ao mesmo tempo e rapidamente, com o 

indivíduo, ou quando o contexto social é alterado de forma repentina. É a denominada crise 

de identidade que regra geral está associada a uma história de ruptura, de continuidade e de 

gradualismo. 

Nesta crise de identidade há o temor de se perder a continuidade da história. Se as 

tábuas de um barco de madeira são substituídas à medida que apodrecem, após 50 anos 

não é o barco original mas continua a ser o mesmo barco, ou seja, o facto das tábuas serem 

substituídas gradualmente não alterou a "identidade" do barco. Entretanto, se as tábuas são 

trocadas ao mesmo tempo, a "identidade" do barco não pode ser mantida (LEWIS, 1999). 

Assim, a adolescência caracterizada por rápidas mudanças físicas, psicológicas e sociais 

que podem originar crise de identidade. Metaforicamente, o adolescente será como o barco 

cujas tábuas devem ser quase todas substituídas ao mesmo tempo. 

Daí a adolescência, ser o período por excelência, de risco para o ingresso no uso de 

substâncias psicoactivas, não só por querer experienciar o novo, buscar novas emoções e 

desafios, mas também, encontrar nessas novas buscas "respostas" para o seu viver. A 

sociedade, nos seus diversos segmentos e o poder mediático influenciando o 
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comportamento social, na maioria das vezes, apontam caminhos mais para a obtenção de 

objectos de consumo e menos preocupados estão com respostas visando o crescimento 

interior.  

Num contexto de desigualdades sociais e de uma “mídia” apelativa para o 

consumismo e para pseudovalores da vida, os adolescentes cumprem com eficácia essas 

expectativas, ou seja, movem-se socialmente pelo consumo e pela mera aquisição e 

acumulação de objectos para um status considerado mais elevado. 

A ideologia, linguagem dos que controlam o poder, exactamente inculca a confusa 

percepção social de que padrão de vida é o mesmo que qualidade de vida. Eles não se 

excluem, mas o jogo ideológico, faz com que os indivíduos aceitem que basta melhorar o 

padrão de vida para que a qualidade melhore. O meio social oferece mais riscos que 

protecção aos adolescentes. De facto, pais preocupados com seus filhos adolescentes, não 

se sentem seguros ou tranquilos, quando estes saem de casa, mesmo que essas saídas, 

sejam para locais considerados tradicionalmente seguros pelo temor do consumo das drogas 

e o da violência. 

No que se refere ao álcool, consideramos que o problema é mais grave pela sua 

proximidade, acessibilidade e publicidade pois está inserido na cultura, nos lazeres e 

encontros de adolescentes dentro das casas e presente tanto na vida profana como no ritual 

religioso. Consumir álcool, pode parecer normal para o adolescente, sem muita censura ou 

orientação por parte dos pais. 

Um estudo apresentado pela UNESCO (2002), revela que os "estudantes começam a 

beber por curiosidade, pelo desejo de inserção social, para esquecer problemas e para ter 

coragem nas paqueras'". Na construção da sua identidade, o adolescente, percebe que o 

álcool, pode amenizar momentos de angústias e interferir na elaboração dum novo sentido 

de si mesmo, podendo agudizar uma vida já de si fragilizada. De um modo geral, o 

adolescente percebe que quando consome álcool tudo fica teoricamente mais fácil não 

percebendo que, inadvertidamente, o consumo de álcool pode transformar-se num 

ingrediente indispensável na elaboração das suas crises. Os distúrbios resultantes da crise 

de identidade estão claramente definidos na DSM IV (1996), que indica os seguintes critérios 

de diagnóstico: 

• A – Sofrimento subjectivo intenso, devido à incerteza a vários aspectos da identidade e que 
incluam três ou mais das seguintes características: Objectivos a longo prazo; Escolha de 
carreira; Tipos de amizade; Orientação e comportamento sexual; Identificação religiosa; 
Sistema de valores morais e Fidelidade na adesão a grupos. 

• B – Insuficiência na actividade social ou profissional, como resultado dos sistemas de A. 

• C – A duração da perturbação é de, pelo menos, três meses. 
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• D – Não provocado por outro distúrbio mental (afectivo, Esquizofrenia, “Border-Line”, da 
personalidade) e se tiver 18 ou mais anos. 

 

1.3 – MODIFICAÇÕES NO DESNVOLVIMENTO DA ADOLESCÊNCIA 

 

Na linha de pensamento de TAYLOR (1992), a adolescência é um processo 

psicológico de mudança, caracterizada por acentuadas modificações no desenvolvimento 

psicológico, biológico e social. A nível biológico, o início da adolescência é marcado pelo 

rápido crescimento esquelético e primórdios do desenvolvimento sexual. O início psicológico, 

é caracterizado por uma aceleração do desenvolvimento cognitivo e da consolidação da 

formação da personalidade e a nível social, é um período de preparação intensiva para a 

idade adulta jovem, que se segue à adolescência. Para CORDEIRO (1987) e (1979), a 

adolescência pode ser entendida em diferentes fases e com modificações próprias que 

caracteriza da seguinte forma: 

 

1ª Fase da Adolescência: 

Biológicas  com alterações biológicas-hormonais e da imagem corporal; 

Psicológicos  com revivência do conflito edipiano, retraimento e regressão narcísica, 
retornam a uma posição depressiva e vivências de perplexidade e estranheza perante o corpo 
e imagens carregadas de erotismo; 

Sociais  com isolamento ou partilha com um amigo/grupo e comunicação. 

 

2ª Fase da Adolescência: 

 

 

 
 

Estabelecimento do primeiro organizador Psíquico da adolescência 
(Escolha do “objecto” Heterossexual da relação) 

 
Predomínio da relação objectal 

(Relativamente ao investimento narcísico) 
 

Comunicação relacional 
 

Luto pelas imagens parentais 
Transferência do comportamento  
heterossexual para a pessoa do sexo oposto 
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Reportando-nos apenas à segunda fase, por ser a coincidente com o nosso estudo, o 

autor refere, que o jovem passa do investimento narcísico ao investimento objectal, 

pressupondo o estabelecimento do primeiro organizador psíquico da adolescência. 

Considera, que só pelo luto das “imagens parentais” que o jovem pode proceder à escolha 

do “objecto heterossexual” da relação e ao abandono da bissexualidade psíquica anterior. 

Defende que nas relações com o adulto, podem resultar situações de equilíbrio ou ruptura ou 

coesão excessiva, resumindo-as da seguinte forma: 

• Famílias  - Deficiente comunicação com os pais Desmembramento da família; 

• Escolares e Educativos  - Incapacidade das escolas e inadequada ocupação dos tempos 
livres; 

• Sociais - “Explosão” demográfica juvenil, aumento da escolaridade e da dependência material 
face aos pais, perspectivas de futuro algo sombrias e reacções dos adolescentes (criação de 
grupos, comportamentos de contracultura). 

 

Relativamente aos problemas familiares, destaca-se a deficiente comunicação com 

os pais, que segundo o autor citado, se devem ao facto de estes não entenderem as 

mudanças e as necessidades de auto-afirmação dos jovens e ainda porque muitos pais se 

demitem do seu papel de educadores provocando uma “crise de autoridade”. 

O desmembramento da família resultantes de separação, divórcio, ausências e 

insegurança socio-económica, poderão também contribuir para esta problemática. Nos 

problemas escolares e educativos, há que referir a incapacidade das escolas e a inadequada 

ocupação dos tempos livres. Socialmente, assiste-se a um aumento da escolaridade com 

consequente alargamento da dependência face aos pais em que as débeis perspectivas 

futuras e as reacções dos adolescentes lhe acentuam estes problemas. 

Também para BLOS citado por OUTEIRAL (1982), a puberdade e a adolescência são 

fenómenos diferentes, considerando a puberdade como um fenómeno basicamente biológico 

que compreende as transformações corporais e a adolescência, envolvendo componentes 

psicológicos que são determinados, modificados e influenciados pela cultura e pela 

sociedade. A adolescência é como diz BALLONE (2003) uma atitude cultural, de postura do 

ser humano durante uma fase do seu desenvolvimento que deverá reflectir as expectativas 

da sociedade, tornando-se por isso um papel social.  

A maioria dos autores CORDEIRO (1979 e 1987), TAYLOR (1992), MARTINS, (1995) 

e MONTARD (2002), entre outros, classificam as alterações da adolescência relativamente 

aos aspectos fisiológicos, psicológicos e cognitivos, sócio-culturais e económicos, afectivos e 

sócio-morais. Analisamos algumas destas alterações á luz do que referem alguns autores. 

Relativamente aos aspectos sócio-culturais (LÚCIO 1997), afirma que durante a 

adolescência que se registam as maiores alterações sociais e dos agentes de socialização. 
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A vida social do adolescente, começa actualmente, muito mais cedo com o início logo após o 

terminus do ensino básico, dado que até então as crianças, estavam confinados ao seu 

bairro para depois estabelecerem novos e diferentes contactos noutros locais. Como diz 

HOTYAT, (1978,p.192) as crianças "São bruscamente levadas a tomar parte de mil 

operações da vida social nas quais quase não tinham participado até então”.  

Há pois, que ter em conta “a importância dos movimentos pulsionais da adolescência 

para a reorganização do sistema de relação entre o eu e o mundo durante a adolescência" 

(REYMOND - RIVIER citado por LÚCIO, 1997,p.30). 

Quanto à vida social do adolescente, CLAES (1985), relata-nos a experiência levada 

a cabo por Zazzo. Este investigador colocou a diversos adolescentes uma questão sobre a 

sua preferência face à vida em família ou fora desta, no exterior com outros jovens. As 

respostas foram diferentes perante as várias idades. A maioria dos jovens com mais de 17 

anos, responderam que preferiam a separação da família em caso de dependência 

económica (autonomia das condutas), porém, já não se verificava o mesmo em relação ao 

aspecto afectivo ou ideológico. Em contrapartida, os mais novos, afirmaram que era 

preferível continuar no seio da família. Destas mesmas ideias partilha SAMPAIO (1994), 

quando refere que à medida que os jovens vão avançando na idade, começam a abandonar 

a posição de dependência em relação aos pais, caminhando, assim, para a autonomia face à 

família. 

De acordo com BERNARDO (1994), a adaptação dos adolescentes à vida social é 

difícil e, como tal, para conseguirem marcar a sua posição de liberdade e autonomia são 

capazes de correr riscos insensatos e recusar o mundo dos adultos. No entanto, esta recusa 

faz-se com uma frontalidade extrema no sentido de marcar a diferença, o jovem começa a 

interessar-se por problemas éticos e ideológicos e a debatê-los, optando e construindo 

valores sociais próprios, como a justiça social, a lealdade, a coerência, a autenticidade. É 

frequente surgir a revolta quando a sociedade não se coaduna com estes valores e 

aspirações defendidas. As novas capacidades cognitivas de reflexão e abstracção e o 

raciocínio hipotético-dedutivo permitem ao adolescente segundo MONTEIRO e SANTOS 

(1998, p.53), "debater ideias, apreendendo a complexidade dos valores sócio-morais, bem 

como construir uma teoria própria sobre a realidade social". 

Dado que a adolescência, se liga a um novo estatuto e papel na comunidade, as 

exigências sociais podem ter consequências psicossociais importantes, uma vez que o 

jovem não pode fazer tudo o que os adultos fazem, nem pode fazer "coisas de criança", pois 

já não é nem uma coisa nem outra (BALLONE, 2003). No final da adolescência, embora se 

obtenha uma maturidade fisiológica, intelectual e afectiva, regra geral, não se obtém uma 
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maturação social. Para tal, contribui o prolongamento da escolaridade, que retarda a 

aquisição do estatuto de “o jovem adulto" (MONTEIRO e SANTOS, 1998), levando a um 

maior tempo de dependência para com os pais e porque "não dispõem de poder sob a forma 

de expressão económica, social, científica e religiosa, sofrem com a própria dependência 

imposta" (BERNARDO, 1994, p. 221). 

Os diferentes contextos constituídos pela família, amigos, professores, comunicação 

social e o mundo do trabalho, proporcionam aos adolescentes, o desempenho de novos 

papeis e a descoberta de novas imagens de si próprios. CLAES (1990; p. 52) designa este 

desenvolvimento social por “modificações da socialização”. O autor diz ainda que estas 

mudanças se desenvolvem em dois tempos que constituem outras tarefas 

desenvolvimentais; “1 - a libertação da tutela parental; 2 – a substituição gradual do grupo 

dos pares como agente de socialização, o que exige a organização de relações de 

competição e de cooperação com os companheiros de ambos os sexos”. É com a 

emancipação da tutela parental e da adopção de novas relações com os pares, que o jovem, 

vai adquirindo a sua vida social. Já foi referido anteriormente, que a adolescência abrange 

novas formas de relacionamento com os pais e com os pares e, envolve também a escolha e 

preparação para uma carreira profissional que se adeqúe ao self.  

Quanto aos aspectos afectivos REYMOND-RIVIER (1973) citado por LÚCIO (1997), 

remete-nos para o facto de que o desenvolvimento fisiológico, associado ao crescente 

progresso intelectual são os responsáveis pelo desenvolvimento dos sentidos e da 

afectividade na adolescência. Uma característica dos seus interesses afectivos é o de não se 

restringirem ao círculo familiar, mas estabelecerem novas relações afectivas extra-familiares, 

tal como é próprio do adulto (BOLÍVAR, 2002). Outra característica afectiva é a 

hipersensibilidade, evidenciada por fragilidade e agressividade e manifestada por súbitas 

mudanças de humor, com alternância entre as crises de choro, os estados eufóricos e a 

melancolia (MONTEIRO e SANTOS, 1998). Importa salientar que os transtornos de humor, 

embora sendo comuns nesta fase, podem conduzir ao desinteresse, à perda de prazer 

relativamente às actividades e, por vezes, ao consumo de substâncias psicoactivas, como o 

álcool e outras drogas. 

Uma outra alteração defendida pelo autor refere-se aos modelos de identificação, em 

que os pais são substituídos pelos " jovens da mesma idade, o grupo de pares, num 

processo de autonomia, de individuação”. A incompreensão, diversas vezes referida pelos 

jovens, poderá não ser mais do que uma projecção da sua própria dificuldade em se 

compreender. 
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1.4 - IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES ADOLESCENTE/FAMÍLIA 

 

A noção de família está profundamente ligada à cultura de cada povo, não havendo 

por isso, um conceito universal. Varia consoante o tempo, as pessoas e a sociedade e é 

através dela que o ser humano entende a sociedade e entra em contacto com os outros 

grupos sociais. É o grupo social que fornece ao ser humano, vida e educação sendo de 

extrema importância na formação das novas gerações. 

CAPLAN, (1993) refere que as famílias são complexas unidades sociais, que 

interagem entre si, com os seus membros, com a sociedade em geral e satisfazem as 

necessidades de tipo biológico, psicossocial e económico dos seus membros individuais. 

Para SANTOS (1968, pág.51), a “família representa a instituição fundamental da sociedade. 

É o grupo social básico e nuclear e, ao mesmo tempo, o mais antigo e primitivo. 

Historicamente, a sociedade resultou da associação de famílias. O grupo familiar não 

constitui, porém, uma aproximação ocasional ou uma conjunção meramente biológica. 

Revela-se, ao contrário, como uma realidade social básica. Nela o indivíduo nasce, 

desenvolve-se, educa-se".  

COSTA e MELO (1999), afirmam que a família é um grupo que vive em comum sob o 

mesmo tecto, têm o mesmo sangue ou são parentes por aliança como por exemplo pessoas 

unidas pelo casamento, por afinidade ou por adopção. DORON e PAROT (2001), defendem 

a noção de família como um grupo, que é unido por laços transgeracionais e 

interdependentes, os quais, são fundamentais para a sua formação ao longo da vida. 

Como vimos anteriormente, a família, é o primeiro modelo grupal, mas à medida que 

o mundo do adolescente se expande, esta vai perdendo o seu impacto, sem no entanto 

abandonar o seu papel de primordial importância, encorajando-o para a descoberta de novos 

potenciais no exterior, e constituindo-se numa base segura a que o jovem possa recorrer 

quando necessário. NEVES (1995) advoga que os laços familiares para com os pais 

continuam, não cessam, ou seja, não existe uma desvinculação total, um cortar de relações. 

Estas relações estão em constante transformação o que permite um alargamento da 

vinculação a novas pessoas. 

MINUCHIN e FISHMAN (1990), são da opinião que a família é um grupo formado 

naturalmente, e que ao longo dos tempos desenvolve padrões de interacção que constituem 

a estrutura familiar, sendo esta que governa o funcionamento dos seus membros, facilita a 

sua interacção dá apoio e delineia o comportamento e as tarefas de cada membro. Para 

FLEMING (1993, p. 145) "as interacções no seio da família são factores muito influentes no 

desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente”. 
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Já EY e cols. (1985) refere que a família não é apenas uma instituição ou um grupo 

social estruturante, mas também desempenha um papel protector relativamente à patologia 

mental, suicídio ou distúrbios mentais em geral. Em situação de crise de um dos seus 

membros esta ajuda-o a dominar as suas emoções negativas, sendo por isso mais provável 

que um adolescente oriundo de uma família apoiante ultrapasse com mais coragem e 

confiança essas situações (KAPLAN, 1993). 

A família é o sistema mais utilizado para a resolução de problemas, deve ser 

entendida de forma dinâmica, como um sistema aberto que troca informação e energia com 

o exterior, sofrendo modificações ao longo do tempo de modo a que consiga atingir um 

equilíbrio entre duas capacidades: a homeostasia (mantém a sua unidade) e a 

transformação (adapta-se sucessivamente às necessidades do seu percurso longitudinal).  

Também MINUCHIN e FISHMAN (1990), defendem que o subsistema conjugal é vital 

para o crescimento dos filhos, funcionando ele como modelo para relações mais íntimas e 

quotidianas. No subsistema conjugal, a criança, mais tarde adolescente, encara meios de 

expressar o afecto, de se relacionar com os outros e de lidar com o conflito com iguais. O 

que ela experiência, tornar-se-á parte integrante dos seus valores e expectativas, quando 

entrar em contacto com o mundo exterior. Qualquer disfunção dentro do subsistema 

conjugal, repercute-se em toda a família. 

FISHMAN (1996), refere que a família é o meio social onde o adolescente emergiu, 

sendo também a fonte dos relacionamentos mais duradouros e o seu sustento financeiro. De 

todos os sistemas sociais vivenciados as mudanças na família têm efeito marcante sobre os 

adolescentes e nos diferentes membros da família, como por exemplo o divórcio, doenças, 

decisões de carreira, reforma dos pais, entre outros e o adolescente é extremamente 

vulnerável a essas mudanças.  

É no decurso de todo este processo, à medida que ultrapassa conflitos, tensões, 

aspirações e expectativas, de forma a conseguir a separação em relação à família e 

consequente autonomia, que o jovem vai obtendo identidade (CORDEIRO, 1999). Porém, 

aqui o papel dos pais é muito importante, pois devem estar alerta e muito próximo dos seus 

filhos, de forma a poderem contribuir positivamente para o seu desenvolvimento. Cabe 

também a eles entenderem e aceitarem as mudanças súbitas e frequentes nas amizades, 

aparência pessoal e interesses, sem abdicar da sua autoridade, e compreender que todas as 

relações familiares são dinâmicas e as interacções recíprocas. 

CORDEIRO (1979), chama a atenção para as repercussões, cada vez maiores que 

tem a vivência familiar no desenvolvimento do adolescente, pois ela representa um suporte 

existencial relativamente ao apoio afectivo e económico, sendo a família, neste pressuposto, 
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a pedra basilar da sociedade, com importância preponderante no desenvolvimento do 

adolescente, manifestado por valores, normas e padrões assimilados.  

Na relação do adolescente com a sua família, o mesmo autor considera que a 

dependência financeira, a dificuldade de aprendizagem, a escolha profissional, os horários, o 

consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, entre outros devem ser 

equacionados. Cada pessoa, posiciona-se perante estes e outros aspectos de forma 

particular, mas é importante conceder ao jovem a oportunidade de falar, questionar e de se 

posicionar sobre o que pensa e o perturba. Cabe aos pais mostrarem-se disponíveis para 

escutar, expressar as suas concepções e estabelecer limites e nesta perspectiva, pais 

autoritários, permissivos e negligentes podem provocar no adolescente danos irreversíveis. 

Resultados de diversos estudos, vieram apoiar esta perspectiva, revelando que há 

diferentes estilos de relação familiar, sendo umas mais aconselháveis que outras. No tipo de 

relação democrática, os pais exercem controlo sobre os seus filhos, mas ao mesmo tempo 

oferecem um apoio emocional significativo. Na tomada de decisões, os filhos têm um papel 

importante, proporcionando-se uma boa atitude de diálogo na família. A última decisão é da 

responsabilidade dos pais, mas nunca sem antes terem analisado as demais posições. Este 

tipo de relação é o mais recomendável em detrimento aos pais autoritários ou aos pais 

permissivos. 

BOUÇA (1999, pág. 12) é da mesma opinião quando afirma que: "a autoridade firme 

e a tolerância ajustadas, a disponibilidade para compreender e acertar ideias, as regras e as 

responsabilidades exigidas, a firmeza com amor e a flexibilidade com limites" são, requisitos 

essenciais para que haja uma boa e estável relação familiar. Defende ainda que entre o 

deixar fazer tudo sem limites e o controlo rígido com base na desconfiança, há um lugar 

intermédio, para ouvir e reconsiderar. Conseguir cooperação, é muito mais eficaz do que 

impor obediência, uma vez que evita roturas e mentiras. Regras e princípios consistentes, 

conhecidos e aceites por todos, são de igual modo importantes pois a sua ausência gera 

insegurança e desprotecção. Cair na atitude de desculpabilizar o adolescente, usando como 

bode expiatório as más companhias e a sociedade, favorece o desenvolvimento de uma 

personalidade frágil, incapaz de evitar riscos e vencer dificuldades. Responsabilizar os 

adolescentes pelos seus comportamentos é a melhor opção. 

Também FLEMING (1993), depois da análise de vários estudos efectuados neste 

campo chegou à conclusão que, "um estilo democrático de controlo parental associa-se a 

uma maior autonomia no adolescente” e “pelo contrário, pais autocráticos ou muito 

permissivos têm com grande frequência filhos com baixa auto-confiança e dependentes ou 

revoltados." 



   
 

57

Durante a adolescência, a relação pais/filhos modifica-se passando de uma relação 

de protecção/dependência para a autonomia/independência. Como consequência, o papel 

dos pais enquanto educadores intervenientes vai diminuindo progressivamente, e os filhos, 

de uma forma gradual, vão descobrindo e construindo o seu meio familiar, profissional e 

social, os seus valores de referência e as suas perspectivas. Este processo, nem sempre 

fácil, está frequentemente cheio de ambivalência (podendo mesmo gerar conflitos), até que 

pais e filhos aprendam a desempenhar os novos papeis (PEIXOTO e CATITA, 1996; 

CORDEIRO, 1999). 

Esta transição de um estado de dependência para um estado de maior autonomia 

(FLEMING, 1993) sofre a influência do grupo de pares, da família, da sociedade, da cultura 

regente e dos recursos socio-económicos. Em relação ao contexto socio-económico refere 

(PSATHAS, 1957, citado por FLEMING, 1993, p.104).que "as classes sociais mais baixas 

dão mais autonomia aos filhos que as classes sociais mais elevadas (...) os pais de classes 

sociais médias e altas são menos permissivos que os das classes baixas"  Para MELGOSA 

(1999) é nesta altura que os desentendimentos entre pais e filhos tendem a acentuar-se. A 

atitude submissa de muitos filhos desaparece, e confrontam abertamente as opiniões dos 

seus pais. 

FARATE (2001), indica o carácter disfuncional e a fragilidade de limites propiciadores 

de um processo conflitual no jovem aquando da procura da sua autonomização. 

Numa família, existem componentes, que estão interrelacionadas, influenciando-se 

mutuamente nos papéis e funções que desempenham, não podendo por isso, ser 

compreendidos isoladamente do conjunto, dado que este pela sua estrutura e organização, 

modela e condiciona o comportamento dos seus membros. (FRAGOEIRO, 1999). O autor 

considera “funcional” a família que actua como um sistema aberto, em contínua interacção 

com o exterior e dotado de regras próprias. Estas regras, constituem um conjunto organizado 

de interacções repetidas, que determinam os comportamentos familiares e regulam a 

circulação de relações, permitindo assim, determinar a adaptabilidade de uma família, isto é, 

a sua capacidade de modificação ao longo do tempo. Neste tipo de família as mensagens e 

a comunicação são claras. No entanto, a sua avaliação não pode considerar-se completa, 

sem uma avaliação global dos recursos do sistema social e da rede social onde está 

inserida. 

Por outro lado, as famílias “disfuncionais”, tendem a ser rígidas e caóticas, o que 

dificulta a sua adaptação. Para avaliar uma família é necessário considerar a dimensão da 

coesão e da comunicação assim como a rede social onde está inserida. Este tipo de família 

é caracterizada por tender para os extremos de coesão excessiva (aglutinação) ou muito 
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baixa (desagregação), sendo a troca de informação prejudicada pela existência de segredos 

ou pela dificuldade de cada um se fazer ouvir. Poucos são, os que, no seu seio, se 

compenetram no papel que lhes cabe dentro dessa estrutura. Os seus membros possuem 

uma visão egocêntrica da vida, sempre à espera de ver as suas necessidades satisfeitas, de 

receber, e pouco disponíveis para dar. Se cada um desconhecer a sua posição, o seu papel 

e as suas responsabilidades, dificilmente esta família poderá prosperar. 

Na opinião de ESTEVES (2001), a família patriarcal é comparada a um grupo que 

luta pela sua conservação e contribui com o seu esforço para ultrapassar as necessidades 

que se lhe deparam. Possui estrutura e estabilidade, pois cada elemento ocupa o seu devido 

lugar e assume as suas responsabilidades específicas. 

Neste tipo de família, os núcleos familiares são bastante alargados e de alguma 

abrangência, pois inclui sempre várias gerações. Assiste-se a uma transferência de 

conhecimentos obtidos através da experiência mas que se mostram úteis em circunstâncias 

mais difíceis. O sentido de identidade própria é marcante, pois cada elemento adquire um 

sentimento de pertencer a um grupo distinto dos demais, mas, ao mesmo tempo, o faz sentir 

seguro porque tem a sua família à qual poderá sempre retornar, mesmo após um período de 

ausência. 

Para o autor citado, a família actual é basicamente nuclear, com algumas 

características negativas, nomeadamente a fragilidade. A génese destas famílias deve-se 

em grande medida à diminuição da taxa de natalidade e à crescente impossibilidade de 

vivência com os mais idosos, levando a um núcleo central pobre devido à sua diminuta 

dimensão para passar valores às novas gerações.  

A família é hoje entendida como um empreendimento temporário sujeito a interesses 

pessoais, que com alguma naturalidade pode ser desfeita, sem uma avaliação rigorosa das 

consequências. É o que acontece com a crescente vulgarização do divórcio e roturas 

profundas entre pais e filhos, emergindo daí as famílias monoparentais.  

Verifica-se também, em relação ás famílias de hoje, uma forte descaracterização, 

podendo ser considerado um drama viver numa família em que não se sente qualquer tipo 

de identificação com ela, traduzindo-se numa sensação de solidão, que muitas vezes só é 

compensada com a inserção descontrolada do jovem em certos grupos ditos marginais, ou 

apresentando comportamentos que visem chamar a atenção dos seus progenitores. Daí que 

outras estruturas tais como a escola ou o estado, venham a assumir o papel que a família já 

não consegue desempenhar. 

Os divórcios parentais, o desentendimento parental crónico, e a doença mental 

parental constituem para o adolescente sofrimento psíquico, traduzindo-se segundo 
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MARCELLI e BRACONIER (1992) em manifestações depressivas e toda uma sintomatologia 

ligada à depressão como tristeza, oscilação de humor, dificuldade de concentração, 

fatigabilidade, isolamento, fracasso escolar, anorexia e insónia, e ainda em algumas 

dificuldades psicológicas que podem conduzir a suicídio, toxicodependência e condutas do 

tipo psicopático. As questões litigiosas, as disputas e as cenas de violência, são 

particularmente traumatizantes para o adolescente, provocando-lhe uma sensação penosa 

de abandono e solidão e mesmo alterações no desenvolvimento e maturidade. Os mesmos 

autores são da opinião que a perda de um dos pais, constitui um factor de risco. As relações 

directas, reduzidas e breves tornam-se cheias de inquietações e de ansiedade, logo, mais 

propícios a conflitos da que a aproximações confiantes e afectuosas. 

Nesta perspectiva, quanto mais um adolescente manifestar um comportamento 

patológico ou desviante, mais as relações entre este e seus pais se mostrarão insatisfatórias 

e conflituosas. Esta conflitualidade, faz parte do movimento psico-afectivo do adolescente, 

referindo LIDZ citado por MARCELLI e BRACONIER (1992, p. 304), que "a violência da 

revolta é muitas vezes uma medida da pressão necessária para vencer os laços que unem o 

adolescente aos seus pais, mais do que um índice da sua hostilidade em relação a eles.". De 

acordo com MATOS (2001), o conflito familiar é uma característica do processo de 

separação/autonomia do adolescente ou seja, a sua capacidade em separar-se ou mover-se 

para fora da relação com os pais.  

FISHMAN (1996, pág. 7), diz que “a existência de um adolescente com problemas 

numa família, funciona como o canário silencioso dentro de uma mina, ele é um aviso de que 

existem problemas no sistema. Além de ser intensamente afectado pelo contexto familiar, o 

adolescente por sua vez afecta o contexto do qual faz parte." 

Diversos estudos mostram que os motivos de desacordo não variaram muito nos 

últimos cem anos, mas, as transformações sociais do nosso tempo contribuíram para 

complicar a relação pais/filhos e a condição de filho único tão comum nos nossos tempos, 

torna mais difícil o processo de separação/individuação e mais conflitual a interacção com os 

pais (MARCELLI e BRACONIER, 1992).  

Para os mesmos autores, na família monoparental os problemas de identificação 

encontrados pelo adolescente são particularmente marcantes, sobretudo pela ausência de 

uma imagem possível de identificação positiva, correndo riscos de uma identificação 

negativa em ambos os sexos. 

Apesar do adolescente estar decidido a encontrar a sua própria identidade, na 

realidade, não se afasta dos valores, crenças e atitudes apreendidos no seio da sua família, 

embora e segundo CORDEIRO (1979), no seu processo de maturação conteste os hábitos e 
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costumes familiares. Pais e filhos, têm em muitos casos, uma queixa comum não se 

compreendem e já não sabem o que mais podem fazer para levar o outro a aceitar a sua 

ideia ou o seu ponto de vista, havendo por isso a necessidade de apostar num permanente 

equilíbrio, entre as exigências do sistema familiar e as aspirações de cada membro da 

família (ALARCÃO, 2000). Os psicanalistas chamam a esta fase o "luto das imagens 

parentais", ou seja, o luto pelos pais de infância, aos quais persistentemente o adolescente 

tenta reter na sua personalidade, procurando o refúgio e a protecção que eles significam.  

Esta situação complica-se quando os pais assumem atitudes, de não-aceitação do 

seu envelhecimento, vendo os seus filhos como crianças e não como adultos. O autor 

considera ainda que o jovem precisa de se experimentar, e de experimentar os adultos para 

saber, até que ponto estes enquanto pais e educadores, são capazes de aceitar, com a 

presença e firmeza feita de tolerância e de amor, o tumulto instintivo e emocional da 

adolescência, tal como é vivificada pelo adolescente.  

As relações familiares melhoram significativamente, à medida que cresce o 

entendimento mútuo, dando lugar a um sentimento de maior confiança e lealdade, 

originando um certo grau de responsabilidade. 

É importante que jovens e adultos se respeitem nos sentimentos, valores, atitudes e 

comportamentos enquadrando se num bom sistema de comunicação, porque quando o 

diálogo e a comunicação entre o adolescente e os pais se deterioram, o processo de 

individualização/separação do adolescente pode tornar-se uma fonte de sofrimento para 

todos, principalmente quando os comportamentos e atitudes diferentes das da família 

surgem de uma forma abrupta. A falta de experiência, provoca-lhe algumas dificuldades, 

tornando-o muitas vezes hesitante em relação à vida social, procurando de bom grado, 

auxílio e protecção junto dos seus pais (HOTYAT, 1978).  

Os adultos são frequentemente postos à prova, pois se o adolescente necessita de 

uma auto afirmação individual, também necessita de os experimentar e saber até que ponto 

são capazes de aceitar todas as suas modificações. Na perspectiva de RELVAS (1996), 

quando se está perante uma família com adolescentes, os movimentos de mudança são 

necessários e notórios em todos os seus membros, para que possa existir uma adaptação 

estrutural. 

Considerando-se a adolescência um segundo nascimento, isto é, o nascimento para 

a vida adulta, também na família em termos estruturais, há como que um segundo 

nascimento no casal, isto porque o filho adolescente inicia o processo que faz quebrar a 

dependência infantil, conduzindo-o ao mundo social extra familiar. Neste processo os pais 

devem estar atentos, apoiando seus filhos nos fracassos e êxitos e respeitando a sua 
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individualidade para que possam criar a sua própria autonomia (SAMPAIO, 1994). Contudo 

ORIGLIA e OUILLON (1974) alerta-nos para o facto de serem por vezes os pais a favorecer 

os conflitos, quando lhes estimulam exageradamente as ambições.  

Cabe à família formar um círculo, onde os adolescentes encontrem a segurança, 

compreensão, bem-estar, amor, confiança mútua, objectivos comuns e alegria, onde o 

diálogo diminuirá todos os conflitos e ressentimentos. É neste processo que surgirá a 

assimilação de novos padrões de comportamento e de novos posicionamentos traduzidos 

por amadurecimento e crescimento e uma série de novas obrigações e responsabilidades 

que contribuem para a sua inserção e definição na comunidade e família (LEVISKY, 1995). 

As estruturas e equipamentos sociais de que hoje o jovem dispõe e que vão desde a escola 

aos espaços de lazer, contribuem significativamente para o processo maturativo e 

consequente bem-estar e qualidade de vida dos adolescentes (BLOS, 1998). Ao adolescente 

deverá ser facultado um ambiente calmo e afectivo, para que de uma forma progressiva 

possa conquistar a autonomia, adquirir o gosto de viver, consiga maior capacidade de 

adaptação para ultrapassar as dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento, 

vivendo melhor consigo, com a família e com os problemas sociais. Uma vez que os papéis 

de uns e de outros são diferentes, os valores deverão prevalecer, privilegiando as relações 

familiares, partilhando experiências e trocas afectivas visando o equilíbrio familiar e social 

(BLOS, citado por MARTINS, 1995). 

Cada jovem terá de adquirir as competências necessárias, para ser capaz de tomar 

decisões autónomas e produtivas, num incentivo permanente à cooperação e envolvimento 

dos diferentes subsistemas sociais tais como família, sociedade e escola. 

 

1.5. – O PAPEL DO GRUPO  
 

Ao longo dos tempos vem-se fazendo alusão ao papel do grupo de adolescentes. 

CLAES (1985) aponta para a existência de documentos dos séculos XVII e XIX que mostram 

a existência de "bandos" de jovens nas cidades. Desde que nascemos, necessitamos 

sempre de um ponto de partida para podermos crescer sadiamente. Enquanto bebés e 

durante toda a nossa infância a figura materna é a que nos acompanha, sendo para PINTO 

(1998, p.26) o primeiro modelo grupal pela “projecção/introjecção e respectivos processos 

identificatórios, a criança vai tomando conhecimento vinculativo com o mundo e alargando as 

suas relações grupais". Porém, à medida que crescemos e entramos na adolescência essa 

figura desvanece-se para dar lugar aos grupos de jovens. 

A transição do estado infantil para o estado adulto considerando as características 

psicológicas do processo evolutivo, sua expressividade e manifestações ao nível do seu 
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comportamento como da adaptação social, dependem da cultura e da sociedade onde estão 

inseridos. É portanto um processo que ocorre no desenvolvimento do indivíduo caracterizado 

por uma revolução biopsicossocial (LEVISKY, 1995). Para a autora, os adolescentes só 

conseguem a sua emancipação relativamente aos pais quando forem capazes de os 

substituírem pelo grupo de companheiros da sua idade concedendo-lhes mais valor do que à 

família porque é este que apresenta mais semelhanças face aos seus comportamentos 

emocionais, constituindo por isso as principais referências sociais (MARTINS, 1995). 

Contudo NEVES (1995), advoga que os laços familiares com os pais continuam, ou seja, não 

existe uma desvinculação total, estando estas relações em constante transformação, o que 

permite um alargamento da vinculação a novas pessoas. 

O grupo possibilita ao adolescente fazer a integração social através do jogo de 

partilha de segredos e experiências, fundamentais ao desenvolvimento da personalidade. 

Para além de um espaço de segurança, de expressões, de confrontação de 

comportamentos, o grupo funciona como uma fonte de apoio e companheirismo, um lugar 

onde se podem encontrar novos objectos de identificação (SAMPAIO, 1994). 

Por outro lado, o grupo passa a constituir o sistema de valores e de normas de 

conduta. Os amigos têm um valor insubstituível para os adolescentes, uma vez que eles se 

identificam e se apoiam uns nos outros. O grupo de pares, funciona assim como um local de 

aprendizagens das capacidades sociais e suporte das acções de emancipação, por forma a 

que o jovem consiga ultrapassar as mudanças físicas, psicológicas, sociais e intelectuais, 

sem sofrer desvios marcantes no seu processo de desenvolvimento. No entender de LOS 

(1985), citado por MARTINS (1995) o grupo, passa a adquirir um papel preponderante na 

contenção das angústias e das idealizações do adolescente, facilitando a integração dos 

indivíduos no meio social pela redução da ansiedade e da insegurança.  

PINTO (1999), refere que o grupo é uma estrutura flutuante, funciona como 

equilibrador funcional, e neste sentido, indispensável para a sua manutenção. O grupo é 

encarado como um "laboratório" de ensaio da realidade, ou seja, é com ele que os jovens 

começam a sentir curiosidade pelo conhecimento inter e intra individual produtor de maior 

serenidade e maturidade nos membros do grupo. Por vezes, o equilíbrio emocional é posto 

em causa, justificando o autor este facto, ao afirmar que "o grupo adolescente constrói-se 

num inter-jogo que reequilibra ou desequilibra, momento a momento, a ânsia individual e o 

apelo grupal" assumindo o grupo o "comando" da situação (p 32). 

Sendo que o adolescente se sente melhor no seu grupo do que propriamente em 

casa dos pais poder-nos-emos questionar se as regras do grupo são assim tão diferentes em 

relação às do seio familiar? A resposta encontramo-la em MARTINS (1995), quando afirma 



   
 

63

que apesar dos grupos terem as suas próprias regras e códigos, estas não são muito 

diferentes das da família, porém, a razão deles se poderem sentir melhor está relacionado 

com o facto de não existir um controlo serrado por parte dos pais. Apesar de estar em grupo 

o adolescente não arrisca criar conflitos pois não se quer sujeitar à censura dos amigos e 

muito menos afastar-se dos companheiros. Nesta perspectiva os “amigos passam a 

constituir alguém em quem se pode confiar e com quem se pode contar, mas também 

alguém que se respeita e com quem se pode identificar (p.62). É neste contexto que o jovem 

constroi o espírito de grupo encontrando neste a segurança e a auto-estima de que 

necessita. 

Do exposto pode então concluir-se que o grupo de pares é agente de socialização de 

valor variável, consoante a importância que o adolescente atribuiu à sua família e do grau de 

proximidade ou distanciamento deste mesmo núcleo familiar. È neste sentido que MARTINS, 

(1995,p.64) afirma que "a forma correcta ou não de todas estas interacções, resulta do modo 

como o adolescente no decorrer do processo de desenvolvimento interagiu com os pais, a 

família, o grupo e o meio social". 

O grupo de pares constitui assim, o grupo interactivo positivo, propiciador de uma 

identificação social e influenciador de comportamentos e atitudes, viabilizando a organização 

psicológica dos seus elementos. Funciona também como um óptimo ambiente de 

aprendizagem das capacidades sociais, um suporte das acções de emancipação, facilitando-

lhe o ultrapassar mudanças psicológicas, sociais, físicas e intelectuais sem correr riscos ou 

sofrer alterações no seu processo de desenvolvimento (SAMPAIO, 1994). 

Uma das funções dos grupos é a de facilitador da integração dos indivíduos no meio 

social, já que reduz a ansiedade e a insegurança dos adolescentes. Outra função é permitir-

lhes a separação dos pais, sem grande conflitualidade. Neste sentido, LEVISKY (1995), 

refere que o adolescente se sente muito só aquando da emancipação da tutela parental 

funcionando o grupo como protector dos seus temores e angústias, substituindo por vezes 

os pais nos seus medos e nas novas experiências. 

Também REYMOND e RIVIER (1975), referem que o grupo de pares oferece ao 

adolescente, um suporte valioso na luta com as suas angústias, na experimentação de 

diversos papéis, na vivência de certos afectos e no desenvolvimento de atitudes, valores e 

ideias. Os pares são iguais, com dúvidas, energias, certezas, desafios, medos, angústias, 

desejos e opiniões qualitativamente idênticos. Por isso, o adolescente, sente-se em "casa", 

mais confortável perante o conhecimento de que o outro é como ele, sente como ele e tem 

problemas como ele. BOLIVAR (2002), acrescenta que, as respostas às dúvidas são agora 

procuradas no seu melhor amigo/confidente e não nos pais ou noutros adultos. 
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Segundo MARTINS (1995), a integração dos indivíduos no meio social facilita a 

redução da ansiedade e insegurança, facto que é conseguido através de um processo de 

identificações e de partilha de experiências. Procuram um maior conhecimento de si próprios 

e dos outros, o que permite atingir um maior nível de maturidade e contribui para o equilíbrio 

emocional do indivíduo, construído através de equilíbrios e desequilíbrios, que procuram 

responder às ânsias individuais e ao apelo grupal (PINTO, 1999). 

No âmbito destas relações, os adolescentes privilegiam os amigos como aqueles com 

quem mais conversam, mais partilham opiniões, mais à vontade se sentem e mais se 

divertem, evidenciando duma forma inequívoca a importância das relações com os pares, 

com que estabelecem a comunicação e vivenciam os contactos. Para MARTINS (1995), os 

adolescentes só conseguem a sua emancipação relativamente aos pais quando forem 

capazes de os substituírem pelo grupo de companheiros da sua idade. 

Neste período de vida, são conhecidas e assimiladas as regras da vida colectiva, 

onde o espírito de camaradagem e solidariedade estão presentes. Logo, o grupo, tem como 

função a afectividade, dando-lhe um ideal provisório, permitindo-lhe retomar a convivência 

em si próprio, mostrando-lhe um mundo com indivíduos, que têm as mesmas dificuldades, as 

mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades, e com as mesmas perguntas acerca do futuro 

(REYMOND e RIVIER, 1975). 

MONTARDO (2002), é da mesma opinião, referindo que, durante a adolescência, o 

grupo de amigos assume um papel fundamental pois possibilita-lhe enfrentar as 

modificações no seu corpo e nos seus sentimentos. É o grupo de amigos que o entende 

melhor, têm as mesmas aspirações e está disposto a enfrentar os mesmos desafios. As 

amizades duradouras têm o seu início nesta fase. O adolescente é muito dependente de 

valores, conceitos e julgamentos dos seus pares, conduzindo-o a uma uniformidade de 

comportamentos, vocabulário e vestuário. Não sendo esta dependência sinónimo de riscos 

ou problemas, embora o comportamento em grupo seja mais liberal e ousado, depende 

muito do indivíduo aceitar ou não, participar em determinadas actividades e com que limites. 

É no grupo que o adolescente vive o conflito de gerações (PINTO, 1999). 

A interacção grupal é uma cultura em si mesmo, com valores próprios sobre sexo, 

drogas, álcool, maneira de vestir, política, etc. MARTINS, (1995). Acrescentam MINOCHIN e 

FISHMAN (1990), que a família está a competir com um sistema forte e a competência 

crescente do adolescente, torna-o mais apto, mais autónomo e menos tolerante aos 

controlos paternos. 

Para ALARCÃO (2000) é vantajoso que o grupo de pares seja heterogéneo, isto é, o 

adolescente deve integrar e interagir com diversos subgrupos, com objectivos e práticas 
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distintas. Se porventura o adolescente pertencer a um grupo homogéneo, esse facto, traduz-

se como consequência final num jovem isolado, calado e egocêntrico, mas que favorece um 

corte com o exterior, levando o adolescente a conhecer-se melhor, à sua personalidade e à 

sua intimidade. A autora considera que a escola é, neste contexto, um parceiro importante e 

complexo, importante pela diversidade relacional, pelo acesso a novos contactos e pela 

disponibilização de novos saberes e complexo porque, não é escolhido mas imposto, dada a 

obrigatoriedade da frequência escolar. 

A escola é o ponto de encontro entre a sociedade, passando a ser o local de criação 

de novas pertenças. O adolescente procura a sua identidade social e para o conseguir tem 

que se inserir num grupo. É da comparação com outros grupos que se desenvolve a 

identidade individual. O adolescente, interage com os colegas, vendo-os como pertences ao 

seu grupo e simultaneamente sente-se pertencente a ele. É neste espaço educativo que 

ocorre a maioria das interacções, onde a diversidade relacional e a abertura a novos 

contactos e saberes permitem ao adolescente adquirir novos valores, modelos e interesses 

necessários à solidificação e identificação da personalidade. Assim, a escola, pode ser vista 

como reguladora social do adolescente e da sua própria socialização. 

Neste processo de socialização, os adolescentes, tomam consciência das relações 

de amizades, da noção de escolha, afinidades e intimidades. Assim, o grupo, permite ao 

adolescente a formação da sua identidade sexual através das interacções homossexuais 

que se vão transformando até à heterossexualidade. Para as raparigas, há como que a 

procura de satisfação afectiva e uma partilha de prazeres íntimos e procuram grupos mais 

alargados. Para os rapazes a amizade também é importante, mas revestida com um 

significado diferente, onde as relações de amizade são orientadas para a acção em comum 

(CLAES, 1985).  

De acordo com MELLO e MELLO (2003), os jovens reclamam quando são solicitados 

para acompanhar os pais a algum lugar. Discordam do tipo de roupas que a mãe escolheu e 

progressivamente vão pondo em causa os pais quando opinam sobre as suas atitudes. Até 

aqui, o jovem, vivenciava muito bem a relação de "túnel", isto é, "filho e mãe", "filho e pai", 

agora, ele começa a desenvolver a relação "triangular” que passa a ser: "FILHO <= PAIS <= 

AMIGO". É o momento do jovem vislumbrar o grupo, comparando a sua bagagem 

pessoal/familiar com uma extremamente diversificada de bagagens dos novos elementos do 

grupo. 

No grupo há uniformidade e tentam parecer-se uns com os outros, servindo uns de 

modelo para os restantes. Assiste-se a um desprendimento gradual do lar ao mesmo tempo 
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que os interesses aumentam no exterior, formam-se amizades com pessoas da mesma 

idade e encontram-se modelos adultos fora do círculo familiar (CLAES, 1985).  

Para FLEMING (1993), a autonomia encarada como a separação é a tarefa 

desenvolvimental mais importante da adolescência. Um dos exemplos dessa mudança é a 

renúncia ao código de vestes e arrumação da família em favor do "uniforme" do grupo de 

colegas. No entanto, “com o decorrer dos anos, o grupo vai diminuindo de importância e por 

volta dos 18-20 anos ocorre mesmo o seu abandono" (MARTINS, 1995,p. 65). Ao dar-se 

inicio a este abandono pode dizer-se que está iminente o declínio da adolescência e o início 

da vida adulta. 
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2. – A ENTRADA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Uma reflexão sobre o estudante no sistema de ensino superior terá, que 

obrigatoriamente posicionar-se num contexto social mais vasto onde ele se insere. Para 

além da sua “autonomia relativa”, as Instituições do Ensino Superior sempre espelharam os 

problemas da sociedade. Ao mesmo tempo, enquanto espaço privilegiado de produção de 

conhecimento, conseguem em muitos casos diagnosticar antecipadamente novas tendências 

e desafios que se colocam à humanidade. 

A fortíssima expansão que o sistema superior português vem sofrendo nas últimas 

décadas (sobretudo desde os anos setenta) é, sem dúvida, reflexo de que o Ensino Superior 

se democratizou, tornando-se acessível à entrada de estudantes provenientes das classes 

trabalhadores, mas simultaneamente exprime as novas contradições com que se debate o 

sistema de ensino superior na actualidade. Desde logo, tornaram-se maiores as pressões do 

mercado e as exigências de produção de um conhecimento aplicado e economicamente útil. 

Paralelamente, tornaram-se na nossa perspectiva, prementes os problemas que se prendem 

com a responsabilidade social e cultural deste nível de ensino, na produção de massa crítica 

capaz de contribuir mais eficazmente para a modernização da sociedade. 

A entrada no ensino superior, marca uma viragem na formação de um aluno, pois é 

nesta decisiva etapa curricular, para muitos a última, que as opções, as incertezas, as 

frustrações, os êxitos, assumem um papel decisivo e condicionante no seu futuro perfil 

profissional. Uma grande percentagem de alunos vê-se obrigada a abandonar a residência 

de sempre, junto dos pais, para, de armas e bagagens, se instalarem numa cidade diferente 

onde se encontra a instituição de ensino superior.  

A entrada no Ensino Superior é, para muitos um desejo tornado realidade que exige 

capacidade de adaptação, nomeadamente no que se refere à relação pedagógica e formas 

de avaliação (ALMEIDA, 2005), marcando a transição para o mundo do trabalho e a sua 

própria autonomia, podendo contudo, ser acompanhada por várias dificuldades, como 

sensação de solidão, saudades e alguns receios que quando superados no primeiro ano de 

curso, constitui um factor de protecção do risco de insucesso académico, de desmotivação 

escolar e até de abandono escolar. 

É neste contexto que a praxe/ritual académico assume relevância, ao contribuir para 

uma melhor adaptação e integração dos novos alunos que ingressam no ensino superior. 

Mal interpretada por uns, mal exercida por outros, a praxe/ritual académico é, e será sempre, 

um tema controverso e objecto de constante debate. 
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É nessa fase que os novos alunos dos diferentes cursos se conhecem entre si, e 

também passam a conhecer os alunos mais velhos, gerando assim espaços de convívio e 

partilha de experiências tão importantes para o amadurecimento e complemento de 

formação curricular de cada um. 

Apesar da idade, alguns estudantes universitários ainda se defrontam com uma 

inevitável crise de desenvolvimento, que CHICKERING e REISSER, citados por FERREIRA 

e cols. (1997), consideram ser um período de transição com várias aquisições em termos 

desenvolvimentais como: desenvolver novas competências, autonomia na direcção da 

interdependência, relações interpessoais, a construção da identidade, a integridade, 

estabelecer objectivos e aprender a lidar com as emoções.  

Para FERREIRA (1991), neste final da adolescência os jovens ainda possuem 

dificuldades para resolver as questões características da vida adulta, nomeadamente no tipo 

de relações com a sociedade envolvente, escolha profissional, papel social e estilos de vida 

adoptados. O termo “juventude” parece surgir para classificar os sujeitos que, apesar de 

física e psicologicamente já serem adultos, socialmente ainda não o são, devido a vários 

factores como o alargamento da escolaridade, o prolongamento da dependência económica, 

o afastamento em relação ao meio familiar de origem e novas experiências resultantes de 

outros contextos sócio-culturais. 

Frequentar o ensino superior é motivo de esperança e um período de enormes 

aprendizagens, já que permite aos jovens amplas oportunidades de experimentação 

(interpessoal, social e intelectual) e de reflexão (ALARCÃO, 2000 e ADAMS e cols. (2000), 

mas também um período em que o jovem dispõe de tempo para livremente pensar e 

experimentar, sem ter ainda grandes responsabilidades.  

Para FERREIRA e cols (1997), a vida académica é um período de transição 

psicossocial, de transformações e de grandes investimentos a nível ideológico, vocacional, 

profissional, social, afectivo e sexual em que se espera dos jovens mais autonomia e 

independência relativamente aos pais, com confiança em si próprios para assim poderem 

prosseguir os projectos profissional e afectivo. 

As mudanças de ambiente, as novas expectativas e pressões sociais, podem 

proporcionar alterações nos hábitos de vida e consequentemente opções que lhes podem vir 

a ser prejudiciais. Os autores acima referenciados, afirmam ser o ambiente universitário, um 

contexto de desafio e de suporte do desenvolvimento, acreditando que diferentes níveis de 

interacção do jovem com o meio universitário poderão conduzir a experiências pessoais, 

académicas e familiares distintas. 
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A vida académica é detentora de algumas especificidades: turmas numerosas, o que 

suscita um forte anonimato, relação entre professor e aluno mais impessoal e um apoiam 

socio-afectivo inferior se comparado com graus de ensino anteriores (REGO, 1998). Face a 

esta nova realidade, alguns jovens, adaptam-se facilmente a este contexto escolar 

encontrando formas criativas e construtivas para lidar com a mudança, enquanto que outros, 

passam por dificuldades para enfrentar as novas exigências e desafios (ALMEIDA e cols 

(2000). Estes autores, consideram que o estudante é confrontado com a resolução 

simultânea de várias tarefas que se encontram divididas em quatro domínios principais: 

• Domínio académico – envolve novas adaptações a novas estratégias de 
ensino/aprendizagem, de avaliação e de estudo; 

• Domínio social –  envolve o desenvolvimento de novos padrões de relacionamento com 
os familiares, professores e colegas; 

• Domínio pessoal –  envolve o desenvolvimento de um sentido de identidade, uma 
maior consciência de si próprio e uma visão pessoal do mundo; 

• Domínio vocacional –  envolve o desenvolvimento de uma identidade vocacional. 

Vários momentos dentro da vida académica de cada estudante, podem potenciar 

situações de crise e de vulnerabilidade e, neste contexto, o primeiro ano da universidade é 

considerado como um período crítico e determinante no desenvolvimento dos estudantes ao 

longo do seu percurso académico. 

 

2.1 - PRAXE/RITUAL ACADÉMICO 

 

A palavra Praxe, tem origem na palavra grega praxis e significa a prática das 

tradições, dos usos, costumes e modo de agir, o que revela uma estrutura e regras que lhe 

são características. A praxis, está de tal modo inserida no quotidiano que quando alguém 

procede de certa forma só porque era esperado, devido à mecânica dos comportamentos 

sociais de grupos, é frequente ouvir dizer: «… é da Praxe...». 

Contrariamente ao que se possa pensar, os verdadeiros propósitos e filosofia da 

praxe académica não é para menosprezar ou troçar do caloiro, mas para ajudar este recém-

chegado ao Ensino Superior a integrar-se no ambiente universitário, a criar amizades e a 

desenvolver laços de sólida camaradagem que de outro modo levaria bastante mais tempo a 

concretizar. É através da Praxe/Ritual, que o estudante desenvolve um profundo amor e 

orgulho pela instituição que frequenta. 

Para SILVA (2005), a praxe académica é regida por uma hierarquia onde as 

actividades são realizadas com base no bom senso e apresenta por ordem decrescente o 

Dux (o estudante que mais matriculas já efectuou), o Veterano, o Doutor Veterano, o Doutor, 

o Prastrano e o Caloiro (que acabou de entrar). 
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A vida Académica do estudante é feita de momentos e de recordações, retratadas 

pelos distintivos e insígnias utilizadas, não lhes sendo permitido colocar outros adereços sem 

significado a nível académico ou pessoal, pois estes não passam de acessórios que 

contrariam o que o traje académico representa. Apenas aos elementos de tunas académicas 

é permitido o uso de outro tipo de acessórios. 

A praxe académica é um conjunto de tradições geradas entre estudantes 

universitários e que desde longa data vêm sendo transmitidas de geração em geração. É um 

modus vivendi característico dos estudantes, que enriquece a cultura lusitânia com tradições 

criadas e desenvolvidas pelos que os antecederam no uso da capa e batina. É cultura 

herdada que tem sido preservada e transmitida. 

Mas a praxe académica, também ajuda na preparação para a futura vida profissional. 

Através das várias “missões impossíveis”, que o praxado tem de desempenhar, torna-se 

cada vez mais desinibido e habitua se a improvisar em situações para as quais não estava 

preparado. A função educativa também está presente na praxe académica, pois a sanção de 

rapar um caloiro, quando apanhado na rua a partir de certas horas, tem origem na intenção 

de o obrigar a estudar. 

A praxe académica e o uso de capa e batina, representam humildade e respeito e 

tem uma mecânica inerente que, ao ser desrespeitada, acaba por culminar em verdadeiros 

insultos à tradição. O traje académico deve ser usado com orgulho, nunca com arrogância 

ou vaidade, pois simboliza a igualdade entre estudantes. 

Nos dias de hoje a praxe instituída, não passa de um pequeno número de "rituais", 

sendo os mais tradicionais os cortes de cabelo, mobilizações da "bicharada", o agraciar com 

algumas ordens de penar, umas "festas às unhas" e algumas pauladas. Este tipo de 

actividades, são geralmente realizadas no início de cada ano lectivo, por vezes, com algum 

excesso, principalmente por parte dos estudantes na 2ª matrícula, mas que acabam sempre 

por chegar a praxes de consenso e a "saciar" os desejos praxisticos de todos os Doutores e 

Engenheiros. Ela tende a ser vivida com um espírito de entreajuda e companheirismo e 

nunca, como meio para proteger actos de violência e de cobardia, praticados nas "costas" da 

praxe e sempre por pessoas que sobre ela são completamente ignorantes. 

A praxe, é sem sombra de dúvida, o acontecimento que o aluno recém-chegado, 

mais teme no momento da inserção no ensino superior mas, em simultâneo constitui-se 

como um dos momentos que trazem animação a todo o meio estudantil. 

A praxe é o outro lado da vida académica e faz parte do seu lado mais lúdico. Entrar 

para o Ensino Superior é um sonho, que uma vez realizado deve ser festejado. O convívio 

com colegas na mesma situação provoca uma sintonia de emoções que torna a celebração 
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muito mais agradável. É também um meio para conhecer colegas do próprio curso e de 

outros, sendo uma forma de socialização fundamental não só para os que iniciam o Ensino 

Superior mas também para os restantes estudantes. 

Os estudantes afastam-se dos seus habituais amigos e por vezes da família, 

deslocando-se para um local desconhecido proporcionando-lhes a praxe novos 

conhecimentos. É uma "tradição" que deve ser mantida, mas "vigiada", para que aqueles 

que entram pela primeira vez se sintam integrados.  

É uma tradição dinâmica que tem vindo a adaptar-se aos novos tempos, pois em 

cada geração ela tem um significado próprio. Não é só um conjunto de regras e costumes, 

mas também uma multiplicidade de comportamentos, estatutos, rituais e cerimónias, 

simbologia, eventos musicais, hinos, ritmos temporais, trajes, poemas, saídas nocturnas, 

integrando assim a vida associativa estudantil (FRIAS, 2003). 

Adorada por uns e detestada por outros a praxe é importante na integração dos 

novos colegas (caloiros), mas acaba, por vezes, por provocar o inverso, a não integração 

dos mesmos. Esta dualidade que aqui se tenta evidenciar (integração/não integração) deve-

se ao facto da existência de várias interpretações da realidade da praxe académica. Esta 

não deve servir para mostrar a superioridade dos "Doutores", nem ser considerada como 

uma prova a ser ultrapassada pelos caloiros, mas um convívio com novos colegas. 

A praxe académica faz mover uma comunidade estudantil que envolve o meio escolar 

e local. Durante os rituais são diferenciados "os caloiros", uns conhecidos como: "o caloiro 

fixe" e outros como "o caloiro estúpido e chato". Os primeiros são os de espírito aberto, 

candidatos a dar continuação à praxe nos próximos anos. Os segundos encaram a praxe 

como uma obrigação e por isso para estes, começa e acaba no primeiro ano.  

Enquanto tradição é significativa, pois fazendo parte da nossa cultura e história 

constitui-se como elemento construtor e definidor da própria identidade estudantil. É, 

comparável com ritos de iniciação, sejam eles de carácter mais religioso ou mais laico, e 

possui a importância social e cultural que se lhe reconhece. Quando obrigatórias, certas 

praxes académicas mais não são do que aberrantes actos de obsoleto caciquismo. No 

entanto, se livres e opcionais, tornam-se, sem sombra de dúvida, numa pré-lavagem da alma 

académica.  

A adesão à praxe é de carácter facultativo, mas quem aderir terá sempre de respeitar 

o código da praxe instituído. De acordo com o “Código da Praxe Académica de Coimbra” 

citado por PRATA (1994) só adere à praxe quem manifestar essa intenção, no entanto, 

RIBEIRO (2001) refere existir uma obrigatoriedade implícita de participação por parte dos 

novatos neste acontecimento, sujeitando-se á perda de direitos académicos tais como: não 
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pode envergar traje académico, não pode praxar, não pode participar em actividades 

académicas, nem pode ser chamado como os demais membros da academia. Assim, a 

necessidade de pertença ao grupo contribui para a aceitação e adesão dos caloiros a este 

ritual. 

A história da praxe remonta ao século XIV, praticada na altura pelo clérigo monástico, 

mas o seu contexto mais conhecido aparece no século XVI sob o nome de "Investidas". Na 

época, a praxe era bastante dura para com os caloiros, o que a levou a ser considerada 

"selvagem" pela opinião popular nos finais do século XIX. Revestiu-se de diversas formas, 

sofreu inúmeras transformações e chegou mesmo a estar proibida e suspensa. Após o 25 de 

Abril de 1974, a Universidade deixou se ver vista como um lugar sagrado, destinado a muito 

poucos, e com a sua democratização retomou-se a grande tradição da praxe académica. 

Foi em 1979, na magna academia de Coimbra, com o fim do luto negro, por um grupo 

de Veteranos preocupados com a "perseguição politica" e os exageros que a caracterizavam 

reactivada a praxe coimbrã. Durante o primeiro ano de existência este grupo institui a ordem 

para a qual consegue angariar nas suas fileiras bastantes alunos e ex-alunos da academia 

de Coimbra, que preocupados pela situação da praxe resolveram envolver-se directamente 

de modo a fazer ressurgir as antigas tradições de praxe da mais antiga academia nacional. 

Muitas foram as tentativas de reconhecer formalmente a ordem perante a alta 

autoridade de praxe mas por sugestão do então Dux Academicus de Coimbra a ordem e os 

seus membros foram mantidos secretos e a sua existência sempre foi negada.  

O período áureo da história da ordem decorreu entre 1980 e 1986 durante o qual a 

reitoria da confraria das latas, instituição praxista responsável pela organização da festa das 

latas (festas de apresentação dos caloiros à cidade), foi acumulada com a Grão Mestria da 

ordem da praxe e academia ou exercida por membros desta ordem. Durante o período de 

1982 até 1994 a ordem praxe e academia expandiu-se à maior parte do território académico 

nacional do qual se destacam as academias de Lisboa, Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto 

Douro e Algarve. Actualmente, estas actividades alastraram ao território nacional e 

internacional o que se verifica em Barcelona, Compostela, Bolonha, Sorbone, Oxford, 

Cambridge, Glasgow, Dublin, Cork e Yale.  

De entre as tradições da academia Coimbrã, persistem ainda e felizmente, as 

serenatas nas escadarias de igrejas e claustros de catedrais, quiçá reminiscência dos 

tempos em que eram feitas ao luar sob as janelas das eleitas do coração dos trovadores. 

Todos os elementos intervenientes estão trajados a rigor e ostentam nas capas e batinas, 

pins e emblemas oriundos das mais díspares proveniências. De realçar o papel dos orfeões 

e tunas universitárias onde o gosto pela música popular e de cariz trocista une melómanos 
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em todas as faculdades e universidades. É por e através deles e das suas incessantes 

recolhas junto dos meios rurais, que muitas peças chegam ao grande público e são 

reabilitadas para a posteridade. 

Em tempo de festejos académicos, nas tradicionais queimas das fitas levadas a cabo 

pelas instituições de ensino superior, são inúmeras as actividades lúdicas desenvolvidas. É o 

caso dos cortejos académicos, que integram carros alegóricos de todas as faculdades e 

cursos, onde a irreverência estudantil aliada à crítica mordaz a tudo quanto é criticável, com 

mais ou menos respeito, concebe por vezes, verdadeiras obras de arte. Outros, contudo, 

primam pelo gosto duvidoso e pela má educação, confundindo liberdade de expressão com 

achincalhar de ideologias e crenças individuais ou colectivas. 

Em alguns meios estudantis são ainda tradicionais as garraiadas, cujo étimo - garraio 

- significa, entre outras coisas, novato, inexperiente, que é como quem diz, caloiro. Em jeito 

de chacota às lides taurinas nacionais, vulgo touradas, adquirem-se a título gratuito, as mais 

belas nódoas negras e hematomas por entre corridas desenfreadas à frente do espécime 

taurino, quase sempre um novilho, ao invés do possante e majestoso touro. Para terminar, 

uma breve referência ao designado rally das capelas que nos últimos anos tem adquirido 

forte implementação. À noite, em magotes, já tocados pelos vapores etílicos do vespertino 

cortejo académico, correm as tascas e bares da urbe emborcando, aqui e ali, litradas de 

vinho e cerveja. Este périplo termina, como não podia deixar de ser, em valentes e ruidosas 

carraspanas e com autênticas chicotadas psicológicas a fígados incautos. Tudo se paga no 

dia seguinte com colossais arrevessos, monumentais dores de cabeça e bocas sequiosas 

que sabem agora a papel de música.  

O estudante com o seu traje típico foi habituando a sociedade portuguesa, àquele 

indivíduo simultaneamente generoso, impertinente e sentimental. Criou-se quase uma lenda, 

um tipo social, a quem todas as audácias eram permitidas. As suas extravagâncias e 

boémias, todo um conjunto de usos e costumes que a tradição oral e escrita fixou e 

transmitiu, constituem uma lei e uma moral à parte da sociedade. É este tipo de estudante 

que se imortalizou e fez passar a tradição de geração em geração. 

Desta forma demarca-se da população, constituindo um grupo cada vez mais 

prestigiado pelo uso do traje académico, cuja forma original sobrevive ainda no “Habitato 

Talar” dos actos de Doutoramento. Esta separação da sociedade está patente na afirmação 

de PRATA (1994) ao referir que, a porta férrea da universidade de Coimbra separa o mundo 

sagrado (a universidade) do mundo profano (o exterior). 

Celebrizou-se o estudante libertino da quadra popular, do canto amoroso, da 

saudade, do eternizar da mocidade, nos quais se contam Augusto Hilário, imortal estudante 
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coimbrão que nasceu e morreu em Viseu e, que para melhor eternizar o canto e canção 

coimbrã, dotou o fado de lindos poemas e baladas de amor que contribuíram para o 

enriquecimento da nossa cultura, um símbolo da nossa Universalidade Lusa, que é o amor 

cantado e celebrado nas serenatas, deixando pairar no ar um nostálgico sebastianismo, num 

eterno voltar às origens. Com a expansão das Universidades e a proliferação dos Institutos 

Politécnicos, as praxes são levadas aos quatro cantos da nossa “Lusitânia”, como é o caso 

da “Ciuitas” de Viseu. 

Falando sobre a praxe no Ensino Superior em Viseu, podemos afirmar que ela é 

relativamente recente, mas é com o passar dos tempos que uma tradição se faz. 

Actualmente, é já uma realidade completamente solidificada, consolidada e enraizada. 

A praxe, na academia de Viseu, sentiu necessidade de uma identificação pessoal e 

por este e outros motivos, foi criado o “Conselho de Viriato” no ano lectivo de 1997/1998 que 

representa o órgão máximo da praxe dos estudantes do Instituto Politécnico de Viseu. É ao 

“Conselho de Viriato”, juntamente com os seus congéneres das outras academias de Viseu, 

que compete organizar o desfile do caloiro, o cortejo académico, a missa da benção das 

pastas e, indirectamente, participar em eventos como a serenata monumental e o baile de 

gala, entre outros. A nível interno, compete ao “Conselho de Viriato”, verificar todos os 

assuntos relacionados com o traje académico, pasta da praxe, insígnias pessoais (grelo e 

fitas), cores de cursos, hierarquias, hostes (vulgarmente chamadas trupes), conselho de 

castelões (as conhecidas repúblicas). 

Tem também organizado os "cascos-papers", uma parte praxistica mais dura, "pedi-

papers" para a apresentação da cidade aos novos caloiros, "tardes da cultura", sempre 

divertidas e bem aceites por todos, "palestras de sapiência", onde os caloiros ficam a 

conhecer o Presidente do Instituto e das diversas Unidades Orgânicas, o Presidente da 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu, os Presidentes das Associações de 

Estudantes e o próprio Viriato. Organizam ainda "Rituais de Purificação", onde os caloiros 

estrangeiros têm o seu baptismo e, por fim, os tão esperados tribunais de praxe, uma das 

instituições mais ansiosamente esperadas por todos os Doutores e Engenheiros e que tantos 

receios causam aos caloiros. 

Somente reconhecido e regulamentado, o “Conselho de Viriato”, pode ser algo de 

salutar, de bom, de saudável e útil à vida social, cultural e académica de todos os 

estudantes. Não se pode confundir praxe académica com as “pseudo-praxes”, pois esta 

nunca pode ser sinónimo de humilhação, de actos de violência, de festas e de copos, mas 

sempre entendida como um rito de passagem.  
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Como todos os rituais que assinalam a transição de um indivíduo de uma categoria 

ou estatuto para outro, também o ritual da praxe marca a transição do jovem da condição de 

estudante do secundário para a de universitário. Assim, estes rituais à semelhança de 

outros, quer se trate de um jovem numa sociedade tribal, quer dos rituais que assinalam a 

entrada no sacerdócio, são marcados por práticas que remetem para o simbolismo da morte 

e do nascimento: a morte do indivíduo numa categoria, para renascer noutra. É desta forma 

que devemos entender as práticas mais violentas descritas pelos antropólogos, que incluem 

a excisão, a circuncisão, o arrancar de dentes, a escarificação, e outras como as tatuagens 

ou o corte do cabelo.  

Depois de realizadas as cerimónias que assinalam o fim do estatuto anterior, o 

indivíduo fica durante um período numa situação de perigo, que só terminará com a sua 

entrada no novo estatuto. Esse perigo resulta do facto do indivíduo, durante o tempo que 

ocorre entre a morte de um estatuto e o ingresso no outro, não pertencer a qualquer 

categoria social, o que de certa forma representa alguma vulnerabilidade que se transmite ao 

grupo. Os estudantes assinalam esta fase dando aos colegas recém chegados, a 

designação de «bestas». Nalgumas escolas fazem-se mesmo «leilões de bestas» e obrigam 

os estudantes a assumir a condição de animais. Estas práticas colocam-nos fora do mundo 

da cultura, remetendo-os para o mundo da natureza. 

A assumpção do novo estatuto ocorre nas cerimónias de recepção ao caloiro. Num 

autêntico Carnaval que é o cortejo organizado pelos estudantes, com todos os ingredientes 

dos rituais do caos, onde não faltam os excessos que habitualmente acompanham estes 

rituais: jantares, festas e muito álcool, são o momento propício para integrar os novos 

membros que retomam a sua categoria de humanos ou seres culturais, abandonando a 

designação de “bestas”. É neste ambiente de recriação, de início de um novo ciclo, que os 

novos membros desta academia são finalmente socializados como membros por inteiro. O 

uso de objectos que remetem para a infância por parte destes novos membros tem a ver 

justamente com esta condição. 

O debate que se trava em torno da violência nas praxes deve ter em conta a 

importância deste ritual académico na sua dimensão antropológica. Por outro lado, é preciso 

conciliar a praxe com os direitos de cada um. Na opinião de RIBEIRO (2001) este ritual 

apresenta oscilações, uma vez que a autoridade exercida sobre o caloiro durante o dia, 

opõem-se ao companheirismo que se verifica durante a noite, na ajuda sobre matérias 

leccionadas e na transmissão de informação sobre a dinâmica das instituições, hábitos e 

regras. Desta forma, a maioria reconhece-lhe valor, ainda que, pelos contornos que assume, 

não encontre uma total aprovação em todos eles. 
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Em oposição surge o movimento antípodas, sedeado no Porto, que visa o fim da 

praxe académica, e a sua substituição por uma recepção não hierárquica, baseada em 

relações de camaradagem de igual para igual e que encoraje a criatividade e o espírito 

crítico. Este movimento combate a praxe enquanto ritual de integração forçada, humilhante, 

retrógrada e difusora dos valores mais reaccionários da sociedade, como sejam o sexismo, a 

homofobia ou a submissão. Defendem ainda a abertura da Universidade ao mundo que a 

rodeia, para que possa realmente alcançar o estatuto de “templo do saber”. 

O CRUP e o CCISP, têm acompanhado com atenção e preocupação, alguns 

desenvolvimentos noticiosos sobre eventuais factos ocorridos no que é habitual designar-se 

por “praxe académica” tendo efectuado a esse propósito uma declaração de princípios. 

Em todo este contexto ritualista, é também de referenciar o papel da indústria 

cervejeira, que, como forma de publicidade oferecem patrocínios que contribuem para um 

acesso grátis deste produto através do qual, os estudantes adquirem ou perpetuam os 

consumos de bebidas alcoólicas (LIMA, 1997). Para RODRIGUES, (2002) o álcool parece ter 

propriedades de uma marca registada na vida académica, sendo considerado, para muitos 

estudantes mais como um ritual de iniciação que uma dependência. 
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3. – ÁLCOOL 

 

Álcool etílico ou etanol é o resultado da fermentação dos açúcares de produtos de 

origem vegetal, pela acção de microorganismos ou de leveduras. Faz sentido explicitar esta 

ideia, porquanto não é a mesma coisa beber um copo de cerveja e beber a mesma 

quantidade de whisky e também não é por acaso, que no mercado da bebida existem copos 

de diferentes tamanhos para as diferentes bebidas. O problema é que apesar da existência 

de copo próprio, não é limitado o número. O tamanho do copo significa que o efeito de uma 

bebida num copo pequeno é rigorosamente o mesmo da outra bebida que se ingere num 

copo maior. 

O etanol, resulta da fermentação anaeróbia e não oxidativa de açúcares, tendo sido Buchner, em 

1897, quem primeiro descreveu o processo de fermentação alcoólica dos açúcares pelas leveduras (BREDA, 

2000). Assim, é possível obter etanol a partir da fermentação de açúcares presentes em numerosos produtos 

nomeadamente frutos, mel, tubérculos e cereais (MELLO e cols 1988). Todas as bebidas alcoólicas têm uma 

graduação de álcool, que corresponde à percentagem de álcool contido nessa mesma bebida. 

Assim, as bebidas alcoólicas contêm álcool etílico, que poderá ser obtido por 

fermentação de hidratos de carbono (açucar e farinha de cereais), ou por destilação.É uma 

droga psicotrópica que tem um efeito depressor de muitas acções do Sistema Nervoso 

Central, embora seja consumido pela sua acção estimulante. Esta depressão é dose-

dependente, ou seja, o que acontece é a depressão de mecanismos controladores 

inibitórios, pois a aparente acção estimulante só é conseguida quando o álcool é ingerido em 

pequenas quantidades. O córtex, que tem um papel integrador, sob o efeito do álcool é 

libertado desta função, resultando num pensamento desorganizado e confuso, bem como 

numa interrupção do controle motor. 

COSTA e MELLO (1999, p. 60) referem que álcool é o “nome dos compostos orgânicos cuja 

fórmula se pode obter da de um hidrocarboneto, por substituição de um ou mais átomos de hidrogénio por 

igual número de grupos OH”. 

O álcool das bebidas alcoólicas tem a fórmula química CH3CH2OH, é um líquido incolor volátil e 

de sabor ardente, miscível com a água, ferve a 78,5º e pode separar-se da água por destilação. A sua 

densidade é de 0,80, pelo que o peso de álcool contido num litro de vinho de 10 graus é de 80 gramas 

(MELLO, e cols. 1988). 
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Para GAIGNARD e cols (1991) e BREDA (2000), é extremamente difícil fixar, quer os limites 

individuais quer a cronologia dos efeitos do etanol. Assim, os autores descrevem os seguintes efeitos de 

intoxicação pelo álcool: 

• A partir de 0,4 gr./Litro há uma desinibição ligeira; as funções mentais começam a ficar 
comprometidas; a percepção da distância e da velocidade são prejudicadas; 

• Com 0,6 gr./Litro o indivíduo tem dificuldade em tomar decisões; reflexos retardados, dificuldades 
de adaptação da visão a diferenças de luminosidade, super-estimação das capacidades e 
minimização dos riscos (fase de papagaio); 

• A partir de 0,8 gr./Litro o indivíduo não deve conduzir, há problemas de coordenação 
neuromuscular e incapacidade de concentração; 

• A partir de 1,0 gr./Litro, faz figura de palhaço! 

• A partir de 1,5 gr. /Iitro o indivíduo, no dia seguinte poderá não se lembrar de nada do que se 
passou, o que não abona em seu favor (fase de leão); 

• Com 3,5 gr. /Iitro urina nas calças, além de outras cenas menos próprias, fica sonolento e acaba 
por não se divertir (fase de porco); 

• Com 5,5 gr./Litro tem grandes probabilidades de entrar em coma com problemas respiratórios e 
morte iminente. 

Para chegar a este valor só se necessita fazer o somatório das quantidades de álcool 

dos respectivos copos ingeridos. Em Portugal, ainda há muitas crianças e adolescentes para 

quem o pequeno-almoço é constituído por vinho e pão, as chamadas “sopas de cavalo 

cansado”, isto porque ainda existe a ideia de que o vinho dá força e calor! Estas práticas são 

mais frequentes nas terras frias e/ou regiões produtoras de vinho como é o caso da região 

do famoso vinho do DÃO. 

As bebidas alcoólicas são, como já referi bebidas que contêm álcool etílico (BREDA, 

2000a) em diferentes concentrações (MELLO e cols. 1988) o que lhes confere diferentes 

graus alcoólicos. São obtidas dos mais variados frutos e plantas, nomeadamente uvas, figo, 

arroz, batata, pêra, maçã, banana, amêndoa, trigo, centeio, cevada, ameixa, amora, 

medronho, cana do açúcar, mel e outras plantas que por fermentação do açúcar dão origem 

à substância psicoactiva que é o álcool (PATRICIO, 2002). 

Quanto à sua origem, MELLO e cols. (2001), referem que as bebidas alcoólicas 

podem ser fermentadas ou destiladas. As primeiras são obtidas pela fermentação alcoólica 

dos sumos açucarados, através da acção das leveduras enquanto que as segundas, 

resultam da destilação (evaporação, seguido de condensação pelo frio) do álcool que foi 

produzido pela fermentação. Por conseguinte as bebidas destiladas têm maior graduação 

que as bebidas fermentadas. São exemplos de bebidas alcoólicas fermentadas (MELLO e 

cols. 1988): 

• o vinho (obtido por fermentação do sumo de uva. Tem graduações que variam 
sensivelmente entre 8 e 13 graus); 
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• a cerveja (obtida por fermentação de cereais (cevada) e aromatizada pelo lúpulo. A 
sua graduação varia entre 4 e 8 graus); 

• a cidra (obtida por fermentação do sumo de maçã, raramente ultrapassa os 4 a 5 
graus) e a água-pé (obtida da mistura de água e mosto já espremido)  

São exemplo de bebidas destiladas: 

• as aguardentes (têm uma graduação que ronda os 45°, resultando da destilação de 
vinhos, cognac, frutos (aguardente de medronhos, figos), sementes (whisky, gin, 
vodka), melaço de cana sacarina (rum);  

• os aperitivos/licores (bebidas à base de vinhos, com maior graduação que estes 
(Porto e Madeira) ou de misturas de vinhos com álcool, açúcar e aromas (anis, licores 
diversos). A sua graduação varia de 15º a 20º). 

Nos anos noventa, surgiram no Reino Unido novas bebidas conhecidas por 

alcoopops, que consistem em refrescos aos quais se adicionou álcool. Actualmente 

encontram-se difundidos por toda a Europa e também em Portugal e o seu conteúdo 

alcoólico oscila entre 4º e 15º. 

O álcool é a droga mais consumida no nosso contexto sócio-cultural, aquela de que 

se abusa mais e a que mais problemas sociais e de saúde pública acarretam.  

PATRÍCIO (2002), considera droga toda a substância que modifica o sistema nervoso 

central, que quando instalada no organismo, se dirige, através do sangue ao cérebro, 

marcando o seu ecossistema de forma variável sendo a sua principal característica a 

«psicoactividade», isto é, a capacidade que estas substâncias têm para chegar ao cérebro e 

modificar o seu funcionamento habitual e o seu uso regular pode gerar processos como: 

• Tolerância – à medida que o organismo se vai adaptando à presença regular da substância, 
necessita de uma maior quantidade para produzir os mesmos efeitos. No que se refere ao álcool 
esta, difere segundo o sexo independentemente das quantidades e variedade ingeridas. 

• Dependência – implica um uso habitual, mais ou menos prolongado, a pessoa necessita 
consumir a substância para não experimentar sintomas de abstinência (dependência física) e para 
defrontar a sua vida quotidiana (dependência psicológica). Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, entende-se dependência, como o modelo de comportamento, em que se torna prioridade 
o uso de uma substância psicoactiva, frente a outras condutas, consideradas anteriormente como 
mais importantes. 

Para o mesmo autor o abuso da droga pode provocar diferentes tipos de transtornos: 

• Físicos - quando, como consequência da sua toxicidade, surgem danos no organismo da pessoa 
consumidora, como por exemplo cirrose hepática, causada pelo abuso do álcool; 

• Psicológicos - quando incidem negativamente sobre a relação da pessoa consigo mesmo e com 
a sua parte afectiva, como acontece nos conflitos com os seus pares por abuso de álcool; 

• Sociais -  quando implicam com a comunidade, como acontece com os acidentes de viação 
provocados por condutores sobre os efeitos de álcool. 

Tradicionalmente, o fenómeno de dependência dizia respeito exclusivamente à 

utilização de substâncias, sendo a dependência física o seu componente central e o seu 

requisito essencial. O consumo continuado de determinadas substâncias (opiáceos, álcool, 

tabaco...) provoca uma série de reacções no organismo, entre as quais se destaca a 
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tolerância. PATRÍCIO, (2002) traduz na seguinte afirmação todo o processo evolutivo que 

ocorre da experiência até à dependência:  

“De início o candidato a... apenas deseja experimentar, ser consumidor nessa ocasião ou 
esporadicamente; mantendo essa atitude de consumir passa a consumidor regular; 
Mantendo o consumo regular; passará a sentir a falta da substância; para não sentir a 
falta, poderá ter que usar maior quantidade ou mais vezes; está dependente; Mas pode 
dizer-se que nunca desejou ficar dependente; As pessoas dependentes, antes de o 
serem, sempre imaginaram poder dominar, controlar, os consumos”.  

Esta concepção tradicional de dependência, aplicada ao consumo de substâncias a 

partir dos anos 80 estende-se a um vasto conjunto de comportamentos. Levando esta 

perspectiva ao extremo, qualquer comportamento agradável ou redutor do stress pode ser 

envolvido em padrões comportamentais de dependência. Para que esta concepção tenha 

validade científica, é necessário que se estabeleça ligação entre o padrão aditivo e um 

padrão neuroquímico. Estes padrões aditivos têm que estimular em indivíduos predispostos 

a produção endógena de opiáceos (β endorfinas), psicoestimulantes (activação do sistema 

dopaminérgico) ou outros análogos das substâncias exógenas de alto potencial aditivo. 

Contudo estas condições, tão lógicas para que um comportamento se possa 

considerar aditivo, têm sido ultrapassadas pelos defensores do conceito unitário de 

dependência, utilizando explicações comportamentais para "demonstrar" a validade das suas 

concepções. Vejamos, por exemplo, o exercício de REISH e SCHERHOR (1996) citado em 

VILLARINO e cols (2001), para demonstrarem como as compras compulsivas são uma 

dependência:  

"[...] como a experiência de comprar proporciona sentimentos positivos e alívio 
instantâneo, os aditos descuram outras fontes de gratificação e os seus interesses 
limitam-se às compras, tomando-se dependentes. Mas como o alívio não compensa a 
frustração, as doses aumentam. Com o aumentar dos comportamentos, em frequência e 
em magnitude, aparece a tolerância psicológica. A compra transforma-se numa 
preocupação primária. O tentar parar já não consegue ter êxito. Aparecem então medo 
difuso e ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas – síndrome de abstinência...". 

Critérios semelhantes determinaram um proliferar de dependências comportamentais 

como jogo (jogo patológico); compras (adição às compras; compras compulsivas; 

oniomania); sexo (adição sexual, compulsões sexuais); comida (acessos bulímicos); trabalho 

em excesso; exercício físico exagerado; internet (adição à internet e tendência a descobrir 

novas adições, (MAYOR, 1980). Mas esta concepção unitária da dependência, apesar dos 

seus exageros e generalizações, sem grande validade científica tem vindo a afirmar-se e a 

ganhar credibilidade, de tal forma que se nota a sua influência nos critérios diagnósticos da 

última versão da classificação de perturbações mentais norte-americana (DSM-IV - TR, 

2002): [. . .] 3 ou mais dos seguintes, durante 12 meses.  

1 - Tolerância definida por qualquer um dos seguintes: 
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• necessidade de quantidades crescentes da substância, para atingir a intoxicação ou o 
efeito desejado; 

• diminuição acentuada do efeito com a utilização continuada, da mesma quantidade da 
substância. 

2 - Abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes: 

• síndrome de abstinência característica da substância; 

• consumo da mesma substância (ou outra relacionada) para aliviar ou evitar os sintomas 
de abstinência. 

3 - A substância é frequentemente consumida em quantidades superiores ou por um período mais 
longo do que se pretendia. 

4 - Existe desejo persistente ou esforços, sem êxito, para diminuir ou controlar a utilização da 
substância. 

5 - É despendida grande quantidade de tempo em actividades necessárias à obtenção, e utilização da 
substância e à recuperação dos seus efeitos. 

6 - É abandonada, ou diminuída, a participação em importantes actividades sociais, ocupacionais e 
recreativas. 

7 - A utilização da substância é continuada, apesar da existência de um problema persistente ou 
recorrente, físico ou psicológico, provavelmente causado ou exacerbado pela utilização da substância. 

Especifica- se: 

• Com dependência fisiológica: evidência de tolerância/abstinência (presença de 1/2); 

• Sem dependência fisiológica: sem evidência de tolerância/abstinência (ausência de 1/2). 

Como se pode constatar, apenas os pontos (1) e (2) dizem respeito à dependência 

física. Os restantes 5 pontos dizem respeito a aspectos comportamentais e psicológicos. 

Para VILLARINO e cols. (2001), a utilização de 3 de 7 critérios permite 99 possíveis 

combinações, identificando-se 175 pares de elementos sem nenhum sintoma em comum. Ou 

seja, de facto, esvaziou-se o conceito de um síndrome de dependência, claramente definido 

na versão III da classificação americana em 1980. Paradoxalmente, as dependências 

comportamentais não são incluídas na lista das dependências e apenas o jogo patológico 

continua a manter a sua individualidade, mas na secção dos distúrbios do impulso, já se 

perfilam, à espera de uma possível inclusão futura, as adições às compras, sexo e internet. 

Deve dizer-se, que existe alguma dificuldade em aceitar esta generalização do 

conceito de dependência a qualquer acto difícil de extinguir ou cuja prática seja censurável. 

É de recear que um certo proselitismo se substitua a uma investigação mais rigorosa. 

Também não parece que um conceito unitário de dependência, possa ajudar à melhor 

compreensão dos vários comportamentos considerados aditivos. Será a nosso ver mais 

operacional estudar as interacções entre as substâncias e o organismo, por um lado, e 

avaliar as características do indivíduo que desenvolve comportamentos repetitivos marcados 

pela compulsividade e impulsividade por outro.  

Daí a atribuição da valorização das concepções, como as do espectro obsessivo-

compulsivo de Hollander, bem sintetizadas por MACEDO e POCINHO (2000). Hollander 
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conceptualiza um conjunto de distúrbios psicológicos, distribuídos por uma dimensão 

compulsividade/impulsividade, correspondendo a compulsividade a um evitamento do risco e 

a um esbatimento da ansiedade e a impulsividade a uma procura do risco e do prazer. Nesta 

perspectiva dimensional, as chamadas adições comportamentais estariam colocadas no 

extremo impulsivo mas, para se compreenderem na sua totalidade estes comportamentos, 

não pode descurar-se a envolvente social. PATRÍCIO (2002) defende as seguintes causas 

de dependência: 

Acessibilidade  - Para o consumo de uma determinada substância, é fundamental a possibilidade 
de um acesso fácil. A extensão dos comportamentos de consumo depende da sua legalidade e da 
disponibilidade imediata daquilo que se consome. Os interesses económicos, que se alimentam 
destes comportamentos promovem tanto a sua produção como a sua promoção dependendo estas, 
para serem eficazes, de uma atmosfera social favorável. 

Factores de personalidade  - Determinados tipos de personalidade em que predominam 
características de impulsividade ou de compulsividade podem, com maior facilidade, desenvolver 
comportamentos repetitivos orientados para a procura do prazer ou para o alívio de estados 
emocionais desagradáveis. 

Factores situacionais  - Situações de crise pessoal e social, geradoras de sofrimento psicológico e 
de vivências de vazio existencial, criam as condições ideais para indivíduos mais vulneráveis, 
procurarem através de determinados consumos o alívio das suas frustrações e inseguranças e o 
preenchimento do vazio existencial. 

Características dos consumos - Para que se generalize um consumo tem que obedecer a 
determinadas características como: ser legal (sua utilização não acarrete a marginalizarão do 
consumidor), não ser demasiado dispendioso (o que permitirá uma maior difusão e impedirá que o 
consumidor resvale para comportamentos ilegais) e que as consequências negativas do consumo não 
se façam sentir a curto e médio prazo para que deixem passar uma imagem clara de inocuidade do 
seu consumo moderado. 

Como referido anteriormente, os consumos possuem várias características: são de 

fácil acessibilidade, são legais, movimentam poderosos interesses económicos e partilham 

reforços internos (o prazer do consumo) e externos (a aprovação e estimulações sociais). É 

evidente que o seu consumo possui regras, nomeadamente a idade de acesso, mas, 

paradoxalmente, esta é um factor condicionante na estruturação da personalidade. Ao longo 

do seu desenvolvimento a criança vive rodeada de adultos que bebem e com estimulação 

social para estes comportamentos tendo-se em seu redor desenvolvido uma indústria 

paralela que confecciona os mais requintados e belos objectos, e embora acessórios, 

contribuem para aumentar o encanto dos rituais de consumo e constituem excelentes ofertas 

para ocasiões especiais quando se pretende agradar a alguém. 

Em 1985, ORFORD compara o alcoolismo à dependência de outras drogas (incluindo 

a nicotina). O factor comum ás drogas e aos comportamentos que podem desenvolver 

dependência é o seu potencial para produzir prazer ou, pelo menos, aliviar alguns estados 

emocionais desagradáveis. As seguintes citações de VAZ (2002 b) ilustram como 

determinados estilos de vida, característicos duma sociedade em crise de valores, são o 

cadinho em que se desenvolve a dependência: "[...] mas parece-me que o desencanto reina 
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sem levantamento popular à vista, considerado inevitável, como o stress. [...]. Amiúde 

atafulhados em sinais exteriores de riqueza e nem por isso pacificados. [...] Mas numa 

sociedade em que o bem-estar depende, primordialmente, do que nos é exterior, seja a 

grande superfície ou o dealer..." (2002-a); "Vivemos depressa e mal; empilhados mas 

sozinhos; tudo consumindo e no entanto horrorosamente vazios". 

Já em 1956, o psiquiatra, Erich Fromm, atribuía os consumos compensadores, à 

incapacidade em se estar só: 

"o homem moderno transformou-se numa matéria-prima; ele vive a sua energia 
vital como sendo um investimento que deve render o mais possível, tendo em conta a 
sua situação e a sua posição no mercado da personalidade. Está alienado de si 
mesmo, dos seus semelhantes e da natureza. [...] Não há objectivo da vida senão o de 
progredir, não há princípios senão os do mercado livre e não há satisfação senão a do 
consumo. [...] Podemos fazer as mais diversas coisas ao mesmo tempo: ler, ouvir rádio, 
falar, fumar, comer, beber. Cada um de nós é um consumidor de boca aberta, desejoso 
de engolir tudo - arte, bebida, conhecimento. Esta falta de concentração é evidente na 
nossa incapacidade em suportar a solidão. [...] Na verdade, concentrar-se significa ser 
capaz de estar sozinho consigo mesmo - e esta capacidade é uma pré-condição para a 
capacidade de amar." 

Esta incapacidade em suportar a solidão, terá a sua origem na dificuldade do ser 

humano em lidar com angústias, inerentes à existência, sobretudo as relacionadas com a 

morte. Assim, o ser humano é a construção mais cruel da natureza. Nasce com um handicap 

horrível, sabe que inevitavelmente morre, não sabe quando, não sabe como e não sabe o 

que o espera depois da morte! 

O álcool, e os consumos em geral, são estratagemas para reduzir a tensão e tornar 

mais suportável o insuportável. Mas, o seu risco potencial, torna-se real quando a poderosa 

maquinaria das sociedades de consumo, os transforma em elementos estruturantes do 

desenvolvimento psicossocial individual. 

De entre as classificações das diversas substâncias consideradas drogas, o álcool 

pertence ao grupo das drogas depressoras do sistema nervoso central, e compreende um 

conjunto de substâncias, que têm em comum, a sua capacidade para dificultar o 

funcionamento habitual do cérebro, provocando reacções que podem ir desde a desinibição 

até ao coma num processo progressivo de adormecimento cerebral. Não é um estimulante, 

como por vezes se crê pois a euforia inicial, deve-se ao facto de a sua primeira acção 

inibidora se produzir sobre os centros cerebrais responsáveis pelo autocontrol.  

BREDA (2000) e RUIZ (2002), referem-se, ao desconhecimento das pessoas sobre o 

álcool ser considerado uma droga psicotrópica, pois ele actua no Sistema Nervoso Central, 

alterando o comportamento de quem o consome, além de ter o potencial necessário para 

desenvolver dependência. De facto, o álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que 
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tem o seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade. Esse é um dos motivos pelo 

qual é encarado de forma diferenciada, quando comparado com as outras drogas. 

Apesar da sua aceitação social, as repercussões do seu elevado consumo sentem-se 

de uma forma especial no indivíduo, família, trabalho e sociedade. SCHUCKIT (1998, p. 61), 

afirma que “o álcool, a nicotina e a cafeína são as substâncias mais largamente consumidas 

no ocidente, sendo o álcool a mais destrutiva das três” reforçando DÓRIA, (1995) que é a 

mais divulgada e consentida de todas as substâncias tóxicas. 

Para NUNES e PATEIRO, (2000), o álcool é a principal droga psicoactiva na civilização ocidental 

sendo para MELLO e cols. (1988) e SCHUCKIT (1991), o agente da doença alcoólica. RICHARD (1997), 

opina que o álcool é um produto sedativo ansiolítico outrora utilizado como anestésico e analgésico. 

Resumindo, para BREDA (2000) o álcool é um produto tóxico e psicotrópico sendo conhecidas as 

manifestações que comprovam a dualidade e ambivalência dos seus efeitos.  

 

3.1 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSUMO DE ÁLCOOL 

 

O primeiro contacto do Homem com o álcool deverá localizar-se entre 1000 e 5000 

a.C., na transição do período paleolítico para o neolítico LAMEIRAS e PINTO, (1999, p. 14). 

BORGES (1993), refere que desde o período paleolítico o Homem verificou, que por meio da 

fermentação de certos frutos, cereais, seiva de plantas e mel era capaz de obter bebidas que 

quando ingeridas produziam um efeito estranho, dando poderes de desinibição, maior 

convívio e comunhão espiritual. MELLO e PINTO (1998, p. 9), opinam que seria no 

paleolítico que o homem tomou conhecimento acidental do álcool "ingerindo um produto 

fermentado a que o mel, recolhido e armazenado, dera origem". 

MELLO (1995, p. 30), afirma que "a História Natural do uso do álcool nasce com a 

primeira utilização que dele o homem faz". Esta história é-nos facultada por fontes diversas, 

desde pinturas rupestres, aos textos bíblicos e grandes obras literárias da Grécia, Roma e 

outros povos da antiguidade, passando pela escultura, cerâmica e azulejaria (BREDA, 

2000a; DUARTE e cols. 1993; MELLO, 1995). 

É porém nos povos do Mediterrâneo Oriental (Egípcios, Hebreus, Gregos) que se 

encontram descritas as mais remotas referências ao cultivo da vinha, ao uso do vinho e 

fabricação da cerveja (BREDA, 2000) no entanto, os egípcios são considerados o primeiro 

povo cultivador de vinha (LAMEIRAS e PINTO 1999). 

A generalidade das sociedades possui os seus próprios métodos de fabricar bebidas 

alcoólicas (fermentação ou destilação). A sua origem está bem patente na mitologia egípcia, 
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sendo atribuída a Osiris os conhecimentos sobre o fabrico do vinho; na mitologia greco-

romana estava reservado a Baco o domínio do saber sobre o vinho; no velho testamento, 

Noé fabricou vinho e este papel foi desempenhado por Weechok na mitologia chinesa. O 

Vinho do Porto português, o Vinho de Bordéus, o Whisky escocês, a Cerveja holandesa, a 

Tequilla mexicana e o Sake japonês são bebidas sobejamente conhecidos. Em Chipre, a 

Zivania (bebida alcoólica destilada) é utilizada com inúmeros fins terapêuticos (tosse, gripe, 

dificuldades circulatórias, hipercolesterolémia...).  

Na Coreia, o Vinho Tradicional é confeccionado a partir do arroz e está dividido em 

três categorias: Takju, yakju e soju, sendo o Yakju  o que possui uma história mais rica e que 

é retratada em algumas obras. Ainda na Coreia e tendo por referência o seu uso, os vinhos 

podem ser classificados em Sangyongju: vinho para consumir durante todo o ano; Sesiju e 

Yakmiju:  vinhos com utilização medicinal e Gineungju:  vinho utilizado em ocasiões 

especiais (ABREU, 2003).  

Desde o início da sua história o consumo de álcool esteve, intimamente ligado aos 

aspectos religiosos, económicos e sociais. Assim o referem BREDA (2000, p. 8), quando 

afirma que, “há três, quatro milénios, o vinho representava já, para além do seu valor 

económico, um protagonismo de natureza lúdica, social e religiosa" e REYNAUD (1987), ao 

referenciar que desde Noé até o período greco-romano, se encontram nos textos, a 

expressão artística, sinais que relatam as relações do Homem com a bebida, religiosos - o 

culto de Dionísio - durante as festividades. 

Na BÍBLIA SAGRADA (1978), pode ler-se como Noé, tendo bebido vinho, se 

embriaga e se despe dentro da sua tenda. FIGUEIREDO (1996, p. 7), também diz que certas 

passagens bíblicas recomendavam os efeitos "reconfortantes" do vinho na mitigação da 

infelicidade, apresentando-o como benéfico pessoal e social. 

Nomeadamente na religião Cristã, o vinho assume uma posição primordial, existindo 

mais de 500 citações na Bíblia à vinha, sendo inclusivé transportado à máxima dimensão 

divina quando nas bodas de Canã e na ultima Ceia, Cristo eleva uma taça de vinho e se 

dirige aos apóstolos dizendo "... Isto é o meu sangue..." (LAMEIRAS e PINTO, 1999, p. 15). 

SOFIA (1988) e PIRES (1999), referem que nos países latinos, de forte tradição 

cristã, o vinho tem uma conotação bíblica e daí que, seja difícil considerá-lo como um mal 

sendo ainda mais difícil vê-lo como uma droga. 

Para FIGUEIREDO (1996), ainda hoje, este produto tem um papel simbólico 

importante nos cerimoniais religiosos cristãos. Na sua opinião, o uso do álcool não ficou 

limitado às práticas religiosas e expandiu-se para a sociedade, existindo registos relativos ao 

seu consumo e abuso nas civilizações chinesa, Egípcia, Hebraica, Grega e Romana. Muitas 
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referências podem ser encontradas nas obras de Homero, de Virgílio, nos textos de Platão e 

de Hipócrates (BREDA, 2000a; FIGUEIREDO, 1996). 

Em Portugal, a cultura da vinha antecede a fundação da nacionalidade (MELLO, 

1992), citando BREDA (2000, p. 8) "A extensão do Império Romano para Ocidente 

acompanhou-se da cultura do vinho, levando o uso de fabrico e consumo a todo o 

Mediterrâneo Ocidental e conquistas romanas (Gália, Germânia, Península Ibérica, etc.) ". 

DUARTE (1993), refere que com a entrada dos Ingleses no mercado das bebidas alcoólicas 

no século VII, principalmente no norte do país, iniciou-se a revolução da vinha, considerada 

a segunda maior revolução agrária em Portugal. 

No início do século XX, a situação em Portugal em termos alcoólogicos agrava-se em 

resultado de modificações da política agrícola, do início da era Industrial com a consequente 

proletarização, factores económicos e miséria social que determinaram a intensificação da 

viticultura e o baixo preço das bebidas alcoólicas (PIRES, 1999). 

Nos anos 60 do século passado, no nosso país, a substância psicoactiva mais 

consumida era o vinho e os destilados que não eram consideradas drogas (PATRICIO, 

2002), sendo o alcoolismo a principal toxicomania não socialmente integrada. 

Assim, o profundo enraizamento do consumo de bebidas alcoólicas na história do 

Homem ao longo das várias civilizações e em Portugal em particular, está intimamente 

ligado à cultura, religião e economia. 

Toda a história da Humanidade está permeada pelo consumo do álcool. De acordo 

com alguns registos arqueológicos, os primeiros indícios sobre o consumo do álcool pelo 

Homem remontam aproximadamente ao ano 6000 a.C., sendo por isso um costume muito 

antigo que tem persistido por milhares de anos. LAMEIRAS e PINTO (1999) referem que o 

Homem das cavernas terá encontrado o álcool e a embriaguez por acaso, bebendo sumos 

de frutos que fermentaram de um dia para o outro. Referem ainda que inicialmente as 

bebidas eram produzidas apenas pela fermentação e, por isso, tinham um conteúdo 

alcoólico relativamente baixo, como acontece com o vinho e a cerveja. Com o 

desenvolvimento do processo de destilação, introduzido na Europa pelos árabes na Idade 

Média, surgiram novos tipos de bebidas alcoólicas, que passaram a ser utilizadas de forma 

destilada. Por serem bebidas fortes, passaram a ser consideradas como um remédio para 

todas as doenças, pois "dissipavam as preocupações mais rapidamente do que o vinho e a 

cerveja, além de produzirem um alívio mais eficiente da dor". Acrescentam que em Portugal 

se salientam alguns aspectos históricos, como por exemplo na época dos descobrimentos, 

em que o vinho era um elemento de elevada importância no comércio. É feita também 

referência à influência de Baco - o deus do vinho - no desenvolvimento da acção dos 
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Lusíadas, opondo-se a Vénus, no concílio dos Deuses. Terminam referindo que "a região do 

Douro é a primeira região demarcada de vinhos no mundo e a fundação da Real Companhia 

pelo Marquês de Pombal no século XVIII foi fundamental para a importância do vinho do 

Porto como riqueza nacional e ex-libris de todo um povo". 

Na nossa era o vinho torna-se objecto comercial, deixando de ser reservado a 

sacerdotes para servir como consumo individual e fonte de rendimento. Com esta mudança 

os poetas encontram no vinho fonte de inspiração, ao mesmo tempo que os mitos sociais e a 

ligação homem/álcool se conservam até aos dias de hoje. 

Com a Revolução Industrial, a bebida passou a ser produzida em série o que 

aumentou consideravelmente o número de consumidores e, por consequência, gerou um 

aumento do número de pessoas que passaram a apresentar problemas sociais causados 

pelo uso excessivo de álcool.  

O cenário Português não foi diferente em relação ás evoluções do álcool e do seu 

uso, não fosse a cultura da vinha no nosso país, uma tradição que antecede a fundação da 

nacionalidade (MELLO, 1995). DUARTE e cols (1993), descrevem como Portugal, com cerca 

de mil quilómetros de costa, recebeu facilmente as influências de vários povos navegadores, 

quer pelos seus conhecimentos quer pelos seus produtos. Na idade média, durante graves 

crises de alimentação e de peste, a questão cerealífera, à qual era urgente dar resposta, era 

colocada, em segundo plano no que respeita à cultura da vinha. "A história reza que as 

terras de pão têm predomínio sobre todas as culturas, excepto a vinha " (MELLO, 1995,p.31; 

PINTO, 2001). 

BARRIAS (1993, p. 71-74), DUARTE e cols. (1993, p.4), concordam que existe uma 

forte relação entre o vinho e o povo português que se reflecte em muitas tradições, falsos 

conceitos e ensinamentos traduzidos em provérbios e adágios directa ou indirectamente 

ligados ao álcool: "Quem tem vinho tem bom amigo", "Antes embebedar que constipar”, "Pão 

e vinho levam o homem a bom caminho", "A mulher e o vinho enganaram o mais fino", " 

Quem do vinho é amigo, cedo está perdido". Neste contexto é bem conhecida a seguinte 

frase: " Beber vinho é dar de comer a um milhão de Portugueses" (FIGUEIREDO, 1996, pág. 

10). 

"O álcool é uma bebida consumida como alimento e às vezes como remédio e possui 

um rico significado simbólico quando usado em costumes e rituais sociais, culturais e 

religiosos" (EDWARDS e cols 1999,p.31) uma vez que, o produto em causa é uma" droga 

muito atraente na medida em que os seus efeitos imediatos são prazerosamente percebidos 

pelo usuário" (SHUCKIT, 1991, p.80). 
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SOFIA (1988), opina que já no princípio do século XIX era aceite que os factores 

sócio-culturais e económicos tinham um peso preponderante na modelação das atitudes 

perante o álcool. A autora, estabelece o paralelo entre os países consumidores de bebidas 

alcoólicas e o grau de permissividade das suas sociedades, concluindo que nos países com 

consumo elevado de álcool a sociedade tem uma atitude permissiva, em países nórdicos, a 

sociedade apresenta uma atitude restritiva e por último, nos países consumidores de cerveja 

a sociedade apresenta uma atitude ambivalente. Para PIRES (1999,p.4), a "sociedade é 

permissiva e ambivalente em relação ao álcool - não só permite e encoraja o consumo 

quotidiano (...) como encoraja e admite consumos excessivos". A autora, apresenta algumas 

justificações para o facto, sendo as modificações da política agrícola, o início da era 

industrial e não menos importantes, os factores económicos (intensificação da viticultura e o 

baixo preço das bebidas alcoólicas) as responsáveis pela situação em causa. 

SOFIA (1988), advoga que não há classes sociais imunes ao etilismo. Se no passado 

o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, estava associado a classes sociais mais 

desfavorecidas, com o decorrer do tempo o flagelo passou a constatar-se em todos os 

estratos socio-económicos da população e hoje em dia, encontra-se associado ao sucesso e 

ao prestígio. Considera ainda que, o aumento dos períodos de lazer assim como o aumento 

de contactos e de convívios multinacionais tem contribuído para o aumento do consumo. 

Estamos numa sociedade de tempos livres e assim sendo, o álcool foi eleito como 

indispensável nos contactos sociais, talvez devido a facilidade na sua aquisição. Por um 

outro lado, acrescenta que se tem" assistido a uma maior participação do consumo em 

privado, o que no fundo representa uma outra faceta resultante da modificação nos padrões 

sócio-culturais". 

Um outro marco que não pode passar despercebido na opinião do mesmo autor é a 

Segunda Guerra Mundial. Com o término desta, houve um decréscimo na população 

agrícola e simultaneamente verificou-se um aumento da industrialização. Foi neste período 

que um maior número de mulheres entrou no mundo do trabalho e consequentemente um 

aumento do consumo de bebidas alcoólicas por estas. 

Este forte enraizamento social e cultural, acarreta e tem dramáticas consequências 

que se "projectam na vida relacional das famílias, no trabalho” (MOREIRA, 1997,p.10). Esta 

projecção, é facilmente visível através do insucesso escolar, síndromes fetais alcoólicos, 

mortes prematuras, absentismo laboral e reformas precoces. Neste sentido, GAMEIRO 

(1996,p.55), opina que os problemas do álcool, antes de constituírem um "problema médico 

de doença, hospital, tratamentos pesados, etc., eles são problemas de prevenção da 

dependência, problemas das famílias; da condução nas estradas e do funcionamento 

equilibrado dos indivíduos nos lugares do trabalho". 
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 3.2 – USO DE ÁLCOOL E GRUPOS DE RISCO 

 

 Como já referido, o alcoolismo possui uma etiologia multifactorial, desconhecendo-se 

na maioria das vezes, as verdadeiras razões que levam as pessoas a beberem 

excessivamente. A complexidade de razões transforma, especialmente os jovens em grupo 

de risco susceptíveis de cair nas redes do alcoolismo. Assim a alcoolização infanto-juvenil 

tornou-se um problema de saúde pública em vários países, incluindo Portugal. Tal como nos 

adultos, o consumo excessivo de álcool nos jovens é responsável por diversos problemas ao 

nível da saúde, rendimento escolar e adaptação social. 

BARROSO (2004), refere, que na juventude há um fácil acesso aos comportamentos 

de risco e que o consumo regular de bebidas alcoólicas pelos jovens tem aumentado. 

Considera ainda, que independentemente da idade, o indivíduo não pode ser considerado 

como uma avaliação “racional” do risco, surgindo diversas distorções que vão diferenciar a 

probabilidade objectiva e subjectiva (viés de optimismo e da conformidade superior de si, a 

ilusão da contingência e da justiça). A este propósito, já INRETS (1990), referia que nos 

jovens, a tomada de risco poderia estar ligada a ganhos muito importantes em situações de 

catarse, autonomia, estimulação e prestígio.  

BRETON (2001), considera que o álcool, estimula a passagem ao acto e o 

envolvimento em comportamentos de risco, após algum inebriar das aptidões de avaliação 

da situação, referindo mesmo que a alcoolização predispõe à sobrevalorização das 

capacidades, o que encobre o medo e o torna falsamente “corajoso”, diminuindo, assim os 

recursos do próprio jovem. Para alguns jovens, a alcoolização não é percebida como uma 

conduta de risco, mas sim uma estratégia de contornar um conflito e suscitar a euforia, 

sendo tal condição propiciadora para se envolver na acção. Esta ideia é expressa por 

BARROSO (2004, p. 134) ao afirmar que nos jovens, “o álcool aparece muitas vezes como 

um factor mediador no seu processo de desenvolvimento, podendo constituir por si só um 

elemento propiciador de comportamentos de risco”. 

Para MELLO e cols. (1988), o jovem é muito sensível à acção tóxica do álcool, dado 

que para a mesma dose de bebidas alcoólicas, a alcoolémia no adolescente atinge valores 

muito superiores às do adulto, isto porque o Sistema Nervoso Central que ainda se encontra 

em desenvolvimento é extremamente vulnerável ao álcool. 

Considerar ainda o facto dos adolescentes antes dos 17 anos não conseguirem 

degradar o álcool que ingerem. Por isso, tanto em crianças como em jovens, basta uma 

pequena quantidade de álcool para prejudicar o funcionamento das capacidades em 
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desenvolvimento, tais como a inteligência, a memória, o raciocínio ou a atenção, colocando 

em risco o seu equilíbrio e comprometendo o normal desenvolvimento.  

Alguns estudos provam a veracidade destas alterações. FACKELMANN (2003), 

refere que recentes dados científicos demonstram os efeitos do álcool sobre o cérebro dos 

jovens. Exames tomográficos de cérebros de adolescentes que abusam do álcool revelam 

danos no hipocampo, afectando deste modo a aprendizagem e a memória. Os jovens com 

consumo excessivo têm, em média, hipocampos 105 vezes menores que os dos seus 

colegas. Também tomografias cerebrais de mulheres jovens que beberam excessivamente 

durante a adolescência demonstram regiões de baixa actividade cerebral. A autora refere 

que muitos adolescentes que abusam do álcool utilizam outras drogas que poderão ser, em 

concomitância com o álcool, os factores responsáveis pelo prejuízo do cérebro. Apesar 

disso, os pesquisadores defendem que as evidências se inclinam para uma ligação entre o 

álcool e os danos cerebrais, muito embora este tipo de investigação esteja ainda nos seus 

primeiros estágios. 

Outros especialistas acreditam que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas por 

parte dos adolescentes é o primeiro estágio da dependência química. SCHIVOLETTO e cols. 

(1997), realizaram um estudo que demonstra que o álcool "é a primeira droga usada por 

adolescentes", ocorrendo o primeiro contacto com a bebida em média, aos 11 anos, seguida 

do cigarro, aos 12 anos. A partir dos 13/14 anos os adolescente começam a experimentar a 

cocaína. 

Sendo tão diversos os motivos da ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos 

adolescentes, esta ocorre muitas vezes por imitação dos estilos de vida dos adultos e pais. 

Uma outra justificação, que leva o adolescente ao consumo do álcool pode derivar dos falsos 

efeitos positivos da acção do álcool no organismo, como sejam os falsos conceitos, tão 

largamente difundidos, sobre o álcool. Em certos casos, o consumo do álcool pode mesmo 

substituir a droga e assumir-se como um factor de integração e de acesso ao estatuto de 

adulto. Por vezes, o consumo faz-se em família, frequentemente por altura das festas 

familiares ou até mesmo às refeições.  

A publicidade, é uma outra possível causa que impele o jovem para a ingestão 

abusiva de álcool, ao influenciar e encorajar o seu consumo. BREDA (2000), refere que entre 

os anos 60 e 80, os gastos com a publicidade cresceram 6 vezes, sendo as bebidas 

alcoólicas, um dos bens mais publicitados. Os temas predominantes desta publicidade, 

incluem a associação do acto de beber a estilos de vida sugestivos de saúde, prestígio, 

sinónimo de riqueza, de sucesso ou aprovação social, sendo retratado como algo normal e 

desejável na vida. Deste modo, corre-se o risco de levar ao aumento do consumo entre os 
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actuais bebedores e à diminuição do interesse pela sua redução por parte dos bebedores 

excessivos. A acção publicitária, pode ainda influenciar o ambiente em que as atitudes do 

público e as decisões políticas face ao álcool são definidas. O mesmo autor, acrescenta 

ainda que uma significativa "fatia" da publicidade referente ao álcool é especificamente 

dirigida aos jovens na su generalidade e com particular ênfase nas raparigas. 

As empresas publicitárias escolhem estrategicamente os pontos mais vulneráveis do 

Homem de modo a induzi-lo involuntariamente a beber. Como exemplo descreve-se uma 

situação ocorrida nos Estados Unidos da América, concretamente num cinema, em que no 

decorrer de um filme foi passada uma imagem de fundo da já conhecida Coca-Cola. No 

intervalo do filme a bebida esgotou-se por completo no bar do cinema, concluindo-se daí que 

os espectadores foram induzidos inconscientemente a beber. É notório que a publicidade 

neste contexto pode considerar-se um atentado aos direitos do Homem. 

O facto da publicidade reforçar a intenção de consumir poderá ainda fazer com que 

as campanhas de prevenção primária para o não consumo de bebidas alcoólicas se tornem 

ineficazes e insuficientes para alertar a população, já que os consumidores primários serão 

induzidos mais e em maiores quantidades, para o consumo, aumentando desta forma as 

consequências nefastas de beber. 

MELLO e cols (2001), referem que a publicidade e alguns meios de promoção são 

incompatíveis com qualquer programa preventivo, devendo ser por isso severamente 

criticada e regulamentada. Contudo, análises feitas ao impacto que as campanhas para o 

não consumo de álcool fazem na população, deram um resultado satisfatório, pois os índices 

de alto consumo começaram a baixar consideravelmente. Pode ainda dizer-se, que em 

alguns países onde a proibição de consumo de bebidas alcoólicas a adolescentes foi 

legalmente aprovada e posta em vigor, se obteve uma diminuição bastante significativa do 

número de acidentes de trabalho e viação.  

Quando se fala em adolescência, ressalta-nos de imediato a ideia de uma população 

saudável, isto porque, a taxa de mortalidade neste grupo de população é relativamente 

baixa. A OMS refere que “os adolescentes dos países desenvolvidos, junto com as crianças 

em idade escolar têm a mais baixa mortalidade do mundo: o risco é morrer 1-2% por ano. A 

principal causa de morte é por acidentes e os seguintes são leucemia, tumores malignos e 

os suicídios” (CUNHA, 1998, p. 41). A melhoria das condições de vida, o incremento do 

saneamento básico e do abastecimento de águas e a vacinação generalizada, são factores 

que têm permitido reduzir de forma significativa a magnitude de infecções contraídas de 

forma passiva (PRAZERES, 2000ª). 
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Controlado este tipo de problemas, as questões ligadas aos estilos de vida e aos 

comportamentos individuais, constituem actualmente uma grande preocupação para os 

profissionais de saúde. Para CUNHA, (1998) os estilos de vida adquiridos durante a 

adolescência, poderão ter implicações para toda a vida do indivíduo. A adolescência, 

representa uma oportunidade de modificar comportamentos menos saudáveis, 

transformando-os em estilos de vida saudáveis. 

Os adolescentes constituem um grupo de risco, mas os seus problemas são 

essencialmente de identidade/desenvolvimento/dificuldades e não propriamente de doença. 

De acordo com SUBTIL (1990), os principais problemas dos adolescentes, são, os 

problemas de comportamento relacionados com estilos de vida saudáveis, as dificuldades 

familiares, as dificuldades escolares e os problemas alimentares. Os problemas de 

comportamento relacionados com estilos de vida saudáveis envolvem o sedentarismo, o 

exercício físico e o consumo de álcool, droga e tabaco. 

Quanto às dificuldades familiares, verifica-se, que as funções tradicionais da família 

em relação à educação, se encontram diminuídas sendo em muitos casos, substituídas pela 

escola ou outras instituições. A vida agitada dos tempos modernos, dificulta o convívio e o 

diálogo entre pais e filhos, razão pela qual os pais sentem por vezes dificuldades em 

compreender e ajudar o adolescente. Também a incerteza em relação ao seu futuro, é um 

outro motivo de dificuldade familiar. 

Por último, e no que respeita aos problemas alimentares, há a referir os hábitos que 

estão a ser importados, como sejam, o uso de colas, o consumo de alimentos pré-

cozinhados e de alto valor calórico, assim como as refeições rápidas. 

As condutas que implicam risco para a saúde, revestem-se nos jovens, mais do que 

em idades posteriores, de uma componente social muito acentuada. Muitos factores podem 

levar os jovens a reunir-se em grupos com uma série de condutas e hábitos muito 

semelhantes entre eles, alguns socialmente aceites que se repercutem a nível alimentar, do 

consumo de álcool e tabaco e outros de carácter ilícito como o consumo de drogas. A 

verdade é que os estilos de vida e os comportamentos juvenis podem estar ligados a 

diferentes problemas de saúde em simultâneo. O consumo imoderado de álcool, por 

exemplo, está ligado com alguma frequência a condutas violentas, a lesões acidentais e a 

relações sexuais não protegidas, com a possibilidade de surgirem gravidezes não desejadas 

e/ou doenças de transmissão sexual (MATOS, 1995; PRAZERES, 2000b). 

FRASQUILHO (1998), realizou um estudo sobre comportamentos de saúde com o 

objectivo de conhecer qualitativa e quantitativamente, o que os adolescentes apontam como 

comportamento-problema e comportamento saudável quer face à saúde, quer face ao estilo 
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de vida em geral e impacto social. Este estudo, veio revelar que os jovens referem o 

consumo como o mais relevante problema de saúde dos dias de hoje e destacam ainda os 

comportamentos sociais do indivíduo, ou seja, o modo como se interage em sociedade.  

Os jovens são confrontados na sua convivência diária com colegas que usam e 

abusam de tóxicos, pelo que, frequentemente, são abordados para se associarem a este ou 

aquele consumo e não raramente, conhecem um ou outro caso individual de sérias 

repercussões devido a esses consumos. Não é pois de estranhar que, quando consultados 

quanto à sua identificação de ameaças à saúde, coloquem em primeiro lugar o consumo de 

substâncias e ao invés, evoquem a abstinência desses consumos como o principal 

contributo para a saúde. 

A adopção de estilos de vida saudáveis é, portanto, contrariada pela manutenção de 

comportamentos menos saudáveis, verificando-se uma tendência nos países mais 

desenvolvidos, para a continuação desses mesmos comportamentos. Tanto os programas 

de saúde para adolescentes, como as próprias metas da saúde para todos contemplam itens 

nos quais se tenta contrariar esta tendência, configurando em relação aos primeiros, pelo 

incremento de estilos de vida saudáveis nos nossos jovens e pela prevenção dos efeitos 

negativos das condutas de risco e em relação às segundas, através da consecução das 

metas números 13 a 17, que se referem aos estilos de vida. Torna-se então importante 

mobilizar, na promoção da saúde, os conceitos de responsabilidade e participação, sendo 

certo que a educação para a saúde poderá ser um meio de reforçar os comportamentos 

geradores de saúde e de diminuir os comportamentos que a comprometem (FRASQUILHO, 

1998). 

As mudanças de atitudes e comportamentos não se verificam de um dia para o outro, 

mas como agentes de mudança, devemos assumir a interdependência de todos os grupos 

etários. É fundamental, em primeiro lugar, estar cientes do imenso papel e da enorme 

responsabilidade que nos cabe, enquanto pais, cidadãos, adultos, na promoção da saúde 

dos jovens portugueses sendo também importante tentarmos saber o que pensam e o que 

querem, para assim podermos identificar e controlar os factores de risco, desenvolver os 

factores protectores, reconhecer os estilos de vida, atitudes e comportamentos prejudiciais e 

estimular o conhecimento e a adopção de comportamentos e estilos de vida saudáveis. A 

promoção da saúde dos jovens terá de ter agentes e para além dos próprios, a família, a 

escola, ou seja, toda a sociedade. Atendendo ao estilo de vida presentes nas pessoas, 

GARRIDO (1992) advoga que as causas que podem levar a um consumo exagerado de 

álcool são a influência do ambiente, o peso dos hábitos, a pressão social, os preconceitos 

enraizados e a falta de ocupação dos tempos livres. 
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SANTOS (1999), dá-nos uma ideia de como o factor social pode desencadear nos 

adolescentes a iniciativa de "beber”, ao afirmar que as condições sociais impostas aos 

adolescentes não são as melhores e como tal o aumento da escolaridade, as barreiras ao 

ingresso no ensino superior, o prolongamento da dependência material dos pais, as 

perspectivas sombrias do futuro e a falta de disponibilidade da família para uma 

comunicação eficaz são alguns dos factores que levam os indivíduos ao consumo de álcool. 

Além destes, a autora faz ainda referência a factores sócio-culturais como, a crise das 

estruturas sociais, o desmembramento da família com ausência de um ou dos dois pais e a 

sociedade consumista mascarada na publicidade. Todos estes factores levam "os jovens a 

reunirem-se em grupo, com condutas e hábitos comuns e, apesar de alguns deles (as) 

serem socialmente aceites, repercutem-se frequentemente em consumo de álcool" 

(SANTOS, 1999,p.39). Aliás, PIRES (1999 p.4) comunga da mesma opinião quanto à 

publicidade, quando afirma que os jovens são uma presa fácil pois: “Esse espelho mágico e 

deformante do nosso imaginário, que apela e reforça a ideia do facilitamento das relações 

interpessoais, amorosas e de integração grupal ligada ao álcool (...), ou como símbolo de 

sucesso, conotando o álcool com um determinado estatuto social, como é o caso da 

publicidade das bebidas destiladas- whisky, vodka, gin”. Também para a OMS citado por 

ROSA (1993) o cenário da publicidade é idêntico quando afirma que "é o marketing da 

indústria do álcool, o grande responsável pelo aumento do consumo que se verificou, nos 

últimos anos, por parte dos jovens". A reforçar estas ideias há a destacar diversos trabalhos 

que procuram demonstrar a influência da publicidade, junto de crianças e adolescentes, 

quando expostos durante pelo menos cinco minutos, a um anúncio televisivo que promova 

uma bebida alcoólica e associe o seu consumo a corpos belos e atléticos, a sensações de 

prazer, de bem-estar e relaxamento. 

Como foi explanado no capítulo anterior, o acto de beber é considerado um ritual de 

integração social, podendo por isso ser considerado um dos factores mais relevantes na 

manutenção da ingestão, considerando MARTINS (1995), que é nos cafés, discotecas, bares 

e festas que se verifica o maior consumo de álcool. Afirma ainda que não são somente os 

grupos os responsáveis pela iniciação no consumo do álcool, mas a família tem a sua cota 

parte de responsabilidade, pois é ela que, na maioria das vezes, oferece pela primeira vez o 

álcool aos seus filhos. CIDRAIS (2000), reforça esta opinião quando diz que os pais são os 

responsáveis em 75% dos casos por esse contacto e que o consumo em família, geralmente 

acontece por ocasiões festivas ou durante uma refeição familiar, afirmando ainda ser o pai o 

principal indutor nos hábitos alcoólicos dos filhos. 

Num estudo recente realizado por GUIMARÃES e cols. (2000), verificaram que o pai 

era o familiar que mais incentiva ou promove o acesso ao álcool. Contudo, tem-se verificado 
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ao longo dos tempos uma ligeira diminuição na importância dos familiares neste assunto e 

um aumento relativamente a outras pessoas. Assim, a dependência alcoólica instala-se com 

muito mais facilidade e num menor período de tempo na adolescência do que na idade 

adulta. Parece consensual, entre a comunidade científica, existir um aumento do consumo 

entre jovens, nomeadamente nas raparigas, assistindo-se paralelamente “a uma mudança 

de imagem do álcool e a uma melhor informação dos jovens; estes têm consciência dos 

riscos da sua alcoolização" (ROSA, 1993, p. 84). 

Também SANTOS LOPES, citado por ROSA (1993, p.85), afirma existir um conjunto 

de factores sócio-culturais e psicossociais que ajudam a compreender a problemática do 

alcoolismo no jovem dos quais destacam: 

• Factores psicológicos  – fazendo parte da problemática do seu desenvolvimento psicossocial 
os adolescentes descobrem que ao ingerir álcool, pelo menos, o seu desprazer, ansiedade e 
tensão diminui, “ao beber haverá uma identificação a um autoconceito ideal". 

• Factores familiares  – a influência dos pares adolescentes parece minimizar-se quando há uma 
boa relação pais-adolescentes, mas quando há crise familiar, desorganização, a influência dos 
pares faz-se sentir de forma mais acentuada. 

• Hábitos de famílias e do meio  – A permissividade dos pais, sugestão para o consumo 
facilitam a ingestão do álcool. 

• Sócio- culturais  - Os tempos “mortos” isto é, sem ocupação, a falta de motivação, os percalços 
escolares, podem levar ao consumo do álcool, bem como as falsas crenças sobre o álcool, que 
influenciam de forma directa o consumo do mesmo e a facilidade de aquisição e publicidade 
desenfreada. 

Resumindo, quando se analisam algumas das causas desencadeantes do consumo 

imoderado de bebidas alcoólicas nos jovens, tem que se ter em conta aspectos ligados ao 

meio sócio-cultural, aspectos individuais e aspectos relacionados com a própria bebida. 

Durante muitos anos, os estudos sobre os consumos e atitudes face ao álcool, foram 

realizados apenas no âmbito do homem adulto, deixando de parte o consumo feito por 

crianças e adolescentes, mas nas últimas duas décadas, estes estudos acabaram por se 

impor, devido à preocupante evolução de consumos e de comportamentos de alcoolização 

das novas gerações, nomeadamente nos adolescentes (BREDA, 2000). 

É sabido que o abuso de bebidas alcoólicas atinge todas as camadas da população, 

mas são no entanto, os adolescentes que estão particularmente expostos podendo sofrer as 

consequências ao longo da sua vida. A descoberta de novas sensações, a ideia de 

transgressão, o esforço para corresponder às expectativas dos grupos e outras tantas 

solicitações, fazem do consumo de bebidas alcoólicas um primeiro passo a dar em direcção 

ao mundo dos adultos. 

Durante os primeiros anos da adolescência, os rapazes têm um contacto mais 

precoce com o álcool do que as raparigas, que é feito normalmente em grupo, durante os 
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fins-de-semana, em cafés, discotecas e festas onde se desencadeia o comportamento 

alcoólico. O primeiro contacto com as bebidas alcoólicas, acontece em casa, junto aos pais e 

com o seu consentimento, mas refere ANTUNES (1998) que é entre os adolescentes que 

têm a sua primeira experiência com o álcool em bar ou café que surgem as maiores 

probabilidades de se virem a tornar bebedores excessivos. 

Mas, porque bebem então os adolescentes? Bebem para afirmar a sua condição de 

adultos? Bebem para se iniciarem e afirmarem no grupo? Bebem para se assumirem e 

mostrarem-se autónomos e de maioridade? De certa forma, os jovens bebem por todas 

estas razões e por muitas outras que desconhecemos. O adolescente bebe procurando dar 

solução ao problema da sua não independência, para construir o seu espaço e tempo não 

utilitário, para se introduzir ritualmente na família, no grupo, na sociedade, para vencer a 

timidez, a sua falta de confiança, o medo de ser diferente. Bebe porque é enorme o peso 

cultural do álcool no Ocidente, no qual o acto de beber se assume como um importantíssimo 

acto na organização social do seu tempo livre (CARVALHO, 1994). Para SANKS citado por 

ANTUNES, (1998, p. 32) “o jovem ao beber não se sente mais criança e beber faz parte do 

desenvolvimento adolescente. Beber não é apenas um prazer ou ocasião para conviver, é 

ascender a um estado adulto imediatamente reconhecível”. 

Não raras vezes o álcool é usado como um símbolo, uma espécie de ritual de 

iniciação, como se o seu consumo marcasse o fim da infância. Os adolescentes encaram o 

álcool como uma solução fácil e rápida dos seus problemas de medo, inibição, fracasso 

sentimental, angústia ou ansiedade. Os jovens libertam as suas energias em acções 

imprevisíveis, resultando muitas vezes em consequências nefastas para o próprio e para os 

outros. Os principais riscos/problemas colocados, são que estes podem oscilar entre a 

incapacidade de pôr fim ao período de crise, ao suicídio, à fuga através do álcool ou de 

outras drogas, à delinquência (OLIVEIRA, 1997) e (MATOS e cols. 2000). O adolescente que 

bebe, normalmente encontra-se numa crise existencial típica de oposição, busca de 

identidade, crise narcisista, momentos depressivos, morosidade e sentimentos de incerteza 

em relação a tudo e a todos (TRIDON, 1987). Este jovem poderá ter comportamentos 

desviantes, principalmente quando o consumo excessivo de álcool interfere com as fases 

normais do processo de desenvolvimento em que se encontra. “O jovem vê-se confrontado 

com tarefas complexas a realizar no plano emocional, sexual, intelectual e social 

relacionadas com as alterações físicas, o estabelecimento duma relação heterossexual, a 

emancipação em relação aos pais, a interiorização de valores éticos e morais e a aquisição 

duma identidade que integrará todas estas dimensões, onde a ocorrência de hábitos 

alcoólicos poderá por em causa todo este processo” (ANTUNES, 1998, p. 30). 
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As características do período adolescente como um momento de crise/conflito, 

sugerem que, se por um lado há um momento de crescimento e “permeabilidade ao apoio”, 

por outro torna-se um período de grande perigo e de maior vulnerabilidade. É neste 

momento, que pode surgir o consumo de álcool ou outras drogas, por os considerar a melhor 

solução para os seus problemas. O início precoce de ingestão de bebidas alcoólicas em 

adolescentes é marcado por episódios frequentes de ingestão maciça onde procuram ficar o 

mais intoxicados possível (CARVALHO, 1994). 

PATRICIO (2002), considera que o consumo de bebidas alcoólicas se inicia em casa, 

com amigos, em locais de diversão, na área circundante à escola, no trabalho, em situações 

de lazer, de festa e despreocupação e nos concertos mas também em situações de solidão e 

de tristeza. Refere GAMEIRO (1998), que beber em bares ou festas, é já beber de forma 

diferente. Estes jovens vão a festas porque nestas há bebidas e podem beber à vontade 

(10%). É um beber diferente dos outros, beber muito e depressa. São indivíduos com 

organismos especificamente sensíveis ao álcool. Esses jovens de 18-20 anos aumentam 

sucessivamente de semana para semana as quantidades que ingerem, tornando-se mais 

resistentes aos efeitos imediatos das bebidas alcoólicas mas prejudicando sempre a saúde. 

Actualmente, assiste-se ao aparecimento de novos hábitos de beber entre os jovens. 

Primeiro surgiram os shots, que são bebidas baratas, bebem-se rapidamente e associam-se 

a um ritual que passa por os engolir num estilo de “bota abaixo” com os amigos a assistir. 

Com este tipo de bebida, o adolescente consegue atingir, por um preço reduzido, uma rápida 

e elevada taxa de alcoolémia dado que possuem um alto teor alcoólico e açúcar, o que 

facilita a absorção (CORDEIRO, 1999).  

Seguiram-se depois, as novas bebidas da moda designadas de “designer drinks” das 

quais fazem parte um conjunto de bebidas classificadas de alcapops com sabor a sumos ou 

colas, sendo estas, habitualmente mais consumidas em bares e discotecas. As “designer 

drinks” de sabor adocicado possuem concentrações de etanol desde os 3% aos 40% 

(barbados blues, woody’s twist cocktail ou vodka eristoff com laranja). São misturas de álcool 

com aditivos como Whisky com coca-cola, limonadas e colas com álcool e outros cocktails 

designados por “tubo de ensaio”, “unhas” e “shots” bebidas de uma só vez, que embora 

parecendo inofensivas, afirmam os especialistas, constituírem um perigo para os jovens que 

até agora escapavam ao consumo de álcool, pois trata-se como diz PINTO (2001), de usar 

uma imagem de marca popular e apetecível aos jovens, adicionar-lhe álcool e comercializá-

la. FRAZÃO e cols (1997, p. 1) ao referir-se aos “alcopops” afirma que, a “pressão para 

beber álcool sempre foi enorme e naturalmente não haverá necessidade de juntar álcool a 

bebidas não alcoólicas, de grande impacto na juventude, a não ser a procura incessante de 

novos clientes a alcoolizar”. 
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Das tabernas das pequenas aldeias, às festas, passando pelos restaurantes e pelas 

casas de cada um, bebem-se bebidas alcoólicas em maior ou menor grau de uma forma 

mais ou menos regular. As crianças e adolescentes portugueses crescem no contacto diário 

com este tipo de bebidas e no estímulo para o seu consumo (através das figuras de 

referência como os pais e ídolos ou da publicidade). 

O desafio que um adolescente abstémio enfrenta quando se junta com um grupo de 

amigos é grande, e é talvez por isso que as gerações de dependentes do álcool se vão 

perpetuando. Assim, a melhor forma de lutar contra esta dependência será equipar o 

adolescente com os conhecimentos e os meios que lhe permitam resistir ao primeiro trago. 

“Se houver crianças com tal força de vontade, certamente haverá muito menos alcoólicos” 

(RIBEIRO, 1995, p. 1). 

O grupo, para além de factor de integração social, funciona também, como incentivo 

a novas experiências de consumo, que poderão ser desviantes. A pressão do grupo e da 

família talvez sejam os responsáveis pela iniciação e abuso do consumo de álcool. Ao 

referir-se à família MELLO e cols (2001), afirmam que esta tem um papel fulcral nos hábitos 

dos jovens/crianças, pois pode levar a mudança de costumes, e a transmitir falsos conceitos 

e modelos culturais de utilização do álcool. ISMAIL, citado por CARVALHO (2003), salienta 

que é com os pais que se aprende a beber. OLIVEIRA (1999 a, p. 28), acrescenta que 

“quem conhece o interior do país não tem dúvidas de que o álcool continua a fazer parte da 

dieta alimentar das crianças habituadas a ingerir, pela manhã, as “sopas de cavalo cansado”. 

Para FARATE (2001), os consumos assumem uma sequência comportamental que é 

inaugurada pelo uso de cerveja ou bebidas destiladas e está fortemente associada a 

actividades de delinquência menor no contexto do grupo de pares. Nesta evolução verifica-

se que as drogas legais precedem sempre o consumo de drogas ilegais. Refere ainda que o 

uso experimental ou ocasional de álcool, está normalmente associado a um “funcionamento 

normal do EU adolescente” (p. 72). 

Não é demais repetir um dado importante: não existe consumo de álcool sem risco, 

ou, não é necessário ser um alcoólico para se ter problemas com bebida alcoólica. Com 

efeito, na adolescência, aquando das primeiras experiências com a bebida alcoólica, pode 

emergir o adolescente fraco e o adolescente forte em relação ao álcool. O adolescente fraco 

sensível á bebida é aquele que, com uma ou duas doses de bebida alcoólica, já se sente 

alterado e, ao mesmo tempo, pode passar mal com isso. No dia seguinte ao seu uso ou ao 

abuso de álcool, este sente os seus efeitos como mal-estar, dor de cabeça, problemas 

abdominais, indisposição. Desenvolve também, a tolerância comportamental, ou seja, 

mantêm alguma capacidade de executar tarefas mesmo sobre o seu efeito (SHUCKIT, 
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1999). É este tipo de sujeito que é enaltecido pela turma pelo fato de aguentar a bebida, o 

que reforça o seu comportamento de beber, o que ajuda a levar para a casa um colega que 

não passou bem com a bebida, e no dia seguinte, mesmo sentido alguns efeitos do consumo 

de álcool, mostra disposição para beber novamente. 

Mas porque há adolescentes sensíveis ao álcool, enquanto outros são tolerantes? É 

possível que a resposta esteja nas diferenças individuais quanto à vulnerabilidade biológica 

do organismo ao álcool. Por exemplo, os orientais adultos não têm uma enzima necessária 

ao metabolismo do açúcar do leite. Não se sabe se esse é o fundamento, mas a cozinha 

chinesa não tem molhos à base de leite, ou seja, os chineses não têm hábitos alimentares 

que envolvam açúcar do leite. Já os europeus adultos, possuem geralmente essa enzima, 

embora em alguns bebés possa ser perdida após o desmame em certas populações. Face a 

isso, os chineses sentem-se mal depois de saborearem um prato europeu à base do açúcar 

do leite, comum na Europa, e por sua vez, os europeus quando saboreiam um prato oriental, 

apresentam uma reacção alérgica conhecida como a "síndrome de restaurante chineses” 

pois os orientais utilizam nos seus hábitos alimentares grandes doses de glutamato 

monosódico para acentuar os sabores da comida. Talvez os europeus adultos não tenham a 

enzima que metabolize o glutamato monosódico? (WALLACE, 1978). Haverá algo de 

natureza semelhante com o álcool? 

É conhecido como Rubor Oriental as reacções fisiológicas desagradáveis atribuídas 

ao álcool como rubor cutâneo, náuseas, taquicardia e queda da pressão arterial). Tal, 

poderia ser considerado um factor de protecção contra o álcool, mas, apesar de chineses e 

coreanos apresentarem respostas de rubor ao álcool, são observadas, nas duas etnias, 

baixas e altas taxas de alcoolismo, respectivamente. Daí questionar-se em que medida o 

factor cultural terá um papel relevante? (FRANCES e FRANKLIN, 1992). 

Embora tudo o que foi exposto seja um mero estudo teórico, a identificação desses 

parâmetros precoces do alcoolismo no adolescente que consome bebida alcoólica pode ser 

de grande importância para a prevenção e também para fomentar pesquisas quantitativas 

para confirmar ou infirmar a hipótese apresentada. 

A adolescência costuma ser, efectivamente, o período em que o indivíduo, tem o 

primeiro contacto com o álcool, por vezes com a primeira intoxicação alcoólica (DSM IV-TR, 

2002). Muitas vezes, surge como forma de constituir ou manter a ligação a um determinado 

grupo, numa fase em que se torna necessário a identificação com novos ideais, para assim 

superar o processo de afastamento em relação à família. 

É, portanto, a educação/informação que os jovens recebem que os influenciará nas 

escolhas diárias que têm de fazer. É imperativo que a divulgação da boa informação se faça 
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mas, MORAIS (1998, p.3), refere que a educação para a saúde nas escolas acontece de 

forma reduzida e não generalizada, apesar dos seus efeitos positivos. Acrescenta que 

muitas das acções são desenvolvidas pontualmente pelos profissionais de saúde, utilizando 

metodologias raramente integradas nos conteúdos pedagógicos. De facto, os professores 

são elementos fundamentais em todo o processo pois, para além dos aspectos educativos, 

deparam-se diariamente com muitos problemas ligados ao alcoolismo nos jovens (faltas, 

desmotivação, insucessos, baixo rendimento escolar, conflitos, embriaguez, entre outros), 

exigindo uma grande formação específica deste grupo no âmbito da alcoologia. 

A utilização de metodologias activas que permitam ao jovem o desenvolvimento de 

habilidades sociais, para recusar uma bebida alcoólica e de capacidades para encontrar 

outros modelos de bebida alternativos nomeadamente "cocktail" de frutos naturais, 

confeccionados pelos próprios jovens, agradáveis e simultaneamente saudáveis, poderá ser 

uma forma de prevenção e controle mais promissora do que as formas habitualmente 

utilizadas.  

 

3.3 - O CONSUMO DE ÁLCOOL PELOS ADOLESCENTES EM PORTUGAL  

 

Considerámos pertinente elaborar um capítulo, que aborde de um modo global, 

aspectos relativos ao consumo de álcool pelos adolescentes em Portugal. Basear-nos-emos 

não só em estudos que abordam esta problemática nos adolescentes portugueses, mas 

também em estudos que dizem respeito a várias regiões do país, uma vez que, as 

informações descritas serão importantes para confrontar com os dados que iremos obter 

com o nosso estudo. 

O crescimento do consumo de álcool entre os jovens é inquietante assim como os 

problemas que daí resultam referindo SANTOS (1999, p. 38), que “em Portugal, 80% dos 

jovens com menos de 15 anos já começaram a beber álcool”. Nas últimas décadas, a 

sociedade ocidental deparou-se com o aumento do consumo de álcool, que tem vindo a ser 

marcado por factores sócio-económico-sociais, sendo as décadas de 60 e 70, as que 

trouxeram à juventude a moda de beber, tornando assim, o alcoolismo juvenil o principal 

problema da juventude e das escolas portuguesas. 

Na actualidade fala-se muito em drogas, no entanto dá-se menos importância ao 

álcool, mesmo sendo este utilizado com maior abuso por adolescentes. Está provado, que o 

consumo de álcool é tanto mais grave quanto mais jovem for o consumidor, provocando 

neste, uma incapacidade de desenvolvimento físico, intelectual e emocional. Actualmente, 

conhecem-se melhor os efeitos maléficos do consumo do álcool, que como já abordamos, 
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podem causar grandes perturbações e danos na saúde física e mental, pela acção tóxica 

sobre o fígado, pâncreas, sistema nervoso, medula óssea, tubo digestivo, sistema cárdio-

vascular e muscular. Torna-se por isso, imperativo que os adolescentes adiem o mais 

possível o consumo de bebidas alcoólicas, tendo em conta os padrões de consumo mínimo 

(ANTUNES, 1998).  

Para CUADRADO (1998), o álcool começa a consumir-se na adolescência e atinge-

se a dependência alcoólica com vários anos de consumo excessivo. O autor refere que 

cerca de metade dos dependentes de álcool, começaram esta patologia antes dos 25 anos 

de idade mas a progressão dos consumos nos jovens, isto é, a sua escalada nem sempre é 

linear e LOPES (1990) apresenta-a da seguinte forma: 

1. Iniciação (pelos 13 – 14 anos) pela cerveja e vinhos e, por vezes, álcool forte, sendo frequente 
fumar cigarros. 

2. Fumar derivados do cânhamo índio (Marijuana, Haxixe). 

3. Medicamentos transquilizantes, hipnóticos e psicoestimulantes e drogas alucinogéneas. 

4. Por fim, iniciação nos estupefacientes, como o ópio e derivados (morfina e heroína). Por 
vezes, há politoxicomania. Outras vezes há, apenas, consumo de álcool e de uma só droga e 
em muitos casos, a “escalada” inverte-se e passam, por exemplo, da heroína para a 
associação álcool-marijuana e nicotina.” 

Postas estas considerações ir-se-ão apresentar alguns estudos realizados por vários 

autores, que refutamos de grande pertinência para este nosso trabalho. Relativamente ao 

consumo de bebidas alcoólicas pelos pais dos adolescentes, BREDA (2000, p. 6), deu-nos 

um contributo importante, ao realizar um estudo denominado" Bebidas alcoólicas e jovens 

escolares. Um estudo sobre consumos, conhecimentos e atitudes " em alunos do 9°10°, 11° 

e 12°anos, técnico profissional e universitário com  idades compreendidas entre os 14 e os 21 

anos, tendo concluído que em 58% dos jovens, o pai bebe diariamente e em 20% a mãe 

também o faz isto é o consumo de álcool por parte dos pais pode influenciar o consumo do 

filho. 

Alguns autores, desenvolveram estudos pretendendo comprovar que os jovens, 

consomem bebidas alcoólicas, muitas vezes com um consumo excessivo. CALVALHO e cols 

(1997), efectuaram um estudo sobre hábitos de consumo de bebidas alcoólicas nos 

estudantes da universidade da Beira Interior, tendo como objectivos, avaliar a existência de 

verdadeiros e falsos conceitos sobre o álcool nestes estudantes conhecer a influência dos 

hábitos de ingestão de bebidas alcoólicas dos familiares no consumo dos estudantes, 

conhecer as atitudes e comportamentos dos estudantes em relação ao consumo de álcool e 

saber os hábitos de beber por sexo. Tratou-se de um estudo descritivo, transversal, sendo a 

população constituída por 3844 estudantes e a amostra por 581 estudantes. Os autores 

concluíram que para muitos dos estudantes "festas sem álcool são chatas”, "beber bebidas 

alcoólicas é uma forma de aquecer", "um desportista pode beber bebidas alcoólicas", 
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"trabalhadores de trabalhos pesados precisam de beber mais bebidas alcoólicas que os 

outros" e que o "vinho pode substituir um alimento". No mesmo estudo verificou-se que cerca 

de 57,31 % dos estudantes, não soube responder sobre a idade da primeira ingestão de uma 

bebida alcoólica, mas aproximadamente 31,50% diz ter sido antes dos 17 anos. Só 5,16% 

referem nunca terem bebido bebidas alcoólicas. Nos estudantes inquiridos, 64,72% 

responderam haver hábitos de consumo em casa e 25,65% referiram, que na sua família 

ninguém bebe. Entre os que têm hábitos de consumo em casa, 34,25% afirmaram que, 

quem mais consome é o pai e em 14,80% do agregado familiar dos e todos bebiam. 

Concluíram ainda que, 64,72% consumiam bebidas alcoólicas, tendo-se verificado que o 

valor percentual era de 75,70% para os homens e 56,36% para as mulheres, e da totalidade 

dos que consumiam, 57,66% bebiam bebidas alcoólicas ocasionalmente. Responderam 

consumir ao fim de semana 6,64% dos homens e 6,99% das mulheres e a percentagem de 

alunos que bebiam diariamente álcool é de 7,37% para o sexo masculino e 0,54% para o 

sexo feminino, 37,18% têm maior consumo ao fim de semana e 26,51 % consumiam 

independentemente do dia da semana. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida, 

podendo atingir as nove garrafas por dia e 51,00% dos rapazes e 23,33% das raparigas 

responderam embriagar-se ocasionalmente. 

Foi desenvolvido por MORAIS (1999), um estudo transversal sobre o "consumo de 

bebidas alcoólicas nos jovens" em jovens estudantes e não estudantes dos 15 e os 19 anos, 

residentes no conselho de Monção distrito de Viana do Castelo. Neste estudo, ressalta que 

os falsos conceitos, costumes e tradições, transmitidos de geração em geração, ainda estão 

enraizados nessa comunidade. Constatou-se, que os jovens não estudantes de ambos os 

sexos assumiam atitudes muito semelhantes em todas as dimensões. Os jovens estudantes 

evidenciaram ser menos favoráveis ao álcool, com destaque para as raparigas. Revelaram 

ter falsos conceitos 88% dos não estudantes mas esta percentagem aumentou para 92% 

nos jovens estudantes. Os estudantes do sexo masculino, foram os que mais valorizaram o 

consumo de bebidas alcoólicas em convívios e festas e os jovens não estudantes, atribuíram 

mais ao álcool o falso papel da capacidade de concentração dada pelo consumo da bebida 

do que os estudantes. Ambos os grupos, consideram favorável a acção desinibidora do 

álcool, ou seja disseram que o "álcool ajuda a descontrair". A ingestão da primeira bebida 

alcoólica ocorreu em média aos 12 anos de idade, em casa em cerca de 40% de rapazes e 

46,0% nas raparigas, no café para cerca de 39% dos rapazes e 30% das raparigas e em 

casa de amigos registou-se em 20% dos rapazes e 24% das raparigas. Para a maioria dos 

rapazes, a bebida de eleição foi a cerveja enquanto o vinho foi a preferida para a maioria das 

raparigas.  
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Nos anos de 1997-98, LEITE numa pesquisa na Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra sobre o consumo de bebidas alcoólicas com o objectivo de estudar 

consumos e hábitos alimentares concluiu que a cerveja era a bebida consumida, seguindo-

se o vinho e por fim os destilados. O primeiro local de consumo foi em casa, seguindo-se o 

pub /disco e o café. Durante as refeições, rapazes e raparigas disseram beber com maior 

frequência vinho, seguido de cerveja, somente os rapazes responderam consumir bebidas 

destiladas às refeições. Fora das refeições, a cerveja e as bebidas destiladas foram as 

preferidas. Uma minoria dos rapazes (7,0%) e cerca de 37% das raparigas referiram nunca 

se terem embriagado, mas em mais de 30% dos rapazes e 8% das raparigas a embriaguez 

já ocorreu mais de vinte vezes. Os principais motivos que levaram estes jovens ao consumo 

foram: "bebo porque gosto e dá-me prazer", "bebo para melhor desfrutar das festas e da 

noite" e o "álcool ajuda-me a desínibir e relaxar". Grande percentagem de jovens, afirmaram 

já terem tido problemas com o álcool como ressaca, faltar às aulas, conduzir após consumo, 

piores notas, entrar em brigas, falta de memória, não se lembrar de factos após ingerir 

bebidas alcoólicas e ter problemas ou zangas com familiares e/ou namorado, sendo que 

cerca de 20% da amostra teve já problemas. 

CARVALHO (1996), efectuou um estudo epidemiológico no concelho de Matosinhos 

àcerca do consumo de álcool e drogas nos jovens, tendo encontrado uma relação bastante 

significativa entre o consumo de álcool pelos pais e pelos filhos.  

RODRIGUES (1997), no seu estudo em alunos de 16 anos no âmbito do Projecto 

Europeu para Estudos do Álcool e outras Substâncias em Meio Escolar, concluiu que 79,1% 

dos alunos consumiam pelo menos uma vez bebidas alcoólicas. 

O estudo de BORGES (1993), sobre o consumo de álcool em adolescente do 9° ao 

12° ano de escolaridade da Escola Secundária de San ta Comba Dão, concluiu que 92% dos 

sujeitos da amostra já tinham consumido bebidas alcoólicas, indica ainda que 20% iniciaram 

o consumo antes dos 10 anos e 53% entre os 10 e os 15 anos. RODRIGUES (1997), indica 

que 20,35% dos adolescentes tiveram o primeiro contacto com a bebida com menos de 11 

anos, 55,15% com idade compreendida entre os 11 e os 15 anos e com mais de 15 anos, 

0,25%. BREDA (2000), refere que os jovens da sua amostra iniciaram o consumo de bebidas 

alcoólicas aos 12 anos. Relativamente à bebida alcoólica, consumida com maior frequência 

pelos adolescentes, os autores consultados são unânimes em nomear a cerveja. 

Considerando o consumo nos últimos 12 meses CARVALHO (1996), refere a cerveja como a 

bebida preferida por 46% dos adolescentes surgindo em segundo lugar as bebidas 

destiladas com 29% e em terceiro o vinho com 24%. BREDA (2000), também encontra uma 

ordem semelhante, sendo a cerveja consumida por 63,0% dos adolescentes. 
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Quanto aos motivos para ingerir bebidas alcoólicas, o estudo de BREDA (2000, p.41) 

revelou que 35,5% dos sujeitos da amostra o fazem “por gosto e/ou prazer”, 31,5% “para 

melhor poder desfrutar das festas e da noite”, 17,5% " para relaxar e/ou desínibir " e 5,6% 

como "complemento alimentar". RODRIGUES e cols. (1997), referem que sentir-se feliz foi a 

alternativa assinalada por 49,2% dos alunos. 

Quanto à influência do género no consumo de bebidas, as investigações realizadas 

ainda não são concludentes, pois há estudos como o de BORGES (1993), onde essa relação 

não foi encontrada mas RODRIGUES (1997, p. 33), afirma que “as diferenças segundo o 

sexo foram significativas no que respeita à média de consumo de álcool para todos os tipos 

de bebidas. Os rapazes em geral referiam beber, em média, cerca do dobro das raparigas ". 

CARVALHO (1996), é da mesma opinião, pois verificou a existência de diferença 

estatisticamente significativa entre rapazes e raparigas quer para os consumidores regulares 

de vinho, como para os consumidores regulares de cerveja e de bebidas destiladas. 

No que se refere à influência sócio-económica, no consumo de álcool pelos 

adolescentes, CARVALHO (1996), afirma que as investigações têm-se revelado 

frequentemente inconsistentes e contraditórias e no seu estudo encontrou relação directa 

entre estas duas variáveis. Algumas pesquisas têm procurado identificar padrões de início de 

uso de drogas ilícitas associadas ao álcool em adolescentes, estudantes e adultos jovens, 

para além de outros factores de riscos (POIKOLAINEN, 2000; BIEDERMAN e cols. 2000; 

HEMMINGSSON e LUNDBERG, 2001). 

Estudos epidemiológicos, realizados com estudantes de diferentes níveis de ensino, 

revelaram alta prevalência de uso de substâncias psicoactivas, principalmente as drogas 

lícitas. Por exemplo entre estudantes universitários da cidade de São Paulo as drogas 

utilizadas alguma vez na vida em ordem decrescente foram o álcool, tabaco, inalantes, 

medicamentos prescritos e cocaína, (MAGALHÃES e cols 1991). 

Um estudo piloto com adolescentes consumidores que procuraram atendimento 

ambulatório, mostrou que o uso de drogas se iniciou, em média, aos 11,67 anos com o 

consumo de álcool, o uso regular aos 13,22 anos, evoluindo para o uso do tabaco (12 anos), 

inalantes (13,92 anos) cocaína via inalatória (14, 36 anos), crack (14,67 anos), alucinógenos 

(15,33 anos) e cocaína endovenosa (16 anos). Embora o álcool tenha sido a primeira droga 

consumida, foi à última a apresentar uso problemático (SCIVOLETTO e cols 1997). 

SANTOS (1999), afirma que a maior probabilidade de os jovens consumirem drogas 

ilícitas e/ou lícitas acontece na transição entre a adolescência e a idade adulta. Os jovens 

são um grupo vulnerável que muitas das vezes encontram um "refúgio" na bebida para 
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esquecer problemas de integração nos diversos grupos a que pertencem; esquecer 

problemas familiares, escolares, do emprego, entre outros. 

MARTINS (1995, p.75), considera que os motivos que levam os adolescentes à 

ingestão de bebidas alcoólicas são: a curiosidade, a imitação, a sugestionabilidade e 

também a brincadeira por parte do grupo. A razão que a mesma autora aponta para o 

sucedido é simplesmente porque, esta é a idade das múltiplas alterações psíquicas 

associada à precariedade do sistema adaptativo, "A primeira ingestão de bebidas alcoólicas 

ocorre, normalmente entre os 10-12 anos". Para TRINDADE e CORREIA (1999), a ingestão 

de álcool pode ter repercussões directas a curto, médio e longo prazo, destacando a 

diminuição do rendimento escolar, com os respectivos comportamentos de risco para a 

saúde, como por exemplo risco na condução de veículos motorizados. Referem ainda que a 

personalidade pode intervir no maior ou menor consumo de álcool. Sendo assim, o uso 

desregrado desta droga, está mais associado a indivíduos ansiosos, vulneráveis ao stress, 

baixa auto-estima e expectativas perante o álcool. Face a isto e como diz CARVALHO 

(1990,p.126), "o uso de álcool e outras drogas deve ser conceptualizado como uma questão 

pessoal, indissociável dos valores e estilo de vida do indivíduo". O problema do alcoolismo é 

um problema de toxicodependência lícita que pode ser o ponto de partida para uma 

toxicodependência ilícita. 
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3.4 - ALGUNS "MITOS" SOBRE O ÁLCOOL 

 

A simbologia é talvez um dos factores responsáveis pela manutenção do hábito de 

beber ao longo dos tempos. LAMEIRAS e PINTO (1999), referem que já na Idade Média, o 

vinho assume importância espiritual como é apontado na bíblia. 

As bebidas alcoólicas são marcadas de virtudes simbólicas que se encontram em 

mitos que ainda hoje sobrevivem sendo o vinho entendido como símbolo de comunicação 

social de alegria de viver e de elixir virilizante facilitador de esforços.  

Os autores lembram que o álcool era consumido para se afirmar a força e a virilidade 

de quem o consumia, sendo também atribuído ao vinho o símbolo de hospitalidade uma vez 

que se oferece aos convidados e aos hóspedes de passagem. A justificação para o uso 

abusivo de bebidas alcoólicas tem muitas vezes como base ideias gerais que estão erradas 

e por isso, se traduzem em falsos conceitos.  

São vários os falsos conceitos que existem em relação ao álcool, do qual 

salientamos: o álcool" mata a sede”; “o álcool dá força;” “o álcool facilita a digestão”; “o álcool 

é um medicamento”; “o álcool é um alimento”; “o álcool aquece” e o “álcool estimula”. É 

importante esclarecer e desmistificar estas “mentiras”, procurando explicar o que realmente 

ocorre no organismo após a ingestão de álcool.  

• O álcool "Mata a sede":  O álcool, inibe uma hormona que é responsável pelo controle da 

diurese (retenção de líquidos). Desta forma, existe um aumento da diurese o que provoca 

a desidratação do organismo. O álcool não "mata" a sede; pelo contrário, provoca-a 

porque os seus efeitos diuréticos fazem com que uma grande quantidade de água, que 

faz falta ao organismo, seja eliminada pela urina aumentando assim a necessidade de 

reposição dessa água. O álcool provoca um mecanismo hormonal, que resulta na 

eliminação de urina em volume superior ao da bebida ingerida. Deste modo, o álcool não 

pode cessar a sede, mas antes determina o seu agravamento e nesse sentido o alcoólico 

pode ter necessidades de maiores níveis de hidratação devido ao efeito irritante do álcool 

na faringe e à sua acção diurética. 

• O álcool "dá força":  Existe a noção de que o vinho é necessário ao trabalhador, 

atribuindo-se ao álcool o falso papel fortificante. Um indivíduo que exerça uma actividade 

mais intensa poderá ingerir um pouco mais de álcool porque o seu ritmo respiratório e 

cardíaco são mais acelerados. Assim, a sua eliminação pulmonar, renal e cutânea será 

também mais rápida e nestas circunstâncias, o indivíduo poderá ingerir cerca de um 

quarto de litro a mais do que outro indivíduo com uma actividade física menos intensa 

isto porque a eliminação ocorre mais rapidamente e não porque o vinho dá "forças".O 
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álcool não dá força porque embora a pessoa alcoolizada se sinta temporariamente "o 

maior", "o mais forte", "sem medo de nada nem de ninguém", na realidade as suas 

capacidades encontram-se diminuídas, porquanto nem sequer tem a percepção das suas 

competências.  

O álcool disfarça o cansaço do trabalho físico ou intelectual intenso, pela sua acção 

euforizante e anestésica, dando a falsa aparência de uma nova energia, ficando o indivíduo 

excitado e não sentindo o cansaço, mas quando o seu efeito termina, o cansaço é maior 

porque para além da fadiga anterior, o organismo ainda gastou energias a "queimar” o álcool 

no fígado. 

• O álcool " ajuda a digestão ": O álcool torna a digestão mais rápida e isso significa um 

aumento dos movimentos peristálticos, o que faz com que os alimentos passem para o 

intestino sem que estejam devidamente digeridos, dando a sensação de estômago 

menos enfartado, ou seja, o álcool não ajuda a digestão, nem abre o apetite, mas 

provoca a sua falta. Devido a este processo, o indivíduo pode desenvolver gastrites e 

úlceras gástricas e duodenais. 

Em oposição ao que é vulgarmente afirmado, na verdade, o álcool, apenas provoca 

uma dilatação do piloro, levando a uma passagem mais célere dos alimentos para o 

intestino, sem uma correcta digestão no estômago prejudicando de sobremaneira a absorção 

dos nutrientes. 

• O álcool "é um medicamento ": O álcool não é um remédio, apenas disfarça alguma 

sintomatologia como dores, mal-estar, constipações, inflamações da garganta entre 

outras, através do seu efeito euforizante e anestésico, pelo que não cura. Após o seu 

efeito, a sintomatologia que tinha sido ocultada volta a aparecer. Este "falso remédio" 

origina uma perigosa diminuição das defesas e das resistências do organismo, sendo os 

doentes alcoólicos mais propensos a doenças, tais como gripes, pneumonias e 

tuberculoses, do que os indivíduos que bebem moderadamente ou se abstêm. 

É atribuído ao álcool, sobretudo ao whisky, o falso papel terapêutico protector nas 

doenças cardíacas. Por vezes, ouve-se mesmo dizer que o álcool dilata as coronárias, que 

não tem efeitos nocivos sobre o músculo cardíaco, que dissolve o colesterol e evita a 

arteriosclerose. É verdade que o whisky contribui para a dissolução do colesterol, mas este 

efeito terapêutico é insignificante quando comparado com os malefícios que produz. 

Já em 1966-67, o cardiologista SCHWEIZER, demonstrou que o álcool poderá 

atenuar a dor da angina de peito, mas em menor escala que outros medicamentos utilizados 

para o efeito, que o álcool não modifica as perturbações circulatórias e que as bebidas 

alcoólicas inclusive o whisky não melhoram o electrocardiograma. Também estudos 
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desenvolvidos por WENT (1965), provaram que qualquer bebida alcoólica, absorvida durante 

longo período poderá causar patologias cardíacas.  

• O álcool “é um alimento” : O álcool não é um alimento, pois produz calorias inúteis que 

não são utilizadas pelos músculos e não serve para o funcionamento das células de 

nenhum órgão. Ao contrário dos verdadeiros nutrientes, não ajuda na construção e 

reconstrução do organismo pelo que não alimenta. 

• As crenças veiculam a falsa ideia de que o álcool alimenta. No entanto, ao substituírem-

se alimentos por álcool, esta a fornecer-se ao organismo calorias ao invés do necessário 

fornecimento de vitaminas e nutrientes. 

O álcool não é considerado alimento pois, por alimento entende-se toda a substância 

que é utilizada para nutrir os seres vivos, isto é, para assegurar pelo menos uma das 

seguintes funções: fornecimento de materiais para a formação, crescimento e reparação das 

células e tecidos, fornecimento de substâncias necessárias à obtenção de energia 

necessária ao funcionamento do organismo, nomeadamente para o metabolismo basal e 

vida de relação, fornecimento dos materiais necessários para assegurar o metabolismo 

orgânico equilibrado, e fornecimento de materiais de reserva que irão ser armazenados no 

organismo. Os alimentos são constituídos por substâncias orgânicas e inorgânicas 

indispensáveis para o organismo a que chamamos de nutrimentos ou nutrientes. Ora, no 

álcool não são encontradas estas funções características dos alimentos. 

• O “álcool aquece”: O álcool não aquece; provoca o etanol uma sensação de calor 

devido a uma vasodilatação que origina a deslocação de sangue do interior do organismo 

para a superfície da pele, dando assim a sensação de calor. Todavia, com essa 

deslocação, há perda de calor interno pela pele, diminuindo a temperatura corporal, o 

que vai prejudicar o bom funcionamento de todos os órgãos. Por isso, uma pessoa 

alcoolizada, não deve ser exposta ao frio, mas pelo contrário, deve ser aquecida. Já em 

1953, VITOR citado por HARICHAUX e HUMBERT (1978: 38), nos diz que "todos os 

meus camaradas observaram que a absorção de álcool, mesmo em pequena 

quantidade, produzia uma sensação imediata de calor bem depressa seguida de 

sensação de frio e de fadiga". 

• O álcool “estimula”: Ao álcool, é por vezes dado o falso papel excitante. Uma pessoa 

sob a influência do álcool julga-se mais forte, mais confiante em si mesmo, mais hábil e 

mais desinibido. O que ocorre de facto, é que a acção anestésica do álcool, actua em 

primeiro lugar a nível do córtex cerebral, estando assim as acções do indivíduo fora do 

seu controle.  
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A nível fisiológico, o álcool aumenta a rapidez de reacção e diminui as capacidades 

intelectuais. Como nos demonstrou WILLIAMS (1968), a ingestão prolongada do álcool 

acaba por alterar definitivamente o funcionamento bioquímico do cérebro, afirmando 

HARICHAUX e HUMBERT (1978 p. 40), que embora nos faça "crer numa exaltação das 

nossas possibilidades, na realidade, ele só as diminui." 

 

3.5 - ALCOOLISMO 
 

O alcoolismo é considerado como a mais devastadora toxicodependência que afecta 

directamente mais de meio milhão de cidadãos PATRÍCIO (2002). Para RAMOS e 

BERTOLOTE (1997, p.17) “constitui um fenómeno cuja exacta natureza há séculos tem 

desafiado as possibilidades do próprio conhecimento humano". 

MELLO e cols (1988), dizem-nos que embora os efeitos do álcool sejam conhecidos 

desde a antiguidade, os fenómenos do alcoolismo crónico eram ignorados, sendo apenas o 

estado de embriaguez a única perturbação considerada associada ao uso de bebidas 

alcoólicas. Para os citados autores, o termo alcoolismo refere-se às consequências da 

ingestão de álcool pelo indivíduo, mas, esta visão não traduz a extensão e complexa 

problemática ligada ao consumo de bebidas alcoólicas. 

No século XIX é descrito o quadro clínico do Delirium Tremens por Thomas Sulton, o 

que constitui a primeira abordagem médica à doença alcoólica. Mais tarde, já na segunda 

metade deste século (1851), o médico sueco Magnus Huss, publica o tratado sobre 

alcoolismo crónico referindo-se ao mesmo como um síndroma autónomo, tendo-o definido 

como "forma de doença correspondendo a uma intoxicação crónica" e descrito os "quadros 

patológicos desenvolvidos em pessoas com hábitos excessivos e prolongados de bebidas 

alcoólicas “ (MELLO e cols. 1988, p. 10) e introduz o termo Alcoolismo no sentido de doença 

crónica (BREDA, 2000a). 

Para BREDA (2002), a “fronteira invisível” entre consumidor normal, consumidor 

excessivo e consumidor com dependência física e psíquica, o considerado doente alcoólico, 

não está completamente esclarecida. Tal défice de esclarecimento impõe a noção de 

nocividade potencial do álcool constituindo assim um risco para a saúde e segurança do ser 

humano. Outros autores, como GOODWIN, citado por ADÉS e LEJOYEUX (1997, p. 37), 

procuraram encontrar uma definição global de alcoolismo, mas depararam-se com a 

dificuldade de explicitar todos os seus significados definindo-o como "uma compulsão a 

beber, com consequências negativas para o próprio ou para os outros”. Segundo FOUQUET, 

citado por ADÉS e LEJOYEUX, (1997, p. 37) o alcoolismo é caracterizado pela " perda da 

liberdade de, se abster de beber álcool ". 
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A SOCIEDADE AMERICANA DE TOXICOMANIA E ALCOOLOGIA (1990) citado por 

ADÉS e LEJOYEUX (1997, p. 37), definiram alcoolismo como " uma doença primária, 

crónica, caracterizada pela perda de controlo sobre a ingestão de álcool, pela preocupação 

constante com o álcool e por um consumo persistente de álcool a despeito de surgirem 

efeitos negativos, por uma distorção da percepção do álcool e por uma negação das 

alcoolizações ". 

JELLINEK, citado por GAMEIRO (1979, p.25), diz-nos que alcoolismo "é um processo 

patológico (doença em que os danos físicos se tornam cada vez maiores à medida que o 

tempo passa) em que o alcoólico aumenta as quantidades de álcool". GAMEIRO (1979, p. 

3), define alcoólico como a pessoa que "depende de bebidas alcoólicas de tal modo que não 

é capaz, mesmo que queira, de deixar de beber ao menos durante 2 ou 3 meses". A OMS, 

(1980), citada por MELLO e cols. (1988, p.12), considera o alcoolismo como doença e 

alcoólico como doente “Alcoólicos são bebedores excessivos cuja dependência em relação 

ao álcool se acompanha de perturbações mentais, da saúde física, da relação com os outros 

e do seu comportamento social e económico”. Existem de facto factores individuais 

relacionados com o meio que condicionam o consumo excessivo de álcool, levando, ou não, 

à dependência ao fim de algum tempo. Surge assim uma tríade constituída por 

Agente/Indivíduo/Meio que está na origem de todo este fenómeno do alcoolismo (MELLO e 

cols. 1988).  

Nesta perspectiva, o conceito de alcoolismo como doença é ultrapassado 

representando um problema complexo e vasto, que segundo FOUQUET citado por MELLO e 

cols. (1988, p. 12), “requer uma abordagem mais actual e adequada”. A contribuição dada 

nos últimos anos, por organizações científicas, fruto de reuniões de peritos contribui para o 

aparecimento de uma nova ciência, a Alcoologia. A autora considera o alcoolismo uma 

doença caracterizada por 4 fases: 

Fase 1 (Fase social, sem dependência física, apenas  dependência emocional): 

Inicia-se na primeira vez que se bebe, sendo condicionada por dois factores fundamentais: 

Predisposição Orgânica e Benefícios. O primeiro sintoma é a dependência emocional provocando 

alterações no desenvolvimento emocional, especialmente ao nível da tolerância. Quando ocorre na 

infância ou na adolescência, a mudança emocional não é percebida e confunde-se com má educação, 

infantilidade ou temperamento forte. A partir daí, a dependência desenvolve-se de forma mais ou 

menos lenta, condicionada pela predisposição orgânica. Bebe-se pouco e socialmente, não há perdas 

devidas ao uso, nem problemas físicos. 

Fase 2 (Fase social, sem dependência física, apenas  dependência emocional) : 

É uma fase de maior consumo comparada com a anterior em que a tolerância aumenta mas 

ainda sem problemas de dependência física mas apenas dependência emocional.  
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Fase 3 (Fase problemática, com dependência física e  emocional) .  

É uma fase de consumo exagerado e elevada tolerância. Ocorrem frequentemente problemas 

emocionais, ressacas constantes, problemas familiares e de relacionamento. É também nesta fase 

que ocorre o início da síndrome de abstinência verificando-se as “paragens estratégicas” A 

probabilidade de internamento aumenta mas com boas expectativas de recuperação física. 

Fase 4 (Fase problemática, com dependência física e  emocional) .  

A quantidade de bebida é reduzida podendo ser menor que na fase 1. Assiste-se ao início de 

atrofia cerebral, delírios, mãos trémulas por períodos excessivamente longos e problemas físicos e 

emocionais extremos. Poderá desencadear-se uma esquizofrenia e muitas vezes confunde-se com 

psicose maníaco-depressiva (PMD). As expectativas de recuperação física são reduzidas. 

Estas definições referem-se habitualmente às consequências da ingestão de álcool 

no indivíduo, traduzido por um quadro mórbido de sinais e sintomas, mas esquecendo-se da 

complexa problemática ligada ao uso das bebidas contendo álcool. 

Em 1982, a OMS refere-se aos problemas ligados ao álcool ou simplesmente 

problemas de álcool, com uma expressão imprecisa mas cada vez mais usada nestes 

últimos anos para designar as consequências nocivas do seu consumo. Estas 

consequências “atingem não só o bebedor, como também a família e a colectividade em 

geral. As perturbações causadas podem ser físicas, mentais ou sociais e resultam de 

episódios agudos de um consumo excessivo ou de um consumo prolongado” (OMS, 1982, 

citado por MELLO e cols. 1988, p. 12). Esta perspectiva é mais abrangente e ultrapassa o 

conceito de alcoolismo como doença, alvo de cuidados médicos. Permite alargar o campo de 

intervenção à produção, distribuição, consumo, publicidade, legislação sobre o álcool e 

bebidas alcoólicas, e consequentemente, multiplicar as estratégias de intervenção, exigindo 

a multidisciplinaridade da mesma.  

Existem segundo MARINHO (2002), várias definições de alcoolismo, mas, 

consideramos ser a designação de problemas ligados ao álcool a que melhor traduz o 

conjunto de problemas que o álcool origina no indivíduo, família e sociedade e 

principalmente porque proporciona uma maior área de intervenção na prevenção, aspecto 

que iremos desenvolver em capítulo próprio. 

O alcoolismo, segundo a OMS (1990), é uma toxicodependência, isso porque nele 

ocorre um desejo invencível de ingestão, tendência para aumentar a dose, dependência 

psíquica e física em relação aos seus efeitos e ainda alguma tolerância, isto é, são 

necessárias doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito.  

Já em 1953, POROT citado por FARATE (2001), se referia à toxicodependência 

como sendo a apetência anormal e prolongada manifestada por certos sujeitos em relação a 
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drogas cujo efeito analgésico, euforizante ou dinamizante conheceram acidentalmente ou 

procuraram voluntariamente. Esta apetência torna-se rapidamente um hábito tirânico que 

conduz quase inevitavelmente ao aumento progressivo das doses. 

No entanto em 1961, um comité de peritos da OMS conforme relato da Rapports 

Techniques, nº 417, (1969,p 31) considera vantajoso usar o termo farmacodependência 

como substituição do termo toxicodependência, mantendo as noções de habituação 

(necessidade imperiosa de renovar o consumo), de tolerância (necessidade de aumento 

progressivo das doses) e de abstinência (perturbações ligadas à privação. Actualmente o 

conceito de adição pretende subestituir o conceito de dependência, considerando MILLER e 

GOLD (1993), citado por FARATE (2001 p. 36) como critérios para o definir, “a preocupação 

com a aquisição compulsiva e o modelo recidivante do seu uso interactivo”. FINICHEL 

também citado por FARATE, (2001, p. 38), considera a adição como “a urgência da 

necessidade e a insuficiência final de toda a tentativa a satisfazer”. 

Apesar dos termos alcoolismo agudo e alcoolismo crónico não serem utilizados na 

CID -10 ou no DSM -IV, consideramos útil defini-los. No tratado sobre alcoolismo, publicado 

por Magnus Huss, em 1851, o alcoolismo crónico é definido como "forma de doença 

correspondendo a uma intoxicação crónica" (HUSS, (1851) citado por MELLO e cols (1988, 

p. 10). Para MALIGNAC (1989, p. 11), o alcoolismo crónico é o "resultante dos efeitos tardios 

de um consumo excessivo e habitual" de bebidas alcoólicas enquanto alcoolismo agudo, é 

"provocado pelos efeitos imediatos de um grande consumo de bebidas alcoólicas”. 

GAMEIRO (1979, p. 25), define alcoolismo agudo como, um “estado geral de 

perturbação intensa da saúde e do comportamento, dependente da ingestão de grandes 

quantidades de bebidas alcoólicas". Normalmente, este tipo ocorre após uma ingestão 

ocasional de bebidas alcoólicas que pode acontecer ao fim do dia, ao fim do mês, quando 

recebem o ordenado, numa festa, e durante os restantes dias do mês ou do ano, o indivíduo 

mantém-se sóbrio ou consome quantidades reduzidas que não o levam de forma nenhuma a 

ter problemas. 

O autor citado define alcoolismo crónico, como “o mesmo estado com menos 

intensidade devido à ingestão de menores quantidades mas mais repetidas". O consumo é 

em excesso, em quantidades de pelo menos 10cl de álcool durante muitos anos e que 

embora distribuído por várias doses diárias, totaliza uma quantidade superior aquela que o 

fígado pode destruir. Os seus efeitos, são basicamente: 

• Lesões físicas (ex. gastrite, cirrose hepática, degenerescência arteriosclerótica do coração e 
das artérias, alterações das glândulas endócrinas que causam a hereditariedade das lesões, 
nevrite, cegueira); 

• Lesões psicológicas (irritabilidade, confusão mental, alucinações e até demência); 
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• Degradação ética, profissional e social: (desinteresse pela família, desinteresse pelo trabalho, 
delinquência). 

O alcoolismo agudo a que vulgarmente se chama embriaguez, é muitas vezes 

confundido com alcoolismo crónico. No primeiro caso, existe uma ingestão única de grande 

quantidade de álcool, num dia ou num espaço curto de tempo, podendo este estado ir desde 

a excitação psíquica até ao coma alcoólico. O alcoolismo crónico pressupõe uma ingestão 

excessiva habitual de bebidas alcoólicas, repartidas ao longo do dia em várias doses, 

mantendo uma alcoolização permanente do organismo. 

Vários autores distinguem ainda alcoolismo primário e alcoolismo secundário. O 

primário é o que instala no sujeito um quadro de comportamentos alcoólicos sem existência 

prévia de perturbações psiquiátricas. Assim o refere ADÈS e LEJOYEUX (1997, p. 51), 

quando afirma que este tipo de alcoolismo" Abrange todas as formas de comportamento 

alcoólicas que representam a primeira perturbação instalada no sujeito" e REYNAUD (1987), 

reforça a ideia ao dizer que o alcoolismo primário surge numa fase prévia a outro tipo de 

distúrbios. 

No alcoolismo secundário, o comportamento alcoólico surge posteriormente às 

perturbações psiquiátricas. Em concordância com este conceito está ADES e LEJOYEUX 

(1997, p. 51), ao referir que este tipo de alcoolismo " implica a coexistência do 

comportamento alcoólico e de perturbações psiquiátricas anteriores ao início do abuso de 

álcool independentes do alcoolismo e presentes durante os períodos de abstinência 

prolongada" e REYNAUD (1987, p. 113), afirma que" As condutas alcoólicas surgem em 

todo o indivíduo que apresentava, anteriormente ao alcoolismo, um distúrbio mental". 

EDWARDS e cols. (1999), Referem-se ainda a outros autores que apresentaram 

tipologias diferentes dando como exemplo as de CLONINGER e cols. (1985), que, sugeriram 

uma dicotomia de tipo 1 versus tipo 2 com base no sexo, na história familiar e na idade de 

início, ou BABOR e cols. (1992), fazem a distinção entre tipo A e B com base na 

vulnerabilidade e na gravidade. O alcoolismo é cerca de duas a três vezes mais frequente no 

sexo masculino. Tradicionalmente, a raça branca apresenta maiores consumo per capita, 

atingindo todas as classes sociais. Neste contexto parece-nos ainda pertinente falar de 

alcoolémia  

Para MELLO e cols. (1988), alcoolémia é a designação dada ao teor de álcool 

existente num determinado momento, no sangue do indivíduo. Mede-se em gramas e traduz 

a impregnação de álcool naquele momento. Está relacionada com os processos de difusão e 

de destruição ocorrendo este último, num indivíduo de estatura média, em cerca de 0,1 

gramas por hora, BREDA (2000), o que significa que num sujeito com 0,8 gr. de alcoolémia á 

noite, pela manhã não será encontrado álcool no sangue. A taxa de álcool no sangue está 
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relacionada com o peso, altura e condições físicas mas, em média, com a ingestão de duas 

latas de cerveja (350 ml cada) ou duas doses de bebida destilada (50 ml cada) a pessoa 

será considerada alcoolizada. Pode dizer-se que um indivíduo de 65 Kg ao ingerir uma 

cerveja produz à refeição 0.15g/litro e fora da refeição 0.25g/litro. Podemos observar na 

figura 2, a variação de alcoolémia num indivíduo, após a ingestão de 750 ml de vinho de 10 

graus. A alcoolémia sobe para valores mais altos e mais rapidamente se o indivíduo estiver 

em jejum. 

Figura 1 -  Curva de alcoolémia 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MELLO, Maria Lucília Mercês de e cols.Manual de alcoologia para o Clínico geral. Coimbra: Delagrance, 1988. 
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Segundo RODRIGUES (2002), quando se fala de uma alcoolémia de 0.5 g/l significa 

que existem 0.5 g de álcool por cada litro de sangue. A presença de álcool no sangue é 

indicativa de que o álcool se espalhou em todo o corpo e, particularmente, nos órgãos mais 

irrigados como o fígado e o cérebro. De acordo com MELLO e cols. (1997), a alcoolémia 

varia em função de vários factores, tais como: 

• A quantidade ingerida e o teor em álcool da bebida ingerida (graduação da bebida); 

• O estado da mucosa gástrica e duodenal;  

• Os alimentos que acompanham a ingestão da bebida - uma mesma dose de álcool passa 
mais rapidamente para o sangue numa situação de jejum do que quando ingerida com 
alimentos. Após a absorção de uma bebida alcoólica, a concentração de álcool no sangue 
eleva-se, atingindo valores máximos até cerca de uma hora e meia após a ingestão, mais 
rapidamente em jejum e mais lentamente enquanto ocorre uma refeição;  

• A susceptibilidade individual (peso e estatura e doenças), pelo que a mesma dose não tem o 
mesmo efeito sobre todos os indivíduos, para o mesmo peso e dose de álcool, a alcoolémia é 
na mulher cerca de 20% superior ao homem.  

O valor das taxas legais permitido por lei em Portugal é de 0,5 gr./litro mas só tem 

consequências em situações rodoviárias, enfatizando-se neste contexto apenas o perigo de 

dirigir alcoolizado. Chega mesmo a estimular-se o acto de beber com campanhas como: 

"pode beber desde que outra pessoa conduza" ou "se beber não conduza". Ao invés, 

assiste-se ainda a situações em que um indivíduo pode trabalhar, com uma taxa de 

alcoolémia elevada, sem que ninguém se preocupe podendo daí advir acidentes de trabalho 

com consequências imprevisíveis. 

No quadro 1 está representada sucintamente a relação entre a alcoolémia e as 

manifestações que o indivíduo apresenta. 

Quadro 1 - Relação entre a alcoolémia e as manifestações apresentadas 

 Alcoolémia 
 O, 5 a 0,8 g O, 8 a 1,5 g 1,5 A 3 g 3 A 5 g Mais de 5 g 
Manifestações 
que o indivíduo 
apresenta 

� Efeitos não 
muito aparentes, 
mas os tempos de 
reacção estão 
aumentados 
� Reacções 
motoras alteradas 
� Euforia do 
indivíduo   

� Reflexos cada 
vez mais 
alterados; 
� Embriaguez 
mais ou menos 
ligeira; 
� Condução e 
trabalho muito 
perigoso. 

� Perturbações 
da marcha; 
� Diplopia; 
� Embriaguez 
nítida; 
� Condução e 
trabalho muito 
perigoso 

� Embriague
z profunda; 
� Condução 
impossível 

� Coma 
podendo levar 
à morte 

 Zona de alarme Zona Tóxica Zona Mortal 

Fonte: Adaptado de MELLO, e cols. – Manual de alcoologia para o clínico geral. Coimbra: Delagrance, 1988, p. 
49 
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3.5.1.- Etiologia do alcoolismo 

 

A grande questão que se coloca é saber porque é que as pessoas começam a beber. 

Uma das razões apontadas é que a bebida alcoólica está muito próxima e é de fácil acesso. 

O seu consumo em idade precoce, é condicionado por determinantes de carácter sócio-

cultural, tais como o analfabetismo, a falta de hábitos dietéticos sobretudo em zonas rurais 

em que as pessoas substituem o leite pelo vinho, o trabalho infantil, as residências em zonas 

frias e o estímulo quer materno ou paterno, que como já foi referido se torna mais favorável 

para o sexo masculino pela simbologia que papa o homem o alcoolismo representa “quem 

não bebe não é homem”. Estas condutas são transmitidas de geração em geração, como um 

valor cultural que muitos portugueses possuem tornando-se difícil desfazerem-se dele, na 

sua totalidade ou em parte. Os costumes de sabor medieval como molhar a chupeta no 

vinho para adormecer o bebé são ainda prática corrente. 

Em Portugal é de bom-tom beber, com gosto e até a contragosto, o importante é 

agradar, não parecer mal, fazer companhia, receber e ser aceite, fazer festas, nos lutos, nos 

banquetes e em jejum. É um modelo social que molda o cidadão desde pequeno que, vendo 

beber, bebe. Quem não segue este modelo, é mal aceite, transgride as tradições, os 

costumes, o código e a moral. A sociedade convida-nos a beber mas, quando fazemos parte 

da percentagem de alcoólatras, rejeita-nos. 

O aparecimento da dependência alcoólica, está essencialmente ligada ao álcool e a 

um organismo vulnerável. No entanto, existem factores individuais, genéticos, ambientais, 

sócio-culturais, socioeconómicos e psicológicos que levam ao consumo de bebidas 

alcoólicas em excesso e que favorecem a sua acção patogénica (MELLO e cols. 1988). Não 

há ainda certeza científica, mesmo que aproximada, sobre qual factor é o mais determinante 

na etiologia do alcoolismo. Estudos apontam evidências para várias condições, mas sem 

conclusão definitiva. 

Entre os aspectos referenciados, existem evidências das diferenças étnicas e 

culturais na susceptibilidade ao álcool e seus efeitos. Por exemplo, muitos asiáticos 

apresentam efeitos tóxicos agudos como: intoxicação, rubores, tonturas e cefaleia após 

consumir quantidades mínimas de álcool. Alguns grupos culturais como os judeus, 

protestantes conservadores e asiáticos apresentam frequências mais baixas de dependência 

de álcool, enquanto outros, como os americanos nativos (índios), os esquimós e alguns 

grupos de homens hispânicos, apresentam taxas elevadas. Nos Estados Unidos da América, 

adolescentes negros e de origem latina têm menos problemas alcoólicos (LOPES, 1999). 
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A cultura islâmica promove a abstinência, enquanto os países mediterrâneos são 

extremamente permissivos ao consumo de bebidas alcoólicas. Como resultado estes países 

possuem um alto índice de mortalidade atribuível à cirrose alcoólica (EDWARDS e cols. 

1999). Estes achados levaram a uma teoria genética acerca da etiologia do alcoolismo, 

embora não se conheça uma etiologia definitiva. 

O Alcoolismo é um comportamento patológico com várias etiologias. Para a sua 

identificação, vários estudos têm sido efectuados em áreas como a psicologia, sociologia, 

neurobiologia, biologia molecular, psico-farmacologia e psicopatologia (ADÉS e LEJOYEUS, 

1997). Tais estudos têm estimulado o desenvolvimento de teorias biológicas, psicológicas, 

psicodinâmicas, comportamentais e sócio-culturais para determinar a etiologia do alcoolismo 

(FRANCES e FRANKLIN, 1992; DSM-IV, 1995; SHUCKIT, 1999). 

Em síntese, pensamos que a etiologia do consumo, abuso e sindrome de 

dependência alcoólica é multifactorial em que o peso de cada um dos factores depende não 

só deste, mas da sua interacção com os outros e com o próprio indivíduo. Por exemplo 

qualquer indivíduo pode beber apenas porque se divorciou, porque se deprimiu, ou porque o 

contexto sócio-cultural o favoreceu. 

As correntes psicológicas consideram existirem basicamente duas teorias para 

explicar a dependência do álcool (MELLO e BARRIAS, 1986). 

• A teoria psicanalista que explica o alcoolismo como o resultado de uma fixação ao 
estádio oral do desenvolvimento, para o indivíduo, em que o álcool é o objecto 
substituto privilegiado e característico de indivíduos com uma personalidade 
narcisista, pré-morbida oral, com superegos muito rígidos e auto-punitivos. 

• A teoria comportamentalista que explica o alcoolismo como uma doença que resulta 
de um “comportamento inadequado, mal apreendido e patológico”. 

EDWARDS e cols. (1999), realçam sobretudo os factores sócio-culturais  na 

etiologia do alcoolismo pois estes podem influenciar o contexto e a quantidade de álcool 

consumido por uma população, sendo determinante no tipo de problemas originados pela 

bebida. Como exemplo citam a sociedade judaica em que o consumo de álcool é prática 

habitual, mas, os problemas ligados ao álcool são pouco frequentes. Pensa-se que isto se 

deve ao facto de o beber estar intimamente ligado a cerimónias e rituais religiosos e serem 

dadas conotações negativas intensas a comportamentos inadequados, tal como, a 

embriaguez pública (RAMOS e BERTOLOTE, 1997). Para estes últimos autores o ambiente 

familiar é um factor influenciador dos seus membros pela uniformidade de comportamentos. 

Também quanto ao mais elevado consumo de álcool por parte dos homens, RAMOS 

e BERTOLOTE (1997), afirmam que as explicações baseadas na cultura são as mais 

comuns. Acrescentam que no Canadá e nos Estados Unidos da América a proporção 

estimada de dependentes de álcool é de seis homens para uma mulher, apesar de 
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estatísticas mais recentes já revelarem uma diminuição na diferença entre ambos os sexos. 

Este consumo é mais frequente na presença de hábitos familiares regulares de ingestão e 

em certas instituições ou grupos, como é o caso de instituições militares e grupos 

desportivos. 

A influência dos factores sócio-culturais está demonstrada pela variabilidade de 

proporção de alcoólatras em função de determinados grupos profissionais como os trabalhos 

braçais, profissões agrícolas e as que impõem uma separação familiar periódica, grupos 

sociais, tipos de civilizações e sexo. Também as relações estreitas com outros alcoólatras e 

a pressão dos amigos ou do grupo de encontro parecem ser determinantes na origem do 

alcoolismo. Desde cedo os adolescentes, no seu processo de socialização, aprendem que a 

ingestão alcoólica reduz a tensão, a ansiedade e outros sentimentos desagradáveis, 

podendo até ser fonte de prazer. A frequência e a quantidade de consumo em família, casa 

de amigos, festas e outros locais fora de casa, atenuam-se muito sob a supervisão dos pais 

ou outros adultos. 

Nos jovens, LOPES (1990), indica como factores predisponentes para o alcoolismo 

os tempos livres sem ocupação, a demotivação, os fracassos escolares e profissionais, os 

sentimentos de isolamento, a crise familiar e desorganização dos laços de identificação com 

o pai e a fraqueza da sua autoridade. 

SCHYDLOWER e cols. (1995, p.175), referem que os adolescentes procuram inserir-

se em grupos com atitudes e comportamentos semelhantes aos seus, podendo a pressão 

exercida pelos outros elementos estimular o consumo de bebidas alcoólicas. Por outro lado, 

o consumo excessivo de álcool ocorre com maior probabilidade junto de amigos pois "A 

mensagem transmitida pelos meios de comunicação aos jovens é evidente: as bebidas 

alcoólicas são essenciais à aceitação social, representam um perigo reduzido para a saúde e 

constituem uma recompensa no final de um dia de trabalho, após um exame escolar, uma 

vitória desportiva, adaptando-se perfeitamente aos momentos de descontracção ". 

O facto do álcool ser facilmente obtido e o consumo ser legal e socialmente aceite 

contribuem para que seja considerado pelos adolescentes e pais como menos perigoso que 

as outras drogas e consequentemente desvalorizarem o seu consumo BORGES e cols. 

(2001). 

Factores Psicobiológicos : Nestes factores o princípio do prazer predomina sobre o 

princípio da realidade. A incapacidade para encontrar satisfação está ligada e uma 

imaturidade do Eu, que leva à procura e realização imediata do prazer (aliviar a tensão 

interior). O alcoólico está em estado de intensa regressão narcísica, incapaz de estabelecer 

uma verdadeira relação e dominado pela necessidade de satisfação imediata, o que o leva a 
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procurar nele próprio uma fonte de prazer (CORDEIRO, 1987). Ainda dentro dos factores 

psicobiológicos devemos atender a alguns aspectos psicológicos e psicopatológicos a eles 

intrínsecos.  

Quanto aos factores psicológicos há que referir que ainda não foram encontrados 

tipos de personalidade bem definidos como tendo valor etiológico no alcoolismo. Alguns 

autores, põem em causa a importância do Distúrbio Estado-Limite da Personalidade 

(“Borderline” narcísica) que na adolescência é substituído pelo Distúrbio da Identidade no 

D.S.M. – IV. Em jovens alcoólicos, têm sido encontrados Distúrbios da Personalidade dos 

tipos Esquizóide, de Evitamento, de Comportamento Social, de Oposição, Dependente, 

Compulsiva e Histriónica. 

No que se refere aos distúrbios psicopatológicos mais frequentemente encontrados 

neste grupo etário são: 

• Distúrbios Afectivos – sobretudo a depressão, muitas vezes difícil de diagnosticar, é 

chamada, por alguns autores, de depressão “mascarada” devido à atipia da sintomatologia 

(inquietação, impaciência, incapacidade para estar só, constante busca de novas 

actividades, sentimentos de culpa, de solidão, de indignidade, de auto-desvalorização e 

auto-agressão. A tendência para se juntarem em grupos com certo carácter promíscuo e 

ilegal pode representar uma maneira para superar o sentimento de solidão e outros 

provenientes de depressão. Pode ainda observar-se astenia, hipocondria acentuada e 

dificuldades de concentração. Quando surgem sentimentos de tristeza, angústia, 

desinteresse pela vida e choro fácil entre outros, é frequente o refúgio no álcool.  

• Distúrbios de ansiedade – neste grupo incluem-se os distúrbios fóbicos e de pânico. 

Esta situação é explicada pelo efeito ansiolítico proporcionado pelo álcool, 

• Distúrbios psicossexuais – são sobretudo apontados os impulsos e falhanços sexuais, 

agressivos e sádicos, 

• Distúrbios dissociativos, 

• Distúrbios paranóides, 

• Distúrbios psicóticos, 

• Distúrbios somatiformes – figuram sobretudo a Conversão e a Hipocondria, 

• Distúrbio por défice da atenção - com hiperactividade tratando-se de uma disfunção 

cerebral mínima. 

Factores genéticos:  Estes factores desde sempre foram evidenciados por inúmeros 

autores destacando-se entre eles SCHUCKIT, (1999). O autor apoia-se em estudos que 

demonstram que familiares próximos de alcoólicos apresentam um risco quatro vezes maior 

que indivíduos que não possuem familiares alcoólicos. Como exemplos cita que um gémeo 
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idêntico de um indivíduo com problemas de alcoolismo apresenta maior risco que um gémeo 

fraterno. A reforçar esta ideia surgem investigações realizadas na Suécia, na Finlândia e nos 

Estados Unidos que vêm demonstrar que existe uma maior concordância relativamente ao 

alcoolismo nos gémeos monozigóticos do que nos dizigóticos (ADÉS e LEJOYEUX, 1997).  

Por outro lado SCHUCKIT (1998), faz referência a estudos realizados nos Estados 

Unidos e na Escandinávia, que demonstraram que os filhos de pais biológicos alcoólicos, 

separados em tenra idade e educados sem terem qualquer conhecimento dos seus pais 

biológicos apresentaram taxas com um risco quatro vezes maior de serem alcoólicos quando 

comparados com grupos de controle.  

RAMOS e BERTOLOTE (1997), compararam dois grupos de jovens cujas diferença é 

serem ou não filhos de dependentes de álcool e verificaram que aqueles cujos pais são 

dependentes de álcool são menos sensíveis aos efeitos do álcool, podendo ser um factor de 

vulnerabilidade para o desenvolvimento da síndrome de dependência do álcool. Estudos 

recentes a nível da genética molecular, revelaram que nos alcoólicos existe uma forma 

alélica particular (polimorfismo OR I 02) do gene codificador do receptor dopaminérgico 02 

significativamente mais frequente do que na população em geral (LEJOYEUX e ADÊS, 

1997). 

LEWONTIN (2002), questionou o facto da visão da biologia moderna fundamentar o 

desenvolvimento dos organismos apenas em termos de genes e organelos celulares, em 

que o ambiente teria um papel meramente passivo. Metaforicamente, seria como a revelação 

de um filme fotográfico que, quando exposto à temperatura e aos líquidos apropriados, 

produz a imagem que nele está gravado. Assim, do ponto de vista genético, um indivíduo 

portador de um gene ou genes determinantes do alcoolismo estaria praticamente condenado 

a ser um dependente de álcool. O autor crítica esta visão unilateral da biologia ao referir que 

"Existe já há muito tempo um vasto conjunto de evidências segundo as quais a ontogenia de 

um organismo é consequência de uma interacção singular entre os genes que ele possui, a 

sequência temporal dos ambientes externos aos quais está sujeito durante a vida e eventos 

aleatórios de interacções moleculares que ocorrem dentro das células individuais. São essas 

as interacções que devem ser incorporadas em uma explicação adequada acerca da 

formação de um organismo. (...) Não é possível formular a pergunta? Que genótipo produziu 

o melhor crescimento sem especificar o ambiente em que o crescimento se deu” 

(LEWONTIN, 2002, p. 24 e 28). 

Observa-se que o conceito de determinismo genético, de um modo geral, acaba por 

ser erroneamente utilizado como uma forma de defesa utilizada por muitos alcoólicos para 

aceitar passivamente o seu próprio comportamento de beber. Será entendida como parte 
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intrínseca portanto insuperável da sua natureza humana, isto é, um destino irreversível que 

inviabiliza, á prior, movimentos ou tentativas de mudanças. 

Face ao exposto parece conclusivo que os factores genéticos não podem nem devem 

ser menosprezados na etiologia da dependência alcoólica, podendo até ser um importante 

factor de vulnerabilidade. 

Factores biológicos:  Existem várias teorias biológicas que tentam explicar a 

etiologia do alcoolismo, incluindo a possibilidade de os alcoólicos procurarem alívio de uma 

hipoglicémia congénita, a cura de perturbações abdominais ou menstruais, de alergias ao 

álcool ou a congéneres contidos nas bebidas alcoólicas, ou que os alcoólicos experimentam 

respostas cerebrais diferentes. Não foi contudo, comprovado se as alterações fisiológicas 

foram a causa inicial da ingestão maciça ou resultaram do consumo exagerado de álcool 

(SCHUCKIT, 1998). 

É sabido que o álcool interage de forma global e complexa com o conjunto dos 

neuromediadores cerebrais. De facto, o álcool não possui um campo de acção específico 

mas infiltra-se ao nível de todas as membranas celulares e de todos os receptores, nos quais 

vai modificar a sua estrutura, a composição e a funcionalidade. Assim, o consumo de etanol 

é iniciado e sustentado pela activação de sistemas de compensação cerebral que geram 

fenómenos de prazer, motivação e satisfação, valorizam o comportamento da alcoolização e 

facilitam a sua continuidade, apesar das consequências negativas que o acompanham 

(ADÉS e LEJOYEUX, 1997). Segundo RAMOS e BERTOLOTE (1997), foram propostos 

vários processos fisiológicos que mediram o fenómeno pelo qual pequenas quantidades de 

álcool disparariam o processo de ingestão de grandes quantidades dessa droga, o que 

ocorreria com maior intensidade só em alguns indivíduos. 

Factores psicológicos: Dado que as características psicológicas de um indivíduo 

são o resultado da sua constituição genética e do meio em que ele vive, foi preocupação de 

diversos investigadores determinar o seu papel no desenvolvimento de comportamentos 

alcoólicos (EDWARDS e cols. 1999).  

Consoante a valorização de um ou outro factor psicológico, a teoria desenvolvida 

procura esclarecer uma das vias de acesso à dependência alcoólica. Os autores citados 

consideram que podem ser identificados pelo menos três teorias principais: as teorias 

psicodinâmicas, as teorias cognitivas e comportamentais e as teorias que sugerem que 

certas personalidades são especialmente vulneráveis. 

As teorias psicodinâmicas explicam o consumo de álcool como o resultado de 

experiências e relacionamentos iniciais, em geral de natureza emocional (EDWARDS e cols. 

1999). ADÉS e LEJOYEUX (1997) consideram ainda que as primeiras experiências de 
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intoxicação e dos efeitos euforizantes e calmantes do álcool seriam determinantes na 

evolução do alcoolismo. 

Segundo as teorias cognitivas e comportamentais a ingestão de bebidas alcoólicas é 

um comportamento que é aprendido. RAMOS e BERTOLOTE (1997), referem que estas 

teorias encaram a dependência como um comportamento inadequado que foi adquirido. 

Deste modo, é fundamental analisar os estímulos desencadeadores deste comportamento, 

os factores que contribuem para a sua permanência e a função do álcool na vida do 

indivíduo. As teorias que sugerem que certas personalidades são especialmente vulneráveis 

têm sido bastante estudadas, na procura de traços de personalidade e características, que 

se associam a comportamentos alcoólicos. Uma dificuldade sentida é saber se determinada 

característica da personalidade comum entre dependentes de álcool é causa ou 

consequência do abuso ou dependência do álcool (RAMOS e BERTOLOTE, 1997). Existem 

algumas personalidades mais predispostas ao consumo do álcool, sendo um exemplo a 

perturbação de personalidade anti-social. Também certos indivíduos com um certo grau de 

"fobia social", podem utilizar o álcool (efeito excitante) para melhorarem o seu 

relacionamento social. NUNES e PATEIRO (1998) consideram que a personalidade do 

alcoólico apresenta características que incluem dependência, auto-imagem negativa, menor 

tolerância ao stress, depressão e insegurança. 

EDWARDS e cols. (1999), referem que a tendência para sentir ansiedade, depressão 

ou traços anti-sociais podem aumentar o risco de consumo exagerado de álcool. 

ZUCKERMAN, citado por ADÉS e LEJOYEUX (1997, p. 33), desenvolveu o conceito de 

procura de sensações e concebeu a " Escala de procura de sensações" sob a forma de um 

auto questionário tendo isolado quatro factores principais: procura de perigo e aventura, 

procura de experiências, desinibição e susceptibilidade ao tédio tendo os estudos efectuados 

em estudantes liceais permitido estabelecer uma relação entre os valores obtidos na escala 

e o consumo médio de álcool. 

CLONINGER, citado por ADÉS e LEJOYEUX (1997), postula a existência de três 

dimensões da personalidade: a procura da novidade, a fuga ao perigo e a dependência da 

recompensa. Este autor, considerava que cada uma das dimensões da personalidade 

poderia estar associada a modificações biológicas particulares. 

VAILLANT (1983), citado por RAMOS e BERTOLOTE (1997), considera que as 

características psicológicas observadas entre dependentes do álcool não são uma causa do 

comportamento mas sim um resultado. Num estudo prospectivo em adolescentes concluiu 

que nenhuma característica psicológica foi preditiva do uso abusivo de álcool. Para ROSA 
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(1993), os factores psicológicos parecem ter um papel importante no início e manutenção 

das condutas alcoólicas no adolescente. 

Factores político-sócio-económicos: Até ao momento foram analisados apenas factores 

individuais do consumo, abuso e dependência do álcool. Procuramos de seguida fazer 

referência a factores ambientais. MILLER e GOLD (1991) citado por ADÉS e LEJOYEUX 

(1997), indicam que actualmente os factores ambientais e genéticos condicionam em partes 

iguais a dependência do álcool. 

Estes factores influenciam inegavelmente o padrão de consumo de álcool. RAMOS e 

BERTOLOTE (1997), apoiam esta ideia ao afirmarem que existem claras diferenças no 

consumo e dependência do álcool relacionadas com o sexo, idade, grupos étnicos, grau de 

urbanização e religião, sendo que o tipo de álcool ingerido e o modo como é consumido 

também é influenciado por estes factores. Enquanto nos países vinícolas há consumo 

quotidiano de vinho às refeições, nos Estados Unidos este consumo acontece à noite e o 

consumo de wisky ao fim-de-semana. 

A política e a economia podem influenciar fortemente o consumo, considerando 

EDWARDS e cols. (1999), que reduzir o preço real do álcool tende a aumentar o seu 

consumo na população. Do mesmo modo, o aumento do preço das bebidas alcoólicas tende 

a diminuir o seu consumo. Este aumento, pode ser manipulado politicamente através de 

impostos, leis de licenciamento e acordos comerciais. HUITFELDT e JORNER (1972 p.131) 

citado por EDWARDS e cols. (1998), referem que na Suécia, nos anos de 1957 e 1958 o 

preço real das bebidas destiladas subiu mais de 30 % o que contribuiu para uma diminuição 

no consumo em cerca de 25 %. 

Não é necessário ser dependente de álcool para que se possam apresentar 

transtornos relacionados com o seu consumo. Conforme refere ROMELSJO (1995), citado 

por MARQUES e RIBEIRO (2002) "Não existe consumo de álcool isento de riscos.” É 

elevada a quantidade de indivíduos não diagnosticados medicamente como alcoólicos, mas 

que consomem álcool de forma a ser prejudicial para a saúde. Existem factores sociais com 

tanto poder de persuasão para a prevenção, quanto para estimular padrões inadequados 

para o beber. Também nos adolescentes e para SCHYDLOWER e cols. (1995), os factores 

que contribuem para o uso / abuso do álcool estão relacionados com factores genéticos, 

familiares, influência dos colegas, sociedade e desenvolvimento do adolescente. 

Logo, sem negar o papel dos factores genéticos, os filhos de alcoólicos estarão mais 

susceptíveis a comportamentos alcoólicos que a população em geral. Também o 

desemprego e o baixo nível social estão associados á etiologia do álcool (NUNES e 

PATEIRO, 1998). Estudos realizados nas três últimas décadas, para identificar os etilistas na 
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população geral, nada concluíram, sobre um perfil do alcoólico, quer do ponto de vista 

genético quer da personalidade (LARANJEIRA e PINSKY, 1997). 

A idade do primeiro drink (13-15 anos), a idade da primeira intoxicação (15-17 anos) 

e a idade do primeiro problema relacionado ao consumo de álcool (16-22 anos) observados 

em indivíduos que desenvolveram alcoolismo, não diferem basicamente do esperado da 

população geral que não tem problema posterior de abuso ou dependência de álcool 

(SHUCKIT, 1999). Em suma, não há um consenso entre os investigadores de que uma 

explicação causal para o alcoolismo seja mais determinante do que outra. 

  O desenvolvimento do adolescente é caracterizado por uma série de transformações 

já abordadas, que o torna vulnerável ao consumo de álcool, principalmente na busca pela 

identidade adulta. Este é permanentemente confrontado pelos amigos, adultos que conhece 

e pelas expectativas com incentivos ao consumo de álcool. MARTI e GUERRA (1996, p. 71 

e 72), afirmam “a adolescência é o período em que as características do indivíduo favorecem 

em maior grau o início do consumo de drogas, e inclusive, a sua tendência para a 

dependência (...) o estimulo para beber cerveja pode partir do meio familiar, social e em 

particular do grupo de amigos”.  

Também as expectativas do adolescente face aos efeitos do álcool influenciam o seu 

consumo. BROWN (1985); CHRISTIANSEN e cols. (1982) e ROHSENOW, citado por 

TRINDADE (1999), referem que a importância das expectativas como factor relacionado e/ou 

explicativo do consumo de álcool na adolescência resulta da evidência cada vez mais 

consistente da importância dos factores cognitivos. 

CARVALHO (1996), efectuou um estudo em que concluiu que a intensidade das 

expectativas dos alcoólicos é mais forte, seguida pelos alcoólicos recuperados e em último 

lugar os bebedores normais ou moderados, sendo elas de efeitos globais positivos e 

facilitação das interacções sociais, activação e prazer sexual, efeitos positivos na actividade 

e no humor, escape a estados emocionais negativos, desinibição sexual, diminuição de 

sentimentos negativos de si mesmo e da ansiedade. 

Em síntese, e de acordo com BORGES (2001), os adolescentes geralmente bebem 

como recreação, ritual de passagem, socialização; para experimentar e correr riscos, ter 

prazer, ser aceite, em rebelião, retaliação contra os pais vistos como restritivos, resposta ao 

impulso, auto exploração, para se inserir, provar potencial sexual, reduzir stress, aliviar 

ansiedade / depressão ou medo, aliviar dor ou situações destrutivas em casa, resolver 

problemas pessoais e de identificação ao adulto. Estabelece-se que inúmeros factores do 

tipo biológico, psicológico e social estão envolvidos na origem do alcoolismo e que a 

interacção com factores genéticos aumenta a sua predisposição.  
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3.5.2 - Epidemiologia 

 

Os estudos epidemiológicos são essenciais para a melhoria da saúde da população, 

uma vez que fornecem informações fundamentais para a compreensão da etiologia e da 

distribuição das doenças, além de proporcionarem elementos para a prevenção e tratamento 

(RAMOS e BERTOLOTE, 1997). Os factores sócio-culturais que englobam costumes, 

tradições, falsos conceitos e determinadas expectativas, transmitidos de geração em 

geração, vão determinar as atitudes, hábitos e comportamentos face ao álcool. 

As estatísticas oficiais não permitem estimar o verdadeiro número de indivíduos com 

problemas de alcoolismo devido às dificuldades de detecção do problema, mas supõe-se 

que o número seja bastante elevado. OLIVEIRA (2002) refere que o álcool é o principal 

factor de mortalidade entre os jovens europeus do sexo masculino. Faz ainda referência a 

uma pesquisa publicada pela OMS, que revela que morrem na Europa, todos os anos, mais 

de 55 mil indivíduos entre os 15 e os 29 anos devido a acidentes de viação, envenenamento, 

suicídio, homicídios associados ao álcool. 

O DECRETO-LEI n° 9/2002 de 24 de Janeiro, refere qu e em Portugal "o consumo de 

bebidas alcoólicas é frequentemente inadequado ou excessivo. Dados recentes apontam 

inclusivamente para um aumento deste consumo. Simultaneamente, numerosos estudos têm 

vindo a demonstrar que a iniciação no consumo de álcool ocorre geralmente na 

adolescência". Para STANTOR, citado por FARATE (2001), a iniciação de abuso encontra-

se frequentemente associada ao medo ressentido dos pais pela separação. 

MELLO e cols. (2001), afirmam que, devido às características vitivinícolas de alguns 

países como Portugal, o vinho ocupa um lugar de destaque na alimentação e vida do ser 

humano. O seu uso "alimentar”, os hábitos e costumes, tradições, "falsos conceitos", têm 

impregnado todo o esquema da vida do indivíduo, do seu grupo familiar e social, estimulando 

e mantendo um fácil acesso a bebidas alcoólicas, um uso excessivo das mesmas e uma 

alcoolização generalizada da população. A este consumo tradicional de vinho veio juntar-se 

um crescente consumo de cerveja e de bebidas com um maior teor alcoólico, surgindo 

assim, novos modos de beber e novos grupos de bebedores como por exemplo as mulheres 

e os jovens (BREDA, 2000). 

Alguns estudos referem que cerca de 10% da população portuguesa apresenta 

incapacidades graves ligadas ao álcool. Estes estudos, atribuem a este grupo o vértice da 

parte visível do "iceberg" a que o fenómeno do alcoolismo tem sido comparado, ou seja, 

sabendo-se que apenas 15 a 25% de indivíduos se abstêm ou consomem esporadicamente 
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bebidas alcoólicas, a parte restante, isto é, cerca de 60% da população adulta, corresponde 

ao grupo de bebedores excessivos, muitas vezes não identificados como tal. 

Segundo OLIVEIRA (2002), estima-se que em Portugal exista, actualmente, cerca de 

um milhão de bebedores excessivos e setecentos mil alcoólicos. Uma grande parte da 

população tem problemas com o álcool devido ao seu consumo inoportuno. Afirma ainda, 

que o álcool não possui nenhum efeito benéfico nos jovens pelo que na sua opinião é 

urgente tomar medidas que possam reduzir a mortalidade verificada, incluindo-se nestas 

medidas o controlo da publicidade a bebidas alcoólicas, cujo alvo preferencial tem sido a 

população jovem. 

O nosso país é por excelência um país produtor de vinho e um dos maiores 

consumidores de álcool do mundo. A produção e o consumo de bebidas alcoólicas estão 

regra geral associados, pelo que os países de maior produção são também os de maior 

consumo. A nível mundial, o alcoolismo é a terceira doença com maior taxa de mortalidade 

após as doenças cardiovasculares e oncológicos. 

Segundo a AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1996), 90% dos adultos nos 

Estados Unidos da América, em algum momento das suas vidas, tiveram alguma experiência 

com o álcool, e um número substancial, 60% dos homens e 30% das mulheres, 

apresentaram um ou mais acontecimentos de vida adversos relacionados com o álcool como 

por exemplo, condução após consumo excessivo de álcool, faltas às aulas ou ao trabalho 

devido a “ressacas”. 

De acordo com a Secretary of Heath and Human Services do Department of Heath 

and Human Services citado por RAMOS e BERTOLOTE (1997) os Estados Unidos da 

América na última década tem aumentado os abstémios, especialmente entre homens e 

diminuído o consumo de álcool em adolescentes, embora se assista a um aumento de 

bebedores excessivos entre jovens e a um pequeno aumento dos problemas relacionados 

com a dependência. Os jovens consomem menos regularmente que os adultos, mas 

exageram mais em ocasiões propícias. Ainda nos Estados Unidos em cerca de 2/3 dos 

homens e 1/2 das mulheres ocorre consumo frequente de álcool. O grupo etário em que 

existem mais bebedores e no qual o consumo per capita é maior, situa-se entre os 16 e os 

25 anos constituindo quase 3% do total das despesas pessoais. Cerca de metade dos jovens 

apresenta problemas transitórios devido ao álcool tais como discussões com os amigos, 

absentismo ao trabalho e aulas e prisão por condução inadequada (SCHUCKIL, 1998). 

Estudos realizados em escolas secundárias, neste país, referem que numa amostra 

de 14 000 estudantes, 70% a 90% consumiram álcool pelo menos uma vez, sendo que a 

percentagem dos estudantes que frequentam o último ano e que consomem é de 93% nos 
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rapazes e 87% nas raparigas. Nos alunos dos anos iniciais as percentagens tanto para 

rapazes como para raparigas são inferiores 63% e 54% respectivamente, concluindo ainda 

que o consumo aumenta com a idade e mais nos rapazes (LOPES, 1990). Para BLANCO e 

cols. (2000), 50% dos jovens entre os 12 e 17 anos já consumiu álcool em alguma ocasião 

da vida e 25% descrevem-se como consumidores habituais.   

A OMS revela que o consumo de álcool na América Latina, aumentou 2,4% entre 

1977 e 1980 e que o consumo de cerveja teve aumentos significativos na Colômbia (68,9%), 

no Paraguai (21,6%) e no Uruguai (29,0%) (MORA e cols. 2000). De acordo com a 

EUROCARE (1999), na Itália, 1/3 dos doentes hospitalizados tiveram problemas com o 

álcool. Na Alemanha, dos 83 milhões de habitantes, 2,5 milhões são dependentes do álcool 

e em França dos 59,5 milhões de habitantes, 2 milhões apresentam o mesmo problema. 

Várias pesquisas demonstram que, quanto mais elevado o consumo médio de álcool 

numa população, maior é a incidência de problemas relacionados com o álcool 

nomeadamente conduzir alcoolizado, mortalidade por cirrose hepática e crimes violentos 

(EDWARDS e cols. 1999). Segundo o World Drink Trends citado por MELLO e cols. (1999), 

num estudo efectuado em 1998, concluiu-se que o consumo nas diferentes regiões do 

mundo foi de 7,9 l na Europa Ocidental; 9,1 l na União Europeia; 5,9 l na Europa de Leste; 

3,9 l na América Latina; 6,5 l na América do Norte; 7,4 l na Austrália e 2,3 l no resto do 

mundo. 

Em Espanha, (EUROCARE, 1999), revela que num total de 40 milhões de habitantes, 

1,6 milhões são dependentes do consumo de álcool e em cada dia se embriagavam em 

média 280 000 jovens triplicando este número aos fins-de-semana (EL MUNDO, 1998, 1999, 

2000). Dados epidemiológicos do observatório espanhol sobre drogas (1998), salientam que 

70% da população consome álcool e 15% dos sujeitos com mais de 14 anos de idade 

admitem um consumo diário, e destes 10% consomem mais de 75ml de álcool puro por dia. 

No Brasil o álcool é o responsável por mais de 90% dos internamentos hospitalares, além de 

surgir em cerca de 70% dos "laudos cadavéricos" das mortes violentas e ser considerada a 

droga que mais danos produzem à sociedade. Entre os estudantes brasileiros, o álcool é a 

droga mais utilizada, com níveis muito superior ao consumo de tabaco. 

Um estudo realizado pela DATAPREV, em 1989, e publicado pelo Ministério da 

Saúde do Brasil em1991, dos cerca de 2 milhões de indivíduos internados por uso de drogas 

em hospitais psiquiátricos, 95,6% foram devido ao álcool e 4,4% pelas demais drogas. De 

acordo com o levantamento realizado pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e 

Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, cerca de 15% da 

população brasileira é alcoólatra. 



   
 

128

Um estudo desenvolvido por SWADI, citado por FARATE (2001), em escolas da zona 

de Londres revelou que cerca de 6 em cada 10 jovens já consomem bebidas alcoólicas, e 

destes 10,9% consomem regularmente não se registando diferenças entre os sexos. O 

mesmo autor cita outro estudo realizado na Grécia onde revela que 29% dos jovens 

consomem bebidas alcoólicas pelo menos duas vezes por semana.  

Segundo PRECIOSO e cols. (1999), o European School Survey Project on Alcohol 

and Drugs (Projecto Europeu Para o Estudo do Álcool e outras Substâncias em meio 

Escolar), num estudo realizado com uma amostra de 9774 estudantes com 16 anos concluiu 

que 79% dos jovens, pelo menos uma vez na vida já consumiram bebidas alcoólicas, e 36% 

já se embriagaram, acontecendo em 13% antes dos 14 anos e para 30,46% da amostra, 

consumir álcool quase diariamente não tem muitos riscos (. Estudos realizados pela World 

Drink Trends no ano 2000, descreveram a União Europeia como a região mundial onde se 

consome mais álcool (Gráficos 1e 2). 

Portugal está no topo dos países com maior consumo de álcool puro por habitante. 

Em 1998 ocupava o 2° lugar com 11,2 litros ultrapas sado apenas pela Irlanda e Luxemburgo 

com 13,5 e 13,3 litros respectivamente. No que diz respeito ao consumo de bebidas 

alcoólicas e analisando o período de 1992 a 1998, o consumo de vinho diminuiu de 61,4 

litros em 1992 para 53,2 litros em 1998, a cerveja diminuiu de 66,1 litros para 64,6 litros e as 

bebidas destiladas de 1,7 litros para 1,5 litros, assistindo-se portanto a um ligeiro 

decréscimo. A contribuição das bebidas alcoólicas para o consumo de etanol em 1999 foi de 

65 % para o vinho, 28% para a cerveja e 7 % para as bebidas destiladas. Dados mais 

recentes do World Drink Trends citado por NETO (2002), indicam que em 2000, Portugal 

ocupava o 3° lugar entre os principais países consu midores de etanol per capita com 10,8 

litros, atrás da Roménia (11,7 litros) e do Luxemburgo (12,1 litros). 

Grafico 1 - Consumo de álcool na União Europeia
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Fonte: World Drink Trends 2002 
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Gráfico 2 - Consumo de álcool no mundo no ano 2000
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Fonte: World Drink Trends 2002 

 

Desde 1986 têm-se realizado vários estudos em meio escolar. Um efectuado entre 

1987 e 1990, em que as prevalências médias estimadas a partir dos resultados do inquérito 

de 1990/91 “viva a Escola” realizada por RODRIGUES e cols. (pp. 38/39), revelou aumentos 

significativos para o álcool sendo de 57,3% entre 1987/1990, passando para 62,8% em 

1991. Considera este aumento um problema pois predispõe os jovens a riscos acrescidos de 

posterior recurso a drogas ilícitas. 

Em 1995, foi efectuado o primeiro estudo no âmbito dum projecto europeu designado 

projecto Europeu para o estudo do Álcool e outras substâncias em meio escolar, com a 

aplicação de inquéritos a alunos do ensino secundário, (Portugal 1995). Estes estudos, 

repetiram-se em 1996 e 1999, sob a responsabilidade do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência, tendo abrangido várias regiões geográficas de Portugal, nomeadamente 

o Algarve. No quadro seguinte, referem-se alguns dados encontrados no estudo de 1995: 

Quadro 2 - Consumos ao longo da vida em alunos com 16-19 anos em 1995. 

Consumidores (%) ao longo da vida 
 Portugal Continental Zona do Algarve 
Tabaco 69,7 69,3 
Álcool 93,4 92,1 
Sedativos 24,8 21,2 
Anfetaminas 8,6 8,6 
Cannabis 13,8 17,9 
Ecstasy 0,7 1,2 
Heroína 1,4 2,1 
Cocaína 1,0 1,2 

Fonte: Instituto Português da Droga e Toxicodependência – Estudos em meio escolar 2001 

 

MENDONÇA e cols. citados por LOPES (1990), num estudo realizado em 1972 

concluíram que 56% das crianças ingerem bebidas alcoólicas quando o pai bebe 

moderadamente e que esse valor aumenta para 74% quando o pai é alcoólico. MELLO e 

cols. (1979) em população escolar com idade inferior a 13 anos, tendo apurado que 60% das 

crianças bebiam álcool. NAVARRO e cols. citada, por LOPES (1990), investigaram em 1982 
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uma população urbana do ensino básico em Viana do Castelo, tendo encontrado um valor de 

apenas 5% de crianças a ingerir álcool. Noutro estudo chegou à conclusão que 54% dos 

inquiridos tinham consumido álcool. 

PATRÍCIA e cols. citados por LOPES (1990), encontraram em 1981 consumos da 

ordem dos 92% e em 42% dos casos a alcoolémia era superior a um. O mesmo autor cita 

ainda um estudo de CARVALHO e cols. (1985), efectuado numa freguesia de Gondomar, em 

população escolar, entre os 10 e 17 anos onde encontraram 87% de consumidores, sendo 

44% bebedores regulares. Num outro estudo realizado na cidade do Porto em 1996, com 

uma amostra de 2.974 de jovens entre os 12 e 19 anos foi encontrada uma percentagem de 

49,2% de consumidores de álcool. 

Um estudo epidemiológico sobre o consumo de drogas realizado em 1995 à escala 

nacional com alunos do 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, constituído por uma amostra de 

2033 alunos, dos quais 41,9% eram do sexo masculino, revelou que o álcool e o tabaco 

eram as substâncias mais consumidas. Dos inquiridos, 79,1% já tinha consumido álcool pelo 

menos uma vez sendo a prevalência mais elevada (80,2%) no sexo masculino. A idade de 

iniciação ocorreu por volta dos 13,1 anos e o contexto de iniciação foi sobretudo junto dos 

amigos (39,6%) e na família (25,6%). MORAIS (1998), num estudo transversal sobre o 

consumo de bebidas alcoólicas com uma amostra de 503 jovens estudantes e não 

estudantes entre os 15 e os 19 anos, residentes no concelho de Monção encontrou 88% de 

jovens que evidenciavam a existência de falsos conceitos sobre o álcool, aumentando esta 

percentagem para 92% nos estudantes e demonstrou que os jovens não estudantes 

possuem um consumo superior aos dos estudantes. 

Também num estudo transversal sobre bebidas alcoólicas em jovens de escolas 

secundárias, profissionais e numa escola superior BREDA (1999), concluiu que a primeira 

ingestão de bebidas alcoólicas ocorreu por volta dos 12 anos, que 40% dos rapazes e 46% 

das raparigas o faziam em casa e que a cerveja era a bebida mais consumida em 63% dos 

estudantes. 

CALVARIO e cols. (1997), estudaram os hábitos de consumo de bebidas alcoólicas 

em 3 844 estudantes da Universidade da Beira Interior distribuídos pelas áreas das Ciências 

Sociais e Humanas, Ciências Exactas e Engenharias, tendo concluído que para muitos 

alunos as “festas sem álcool são chatas”. A cerveja revelou-se a bebida alcoólica mais 

consumida, podendo atingir, em alguns casos, nove garrafas por dia. Salienta também que 

51% dos rapazes e 23,33% das raparigas responderam embriagar-se ocasionalmente e mais 

de metade das estudantes consumiam bebidas alcoólicas. Numa pesquisa sobre o consumo 

de bebidas alcoólicas realizada por LEITE e cols. (1997/98) na Faculdade de Farmácia da 
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Universidade de Coimbra, concluiu-se que 30% dos rapazes e 8% das raparigas já se 

embriagaram mais de vinte vezes e 20% dos jovens afirmaram ter problemas com o álcool, 

tais como: “ressaca”, faltar às aulas, conduzir após beber, piores notas, falta de memória e 

zangas com amigos e ou familiares. O consumo de álcool está para FARATE (2001), em 

primeiro lugar, tendo 62,8% dos jovens já consumido. Para o autor, o álcool é utilizado 

ocasionalmente por um pouco mais de metade dos adolescentes e de forma regular em de 

cerca de um em cada vinte. 

BARROSO (2004), desenvolveu um estudo exploratório em jovens universitários, 

tendo constatado que o primeiro contacto com bebidas alcoólicas se efectuou em média aos 

14 anos de idade. Em 45,7% dos estudantes o início do consumo ocorreu fora de casa e em 

67,2% com os amigos. Dos 93,5% de jovens consumidores de bebidas alcoólicas, 86,3% 

mantêm o consumo e 69% consomem bebidas destiladas. Ainda neste estudo encontrou 

como principais motivos para o consumo de bebidas alcoólicas, estas serem fonte de prazer 

em 48,3%, ajudar a relaxação e desínibir em 28,4% e permitir desfrutar melhor das festas 

em 23,3%. Estes dados estão de acordo com os obtidos e referidos por outros autores 

(BREDA, 1996, LEITE e cols. 1998 e BARROSO, 2000). Pesquisa feita pela MINTEL e 

publicada pela Sociedade Anti-Alcoolica Portuguesa mostra que os “Alcopops” se 

transformaram num modo de vida dos jovens com idades compreendidas entre os 18 e 24 

anos com um consumo regular em mais de 50%. 

Um estudo desenvolvido no Instituto Politécnico de Coimbra no 1º trimestre de 2005 

com 2640 estudantes que representaram 25% do total da população acerca dos “vícios no 

Meio Académico” – “Padrões de consumo de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas”, 

conclui que 93,62% da amostra já consumiu bebidas alcoólicas, com início de consumo entre 

os 16 e os 20 anos de idade. No entanto cerca de 5% iniciou o consumo antes dos 10 anos e 

cerca de 35% entre os 10 e 15 anos. O estado de embriaguez já ocorreu em 75,8%, sendo a 

cerveja a bebida de eleição destes jovens e em que o whisky, gin, brandies, licores e shots 

apresentam expressão acentuada. As situações mais marcantes no pós consumo são “não 

se recordar do que se passou na noite anterior” e “sentir remorsos”. 

De acordo com HARRISON e cols. (2002), 27% dos homens e 11% das mulheres, 

consomem acima dos valores recomendados, 21 e 14 unidades/semana respectivamente 

sendo que, 7% dos homens e 2% das mulheres são dependentes do álcool e 12% dos 

jovens são bebedores habituais. No quadro 3 apresentam-se dados de um estudo de Mello 

(1979) que fez uma análise retrospectiva de doentes internados onde indica que o primeiro 

contacto com a bebida se verifica na infância em 83% dos casos, na adolescência em 15% e 

apenas em 2% na idade adulta. O início da imoderação é, também, muito precoce: 17% na 

infância, 59% na adolescência e 23% no adulto. 
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Quadro 3 - 1º Contacto com o álcool e imoderação no doente alcoólico 

 1º contacto com o álcool Início da imoderação 
Infância 83,0%  17,0%  
  98.0%  76,0% 
Adolescência 15,0%  59,0%  
     
Adulto 2,0%  23,0%  

FONTE: Mello e cols (1979) – Análise retrospectiva de doentes do Centro de Recuperação de Alcoólicos de Coimbra 

 

GAMEIRO (1998), nos anos de 1985, 1991 e 1997 efectuou estudos em Portugal que 

ajudaram a compreender a situação acerca do consumo do álcool. Refere o autor que em 

1985, 12% dos Portugueses eram classificados como bebedores excessivos e 12% álcool-

dependentes. Em 1991 os resultados foram de 13% e 10% para os mesmos grupos e em 

1997 os valores diminuíram para 9,4 % e 7,2% respectivamente. Isto significa que em 1997 

existiam em Portugal, cerca de 580 mil álcool-dependentes e 750 mil bebedores excessivos 

e, nestes, a proporção entre sexos era de quatro homens para uma mulher. O autor afirma 

que na população mais jovem, compreendida entre os 15 e 24 anos, cerca de 500 mil jovens 

já consomem bebidas alcoólicas duas a três vezes por semana em média, sendo a cerveja a 

bebida mais consumida com 68,4%, seguida pelo vinho com 19,3%. O álcool é 

estatisticamente referenciado em Portugal como o responsável por 30% dos homicídios, 

30% dos acidentes de trabalho, 40% dos acidentes de viação e 40% das hospitalizações, e a 

quarta causa de morte (NETO e SILVA, 1999). 

De acordo com World Drink Trends (2002), entre as décadas de 90 e 2000 o 

consumo de álcool, nas diferentes regiões do mundo era preocupante (Gráfico 3). 
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    Fonte: World Drink Trends 2002 

 

Quanto ao consumo de cerveja, Portugal no ano 2000, ocupava o 18º lugar a nível 

mundial situando-se o consumo em 4,9 litros em 1961, de 13,3 litros em 1970, de 66,1litros 

em 1992 e em 2000 o consumo era de 65,3 litros (Gráfico 4). A tendência decrescente do 
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consumo de vinho e o aumento do consumo de cerveja verificado em Portugal, assemelha-

se a outros países produtores como é o caso de Espanha, França e Itália (ALCOWEB, 

2002). No consumo das bebidas destiladas, Portugal ocupava no ano 2000 o 31º lugar a 

nível mundial sendo o consumo nos anos de 1970, 1992 e 2000 de 0,5 litros, 1,7litros e 1,4 

litros, respectivamente (Gráfico 4 e 5). 
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Gráfico 4 – Evolução do consumo de bebidas alcoólicas e etanol em Portugal 1961-2000 

 
   Fonte: World Drink Trends 2002 
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   Fonte: World Drink Trends 2002 

 

De facto, os dados são preocupantes, pois embora já exista uma ténue tendência 

para a diminuição do consumo de álcool, esta é ténue e insignificante se pensarmos na 

urgência que existe em diminuir este flagelo que tantas consequências negativas impõem. 

Tais consumos fazem perigar a vida, a saúde e o bem-estar individual, familiar e social com 

importantes consequências a nível da estabilidade psicológica (emocional e de rendimento 

escolar) do próprio e dos que o rodeiam (MORAIS, 1999). 

A avaliar pela taxa de mortalidade padronizada das doenças crónicas do fígado e 

cirrose, a nossa situação é a mais grave da Europa, à frente da Itália, Alemanha e 

Luxemburgo, figurando a Espanha apenas em 5° lugar.  Entre as diferentes regiões do país é 

o Algarve que possui a menor taxa de mortalidade padronizada verificando-se as maiores 

em Vila Real e Viseu (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Taxa de mortalidade padronizada de doenças crónicas do Fígado e cirrose – 1996 

Região Taxa padronizada (%ooo) 
Portugal 21,8 
Aveiro 24,8 
Beja 23,6 
Braga 26,1 
Bragança 20,4 
Castelo Branco 20,8 
Coimbra 25,3 
Évora 12,6 
Faro 11,1 
Guarda 27,7 
Leiria 22,2 
Lisboa 19,3 
Portalegre 12,0 
Porto 18,9 
Santarém 22,8 
Setúbal 17,6 
Viana do Castelo 25,7 
Vila Real 42,0 
Viseu 30,7 
Açores 32,8 
Madeira 27,7 

Fonte: Departamento de Estudos e Planeamento em Saúde – Ministério da Saúde 

Perante esta realidade é notório que o excessivo consumo de álcool é um problema 

de saúde pública não só em Portugal como em todo o mundo sendo em função deste 

problema que vários estudos se têm realizado com o intuito de melhor compreendemos os 

problemas relacionados com esta droga (LIMA, 1997). 

Em Portugal, é na década de 50 que se fazem as primeiras referências 

epidemiológicas neste campo e, a partir daí acentua-se o desejo de obter informações 

acerca dos hábitos e efeitos do consumo, conhecer os tipos e comportamentos do bebedor, 

assim como as atitudes e crenças acerca do álcool (PINTO, 2001).  

Apesar dos programas e estratégias para se diminuírem os problemas ligados ao 

álcool como a meta 17 preconiza, Portugal chegou, em 1997 ao primeiro lugar do consumo 

mundial de álcool por habitante, com a "módica" quantidade de 11,3 litros (World Drink 

Trends (WDT), 1998 citado por MELLO e cols. (2001). PINTO (1997) apresenta alguns 

dados epidemiológicos sobre o consumo de álcool nos jovens do Ensino Secundário em 

Viseu. Este estudo salienta que a bebida eleita destes jovens é a cerveja, consumida 

fundamentalmente em “pubs” e discotecas, sendo que 5,2% dos estudantes do sexo 

masculino, bebiam de forma excessiva.  

Tendo por base os doentes de Viseu inscritos nos anos de 1999 e 2000 existiam 

53910 e 11120 bebedores excessivos e 43190 e 8910 doentes alcoólicos respectivamente 

GAMEIRO e PINTO (2000). Dados preocupantes, daí a necessidade da implementar 

medidas políticas e preventivas, que permitam a redução destes problemas. MELLO e cols. 

(1993), acreditavam que Portugal estava no bom caminho, mas GAMEIRO (1998, p. 5), 

contrapõe referindo que "ainda não é visível uma política concertada de prevenção".  
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O modelo de consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens é frequentemente ao fim 

de semana e dias festivos em que procuram os efeitos da embriaguez, estando assim 

perante um padrão de comportamento compulsivo. Actualmente, na Europa assiste-se aos 

policonsumos, combinando álcool com outras drogas (EL PAIS, 2000, 2001). Dados 

mundiais sugerem um incremento da cultura da “borracheira” esporádica entre os jovens. 

Para a OMS (2001), cada 5% das mortes ocorridas no mundo entre jovens de 15 a 29 anos 

são atribuídas ao álcool, sendo de 1 para 4 na Europa ocidental e de 1 para 3 na Europa 

Oriental. CHOQUET citado por FARATE (2001), refere ser o uso regular de consumo um 

comportamento socialmente aceite entre os jovens franceses, um sinal de dificuldades 

pessoais e relacionais quando surge antes dos 16 anos e um factor preditivo de futuro 

consumo de drogas ilícitas.  

Os critérios de classificação do consumo de álcool passam por uma incontestável 

característica comum que é o consumo de álcool de forma abusiva e nociva para a saúde 

física, mental e para a integração social do sujeito. É neste contexto, que em momentos 

distintos da história foram criadas por diversos autores muitas classificações com o objectivo 

de definir subgrupos de indivíduos com determinados traços em comum, que facilitam a 

prevenção, tratamento e pesquisa dos problemas ligados ao álcool. 

Segundo ADES e LEJOYEUX (1997, p. 39), actualmente "distinguem-se duas 

modalidades de comportamentos alcoólicos: a síndrome de dependência alcoólica e o 

consumo excessivo de álcool, ainda designada de utilização nociva para a saúde na ICD - 

10, ou de abuso de álcool no DSM - IV". Para o autor, a dependência alcoólica comporta três 

elementos principais:  

• A alteração do comportamento face ao álcool, traduz-se pela adopção de um modo de beber 
diferente da do meio cultural e familiar. O sujeito dependente, bebe de uma maneira regular e 
abundante, para manter as mesmas quantidades de álcool, apesar das consequências negativas 
que advenham da sua alcoolização; 

• O desejo obsessivo de álcool associado à perda de controlo da ingestão caracteriza-se pelo facto 
do sujeito ser incapaz de controlar o seu consumo; 

• Os sintomas de privação significam a dependência física do álcool, ou seja, o indivíduo bebe por 
necessidade de atenuar os sinais de abstinência como o tremor quando baixa a concentração 
sanguínea de álcool.  

Os critérios da dependência alcoólica apresentados no Diagnostic and Statistic 
Manual of Mental Disorders (DSM - IV) são: 

Uso inadequado de substância provocando complicações clinicamente significativas e que é 
revelado por três ou mais dos elementos seguintes, presentes em todos os momentos durante um 
período de 12 meses: 

1 Tolerância definida por um ou outro dos critérios abaixo indicados: 

• Necessidade de aumentar significativamente as quantidades de álcool para obter uma 
intoxicação ou o efeito pretendido; 

• Efeito significativamente reduzido quando o álcool é ingerido de forma contínua e em 
quantidade estável; 
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2 Abstinência manifestada por um ou outro dos critérios abaixo indicados: 

• - Síndrome de abstinência característica e o álcool é ingerido para atenuar ou evitar 
os sintomas de privação. 

3 Álcool tomado frequentemente em maior quantidade ou durante um período de tempo mais 
prolongado do que o sujeito previra. 

4 Desejo persistente de álcool ou vários esforços em vão para reduzir ou controlar o seu consumo. 

5 Tempo considerável gasto na obtenção de álcool, no seu consumo, ou para recompor-se dos 
seus efeitos. 

6 Importantes actividades sociais, ocupacionais ou de lazer são abandonadas ou reduzidas por 
causa do álcool. 

7 O consumo de álcool é mantido a despeito de se conhecerem os problemas somáticos ou 
psicológicos, contínuos ou recorrentes, provocados ou agravados pelo álcool (por exemplo, 
continuar a beber apesar de se saber que uma úlcera gástrica é agravada pelo álcool). 

8 Existência ou não de dependência fisiológica (presença de sinais de tolerância e/ou de privação). 

9   Uso inadequado de substância provocando complicações clinicamente significativas e que é 
revelado por três ou mais dos elementos seguintes, presentes em todos os momentos durante um 
período de 12 meses: 

10---Tolerância definida por um ou outro dos critérios abaixo indicados: 

• Necessidade de aumentar significativamente as quantidades de álcool para obter uma 
intoxicação ou o efeito pretendido; 

• Efeito significativamente reduzido quando o álcool é ingerido de forma contínua e em 
quantidade estável; 

11----Abstinência manifestada por um ou outro dos critérios abaixo indicados: 

• - Síndrome de abstinência característica; 

• - O álcool é ingerido para atenuar ou evitar os sintomas de privação. 

12----Álcool tomado frequentemente em maior quantidade ou durante um período de tempo mais 
prolongado do que o sujeito previra. 

13---Desejo persistente de álcool ou vários esforços em vão para reduzir ou controlar o seu consumo. 

14----Tempo considerável gasto na obtenção de álcool, no seu consumo, ou para recompor-se dos 
seus efeitos. 

15----Importantes actividades sociais, ocupacionais ou de lazer são abandonadas ou reduzidas por 
causa do álcool. 

16---O consumo de álcool é mantido a despeito de se conhecerem os problemas somáticos ou 
psicológicos, contínuos ou recorrentes, provocados ou agravados pelo álcool (por exemplo, continuar 
a beber apesar de se saber que uma úlcera gástrica é agravada pelo álcool). 

17----Existência ou não de dependência fisiológica (com sinais de tolerância e/ou de privação). 

O abuso de álcool não implica a sua dependência. Na (ICD - 10), o abuso de álcool 

fica estritamente reduzido á noção de um consumo que produz efeitos nocivos sociais, 

profissionais e à persistência desse consumo apesar da sua nocividade (ADES e 

LEJOYEUX, 1997, p. 45).  

Na DSM - IV os critérios de diagnostico do abuso de álcool são os seguintes: 

Uso inadequado provocando consequências nefastas significativas, segundo pelo menos 
um dos critérios seguintes observado durante um período de 12 meses: 
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• Consumo contínuo decorrente de um problema persistente ou repetido de ordem profissional, 
escolar ou familiar (sucessivas faltas ao trabalho, maus resultados profissionais, faltas à escola, 
negligência de um filho ou da casa); 

• Consumo repetido em situações em que esse uso é fisicamente perigoso (por exemplo, na 
condução automóvel ou de uma máquina); 

• Problemas legais repetidos (detenção por condução anormal sob o efeito do álcool); 

• Consumo contínuo de álcool a despeito de dificuldades persistentes ou repetidas de ordem 
social ou interpessoais causadas ou agravadas pelo álcool (por exemplo, conflitos com o 
cônjuge a propósito das consequências da intoxicação, brigas). 

Ausência de critérios de dependência relativos ao álcool 

JELLINEK (1960), citado por EDWARDS e cols. (1999, p. 51), contribuiu de modo 

importante para o estudo do alcoolismo, pois desenvolveu um sistema de classificação 

habitualmente citado e simplificado onde estabelece uma categorização de cinco espécies 

conforme se apresenta : 

• Alcoolismo alfa: Beber excessivo por razões puramente psicológicas, sem evidência de " 
adaptação física ". 

• Alcoolismo beta: Beber excessivo que levou a dano físico, mas sem dependência do álcool. 

• Alcoolismo gama: beber excessivo em que há evidência de tolerância e abstinência, consumo 
oscilante, com picos, e acentuada" perda de controle ".Jellinek considerava este padrão como 
típico dos países anglo-saxões. 

• Alcoolismo delta: Beber excessivo em que também há evidência de tolerância e abstinência, mas 
um consumo de álcool muito mais estável. Em vez de o paciente manifestar "perda de controlo", 
ele apresenta o que foi chamado de "incapacidade de se abster". O padrão foi considerado típico 
da França e de outros países em que se bebe vinho. 

Alcoolismo epsílon: Beber em surtos, o que costumava ser chamado de di psomania 

FARATE (2001) considera o núcleo da vulnerabilidade relacional do adolescente, 

motivado por um deficit do suporte identificatório e afectivo por parte dos pais ou seus 

substitutos. É esta inconsistente relação objectal que caracteriza o funcionamento psiquíco 

dos jovens que utilizam componentes de consumo, sendo este comportamento uma 

manifestação preocupante para o próprio e para o seu meio, tornando-se um “falso” objecto 

de relação. 

Face à necessidade de re-arranjos da imagem de si, os conflitos identificatórios 

surgem pela ruptura com o equilíbrio anterior (investimento do Self-líbido narcísico) e o 

investimento do outro (Libido objectal) sofrendo esta as consequências dos conflitos vividos 

na primeira. Tanto o tipo de relação precoce mãe-criança como a qualidade relacional actual 

repercutem-se no tipo de introjecções necessárias à transitividade. 

Um ambiente relacional descontínuo traduz-se, segundo WINNICOTT (1954), citado 

por FARATE (2001), num defice de oportunidades necessárias ao desenvolvimento do 

processo de autonomização face aos progenitores.  
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É na adolescência que ocorre a desorganização deste “pseudo-equilíbrio” surgindo o 

conflito e evidenciando a qualidade do vínculo estabelecido com os pais que, serão o suporte 

identificatório capaz de minorar as dificuldades relacionais. São os jovens marcados por 

estas dificuldades que demonstram maior dependência afectiva face ao meio exterior e 

maiores dificuldades de utilização do “espaço psíquico alargado” (família, escola, grupo) 

acentuando o deficit no processo de autonomização. 

Com base nestes pressupostos FARATE (2001; p. 172) propõe o conceito de 

“fragilidade relacional”. Perante os re-arranjos necessários e a situação de impasse 

relacional, o adolescente na fase inicial poderá desenvolver situações que o autor distingue 

como momentos depressivos (situações normais na maioria dos jovens) e situações de 

síndroma depressivo (tristeza e lentificação psicomotora). Jovens com dificuldade relacional 

sofrem pela proximidade (indefinição de limites e autoridade) e pelo afastamento (vazio 

interior) e face a situações de conflito ou acontecimentos “traumáticos” acentuam um deficit 

de soluções defensivas organizadas. 

Para o adolescente “ser como” será ser ele próprio objecto de relação, diferente e 

distinto, será “estar perto de” (suporte) e “afastar-se de” (autonomia). 

Os conflitos identificatórios e uma indiferenciação relacional, facilitam, em jovens 

vulneráveis, a “identidade negativa” que FARATE (2001), considera ser uma situação 

facilitadora de consumos aditivos como álcool, tabaco, absentismo escolar, fugas, entre 

outras, encontrando-se o jovem numa situação de “domínio/sujeição”. 

O autor considera a “fragilidade relacional” uma forma de organização relacional 

adoptada por adolescentes cuja vulnerabilidade narcísica leva a excessiva dependência 

afectiva face aos pais ou pessoas mais significativas. Um investimento relacional conduz a 

um afastamento progressivo que terá consequentemente manifestações comportamentais ao 

nível pessoal, familiar, escolar e social. 

O modelo explicativo apontado por FARATE (2001), baseia-se no facto dos conflitos 

serem uma problemática marcante da adolescência. Assim, o consumo de álcool pode 

revelar-se como uma forma de “experiência de afrontamento dos limites” do próprio, da 

família ou social, percebida nesta fase de forma diferente. 

Estes consumos, inicialmente de carácter social, assumem significados diferentes 

para os adolescentes “cujo equilíbrio narcísico é largamente tributário da relação com os 

objectos externos” (FARATE, 2001,p. 208) tendo nestes uma lógica depressiva na forma de 

“patologia de ligação objectal”. As relações internas com o mundo substituem-se por um 

“objecto de adição” demonstrando o carregamento de conflitualidade, aspecto que conduz ao 

comportamento aditivo como deslocamento e/ou rejeição do afecto. 
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Estes adolescentes procuram pessoas ou actividades isentas de ligação afectiva. São 

relações não conflituais e propiciadoras de novas sensações. O consumir bebidas alcoólicas 

representará, então um acto “defensivo de retracção aditiva e de indeferenciação sujeito-

objecto” (FARATE, 2001;p. 210), considerando-a o autor de “solução afectiva” que é 

caracterizada por alterações da percepção de si, dos outros e das actividades de forma 

negativa. 

Este “risco relacional” baseia-se numa percepção negativa do objecto externo (pais, 

professores e actividades) assente num déficit de relacionamento precoce com os pais que 

se traduz pela associação entre percepção negativa e depressividade, conduzindo o jovem 

ao desapego afectivo e consequentemente a comportamento de consumo de bebidas 

alcoólicas quando em contexto de grupo. 

Dos resultados obtidos o autor (p. 316), destaca existir uma relação significativa 

“entre o afecto depressivo e a percepção negativa da atitude relacional dos pais e da 

escola”assim como uma “negatividade perceptiva de si e do outro percebendo de modo 

negativo a relação que os seus pais estabelecem consigo”. Conclui ainda, serem os factores 

defenidores de “risco relacional” responsáveis por um aumento de probabilidade de iniciação 

de consumo regular de substâncias psicoactivas sobretudo nos que valorizam 

preferencialmente o grupo de pares. 

 

3.5.3 - Problemas ligados ao álcool 

 

Durante séculos, a ingestão de bebidas alcoólicas esteve apenas relacionada com a embriaguez aguda 

e as suas possíveis consequências, mas desde meados do século XIX começou a dar-se atenção aos eventuais 

danos causados pelo alcoolismo crónico, mesmo quando não se atinge a embriaguez. Ao longo dos tempos e 

com o aprofundar dos conhecimentos, a patologia alcoólica tem vindo a aumentar cada vez mais, sabendo-se 

actualmente que este tóxico tem relação com as mais diversas doenças (POLÓNIO, 2000). O aparecimento de 

perturbações ligadas ao álcool, (psicológica, somática ou comportamental), pode processar-se de uma forma 

variável e com diferente intensidade. Muitos dos comportamentos anti-sociais por parte dos jovens estão 

associados ao uso inapropriado de álcool nos quais se incluem:“- Sintomas de ressaca (dores de cabeça, má 

disposição, náuseas, vómitos, diarreia, perda temporária de memória e bloqueio temporário de cognição); 

Diminuição dos resultados escolares a médio ou longo prazo; Discussões ou lutas; Outros comportamentos 

violentos; Algum comportamento criminal ou problemas de ordem pública; Comportamento impulsivo; 

Acidentes resultando em perdas materiais, lesões e morte; Alterações do humor; Envenenamento acidental; 
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Maior probabilidade de uso de drogas; Problemas familiares e sociais relacionados com o álcool e 

Comportamentos sexuais de risco” (BREDA, 2000, p. 24). 

Pelo exposto facilmente se constata que o consumo excessivo do álcool, apresenta 

graves repercussões individuais, familiares e sociais. A nível das repercussões individuais, 

GAMEIRO (1996b,p.16), opina que" cada pessoa tem (...) responsabilidade não só para si, 

mas também para as outra pessoas". Relativamente à família, considerada por 

HENRIQUES, (1996,p.42) " uma unidade básica da nossa vida em sociedade cuja finalidade 

é a de assegurar a todos os membros a satisfação das necessidades materiais e afectivas 

básicas (...) assim como permitir a acomodação a uma cultura e a transmissão dessa mesma 

cultura", toda a sua dinâmica fica desorganizada quando surge um elemento que consome 

bebidas alcoólicas em excesso. Acrescenta que o "alcoolismo é uma doença de família, 

onde vive um alcoólico vive uma família em sofrimento". É frequente assistir-se nestas 

famílias a um aumento da violência familiar e dos sentimento de culpa, isto é, a família 

sente-se responsável pelo seu elemento se ter deixado "levar pelas falsas crenças acerca do 

álcool”. A família fica também doente, encobre ou nega o problema (talvez por medo, 

vergonha) e após algum tempo de convivência com o alcoólico, quase que imita os seus 

comportamentos. 

SOFIA (1988), defende que a ruptura da estabilidade familiar, o questionamento de 

certos valores familiares constituem factores facilitadores da utilização do álcool por parte 

dos filhos de pais alcoólicos. Todavia, EDWARDS e cols. (1999) crêem que a variedade e 

extensão das consequências infligidas pelo facto de um dos progenitores consumir bebidas 

alcoólicas, vão depender em cera medida da personalidade da criança, do grau de apoio 

emocional oferecido pelo outro progenitor, da multiplicidade de apoios sociais e emocionais 

existentes e do comportamento do progenitor quando embriagado. Estas crianças, segundo 

os mesmos autores apresentam, a nível psicológico, um aumento geral e inespecífico da 

ansiedade, baixa auto-estima, tendência para a depressão sobretudo no sexo feminino e um 

comportamento anti-social. Alertam porém, para o facto de não se poder predizer como uma 

criança que cresce num ambiente familiar, “manchado” pela presença do álcool, vai enfrentar 

a adolescência.  

Face a esta realidade, na década de 80, a Organização Mundial de Saúde introduziu 

uma nova designação, mais abrangente e realista, à qual designou "Problemas Ligados ao 

Álcool" (PLA), procurando abranger não só os problemas provocadas pelo álcool, 

nomeadamente o alcoolismo, mas também todas as situações relacionadas directa ou 

indirectamente com ele, quer os indivíduos envolvidos sejam bebedores inoportunos, sociais 

ou excessivos. Refere concretamente que, "há incapacidade ligada ao consumo de álcool 
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quando existem perturbações das actividades física, mental e social do indivíduo e/ou da 

comunidade de tal modo que se possa logicamente deduzir que o álcool faz parte de causas 

determinantes dessa incapacidade" (MELLO e cols. 1988, p.20). 

Os Problemas Ligados ao Álcool poderão ter repercussões e efeitos episódicos 

agudos de um forte consumo de álcool em determinadas circunstâncias que se agravam na 

mulher, principalmente durante a gravidez e aleitamento. Salienta BREDA, (1996) que em 

Portugal, como em outros países europeus, os níveis de consumo de álcool são demasiado 

elevados para serem considerados compatíveis com a saúde, estando na origem dos mais 

sérios problemas sociais e de saúde pública das sociedades.  

O consumo de álcool foi para PINTO (1997), a quarta causa de morte em Portugal e 

o bebedor excessivo tem uma diminuição da esperança de vida quando comparando com 

um indivíduo com consumo de álcool considerado normal. Segundo NELSON, citado por 

MELLO e cols. (1988, p. 31) "um indivíduo de 20 anos, vê a sua esperança de vida 

encurtada em 65% e, se for um bebedor excessivo a um de 40 anos, corresponderá um 

encurtamento de 60% e a um de mais de 60 anos, de 3%".  

O álcool é o principal causador directo de 40% a 50% dos acidentes mortais de 

viação e tem como causa associada a outro factores em 25% a 30% dos acidentes com 

feridos. PIRES (1999), encontrou em autopsiados valores idênticos pois 40% a 50% dos 

acidentados apresentavam alcoolémias positivas. Deve salientar-se ainda, as elevadas taxas 

de mortalidade devido a cirrose hepática, sendo esta a segunda causa de morte no grupo 

etário dos 25-44 anos e a terceira no grupo etário dos 45-65 anos.  

A criminalidade devido ao álcool é outro dos Problemas Ligados ao Álcool, levando 

muitas vezes o consumidor excessivo a agressões a si mesmo, à família e sociedade. Num 

estudo retrospectivo, realizado por FRAZÃO e cols. no período de 1994-96 em doentes 

internados no Centro Regional de Alcoologia de Coimbra, com o objectivo de identificar a 

prevalência e tipo de criminalidade dos doentes internados, foram estudados todos os 

doentes com este tipo de problemas totalizam 16,5% dos 1781 doentes inscritos neste 

centro. Foi analisada a ficha clínica a fim de se encontrarem antecedentes de natureza legal 

e problemas com a justiça. Concluiram, entre outros aspectos que o primeiro contacto com o 

álcool ocorreu em cerca de 66,0% da amostra na infância e em relação ao consumo 

excessivo, em cerca de 69% na adolescência. 

O abuso de álcool está associado a diversos problemas de saúde como gastrites, 

úlcera gastroduodenal, cirrose hepática, cardiopatias, tolerância e dependência física com 

um síndrome de abstinência caracterizado por ansiedade, tremores, insónias, náuseas, 

taquicardia e hipertensão originando por vezes delirium tremens, acrescentando 
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CORMILLOT (1994), que qualquer pessoa que injere álcool sofrerá transtornos da 

percepção, do pensamento, da coordenação de movimentos, dos reflexos. No jovem, os 

efeitos do álcool são mais fortes e afectam seriamente o corpo e a mente. Crianças e jovens, 

antes dos 17 anos não conseguem metabolizar o álcool ingerido, sendo que a mais pequena 

quantidade é suficiente para prejudicar o funcionamento das capacidades em pleno 

desenvolvimento tais como a inteligência, memória, raciocínio e atenção. 

Os especialistas advertem para os elevados perigos, principalmente face ao 

metabolismo de pessoas mais jovens, pois nestas, os efeitos são potencializados. Para a 

ciência médica nem todas as pessoas que durante um período abusaram da bebida terão 

problemas ao longo da vida, embora o risco seja alto, sendo por essa razão que os cuidados 

com o álcool têm de ser redobrados na adolescência. 

O lema “Vive depressa, morre jovem e serás um bonito cadáver” foi quase uma 

declaração de princípios na geração dos anos 60 e parece continuar a sê-lo em alguns 

sectores da actual juventude. Analisar-se-ão de seguida as repercussões do álcool no 

organismo: 

Repercussões orgânicas: As perturbações produzidas pelo consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas manifestam-se nos diversos órgãos e sistema do organismo e embora em 

alguns destes problemas digam respeito a situações causadas por insuficiente nutrição e 

carência vitamínica, na maioria são resultantes dos efeitos tóxicos do álcool, o que significa 

que, ingerido de forma regular ou descontínua, o álcool exerce progressivamente a sua 

acção tóxica sobre o organismo, tornando-se o responsável pelas alcoolopatias (MELLO e 

BARRIAS, 1986; BREDA, 2000). 

O aparelho digestivo é um dos sistemas mais afectados pelos efeitos nocivos da intoxicação crónica 

pelo álcool, onde se incluem as perturbações metabólicas múltiplas e, as alterações na estrutura do aparelho 

digestivo. As funções secretoras e motoras do tubo digestivo, são muito influenciadas pelas características dos 

diversos tipos de bebidas, principalmente pelo seu teor alcoólico. Muitos factores influenciam também a sua 

absorção: a presença ou não de alimentos e a sua qualidade, a presença de doenças gastrointestinais, o grau de 

tolerância do indivíduo ao álcool e os factores psicológicos.  

O álcool pode ser a principal causa de esofagites e gastrites, da síndrome de mal-absorção intestinal, 

de cancro do tubo digestivo, de hepatopatias, esteatose e cirrose hepática e de lesões pancreáticas agudas ou 

crónicas. Os sintomas variam desde dores abdominais, pirose e vómitos, até à icterícia, hematemeses e 

melenas (SANTOS, 1999; MELLO e BARRIAS, 1986; DORIA, 1995). Para a última autora a esofagite, a 
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úlcera gastroduodenal, a neoplasia do esófago e do estômago, a pancreatite e a cirrose hepática são as 

principais doenças gastrointestinais que podem afectar um consumidor de álcool. 

No que respeita à pancreatite PONTES (1992), refere que 75% dos doentes 

alcoólicos sofrem desta patologia, enquanto que 50% dos doentes assintomáticos têm 

lesões a nível do pâncreas. Para o autor, só ao fim de aproximadamente 6 a 12 meses de 

abuso de álcool é que começam a surgir os sintomas de pancreatite crónica, em indivíduos 

já detentores desta lesão. Ainda na sua opinião 75% dos doentes alcoólicos com pancreatite 

evoluem para carcinoma do pâncreas.  

Entre as patologias que atingem o fígado, a cirrose hepática é responsável pela maior 

taxa de mortalidade nos doentes alcoólicos (DÓRIA, 1995). SCHUCKIT (1991), afirma que 

1/5 alcoólicos apresenta cirrose hepática clinicamente significativa. É uma doença, na qual 

existe uma desorganização total do parênquima hepático, havendo simultaneamente 

destruição e regeneração de micro e macronódulos e tecido fibroso. Desta destruição resulta 

uma diminuição das funções hepáticas e hipertensão portal. PONTES (1992), explica que a 

diminuição das funções hepáticas se deve, à redução do número de hepatócitos do lóbulo 

inicial (hepatócitos cheios de "gordura” e fibrose nodular). A hipertensão portal resulta das 

alterações do parênquima hepático que consequentemente oferecem uma maior resistência 

à circulação trans-hepática. Estes dois factores são para PONTES (1992) e DÓRIA (1995), 

os responsáveis pelo quadro clínico cirrótico do qual fazem parte a ascite, a icterícia e as 

varizes esofágicas. 

Os efeitos do álcool no sistema cardiovascular, é ainda um tema controverso já que 

LOPES (1999), refere que o consumo de álcool em doses moderadas não traz prejuízos, 

podendo até ter algumas vantagens embora seja de opinião que o consumo excessivo desta 

substância traz “danos” tanto para o coração como para aos vasos sanguíneos. SCHUCKIT 

(1991), diz-nos que as acções do álcool têm um efeito tóxico a nível do músculo estriado do 

coração causando diversas patologias. É de realçar que, 25% dos alcoólicos, desenvolvem 

doenças cardíacas ou do sistema cardiovascular. 

O miocárdio sofre os efeitos do abuso do álcool através de alterações metabólicas, verificando-se 

frequentes hipertrofias e dilatações com quadros de insuficiência cardíaca, miocardiopatias, perturbações 

arteriais, fragilidade das paredes vasculares, hemorragias e hipertensão arterial. A depressão cárdio-

respiratória, observada na intoxicação alcoólica grave surge devido a mecanismos vasomotores centrais e 

depressão central respiratória. Nos grandes consumidores de bebidas alcoólicas as anormalidades 

cardiovasculares são geralmente decorrentes da subnutrição dos vasos cutâneos, com calor e rubor da pele. 

Em quantidades suficientes para produzir intoxicação alcoólica grave, o álcool aumenta o fluxo sanguíneo 
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cerebral, diminuindo a resistência vascular cerebral, e com isso, o consumo de oxigénio pelo cérebro torna-se 

muito reduzido. Ocorre ainda, um aumento da transpiração e redução da temperatura interna dissipando-se o 

calor mais facilmente. Pode inclusivamente, em situações de alcoolização elevada, ocorrer depressão do 

mecanismo central de termorregulação, o que aumenta mais a descida da temperatura interna (MELLO e 

BARRIAS, 1986; DÓRIA, 1995). 

No sistema hematopoiético são comuns as alterações ao nível da anemia, diminuição de plaquetas, 

alterações da série branca e da coagulação sanguínea (MELLO e BARRIAS, 1986). Segundo BARROS e 

cols. (1997), a anemia pode ser secundária a deficieências nutricionais, hemorragia gastrointestinal 

permanente, disfunção ou a efeitos tóxicos directos do álcool na eritropoiese. Mesmo antes de uma pessoa 

apresentar sinais físicos de danos orgânicos devido ao consumo exagerado de álcool, já pode suspeitar-se de 

alcoolismo através de exames laboratoriais que revelam o aparecimento de macrocitose, bem como a 

diminuição de todas as células brancas do sangue. Ocorre também uma diminuição da aderência e mobilidade 

dos granulócitos alterando assim a função dos macrófagos, o que expõe a pessoa a um maior número de 

infecções. Uma outra alteração que ocorre num alcoólico crónico é a trombocitopenia, resultando da cirrose 

hepática e a esplenomegália congestiva. 

Como uma percentagem do álcool é eliminado pela via respiratória, pequenas quantidades de álcool 

podem estimular o ritmo respiratório de forma leve e transitória, pelo facto de aumentar o fornecimento de 

energia ao organismo. Maiores quantidades, produzem depressão respiratória central, com risco para o 

indivíduo, em níveis muito elevados pode conduzir à morte (SANTOS, 1999). 

As perturbações músculo-esqueléticas são também muito frequentes (BARROS e cols 1997). Vários 

factores contribuem para o seu aparecimento mas em maior numero são os traumatismos decorrentes do 

etilismo agudo como sejam as fracturas, luxações, distenções, as contusões, contraturas e atrofias musculares, 

as carências alimentares e vitamínicas e a atrofia óssea nomeadamente a osteopenia, osteomalácia e 

osteoporose. (MELLO e BARRIAS, 1986; FORTES, SANTOS, 1999). 

A atrofia muscular pode ser generalizada ou concentrar-se em alguns músculos em particular como 

nos quadrícipes. A miopatia e a miocardiopatia que afectam o sistema cardiovascular dos doentes alcoólicos, 

está à partida relacionada com o efeito tóxico do álcool sobre os músculos estriados, pois estes entram em 

enfraquecimento. 
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A nível do sistema nervoso o consumo contínuo de álcool leva a uma deterioração dos nervos 

periféricos dos membros superiores e inferiores, podendo ocorrer a descoordenação motora permanente. O 

álcool actua como depressor deste sistema e quando age sobre os centros superiores, deprimindo-os, permite 

uma libertação instintiva dos inferiores, causando a impressão de existir excitação dos nervos centrais No 

entanto, a longo prazo, os indivíduos podem apresentar impotência sexual, bem como infertilidade por atrofia 

testicular e alterações menstruais, por diminuição da metabolização hepática dos estrogéneos (SANTOS, 

1999). 

Acresce-se dizer que o tecido nervoso é talvez o mais atingido pela acção destrutiva do álcool, pela 

grande afinidade existente entre ambos. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, a absorção é efectuada 

rapidamente e a alcoolémia atinge, em pouco tempo, níveis suficientes para que o sujeito apresente sintomas e 

sinais de intoxicação aguda. Devido à riqueza e intensidade das manifestações psíquicas exteriorizadas por 

pessoas intoxicadas com álcool, sempre se supôs que este tivesse acção excitante sobre o sistema nervoso 

central, exercida sobretudo no córtex cerebral. No entanto, os estudos da área da neurofisiologia, 

demonstraram que o álcool é na verdade um agente depressor, com preponderante actividade sobre o sistema 

reticular activador ascendente a estrutura mesencefálica, responsável pelas actividades integradoras, 

compreendendo-se assim a depressão das inibições superiores com libertação mais primitiva e consequente 

pseudo-excitação (SANTOS, 1999). Ainda resultante da acção do álcool sobre o sistema nervoso central, 

surgem doenças neuropsiquiátricas, susceptíveis de fazerem parte do quadro clínico do alcoólico, que vão 

desde a vulgar síndrome de abstinência à intoxicação alcoólica aguda, passando pelas psicoses alcoólicas, 

hematoma subdural, coma hipoglicémico e depressão. 

Dentro das psicoses alcoólicas, podem surgir quadros de delírio alcoólico agudo ou sub-agudo. 

Nestes, o delirium tremens ou delírio alcoólico agudo, é a psicose mais frequente, que tanto pode aparecer 

após excessos alcoólicos como após uma abstinência forçada. É considerado um quadro grave, que associa 

sintomas psíquicos, neurológicos e mau estado geral. A sua sintomatologia, caracteriza-se por um estado 

confusional, com agitação psicomotora, hipotermia, tremor intenso, alucinações visuais (zoopsias), sudação e 

hipotensão. 

A síndrome de Korsakoff, que envolve perturbações mnésicas, alteração de humor, cefaleias, 

insónias e sintomatologia de polinevrite sensitivo-motora dos membros inferiores, é uma outra psicose que 

pode ocorrer no doente alcoólico. Este quadro, evolui geralmente de uma forma progressiva, para um estado 

de deterioração mental ou, em alguns casos, de forma rápida para uma Encefalopatia de Gayet-Wernicke, que 
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é caracterizada por confusão mental acentuada, lentidão do pensamento e perturbações mnésicas associadas a 

sintomas de lesões localizadas nas regiões peri-ventriculares talâmica e hipotalâmica (ptose palpebral, 

alteração do equilíbrio, taquicardia, alterações vegetativas, sintomas cerebelosos com ataxia, entre outros). 

Este quadro, é normalmente de mau prognóstico podendo evoluir para o estado de coma e morte. 

Actualmente, estas duas encefalopatias são descritas como dois estádios de uma mesma doença designada por 

Síndrome de Wernicke-Korsakoff (MELLO e BARRIAS, 1986). No quadro 5 apresentamos uma síntese das 

consequências físicas resultantes da intoxicação alcoólica. 

Quadro 5 - Consequências físicas do álcool 
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Repercussões psíquicas e afectivas: As repercussões psíquicas começam por 

uma modificação do carácter com aumento da emotividade, irritabilidade, impulsividade, 

ciúme e instabilidade de humor com frequentes crises depressivas. Conjuntamente 

aparecem alterações intelectuais com uma diminuição do rendimento de trabalho, dificuldade 

de concentração e de atenção, certa confusão nos processos intelectuais, redução da 

eficiência profissional, absentismo e regressão no comportamento e nas relações sociais. 

Logo, após consumir álcool em quantidade excessiva ou não, aparecem brechas na 

memória, em que o sujeito comprova no dia seguinte que não se lembra o que fazia 

enquanto bebia.  

Com frequência, surgem ainda tendências egoístas, diminuição no sentido ético e 

responsabilidades; despreocupação e indiferença relativamente à família. Na mulher estes 

problemas embora apresentem algumas características comuns ao alcoolismo no homem, 

distinguem-se por factores sócio culturais que determinam o status da mulher na nossa 

sociedade já que os grupos sociais são menos tolerantes com elas. Neste caso, trata-se de 

um alcoolismo mais secreto, solitário, controlado pelo sentimento de pudor que desencadeia 

culpabilidade. O alcoolismo degrada rapidamente e profundamente a mulher, no seu status e 

no seu papel feminino e maternal. Nos filhos de mães alcoólatras, podem ser observadas 

doenças como “síndrome fetalalcoólica” com atraso no crescimento e desenvolvimento 

mental e algumas alterações congénitas. 
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Nos jovens as consequências dos efeitos do álcool, são segundo LOPES (1990), a 

quebra do rendimento escolar e do rendimento no trabalho, comportamento violento e 

delinquência, suicídios e homicídios, acidentes rodoviários e nos casos mais crónicos, 

estados depressivos e ansiosos. Como os jovens têm maior tendência para beber menos 

regularmente, mas mais intensamente em ocasiões propícias, não é de admirar a frequência 

com que surgem os problemas ligados a situações tóxicas agudas (comportamentos 

perigosos e legais). 

Repercussões sociais: Na vertente social do alcoolismo, torna-se pertinente considerar três tipos de 

consumidores de álcool: os bebedores ocasionais, os bebedores regulares e os bebedores compulsivos. Os 

ocasionais, contactam com o álcool de forma esporádica, geralmente em grupo, como forma de convivência, 

ao fim-de-semana, em festas, em sociedade proporcionando harmonia e bem-estar psíquicos e favorecendo a 

libertação do stress diário.  

Nos consumidores regulares, o hábito instala-se e o sujeito não pode enfrentar qualquer crise ou 

dificuldade sem ter o “apoio” e a “companhia” do álcool. É caracterizado por um equilíbrio instável pelo 

facto do indivíduo ocultar a sua dependência e tentar conciliá-la com a sua vida familiar, profissional e social.  

Os consumidores compulsivos, são os sujeitos que centram toda a sua vida no álcool, de que 

dependem, perdendo os seus princípios éticos e morais, tornando-se marginalizados e irresponsáveis 

(BORGES e cols. 1993). Além do sofrimento que o alcoolismo causa ao próprio, também existem severas 

repercussões ao nível da família, laboral e da vivência em sociedade/comunidade, sendo tanto mais graves 

quanto maior o grau de envolvimento com o álcool. 

Na evolução das perturbações da dinâmica familiar do consumidor excessivo de álcool, distinguem-

se vários estádios que vão desde a “fase de minimizar o problema, até à desorganização total da família e sua 

reorganização, de recurso, à margem do elemento doente” (MELLO e cols. 1988, p. 66). A família sofre 

estádios intermédios carregados de conflitos, agressividade e dramatização podendo as relações conjugais ir 

desde a dependência, até à ambivalência e agressividade, o que conduz a uma elevada percentagem de 

separações e divórcios. As alterações perceptivas e sensitivas do consumidor excessivo de álcool (o delírio de 

ciúme, por exemplo) contribuem favoravelmente para os conflitos relacionais, tornando a vida conjugal 

insustentável. Nestas famílias, de instabilidade e insegurança, o ambiente tenso e conflituoso influencia 

especialmente o desenvolvimento de crianças e adolescentes com repercussões graves ao nível das 

perturbações como atrasos de desenvolvimento, dificuldades e insucesso escolar, (p. 67).  
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Não é possível estabelecer uma relação causa/efeito, mas os estudos revelam uma correlação positiva 

entre as alterações/perturbações verificadas nos filhos e a existência de pelo menos um consumidor excessivo 

na família. Estes efeitos podem ser indirectos através da acção psicológica ou directos através da acção tóxica, 

durante a gestação e da ingestão precoce de álcool durante a amamentação. Impossibilitados de uma vivência 

tranquila, os filhos vivem permanentemente angustiados, com o momento de regresso a casa do ente 

alcoolizado e o receio de violência. Quando o consumo excessivo de álcool é registado na figura paterna estão 

em jogo dificuldades de identificação e são frequentes as situações de carência de afectos e de cuidados 

acompanhados por maus-tratos físico e abandono. Nos casos de consumo observados na figura materna, 

verifica-se a carência de afecto, de cuidados maternos, também com maus-tratos e abandono. A nível 

económico, o orçamento familiar pode ser severamente atingido, pela perda do sentido da responsabilidade 

para com a família, gastando-se uma boa parte do mesmo em álcool, levando-os a privações materiais 

(MELLO e cols. 1988). 

As relações com os colegas, superiores ou subordinados assumem um papel preponderante. Sendo o 

indivíduo um consumidor excessivo, pode ser tolerado pelos seus companheiros e até protegido numa fase 

inicial, como tentativa de evitar acções disciplinares ou despedimento, contudo, com a persistência e 

continuidade de consumos, as relações degradam-se e surge a ruptura com os colegas de trabalho. O álcool, é 

um potencial gerador de agressividade e negligência, repercutindo-se em mudanças frequentes de trabalho, 

diminuição de produtividade e consequente desemprego, aumento de acidentes de trabalho, do número de 

doenças, com envelhecimento precoce, pensões de invalidez e reformas prematuras. 

O comportamento do consumidor excessivo de álcool origina ainda alguns problemas para a 

comunidade a que pertence. Alguns exemplos são: a prostituição, os atentados ao pudor, assassinatos (pela 

agressividade gerada), incêndios, roubos diversos, perturbações da ordem pública, destruição do património 

público, entre outros. Um dos mais graves problemas sociais relacionados com o consumo de álcool, são os 

acidentes de viação e de trabalho pois os efeitos do álcool, repercutem-se nas capacidades de reacção, ao nível 

da visão, audição, percepção, decisão e execução ficando estes alterados e, consequentemente, o tempo de 

reacção é aumentado. Segundo FONSECA (1987, p. 535), “todas as estatísticas são unânimes em referir a 

elevada participação do álcool nos acidentes de viação e do trabalho”. Recorde-se que nem só os acidentes 

de viação e do trabalho estão relacionados com o álcool, pois há muitas outras situações que podem surgir 

como consequência da embriaguez (submersão, envenenamento e asfixia). 
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Ao consumidor excessivo a ambivalência afectiva e de humor, a agressividade, os maus-tratos, as 

atitudes irreflectidas e a irresponsabilidade, colocam-no numa situação de isolamento social e marginalização, 

ficando as suas relações restringidas ao grupo de companheiros da bebida. A fronteira entre o beber social e o 

consumo excessivo pode ser ténue e traiçoeira (HARICHAUX e HAMBERT, 1978). 

Repercussões jurídicas: As consequências do consumo de álcool adquirem contornos particulares 

na adolescência, uma vez que está num processo de desenvolvimento bio-psico-social frágil, podendo ser 

profundamente afectado pelo consumo de álcool e com repercussões para toda a vida (BORGES, 2001). 

ANTUNES (1998, p. 32), partilha desta opinião quando refere que “o adolescente que bebe tem 

probabilidades de vir a ter comportamentos desviantes, quando o consumo excessivo de álcool interfere com 

as fases normais do processo de desenvolvimento em curso".  

O consumo desta substância é um factor importante na deterioração da saúde em 

adolescentes, sendo por vezes fatal. Cerca de 80 a 90 % dos óbitos ocorridos neste período 

são devidos a traumatismos, suicídios e homicídios não intencionais (SCHYDLOWER e cols. 

1995). Segundo BORGES (2001), aproximadamente metade dos acidentes rodoviários 

fatais, homicídios, um número significativo de suicídios afogamentos, mortes em incêndios e 

quedas fatais estão associados ao uso de álcool. ADÈS e LEJOYEUX (1997), indicam que, 

num inquérito à escala nacional efectuado em França em 1984 que agrupava as estatísticas 

da Guarda Republicana e da Polícia Nacional concluiu-se que mais de 4000 mortes por ano 

poderiam ser atribuídas directamente à alcoolização dos condutores. 

Nos Estados Unidos da América, a principal causa de morte entre os 15 e os 24 

anos, resulta de acidentes rodoviários associados ao excesso de álcool (SCHYDLOWER e 

cols. 1995). O mesmo autor, refere que o uso ou abuso de álcool também aumenta a 

probabilidade, de ter relações sexuais não planeadas ou sem protecção o que está 

associado à transmissão de doenças por via sexual, aumento do risco de abuso físico ou 

sexual e gravidez na adolescência. O consumo de álcool pelas adolescentes grávidas, 

aumenta o risco de complicações associadas à gravidez, para além do facto de os filhos 

poderem nascer com a síndrome alcoólica fetal. 

Os sinais que podem alertar os pais ou responsáveis por adolescentes de que estes 

consomem álcool abusivamente são as faltas súbitas à escola, a diminuição do rendimento 

escolar, a deterioração de outras áreas como o relacionamento interpessoal, família ou lei, 

diminuição de peso, mudança nos hábitos de sono, humor depressivo ou mudanças de 

humor e pensamentos ou tentativas de suicídio (BORGES, 2001). Os problemas podem 

estar relacionados com a família; problemas no trabalho; habitação; dificuldades financeiras; 
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crimes, incluindo crimes violentos e sexuais ou condução sob o efeito do álcool (EDWARDS 

e cols. 1999). O álcool é considerado um factor criminogéneo, pois o seu consumo excessivo 

encontra-se profundamente ligado a condutas anti-sociais: criminalidade, delinquência, 

roubo, acidentes, agressões e desobediência a instituições legais e autoridade (HARICHAUX 

e HAMBERT, 1978).  

Tem havido por parte das autoridades portuguesas a preocupação de regulamentar aspectos 

relacionados com a problemática do álcool (FONSECA 1987), mas ao questionarmo-nos sobre o que 

oficialmente foi feito, para proteger os cidadãos deste fenómeno e principalmente das suas repercussões 

deparamo-nos apenas com meia dúzia de diplomas legais que directa ou indirectamente se correlacionam com 

estes problemas. A Legislação Portuguesa elaborada de acordo com as medidas preconizadas pela 

Comunidade Europeia contempla alguns diplomas legislativos referentes ao alcoolismo e aos 

problemas/consequências nefastas a ele inerentes. Realçam-se alguns, pelo impacto que tiveram na sociedade 

em geral ou na saúde em particular. 

� O Despacho Normativo que criou a Comissão de Combate ao Alcoolismo (Decreto Regulamentar nº 
41/88 de 21 de Novembro), responsável pelo alerta sobre os problemas ligados ao álcool e pela 
apresentação de algumas recomendações relativas à legislação para resolução dos mesmos. 

� O Diário da República, I Série, nº 245, o Decreto-Lei nº 330/90 de 23 de Outubro, que regulamenta 
o marketing de bebidas alcoólicas e no qual se fazem restrições ao objecto da publicidade em 
relação às bebidas alcoólicas e à sua publicidade em estabelecimentos de ensino. Salienta-se o seu 
incumprimento na prática (associação frequente entre o álcool e desportos, e actividades culturais, e 
os patrocínios à nossa selecção de futebol, queima das fitas dos estudantes do Ensino Superior e 
festas populares). Ressalta igualmente a associação do álcool com a chamada publicidade enganosa, 
com conotações de índole sexual, prestígio social e força. 

� O Decreto-Lei nº 269/95 de 19 de Outubro, que legisla sobre as responsabilidades dos planos de 
prevenção de cada região, assim como a prestação de cuidados terapêuticos a estes doentes nos 
Centros Regionais de Alcoologia. 

� A Lei da “conduta automóvel sob influência do álcool”, pelo Decreto-Lei nº 3/82, de Março e 
actualizado no Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de Maio. A sua aplicação como medida dissuasora de 
consumo inoportuno, durante a condução, não tem revelado resultados satisfatórios. 

� Ainda no âmbito do Código da Estrada, o Governo, através do decreto-lei nº 161/2001, de 22 de 
Maio, aprovou várias medidas tendentes a diminuir a sinistralidade rodoviária e a aumentar a 
eficácia, na aplicação e cumprimento das sanções cominadas. Diminui-se a taxa admissível de 
álcool no sangue para 0,2g/l criando-se uma contra ordenação leve para as situações de taxa inferior 
a 0,5 g/l. No entanto, a Assembleia da República em 30 de Novembro de 2001, decide que esta 
diminuição fica suspensa por um período de 10 meses, período durante o qual uma comissão 
científica independente iria propor a taxa mínima de alcoolémia admissível para os condutores. 

� Através da Resolução do Conselho de Ministros n° 166 / 2000, de 29 de Novembro, o Governo 
aprovou o Plano de Acção contra o Alcoolismo, que tem como principal objectivo a luta contra o 
consumo excessivo ou o abuso de bebidas alcoólicas, envolvendo, simultaneamente, uma 
componente de estudo e investigação do fenómeno do álcool e do seu consumo, tendo em vista a 
promoção e a educação para a saúde. 

� Em consequência desta resolução foi promulgado o Decreto-Lei nº 9/2002 de 24 de Janeiro, com 
algumas medidas restritivas ao consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens com idade 
inferior a 18 anos. Sucintamente, este diploma estabeleceu como medidas mais relevantes a 
proibição de venda de bebidas alcoólicas e consumo no local a menores de 18 anos, pessoas 
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notoriamente embriagadas e pessoas que apresentam anomalia psíquica, criando-se no entanto, um 
regime especial para o vinho e cerveja com álcool, cuja interdição de venda e consumo é até aos 16 
anos; proibição de instalação de estabelecimentos de restauração de estabelecimentos de bebidas e 
de estruturas ambulantes que vendam bebidas alcoólicas, em torno de estabelecimentos escolares ou 
dirigidos fundamentalmente a crianças e jovens; proibição de venda de álcool em máquinas 
automáticas de consumo público e livre e nas cantinas e bares localizados nos estabelecimentos de 
saúde e escolas (PINTO, s.d). Por se achar pertinente transcreve-se um trecho do referido Decreto-
lei. 

"Em Portugal constata-se que o consumo de bebidas alcoólicas é frequentemente inadequado 
ou excessivo. Dados recentes apontam inclusivamente para um aumento global deste consumo. 
Simultaneamente, numerosos estudos têm vindo a demonstrar que a iniciação no consumo de álcool 
ocorre geralmente na adolescência. Quando a publicidade associa, de forma generalizada, as bebidas 
alcoólicas a acontecimentos agradáveis, como a participação em actividades desportivas, culturais e 
recreativas e em comemorações, frequentemente sugere que o álcool é uma parte indispensável para 
obtenção de prazer nestas actividades. Nas crianças e jovens reforça-se a convicção de que o 
consumo de bebidas alcoólicas facilita a sociabilização e conduz à aventura, ao romance, sem 
consciência das consequências negativas deste consumo ou do risco de acidentes. 

De igual modo, tem-se constatado que quer a delimitação de uma idade mínima legal para a 
aquisição de bebidas alcoólicas, quer a limitação do tempo passado em locais onde é vendido ou servido 
álcool, quer a existência de medidas que limitam ou impedem o acesso físico ao álcool, contribuem para a 
diminuição deste consumo e constituem igualmente um elemento fundamental numa política de defesa dos 
consumidores coerente e global". 

PINTO (2002), reconhece que o decreto supra mencionado foi um passo positivo no 

sentido da sensibilização e de acordo com estudos efectuados, em cada ano, verifica-se 

uma diminuição da sinistralidade rodoviária e dos comportamentos de risco na população 

juvenil. 
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4 - MODELOS TEÓRICOS DO ALCOOLISMO 

 

Devido às preocupações com que a sociedade actual se enfrenta no âmbito dos 

fenómenos aditivos, têm-se multiplicado estudos com forte influência na sua análise, uso, 

abuso, consequências e tratamento do álcool. Surgiram, assim, novas teorias tentando 

conhecer as razões que levam as pessoas a iniciar e a continuar a beber e os diferentes 

modos de beber. Foi a partir dos anos 70, que a psicologia se virou para a vertente cognitiva 

(MAHONEY, 1974). Esta dimensão, alastrou-se ao seio das psicoterapias e encontrou nelas 

terreno fértil tendo, a partir daí, surgido diferentes perspectivas e subgrupos específicos 

(MAHONEY, 1984; GONÇALVES, 1993). 

MAHONEY (1977), postula quatro asserções sistemáticas respeitantes ao referencial 

da abordagem cognitiva: o organismo humano responde prioritariamente às representações 

cognitivas sobre o seu meio e não directamente ao meio; estas representações cognitivas 

encontram-se funcionalmente relacionadas com os processos e parâmetros de 

aprendizagem; a maior parte da aprendizagem humana é mediada cognitivamente; e os 

pensamentos, sentimentos e comportamentos são causalmente interactivos.  

Dentro do contexto da aprendizagem sócio-cognitiva, as expectativas de auto-

eficácia e as expectativas de resultados ou expectativas acerca dos efeitos do álcool, 

apareceram como determinantes importantes do beber e dos seus efeitos psicossociais. As 

estratégias de tratamento reflectiram também a influência da teoria da aprendizagem sócio-

cognitiva, e os modelos cognitivo-comportamentais de recaída e prevenção a seguir ao 

tratamento geraram controvérsia, novas ideias e novos rumos de investigação (WILSON, 

1985ª). 

Tendo subjacente a importância não só dos processos fisiológicos e dos efeitos 

farmacológicos, como também da influência das contingências contextuais, MARLATT, 

(1985, p. 202) propõe para o campo das adições “uma efectiva meta-abordagem cognitiva 

que integra os factores fisiológicos e ambientais. A assunção central derivada desta meta-

análise é a que os comportamentos aditivos são governados por percepções cognitivas dos 

acontecimentos internos e externos”. 

A evolução do conceito de alcoolismo ou a sua problematização, está intimamente 

ligada à sua etiologia. Alguns modelos teóricos associados a uma linguagem simplista usada 

na descrição, que fundamentam a origem, evolução e manutenção do fenómeno da adição, 

com diferentes níveis de explicação e de ordenações de variáveis fisiológicas, cognitivas, 
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comportamentais e sócio-ambientais ao longo do ciclo de vida, podem ter reflexo nas 

abordagens simplistas e reducionistas do problema (ZUZKER, 1986). 

Actualmente, e devido a várias investigações reconhece-se que na origem desta 

disfunção, não existe apenas uma causa única. Assim, uma multiplicidade de factores 

podem contribuir para o desenvolvimento deste distúrbio, sendo difícil diferenciar qual deles 

é o mais importante ou iniciador. Factores genéticos e biológicos, socio-culturais, familiares, 

intrapessoais, interpessoais e situacionais, todos poderão ter um papel activo quer 

directamente quer indirectamente consoante o indivíduo e o seu contexto de vida. 

Pela evolução da ciência em geral e da psicologia em particular, outros modelos 

explicativos do uso, abuso e dependência de substâncias, surgem e desencadeiam uma 

procura incessante de uma melhor interacção do problema e de estratégias eficazes de 

intervenção. Dada a impossibilidade de análise de todos os modelos, seleccionámos alguns 

cujos aspectos mais relevantes passaremos a desenvolver. A selecção efectuada é baseada 

na importância que a esses modelos é reconhecida por grande parte dos estudiosos desta 

área e no facto de eles constituírem uma base da intervenção prática. 

 

4.1 - MODELO MORAL  

 

Este modelo baseia-se na moralidade cristã na qual uma pessoa com dependência 

de substâncias psicoativas é alguém que não tem “fibra moral” para resistir às tentações. 

Alcançou o seu ápice nos Estados Unidos no início do século XX, e, ainda hoje, muitos 

cristãos mais tradicionais consideram a ingestão de bebidas alcoólicas como sendo um acto 

pecaminoso (MARLET e GORDON, 1993). Em sociedades caracterizadas por uma 

mundividência religioso-cristã, a conceptualização dos distúrbios aditivos poderá estar 

imbuída de uma certa moralidade. O indivíduo com o problema de adição, era caracterizado 

como alguém com falta de “força de vontade” para regular o consumo de álcool assim como 

os comportamentos daí oriundos (desinibição, agressividade, indigência, etc.). MARLATT 

(1985a, p. 6), refere “ser o aditivo visto como alguém a quem faltava a fibra moral para 

resistir à tentação” reforçando VAILLANT, (1999, p. 28) que “os rótulos de malvados e 

repressivos são os marcos do modelo moral”. 

Como consequência desta perspectiva, o indivíduo aditivo era geralmente e no caso 

concreto do álcool, considerado como uma pessoa com falta ou diminuição de carácter 

moral, fraco e incapaz de resistir. Esta visão moral condena o bebedor excessivo e rotula-o 
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como indivíduo com comportamento pecaminoso, acentuando o sentimento de culpa e 

vergonha e responsabilizando-o pelo seu problema e como (BRICKMAN e cols citado por 

VAILLANT, (1999) acrescentam de fraqueza de carácter e de respeitabilidade. Segundo 

MILLER e cols. (1974), este modelo enfatiza a escolha pessoal como factor de causa para 

ser alcoólico e os problemas ligados ao álcool são vistos, implícita e explicitamente, como 

uma violação proposital de normas e leis. 

Para a resolução do problema o modelo não oferece alternativas, uma vez que esta 

característica intrínseca de “falta de vontade” que propiciou o indivíduo ao consumo, impede-

o também de atingir com sucesso a resolução do problema e torna-o por isso responsável 

pelos processos de recaída. Com tal posicionamento, qualquer tipo de intervenção 

terapêutica visando estratégias conducentes à prevenção de recaída seria então pura perda 

de tempo, pois só o indivíduo possui a capacidade de se ajudar a si próprio, estando tudo 

dependente da sua “força de vontade”. 

Este modelo, conduzia, como facilmente se compreende a limitações de vária ordem, 

desde a compreensibilidade do problema à solução do mesmo. Face a estas limitações e às 

repercussões cada vez mais preocupantes que este desencadeava, começa a esboçar-se 

uma visão diferente do problema. 

 

4.2 - MODELO MÉDICO  

 

Talvez esta mudança corresponda a uma deslocação do campo mítico-religioso para 

o campo “científico”. Este modelo convence o alcoólico de que ele é doente e que sofre de 

um problema médico. Quando o sujeito aceita a crença de que é impossível controlar a 

ingestão de álcool, poderá ter a consciência de que uma simples dose pode precipitar uma 

recaída descontrolada (MARLAT e GORDON, 1993). 

É no início do século passado, que se começa a considerar o alcoolismo como um 

problema médico e também psicológico (KURTZ, 1979). Considera WILKEY (1986), que esta 

mudança, se iniciou anteriormente e estaria intimamente ligada ao movimento de Alcoólicos 

Anónimos surgido em 1935. Outros autores, como MARLATT (1985), apontam a origem do 

modelo médico do alcoolismo ao século XIX, tal como o demonstram os escritos do médico 

americano Benjamim Rush. Na década de 40, é retomada esta conceptualização por E.M. 

Jellinek e cols. no Centro Yale para Estudos do Álcool (JELLINECK, 1960, citado por 

MARLATT, 1985a) e em 1956, a Associação Médica Americana declara oficialmente o 

alcoolismo como uma doença. 
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O modelo médico enfatiza a importância dos factores biológicos da adição, com uma 

focalização no álcool ou outra droga e nos seus efeitos farmacológicos. Nesta nova 

abordagem, o sujeito é considerado um “doente”, tendo no entanto subjacente a ideia de que 

o próprio não consegue controlar voluntariamente o seu comportamento, retirando-lhe assim, 

qualquer responsabilidade no desenvolvimento do problema, na sua modificação e na sua 

recaída, pois é considerada como uma reactivação da doença. A ênfase dada à influência de 

factores fisiológicos internos, sobrepõem-se à perspectiva moral, ganhando terreno a 

concepção de que os comportamentos aditivos se baseiam numa dependência física 

subjacente, enfatizando os factores predisponentes de ordem fisiológica, que se presume 

serem transmitidos geneticamente (MARLATT, 1985). Este modelo é aceite pela OMS e por 

muitas entidades ligadas á saúde. Apesar das suas limitações que referiremos adiante 

acarreta um significativo número de vantagens, trata-se de uma doença e 

consequentemente retira o estigma associado ao problema orientando-se o doente para a 

procura de auxílio no seu tratamento. 

O alcoólico, passa a ser entendido como portador de uma doença orgânica, da qual 

não tem que ter “vergonha”. É assumido que “o processo de doença estava latente mesmo 

antes do alcoólico ter tomado a primeira bebida, devido à predisposição genética, e 

permanece activo ainda que temporariamente «em remissão», mesmo se o alcoólico 

recuperado não beba, durante anos” (MARLATT, 1985a, p. 7). Para este autor esta nova 

conceptualização envolve um conceito básico “o controlo” que encerra em si um dos maiores 

paradoxos deste modelo. Por um lado, assume-se que o indivíduo não tem capacidade de 

controlo sobre o seu comportamento aditivo, pela influência dos factores fisiológicos internos, 

por outro, exige-se como única forma de tratamento, a abstenção total que é em si o controlo 

do comportamento. Nesta perspectiva, o indivíduo apenas consegue exercer o controlo 

enquanto mantiver a abstinência total, perdendo esse mesmo controlo logo que sofra uma 

recaída e reactivação da doença progressivamente. Este modelo, pela sua 

conceptualização, não dá grandes alternativas terapêuticas ao adito: ou mantém abstinência 

(controlo), ou recaída (perda de controlo). 

É interessante notar, que, se em termos etiológicos este modelo se afasta do modelo 

moral, ao nível do tratamento assume uma posição de aproximação, pela fórmula moralista – 

“não beberás”.  

O modelo médico possui algumas limitações que se reflectem a vários níveis: a 

explicação do problema com base nos factores genéticos é reducionista e contrária aos 

dados actuais da investigação, pois esta demonstra que na etiologia do alcoolismo existem 

factores múltiplos (FISHER e FARINA, 1979) e a desresponsabilização do próprio pelo seu 

problema, promove um comportamento passivo, com fraco envolvimento na adopção de 
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estratégias de mudança e com limitação nos objectivos do tratamento, (MARLATT, 1985a). 

Esta limitação dos objectivos, (abstinência total) propostos pelo modelo médico, tem gerado 

fortes controvérsias pelos que defendem que a bebida controlada pode ser um dos 

objectivos do programa de intervenção terapêutica. Esta controvérsia, é gerada e mantém-se 

pelo facto de, nos casos de abuso, as taxas de abstinência atingirem valores muito baixos e 

quando em alcoólicos, a manutenção da abstinência ter também percentagens igualmente 

baixas. Num estudo com 700 alcoólicos que participaram em vários programas típicos de 

tratamento, verificou-se que menos de 10% mantinham a abstinência por um período de dois 

anos após o tratamento (ARMOR e cols. 1978). 

Para MILLER e cols. (1974), as intervenções baseiam-se na identificação de pessoas 

que possuem problemas de alcoolismo, na informação da sua condição e no auxílio á 

compreensão e aceitação do diagnóstico, além de provocar a manutenção relacionada com 

a abstinência. Talvez devido às limitações apresentadas, este modelo impulsiona o 

aparecimento de duas novas abordagens do problema, tradicionalmente antagónicas, que 

são a psicanalítica e a comportamentalista. 

4.3 - MODELO DA APRENDIZAGEM SOCIO-COGNITIVA  

 

Ao longo da história verifica-se que as concepções sobre a aprendizagem têm sofrido 

progressiva evolução, em função das insuficiências com que o paradigma se vai 

confrontando como modelo explicativo do complexo fenómeno que é a aprendizagem. A 

teoria da aprendizagem social, surge como forma de rejeição à explicação de que o 

comportamento seja explicado somente tendo como base forças motivacionais sob a forma 

de necessidades, “drives” ou impulsos. 

Do paradigma do condicionamento clássico, em que a aprendizagem aparece como 

uma consequência da manipulação de estímulos que produziriam uma resposta previamente 

existente no repertório do indivíduo, passa-se para o condicionamento operante que explica 

a aprendizagem como um processo regulado pelas suas consequências, conseguindo-se 

assim promover o desenvolvimento ou eliminação de determinada resposta. 

BANDURA (1969), nas suas investigações demonstrou que a aprendizagem de 

muitos e variados comportamentos, é possível efectuar-se sem necessidade obrigatória de 

experiências directas e respectivas consequências, o que evidencia a perspectiva do autor 

quando refere que, embora uma grande quantidade de aprendizagens tenha lugar através do 

treino e reforço directo, grande parte do repertório comportamental da pessoa pode ser 

adquirido através de imitação ou daquilo que observa nos outros. 
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A teoria da aprendizagem socio-cognitiva, poderá ser entendida como uma teoria 

interaccionista, pois defende que os factores pessoais, ambientais e comportamentais, são 

mutuamente interactivos e determinantes uns dos outros, isto é, há uma causalidade 

multidireccional entre factores. ABRAMS e NIAURA (1987), reforçam esta ideia ao afirmarem 

que um comportamento específico só pode ser estudado e compreendido quando se 

consideram em simultâneo os factores pessoais, ambientais e comportamentais. 

BANDURA (1986), indica um conjunto de aptidões cognitivas básicas que influenciam 

o comportamento numa determinada situação, destacando: 

� A simbolização: consiste numa capacidade pessoal em desenvolver modelos 
cognitivos internos que o irão influenciar em tomada de decisão e acções futuras.  

� A antecipação:  será a capacidade que permite ao indivíduo conseguir antecipar as 
consequências de determinada acção. Estes dois factores cognitivos apresentados 
(simbolização e antecipação), possuem um papel importante na capacidade de espera de 
gratificação e permitem compreender o comportamento de abuso de produtos aditivos 
(ABRAMS e WILSON, 1983). Assim, as propriedades do álcool na gratificação e redução 
imediata da tensão poderão ser mais valorizadas do que as consequências a longo prazo; 
isto é, a gratificação imediata será mais forte do que a gratificação a longo prazo, 
resultante do controlo do comportamento.  

� A capacidade vicariante: permite a aprendizagem através da observação dos 
comportamentos de outras pessoas e das suas consequências. O modelamento é um 
processo que desempenha um papel importante no uso e abuso do álcool. 

� A auto-regulação: é a capacidade que o indivíduo possui para regular o seu 
comportamento mediante os seus padrões internos e a auto-avaliação das suas reacções  

� A auto-eficácia:  reflecte a percepção individual sobre as aptidões requeridas, para 
saber lidar eficazmente com uma situação específica. Este conceito, está associado ao de 
expectativas de auto-eficácia, isto é, define-se como aquilo que o sujeito pensa poder vir a 
fazer. Este tipo de expectativas, segundo Bandura, constituem os principais preditores da 
iniciação de uma acção (iniciativa), da quantidade de esforço dispendido numa tarefa e da 
persistência face a obstáculos e/ou circunstâncias adversas. Estas expectativas possuem, 
assim, um papel importante ao nível de esforços despendidos para lidar com situações 
adversas. Os comportamentos de manutenção de consumo ou abuso de álcool 
constituem-se preditores do sucesso do tratamento e garantes da prevenção de recaída.  

Os factores mencionados, aptidões cognitivas, consideram-se importantes para 

explicar e compreender a forma de uma pessoa agir em determinada situação. No caso de 

abuso de álcool podem determinar ou não o seu auto-controlo. 

Para BANDURA (1969, p. 536), “os alcoólicos como pessoas que adquiriram, através 

de reforço diferencial e de modelamento, expectativas de consumo de álcool como resposta 

a uma estimulação aversiva”. O autor refere assim, que diferentes variáveis influenciam o 

reforço contingente associado ao consumo de álcool, incluindo varáveis ligadas ao 

condicionamento clássico e operante. As normas culturais e a sua maior ou menor 

permissividade no consumo de álcool, poderão estar na base das diferenças do seu uso 

encontradas em diferentes culturas. Os agentes de modelamento do comportamento de 

bebida são, a família, os amigos, os padrões de bebida aceites socialmente e ligados a 
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situações específicas como refeições, celebrações e lidar com o stress. Os jovens aprendem 

precocemente como o álcool é usado e quais os comportamentos permitidos quando sob 

intoxicação alcoólica. 

Concomitantemente, com uma exposição inicial ao álcool, a pessoa pode ter outras 

experiências que lhe permitiram sentir efeitos positivos de redução de tensão. Assim, e por 

um processo de generalização de estímulos, recorre ao álcool sempre que se encontre em 

situações adversas e nestas circunstancias, o álcool teria uma função instrumental 

(BANDURA, 1969). Esta função pode perder o seu valor quando o consumo se torna 

excessivo e prolongado, ou seja, perante situações de dependência e de sintomas de 

abstinência. Neste caso, o recurso ao álcool assume outra função que não a inicial, pois 

factores biológicos podem interactuar com factores psicossociais na manutenção deste 

comportamento. 

Segundo o autor, pelo menos implicitamente, todo o comportamento de bebida, 

desde a abstinência ao beber social, até à dependência é gerido em vários graus pelos 

diferentes princípios da aprendizagem e este comportamento é adquirido e mantido por 

modelamento, reforço social, antecipação dos efeitos do álcool, experiências directas do 

efeito do álcool como gratificantes ou punitivas e dependência física. Este modelo, difere do 

modelo médico, quando defende, ser necessária uma progressão através dos diferentes 

estádios do alcoolismo, uma vez que as determinantes do comportamento de bebida podem 

variar em função do contexto e do tempo (JELLINEK, 1960). 

A teoria da aprendizagem socio-cognitiva, rejeita a existência de factores pessoais 

como por exemplo a personalidade alcoólica e a dinâmica interna, predisponentes do 

comportamento alcoólico. Para suportar esta posição, estudos longitudinais efectuados por 

vários autores (CAHALAN e cols. 1969; POLICH e cols. 1981; VAILLANT, 1983 e JESSOR, 

1984) encontraram uma grande variedade na evolução dos problemas relacionados com o 

álcool e dependência em diferentes indivíduos, assim como nos mesmos ao longo do tempo.  

Os princípios básicos da Teoria da Aprendizagem Socio-Cognitiva do Uso e Abuso de 

Álcool, assentam no desenvolvimento alcançado desde as primeiras formulações sobre o 

alcoolismo à luz da teoria da aprendizagem social, que foram acompanhados de um elevado 

número de estudos, uns que procuraram uma maior fundamentação empírica, outros uma 

maior compreensibilidade da influência dos diferentes factores neste fenómeno e outros 

ainda tentando refutar algumas das formulações iniciais. Apesar disso, ABRAMS e NIAURA 

(1987), enumeram um conjunto de princípios que sintetizam a interacção de diferentes 

factores no comportamento de beber. 
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� A aprendizagem do consumo de álcool faz parte integrante do desenvolvimento psicossocial e 
de socialização dentro de uma cultura. As crenças, atitudes e expectativas acerca do álcool 
são adquiridas precocemente, mesmo antes de qualquer experiência de consumo. A 
influência directa ou indirecta do meio cultural, da família, dos amigos, da publicidade e do 
reforço social estão na base deste comportamento de beber. Os próprios agentes de 
socialização são factores importantes, mas não suficientes para explicar o desenvolvimento 
do problema. 

� As predisposições individuais (biológicas, psicológicas, hereditárias ou adquiridas), podem 
interactuar com os factores de socialização e de contexto na determinação dos padrões de 
consumo inicial. Os factores genéticos, farmacológicos e psicossociais (défice de aptidões 
sociais, dificuldades de lidar com estados emocionais negativos, etc.), assim como a 
inexistência de modelos de comportamentos de bebida normal ou a existência de modelos de 
consumo excessivo, podem aumentar o risco de um consumo desadequado. 

� Experiências directas de consumo de álcool podem, por reforço negativo (redução da tensão) 
ou positivo (melhor interacção social), aumentar a probabilidade da continuação do consumo, 
que principalmente com doses baixas, são mediados pelas expectativas positivas obtidas 
acerca dos efeitos do álcool. 

� Quando os factores predisponentes individuais interactuam numa determinada situação para 
um consumo normal ou desadequado, será condicionada pela percepção que o indivíduo 
possui de lidar com essa situação com ou sem recurso ao consumo de álcool. Quando o 
indivíduo possui expectativas positivas de que é o álcool que lhe fornece aptidões para lidar 
com uma determinada situação, ou o alivia de emoções desagradáveis e se não encontra 
aptidões alternativas, a probabilidade de recorrer ao álcool aumenta. As situações de 
consumo excessivo poderão, ser condicionados pelas situações com que o indivíduo se tem 
de confrontar, pelas aptidões em lidar adequadamente com a situação e pela disponibilidade 
de obter álcool. 

� Quando o uso de álcool é contínuo, o indivíduo adquire tolerância, o que leva à situação de 
aumento progressivo das quantidades ingeridas para obter os mesmos efeitos. A tolerância 
poderá funcionar como um reforço directo e, simultaneamente como um mediador secundário 
dos consumos futuros. 

� Caso o padrão de consumo aumente ou se mantenha, desenvolve-se a dependência física 
e/ou psicológica, com aumento do risco do consumo ser reforçado negativamente para evitar 
os sintomas de abstinência. 

� O abuso do álcool não pode ser entendido apenas como resultado dos factores biológicos, 
situacionais e psicológicos. As situações de abuso, têm consequências individuais e sociais 
recíprocas a curto, médio e longo prazo, que podem manter ou aumentar o comportamento de 
bebida. Se numa fase inicial o comportamento de bebida é aceite e reforçado socialmente, 
com o aumento dos episódios de consumo excessivo as consequências negativas tornam-se 
mais pronunciadas, levando o indivíduo, a maiores dificuldades em se libertar e tenderá a 
refugiar-se mais no álcool para fugir às consequências negativas, tornando-as assim cada vez 
maiores. 

� A influência dos diferentes factores sociais, institucionais e intra-individuais no consumo de 
álcool, podem variar de indivíduo para indivíduo e no mesmo indivíduo ao longo do tempo. 

� A recuperação de um indivíduo com problemas de alcoolismo dependerá da sua capacidade 
para escolher e encontrar novas formas alternativas. Independentemente do que possa ser 
feito, o indivíduo precisará de adquirir aptidões, para lidar com as diferentes situações de vida 
e de auto-controlo para lidar com a necessidade de beber. 

Estudos experimentais confirmam e elucidam os processos de modelamento que 

exercem a sua acção na aquisição dos hábitos de bebida. CAUDILLE e MARLATT (1975), 

foram dos primeiros autores a constatar experimentalmente este processo quando, ao 

realizarem uma tarefa simulada de prova de bebidas alcoólicas, verificaram que entre 

estudantes bebedores sociais excessivos o consumo era maior quando expostos a modelos 
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de consumo excessivo do que quando expostos a modelos de consumo ligeiro. Estudos de 

HENDRICKS e cols. (1978), por sua vez, mostraram que os efeitos de modelamento se não 

verificavam quando o sujeito e o modelo não desempenhavam a tarefa em sincronia. Outros 

estudos, mostraram que os efeitos de modelamento são influenciados pelo contexto 

(STRICKER e cols. 1979), pela história de bebida e sexo (LIED e MARLATT, 1979) e pelo 

tipo de interacção entre os companheiros (COLLINS e cols. 1985). 

A teoria sócio-cognitiva defende que a família e os pares podem influenciar tanto o 

início como a manutenção do comportamento de bebida dos jovens, através de atitudes 

gerais, padrões e valores veiculados, assim como pelo modelamento de comportamentos de 

bebida em contexto social. Alguns estudos, apontam as atitudes dos pais face ao álcool 

como um dos melhores preditores do seu abuso nos adolescentes (O’LEARY e DONOVAN, 

1976; BARNES, 1977; WECHSLER e MADDEN, 1979 e MCDERMOTT, 1984), não existindo 

no entanto para DAVIES e STACEY (1972), uma relação linear. 

Relativamente à influência da família no consumo de álcool, a teoria da 

aprendizagem social, subvaloriza os factores de modelamento, mas não poderemos deixar 

de referir que para outros autores, estes factores por si só não podem explicar as diferenças 

encontradas entre descendentes de alcoólicos e não alcoólicos, advertindo para a 

importância de outros factores, nomeadamente os genéticos. 

As investigações realizadas no âmbito da predisposição genética para o alcoolismo, 

as alterações comportamentais em filhos de alcoólicos e o possível aumento de disposição 

para o uso e abuso de álcool pelos descendentes de famílias com história de alcoolismo, 

nem sempre são consistentes, tornando-se até confusos pela disparidade de resultados 

obtidos. Estudos efectuados comparando jovens filhos de alcoólicos e de não alcoólicos, nos 

seus padrões de bebida (ALTERMAN e cols. 1989; JOHNSON e cols. 1989; PANDINA e 

JOHNSON, 1989) não encontraram diferenças significativas entre os dois grupos quanto à 

quantidade e frequência do uso, idade de início de consumo, frequência de intoxicação, 

razões e contexto de bebida, tendo os filhos de alcoólico referido maior número de 

consequências negativas devidas ao uso (KNOWLES e SCHROEDER, 1989; PANDINA e 

JOHNSON, 1989) e maior número de episódios de tratamento (PANDINA e JOHNSON, 

1990). CHASSIN e cols. (1988), concluíram que a história familiar de abuso de álcool está 

associada a mais altos níveis de consumo de álcool, em quantidade e frequência, mais 

consequências negativas e baixo rendimento escolar. 

Ainda que as evidências indiquem que a ligação entre história familiar de alcoolismo e 

o desenvolvimento de alcoolismo possa incluir factores genéticos (CLONINGER e cols. 

1987; GOODWIN, 1988) a força destes factores e a natureza desta ligação é ainda pouco 
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conhecida. Todavia, têm sido encontradas diferenças significativas no temperamento de 

filhos de alcoólicos, apresentando estes, níveis mais elevados de actividade, impulsividade, 

busca de sensações, sociabilidade, hiperactividade, comportamentos anti-sociais, rebeldia e 

agressividade quando comparados com filhos de não alcoólicos (SAUNDERS e SCHUCKIT, 

1981; WERNER, 1986; MANN e cols. 1987; TARTER, 1988; SHER e cols. 1991 e 

OHANNESSIAN e HESSELBROCK, 1994). Estes autores concluíram também que estas 

características mediavam significativamente a relação entre história familiar de alcoolismo e 

o envolvimento com o álcool por parte dos filhos. Outros estudos, têm mostrado que filhos de 

alcoólicos revelam níveis de auto-estima mais baixos e níveis de ansiedade, stress e 

depressão mais elevados do que os filhos de não alcoólicos (REARDSON e MARKWELL, 

1989). 

Apesar de algumas limitações, vários autores, são unânimes ao afirmarem que os 

filhos de alcoólicos terão uma maior probabilidade de desenvolverem problemas 

relacionados com o álcool do que os filhos de não alcoólicos (LEVENSON e cols. 1987; 

TARTER, 1988; PETERSON e cols. 1991; JOHNSON e cols. 1991; KUSHNER e cols. 1993; 

OHANNESSIAN e cols. 1994). 

Estudos da relação de história familiar de alcoolismo e resposta psicofisiológica ao 

stress indicaram que o potencial efeito reforçador do álcool (capacidade para atenuar certas 

respostas fisiológicas ao stress) era mais acentuado nos indivíduos de “alto risco” (com 

história alcoolismo) do que nos sujeitos de baixo risco, ou seja, os indivíduos de risco 

beneficiavam de uma maior redução ou contenção do stress em situações stressantes do 

que os indivíduos de não risco (LEVENSON e cols. 1987). 

CLAIR e GENEST (1986), encontraram resultados que os levaram a concluir que os 

indivíduos com história familiar de alcoolismo, apresentavam maiores níveis de conflito 

familiar, menor coesão familiar e menor orientação cultural e intelectual quando comparados 

com os indivíduos sem história familiar de alcoolismo. Demonstraram também que famílias 

alcoólicas possuem dificuldades na selecção de estratégias de resolução de problemas e um 

processo comunicativo mais negativo e hostil quando comparado com famílias não 

alcoólicas.  

Assim a história familiar de alcoolismo, parece ser um dos factores mais fortemente 

associados ao desenvolvimento deste problema. Os dados disponíveis embora não 

inteiramente consistentes e conclusivos apontam e defendem uma certa susceptibilidade 

genética, no que se refere ao alcoolismo (GOODWIN, 1983, 1985; TARTER, 1988). Mas 

como já foi referido, não é apenas um factor único o responsável pelo problema de abuso de 
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substâncias, mas sim um conjunto de factores, cuja interacção contribuirá para esse 

acontecimento. 

Para FINN e cols. (1990), o alcoolismo surge precocemente (antes dos 25 anos) em 

indivíduos descendentes de famílias com história de alcoolismo e associa-se frequentemente 

a distúrbio de personalidade anti-social. Esta associação não é directamente proporcional 

pois pelo facto do indivíduo descender duma família com problemas de alcoolismo não é 

obrigatório que este venha a desenvolver alcoolismo e descender de famílias sem problemas 

de alcoolismo não significa estar imune a eles.  

OHANNESSIAN e cols. (1994), verificam que a sociabilidade era mais acentuada 

entre os adolescentes filhos de alcoólicos e apresentava-se como um mediador significativo 

entre o alcoolismo paterno e a frequência de bebida, não se tendo verificado relações 

significativas entre o alcoolismo materno e os comportamentos de bebida dos filhos. 

TARTER (1988), defende que os filhos de alcoólicos poderão ser mais desinibidos nos seus 

comportamentos, incluindo os sociais, que influenciaram o comportamento de bebida. Para 

SHER (1991), a explicação é diferente argumentando que jovens mais sociáveis têm maior 

probabilidade de estarem expostos a situações facilitadoras de bebida. 

FARATE (2001, p. 130), refere-se à importância deste modelo pelas influências 

interpessoais desempenham papel decisivo no acto de consumo podendo surgir de forma 

directa, por imitação e reforço social, de forma indirecta por influência de um elemento 

significativo e condicional pela alternância de uma mais forte influência. 

Face à diversidade de opiniões, PIHL e cols. (1990), referem ser necessária uma 

melhoria metodológica para poder eliminar muita da confusão que actualmente obscurece a 

verdadeira natureza da predisposição genética para o alcoolismo. 

A idade poderá constituir um outro factor que influencia a relação existente entre as 

atitudes dos pais face ao álcool e o seu consumo pelos adolescentes. O início de consumo 

em idades muito precoces, parece ser fortemente influenciado pelas atitudes dos pais, mas 

com o aumento de idade, a influencia dos pares parece sobrepor-se à dos pais e, 

consequentemente, passa a haver uma mudança no contexto em que o jovem consome 

bebidas alcoólicas (DAVIES e STACEY, 1972; HARFORD, 1983). Alguns estudos apontam 

que a influência dos pais se exerce através das normas, enquanto que a dos pares se 

exerce mais através dos comportamentos de bebida. No jovem adulto, parece haver uma 

confluência das influências dos pais e dos pares (MC DERMOTT, 1984). 

O género tanto do progenitor como do descendente mostra nalguns estudos ter 

efeitos diferenciais importantes. Os indivíduos com pai alcoólico consumiam mais álcool, 

mostravam maior preocupação com o seu beber e com a probabilidade de terem problemas 
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de bebida do que os indivíduos do grupo de controlo (OHANNESSIAN e HESSELBROCK, 

1994). 

Relativamente à relação entre traços de personalidade e o risco para o alcoolismo, 

parece existir no presente pouco suporte empírico, pois a maioria dos estudos não é 

conclusiva, o que não acontece relativamente ao risco associado de ter pais alcoólicos. Este 

elevado risco, é frequentemente calculado como sendo 3 a 5 vezes superior ao das pessoas 

que não têm pais alcoólicos, embora tal risco possa ser mediado por factores genéticos, de 

aprendizagem ou de imitação (MC KENNA e PICKENS, 1981 e HARBURG e cols. 1982). 

Os autores FIALKOV (1985) e NEWCOMB e cols. (1986), defendem que vários 

factores presentes durante a infância aumentam o risco subsequente de desenvolvimento de 

alcoolismo e até de abuso de outras substâncias. Entre outros destacam os factores 

psicossociais relacionados com o status demográfico urbano, baixo nível económico, pobre 

afiliação religiosa e cultural, facilidade de acesso ao álcool, história familiar de alcoolismo, 

conflitos familiares, identificação com grupos de fraca adaptação às normas e valores 

sociais. 

Pelos estudos realizados parece existir alguma “predisposição” para o alcoolismo 

baseada em inclinações comportamentais hereditárias ou temperamentais, que em 

interacção com o ambiente físico e social, contribuem para o modelamento do 

desenvolvimento da personalidade e do comportamento aditivo (TARTER, 1988). 

A relação entre os diferentes graus de uso de substâncias e os défices de 

competências, dependem do período de desenvolvimento em que o individuo se encontra. 

Os jovens grandes consumidores apresentam dificuldades de auto-identidade e défice de 

competências pessoais e sociais geralmente acompanhados de problemas relacionados com 

actividades escolares. Nos bebedores excessivos adultos jovens, observa-se o uso da 

substância para lidar com problemas ou stress ou ajudar a superar situações de inibição 

(JOHNSON e PANDINA, 1991). Nos adultos descendentes de famílias alcoólicas observam-

se problemas com intimidade, confiança nas pessoas, identificação e expressão de 

sentimentos quando comparados com descendentes de famílias não alcoólicas. 

Algumas determinantes do comportamento de bebida como normas culturais, 

modelamento, influência dos pares e as primeiras experiências com o álcool, devem ser 

considerados como factores desenvolvimentais, pois constituem o processo de 

aprendizagem social que interferem no consumo de álcool. As próprias experiências de vida, 

em graus diferentes, poderão ser modelados por factores hereditários genéticos/biológicos e 

factores psicológicos predisponentes. A aprendizagem social e os factores experiênciais em 
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interacção, contribuem para os diferentes padrões de consumo do álcool, risco de abuso e 

dependência que varia de pessoa para pessoa (ABRAMS e NIAURA, 1987). 

Para os autores referenciados e outros como (MARLATT, 1985a; 1985b; 1985c; COX 

E KLINGER, 1990 e BECK e cols. 1993), este padrão de consumo será influenciado pelo 

que consideram de determinantes cognitivas e ambientais imediatas do comportamento de 

bebida. Nestas determinantes, incluem-se os antecedentes (contexto ambiental, expectativas 

e crenças), o manancial de aptidões para lidar com a bebida e o aspecto cognitivo, 

emocional e fisiológico do jovem no acto de beber.  

Para a teoria da aprendizagem sócio-cognitiva, os factores cognitivos são os 

mediadores das interacções pessoa-situação, logo a decisão de beber ou não é determinado 

pelas expectativas de auto-eficácia e expectativas acerca dos efeitos do álcool em 

determinado contexto. Assim, um conjunto específico de mecanismos cognitivo-

comportamentais interfere na adequada auto-regulação ao impulso de beber e na 

capacidade de atraso da gratificação nos bebedores normais. Nos bebedores regulares o 

consumo interfere na capacidade de saber avaliar e diferenciar os contextos em que é 

adequado beber, em possuir um conjunto de aptidões gerais e específicas flexíveis para lidar 

com as situações sem recurso ao álcool ou com um consumo moderado, em conhecer as 

consequências negativas a curto, médio e longo prazo do abuso de álcool e em saber 

encontrar a gratificação imediata do reforço obtido (prazer ou redução da tensão). 

MARLATT (1985a), assume que um comportamento de bebida, se torna disfuncional 

quando a pessoa recorre de forma repetitiva ao uso de álcool não aceitando o seu consumo 

exagerado e as consequências negativas dessa situação. O abuso, caracteriza-se 

geralmente por expectativas de gratificação, alívio da situação stressizante imediata, 

moderada antecipação de resultados desejados e expectativas de baixa auto-eficácia para 

atingir os objectivos ou lidar de forma adequada com a situação, o que se traduz numa 

dependência biopsicológica que, em conjunto com outros factores levará à manutenção do 

comportamento de bebida independentemente da etiologia inicial determinante. 

Esta teoria, para alguns investigadores, enaltece a responsabilidade individual, 

tornando-o assim responsável pela sua auto-destruição e até merecedor da situação que 

criou. Na verdade, a pessoa não poderá ser apontada como única responsável pelo 

processo de aprendizagem, pelo défice de aptidões, capacidade para tolerar o stress, 

problemas de auto-controlo, crenças e expectativas disfuncionais mediada por uma cultura, 

modelos de vida e a influência dos média. Também para MARLATT (1985a), apesar de ser 

um padrão de comportamento aprendido, a pessoa não é totalmente responsável pela sua 
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aquisição. Neste contexto parece importante destacamos os factores determinantes do 

comportamento de bebida: 

Factores situacionais : Vários estudos têm relacionado variáveis situacionais 

(contexto social) e padrão de consumo de álcool. WILLIAMS (1966) verificou que, em 

contextos sociais informais, existia maior probabilidade de vivenciar efeitos positivos do 

consumo de álcool do que em contextos mais formais. Por outro lado o contexto social tem 

efeitos no comportamento de bebida. Na realidade na presença de bebedores excessivos, os 

sujeitos consumem mais álcool do que quando na presença de bebedores ligeiros, com 

diferenças observadas de acordo com a capacidade de interacção dos modelos 

(sociáveis/não sociáveis), sendo a influência dos modelos superior quando estes 

estabeleciam uma boa interacção social. Também COLLINS e cols. (1985), concluíram que a 

taxa de consumo variava em função da taxa de consumo do modelo e do seu índice de 

sociabilidade. 

Estas conclusões poderão ser limitativas, já que, em grande parte tiveram em 

consideração modelos excessivos versus ligeiros, geralmente efectuados em laboratório o 

que permitiu um melhor controlo das variáveis em estudo, podendo funcionar como 

falseador, quando se procede à generalização dos resultados a outros contextos. Estas 

limitações também tiveram em consideração o facto de na sua maioria serem efectuados em 

estudantes bebedores não problemáticos e normalmente do sexo masculino. No seu 

conjunto, estes estudos revelam a existência de relação significativa entre o contexto social e 

o padrão de consumo bem como com o comportamento individual quando sob o efeito do 

álcool, pelo que devemos ser cautelosos a fazer generalizações. 

Factores Cognitivos: No processo informativo existe um conjunto de variáveis que 

quer pelo défice ou excesso devemos ter em consideração, já que podem influenciar a 

tomada de decisão do indivíduo beber, quando e quanto beber e do comportamento 

adquirido quando sob o efeito do álcool (ABRAMS e NIAURA, 1987; BECK e cols. 1993). De 

entre os factores interferentes os autores salientam: 

� As expectativas individuais dependem do processo de aprendizagem social realizado e dos 
modelos (bebedores normais, e/ou excessivos), ou a ausência de normas culturais acerca do 
consumo moderado. 

� Os indivíduos podem enfatizar as consequências positivas imediatas e desvalorizar ou ignorar as 
consequências negativas a longo prazo ou falsas expectativas de resultado, favorecendo assim a 
ingestão excessiva. 

� A pessoa pode acreditar que o consumo de álcool é uma óptima forma de elevar o humor ou 
activar o processo fisiológico. 

� O consumidor pode ter um défice de aptidões gerais para gerir o stress diário ou atingir objectivos 
sem o recurso ao álcool. 
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� O défice de aptidões específicas pode resultar em dificuldades, para regular de forma adequada o 
comportamento de bebida. 

� O indivíduo pode desprezar os indicadores psicofisiológicos e comportamentais dos efeitos do 
álcool. 

O consumo do álcool envolve pessoas com histórias de aprendizagem social 

individuais e únicas que em situações específicas e em estados emocionais específicos se 

influenciam e optam pelo álcool para satisfazer necessidades e expectativas 

biológicas/fisiológicas e cognitivo-emocionais (MARLATT e GORDON, 1985; WILLS e 

SHIFFMAN, 1985 e ABRAMS e WILSON, 1986). A teoria da aprendizagem sócio-cognitiva 

tem contribuído para a compreensão do papel das expectativas como variável mediadora do 

consumo de álcool e do comportamento adoptado sob os seus efeitos. 

As expectativas e os motivos do consumo de bebidas alcoólicas, têm sido 

consideradas como determinantes do comportamento de bebida e trouxeram novas 

informações que enriqueceram a compreensibilidade dos problemas relacionados com o 

álcool. O termo “expectativa”, quando aplicado ao álcool, é por vezes utilizado de forma 

indiscriminada traduzindo até conceitos diferentes. Inicialmente assumiu o sentido de 

expectativas de efeito ou de resultado, que quando associado às crenças acerca dos efeitos 

do álcool e como resultado do processo de aprendizagem, foram sendo desenvolvidas numa 

idade precoce pela interacção com a família, pares e contexto com tradução posterior nas 

primeiras experiências de contacto com o álcool.  

Posteriormente BANDURA (1969), nos seus trabalhos sobre a compreensão do 

processo de recaída do alcoólico, considera que o termo “expectativa” passou a estar ligado 

às expectativas das consequências resultantes do processo de modificação do 

comportamento do alcoólico (abstinência ou redução da ingestão), ou seja, as expectativas 

de consequências envolvem a avaliação que o próprio faz acerca da sua capacidade para 

lidar com a nova situação (não beber ou beber moderadamente), em contextos de alto risco, 

designando-as assim de expectativas de auto-eficácia. 

Quando contudo, foi considerado o efeito das expectativas em conjugação com o 

contexto de bebida, obteve-se um melhor esclarecimento e compreensão relativa a alguma 

inconsistência das teorias farmacológicas e das teorias da aprendizagem com base nos 

paradigmas clássico e operante. 

A teoria da aprendizagem social do abuso do álcool (ABRAMS e NIAURA, 1987), 

defendem que algumas características individuais (hereditárias ou adquiridas) se constituem 

como factores predisponentes do risco do alcoolismo e quando em interacção com factores 

situacionais e ambientais podem diminuir a capacidade de lidar de forma eficaz com o álcool, 

pois diminui a percepção de auto-eficácia e aumenta a probabilidade do consumo, dado que 
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toda a aprendizagem se efectuou no sentido de que o álcool ajuda a resolver situações de 

alto risco.  

A literatura revela que as diferenças biológicas hereditárias na tolerância ao álcool, 

podem conduzir a um aumento do reforço dos seus efeitos (SCHUCKIT, 1980) a défices 

cognitivos e/ou neuropsicológicos (SCHAEFFER e cols. 1984) a desordens afectivas 

(depressão e ansiedade) (SCHUCKIT, 1987a) e a défices de aptidões sociais (O’LEARY e 

WILSON, 1987). A combinação destas diferenças individuais para ABRAMS e NIAURA, 

(1987), não predisporá de forma mais relevante os indivíduos para o risco de alcoolismo que 

outro tipo de combinações de diferenças individuais, pois são múltiplos os factores 

conducentes à iniciação do abuso do álcool. 

Para a teoria da aprendizagem, o factor aptidões sociais assume uma particular 

relevância, dado que um défice destas aptidões tem consequências no desenvolvimento e 

manutenção do consumo excessivo, no tratamento e processo de recaída. Estas 

consequências devem-se ao facto da existência de restrição das alternativas em contexto 

social e da diminuição do controlo sobre as actividades, ambiente e acessibilidade a 

alternativas desejáveis (BANDURA, 1969). Se este défice se mantém ao longo do processo 

de desenvolvimento, as probabilidades deste se tornar um dependente alcoólico aumenta. 

Quando o indivíduo não possui formas alternativas de gerir situações e aprendeu que a 

ingestão de álcool lhe fornece alívio imediato das emoções adversas experienciadas, o seu 

défice produz um aumento de ansiedade e tensão, considerados situações de alto risco. Os 

pré-alcoólicos na generalidade, apresentam um défice de aptidões sociais que podem ser 

modelados pelos pais ou determinados com base em características biológicas hereditárias. 

Nos adolescentes com problemas de bebida (JESSOR, 1984), concluiu que estes 

apresentavam problemas comportamentais associados. O próprio uso do álcool pode ser um 

factor de manutenção dos défices de socialização pré-existentes ou até condicionar uma 

aprendizagem adequada das aptidões sociais ao longo do desenvolvimento. 

A decisão de beber ou não beber, ou beber moderadamente ou em excesso, é 

condicionada por um conjunto de aptidões gerais e específicas individuais, que funcionam 

como determinantes na regulação do consumo do álcool. No âmbito das aptidões gerais, 

podemos considerar a saúde mental e física, as relações interpessoais e o trabalho, entre 

outras. Nas aptidões específicas propiciadoras do uso moderado de álcool, figuram a 

capacidade para discriminar os indicadores de intoxicação e as aptidões de recusa quando 

sob pressão do grupo. 

Nos jovens, JESSOR e JESSOR (1977), encontraram como factores preditores, um 

défice de aptidões gerais traduzidas num baixo rendimento escolar, comportamento anti-
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social, conflitos familiares e baixa auto-estima, podendo até o défice de aptidões aumentar a 

probabilidade de um percurso de bebida excessiva até à dependência, após as primeiras 

experiências de consumo. Nestes, a percepção e as expectativas (aumento da auto-estima, 

da imagem social, da redução da tensão, do apreço dos amigos) influenciam 

significativamente o consumo e o padrão adoptado. 

É em situações de interacção social que as bebidas alcoólicas se encontram 

normalmente presentes, por vezes de forma subtil, sentindo-se a pessoa de alguma forma 

pressionada a beber. No contexto português, em que a recusa de uma bebida é por vezes 

considerada quase como ofensa, há necessidade de possuir um bom reportório de aptidões 

gerais e um óptimo reportório de aptidões de recusa e a capacidade de decidir quando parar 

de beber. 

Em indivíduos alcoólicos a visão ou cheiro de álcool, favorecem o consumo ou 

diminuem as aptidões de recusa (BINKOFF e cols. 1984; BINKOFF, 1985). Assim a auto-

regulação para o consumo em contexto social, implica uma atenção especial aos indicadores 

fisiológicos e às aptidões sociais e cognitivas. 

A capacidade de beber de forma moderada é determinada por um conjunto de 

factores, assumindo os mecanismos cognitivos de auto-regulação, um papel preponderante 

independentemente do contexto. Estes podem dividir-se em função das dimensões 

intrapessoais que incluem factores de ordem cognitivo-emocional e dimensões 

psicofisiológico-bioquímico em que a inadequação de mecanismos para lidar com estados 

relacionados com este tipo de factores (fadiga, aborrecimento, stress, tensão, ira) poderão 

proporcionar um escape no uso/abuso do álcool. 

O consumo de álcool, poderá conduzir a processos manipulativos do humor, podendo 

aliviar ou aumentar estados emocionais negativos, bem como exacerbar estados emocionais 

positivos, situação esta, que pode ser explicada como sendo resultado das expectativas 

individuais e dos efeitos da acção bifásica do álcool. 

Esta acção bifásica do álcool, refere-se ao facto de o seu consumo poder ser 

escolhido tanto para diminuir estados negativos como para aumentar estados emocionais 

positivos, ou seja, redução e indução da activação resultantes da interacção dos factores 

bioquímicos com os factores psicológicos. Inicialmente após a sua absorção assume uma 

acção estimulante com consequente subida da alcoolémia. Entre 0,5 - 0,8 gr/litro funciona 

como um estimulante sentindo-se o sujeito eufórico e com uma agradável sensação de 

activação, mas com o aumento da taxa de alcoolémia, iniciam-se os efeitos depressores de 

forma mais acentuados, que se traduzem em redução da tensão, sedação e diminuição da 

adversidade dos estados emocionais negativos (MELLO, 1968). 
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RUSSEL e MEHRABIAN (1975), defendem que os efeitos bifásicos do álcool, 

resultam em diferentes padrões de consumo em antecipação aos resultados desejados no 

momento. Um estudo de MC COLLAM e cols. (1978) em que intervieram 60 bebedores 

sociais, revelou que as sensações eram mais acentuadas na fase de ascensão da taxa de 

alcoolémia do que na fase descendente, tendo-se daí inferido que os factores 

farmacológicos podem interagir com os factores psicossociais ao longo do tempo. Deste 

modo, a força do reforço é em parte determinada pelo período de tempo entre a recompensa 

e o comportamento e o efeito farmacológico imediato (euforia), poderá tornar-se como um 

estímulo poderoso em situações futuras. 

Assim, em síntese, podemos referir que o uso/abuso de álcool é influenciado por um 

conjunto variado de determinantes situacionais e pessoais do momento. Será um 

comportamento com deficit adaptativo ou disfuncional, se utilizado para lidar em função da 

auto-eficácia e expectativas acerca dos efeitos do álcool e o recurso ao mesmo é 

considerado a melhor alternativa para atingir os objectivos. Os factores situacionais e os 

efeitos de modelamento, são influenciadores do uso/abuso que, quando associados a 

factores operantes, desencadeiam consequências reforçadoras ou punitivas do 

comportamento. Os efeitos da acção bifásica do álcool conjuntamente com as expectativas 

acerca do seu efeito, são também importantes factores de determinação do consumo. 

Por outro lado, verificamos que a interacção de diferentes factores pode contribuir 

para o consumo do álcool como forma de resolução imediata de problemas ou de lidar com 

eles, como sejam os factores stressores situacionais, factores cognitivos, estados biológicos 

e psicológicos.  

Também concluímos que, após o início de consumo a interacção do grau de 

intoxicação e as aptidões de recusa poderão ser utilizadas como controladoras da 

continuidade da ingestão de álcool. Quando este início se justifica como forma de lidar com 

situações, o risco de abuso aumenta e quando associado a uma deficiente auto-regulação, a 

tolerância e a sintomas de abstinência funcionam como factores impulsionadores do 

processo e da transição de um consumo moderado para um consumo excessivo, com 

aumento do problema (ABRAMS e WILSON, 1986). 

 

4.4. - MODELO MOTIVACIONAL 

 

Este modelo do uso do álcool reconhece diferentes estilos de bebida, pautando os 

bebedores num contínuo entre o não aditivo e o aditivo. Assim, o beber excessivamente, 

ocorre quando os factores contribuintes para a decisão de beber se sobrepõem aos da 
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decisão para não beber e decidir beber envolve componentes como as expectativas e os 

processos emocionais (PERVIN, 1983 e KLINGER, 1987). 

Para COX e KLINGER (1988), a decisão consciente ou inconscientemente do 

indivíduo consumir ou não álcool depende do facto de esperar ou não consequências 

positivas desse consumo. Segundo os autores, a base para o uso/abuso de álcool é 

motivacional, referindo que desde as experiências passadas com o álcool à situação de vida 

actual, vão surgindo um conjunto de factores modeladores da reactividade neuro-química do 

álcool que ajudam a formar expectativas de mudança emocionais como consequências da 

bebida. 

4.4.1 - Factores Influentes na Decisão de Beber 

COX e KINGER (1988, 1990), consideram que a decisão de beber resulta de uma 

combinação de processos emocionais e racionais, assente na mudança efectiva esperada 

como consequência do beber e em que as consequências imediatas esperadas assumem 

um papel primordial na decisão. O indivíduo no período pré decisão de beber, pode pensar 

nas consequências negativas originando-lhe alguma apreensão, mas, se obtiver alívio ou 

prazer no momento presente, esta decisão pode sobrepor-se à que lhe faria pensar nas 

consequências negativas a longo prazo. 

Esta tomada de decisão e todos os factores nela envolvidos, podem ser não 

“conscientes” “e automáticas” e embora, as primeiras decisões possam por vezes ser 

conscientes, podem conduzir a um conjunto sequencial de decisões nos quais a quantidade 

de álcool consumida ocorre de forma automática.  

Para os mesmos autores, o comportamento aditivo é, determinado pelos nexos 

motivacionais do indivíduo e por processos susceptíveis de análise formal em termos de 

valor dos estímulos, expectativas, processos afectivos e tomada de decisão. Se as decisões 

são voluntárias, o indivíduo pode ter controlo sobre elas, mas se conflituosas, colocam o 

indivíduo na decisão de escolha entre a próxima bebida e as consequências negativas dessa 

decisão. Consideram ainda que a decisão de beber ou não beber depende da interacção de 

diversos factores dos quais salientam:  

a) - Factores históricos: Ajudam a determinar e compreender a natureza das experiências 
passadas com o álcool e que no presente influenciam a motivação para beber. Consideram como 
mais importante, as características de personalidade, o ambiente sócio-cultural e a reactividade 
bioquímica individual ao álcool. 

b) - Factores actuais:  Destacam a qualidade e quantidade de estímulos positivos ou 
negativos, isto é, as razões ou motivos para beber e assentam nas seguintes premissas:  

� Os sujeitos bebem com o objectivo de obter determinado efeito (COX e KLINGER, 1988);  
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� O comportamento de beber, motivado por diferentes necessidades ou com diferentes 
funções é caracterizado por um único padrão de antecedentes e consequências (CUTTER 
e O’FARRELL, 1984). 

Assim, os indivíduos que recorrem ao álcool para gerir emoções negativas, 

provavelmente aprenderam a fazê-lo por falta de opções mais adaptativas para gerir as 

emoções. Para (COOPER e cols. 1988), o próprio consumo continuado conduz o sujeito a 

alguma deterioração das capacidades adaptativas o que favorece, por sua vez, a 

dependência psicológica. Opiniam ainda, que nos sujeitos que bebem por razões sociais de 

simpatia consonante com o comportamento normativo, o consumo de bebidas alcoólicas não 

está geralmente relacionado com um défice de aptidões sociais, forma de gerir, ou 

problemas de bebida.  

Os modelos motivacionais do uso de álcool, defendem que o comportamento de 

beber, é motivado por diferentes necessidades e constituem fenomenologicamente 

comportamentos distintos. Se tentarmos compreender os motivos subjacente ao beber, 

poderemos obter melhor compreensão das situações pelos quais o indivíduo provavelmente 

bebe, da quantidade que bebe, das consequências do consumo, e qual a possível 

intervenção terapêutica mais adequada. De entre os diversos motivos verbalizados pelas 

pessoas e já estudados por MCKAY e cols. (1992) e ABBEY e cols. (1993) destacam-se o 

aumento da sociabilidade, o fomentar a desinibição, o aumentar o poder e a força, o evitar 

problemas, a diversão, o gozo, as razões ritualistas, etc.  

Os motivos são importantes no desenvolvimento do problema e nas diferentes 

modalidades de tratamento, no entanto a sua avaliação tem sido até hoje 

predominantemente efectuada de forma indirecta como por exemplo através da análise 

funcional dos comportamentos e situações de bebida. No entanto para LEIGH, (1990), 

motivos e expectativas não são sinónimos, considerando que os motivos são factores mais 

próximos esclarecendo esta afirmação com o seguinte exemplo: uma pessoa pode 

desenvolver uma determinada expectativa pessoal acerca do efeito do álcool mesmo antes 

de ter iniciado o seu consumo, mas isto não o conduzirá necessariamente a obter esse efeito 

apenas pelo facto de esperar essa expectativa. 

Para THOMS e cols. (1993), os factores situacionais e os estímulos positivos ou 

negativos são dois conjuntos de factores com forte impacto na decisão de beber, levando-os 

a considerar a envolvência de factores motivacionais e factores situacionais no contexto 

social de uso/abuso de álcool.  

c) - Mediadores cognitivos dos efeitos esperados e da reacção a esses efeitos: 
As expectativas acerca do efeito do álcool podem ser positivas ou negativas, de curto ou longo prazo 
e os diferentes tipos de expectativas que o sujeito possui orientá-lo-ão a beber ou não beber (COX e 
KLINGER, 1988).  
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Consideram-se como mediadores cognitivos os pensamentos, percepções e 

memórias que determinam a natureza das expectativas acerca dos efeitos directos (químico) 

ou indirectos (instrumental) a que o consumo da bebida alcoólica conduz. 

4.4.2 – Características Individuais 

Alguns estudos referem existir algumas características de personalidade que são 

frequentemente observadas em indivíduos detentores de problemas relacionados com o 

álcool (COX, 1983, 1985, 1987; KUSHNER, SHER, 1993; SHER e TRULL, 1994). Com 

efeito, apesar de actualmente se rejeitar a noção de “personalidade alcoólica” são 

encontradas nestes indivíduos, tanto no período pré-problemas como em situação de 

dependência características específicas, destacando-se entre outras o inconformismo, 

impulsividade, busca de sensações e de reforço, fraca tolerância à frustração, agressividade, 

extroversão, anti-sociabilidade, sendo que a baixa auto-estima e depressão são mais 

frequentes nos consumidores excessivos (EARLEYWINE, 1993b; VAN HASSELT e cols. 

1993; TRULL e SHER, 1994). 

Para COX e KLINGER (1988, 1990), defensores do modelo motivacional, a 

personalidade afecta a motivação pessoal para o uso/abuso do álcool, porque é modeladora 

do impacto de outras variáveis que influenciam o beber e pela influencia que tem sobre os 

estímulos não químicos da vida da pessoa. 

Com efeito a influência da personalidade sobre o uso/abuso do álcool, é aceite por 

vários autores e tem sido amplamente investigada e discutida, mas, como afirma NATHAN 

(1988), até aos dias de hoje, nem a teoria nem a investigação sobre a personalidade dos 

possíveis dependentes alcoólicos, tem sido suficiente para uma compreensão mais eficaz da 

etiologia, desenvolvimento e tratamento do problema, pois ainda não se conseguiu 

comprovar empírica e convincentemente a existência de relação entre estes factores e a 

etiologia, desenvolvimento, tratamento e resultados do consumo excessivo. 

A própria definição de personalidade, tem afectado a investigação nesta área, assim 

como a inexistência de critérios ou provas standardizadas para se poder estabelecer nexos 

de causa/efeito com o alcoolismo ou comportamento aditivo (NATHAN, 1988). Para tal o 

autor, considera assim necessário, que:  

� o traço de personalidade ou factor deve preceder os primeiros sinais ou ser uma marca directa 
e duradoura do problema e não uma simples consequência previsível; 

� o traço de personalidade deve ser específico para o problema em causa e não um 
antecedente, coincidente ou consequente a outros problemas que acompanham paralelamente 
a dependência do álcool ou da droga; 

� o traço de personalidade deve ser discriminativo de tal forma que permita um diagnóstico ou 
uma previsão confiável; 
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� o traço de personalidade deve ser relacionado com o abuso tendo como base evidência 
empírica confirmada independentemente, e não apenas em situações clínicas. 

Os estudos sobre personalidade e alcoolismo têm privilegiado sobretudo a relação 

entre personalidade e etiologia. Para NATHAN (1988), há grande dificuldade em separar 

factores predisponentes de comportamentos concomitantes. Assim, questiona-se se a 

depressão e o comportamento anti-social são a causa do abuso de substâncias, um efeito 

delas, as duas coisas, ou nenhuma delas, ou se, se identificam uma com a outra. Por 

exemplo uma situação familiar conflituosa, um fracasso conjugal, uma profissão não 

desejada ou outros factores stressores ambientais, são causa, efeito ou as duas coisas 

relativamente ao uso/abuso de álcool. Estes factores têm sido associados etiologicamente 

ao uso/abuso do álcool, mas sabemos também que são frequentemente apontados como 

consequência deste. Outros estudos apontam que certos comportamentos anti-sociais são 

mais frequentes em futuros bebedores que noutras pessoas, mas devido à elevada taxa de 

comportamentos anti-sociais na população em geral, e porque alguns bebedores excessivos 

nem sempre manifestaram comportamentos anti-sociais anteriores, questiona-se se a 

diferença é significativa no caso dos bebedores excessivos para poder ter valor preditivo. 

Para JESSOR e JESSOR (1977) e KANDEL (1978, 1980), os adolescentes de risco 

podem-se identificar antes de se tornarem aditivos, pela sua independência, incapacidade 

em valorizar as instituições convencionais, visão crítica da sociedade e tolerância à 

transgressão. Contudo, VAILLANT (1983), considera que os estudos longitudinais 

realizados, têm sido controversos devido ao cepticismo que veio lançar sobre os defensores 

de uma personalidade pré-alcoólica, ao concluirem ser o comportamento anti-social na 

adolescência o único preditor individual do alcoolismo. 

TARTER (1988), tentou esclarecer a relação e associação do factor hereditariedade 

com a personalidade e consumo de álcool tendo as conclusões dos seus estudos indicado 

que os jovens filhos de alcoólicos apresentam maior risco de alcoolismo e manifestam, com 

maior frequência, sintomas de hiperactividade, défices de auto-regulação emocional, de 

planificação, de memória, de funcionamento motor, de processamento de linguagem e 

dificuldade de adaptação às leis e normas escolares e da comunidade. Este autor, defende 

os termos de “traços de comportamento hereditários” e “características pessoais” em 

detrimento do termo “personalidade” propriamente dita.  

MILLER (1985), afirma que os factores de personalidade que predispõem para o 

alcoolismo, a existirem, ainda estão por identificar e que os estudos acerca da personalidade 

pré-alcoólica têm encontrado poucas características ou padrões típicos além dos 

directamente atribuíveis aos efeitos do excesso de consumo de álcool. 
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Os estudos desenvolvidos no sentido de situar a origem do alcoolismo em 

determinado tipo de personalidade, têm sido acompanhados de outros que tentam identificar 

a influência de determinado factor ou factores de personalidade nas diferentes formas de 

evolução e manifestação do alcoolismo no indivíduo, isto é, de que forma ele se vai 

relacionando com o álcool, com os hábitos, dependências e adições que o uso/abuso lhe 

pode proporcionar. Assim, neste contexto, seria fácil prever que tipo de bebedor e de 

problemas se esperariam de determinado tipo ou características de personalidade.  

BECK (1983), propõem duas dimensões influenciadoras do funcionamento 

psicológico do indivíduo que traduzem características da personalidade e que podem 

predispor os indivíduos para distorções cognitivas e exacerbação das respostas emocionais 

a acontecimentos ambientais como por exemplo a ansiedade e tristeza. Refere-se à 

sociotropia e autonomia que podem ser considerados como dois extremos de uma mesma 

linha, isto é, alguns indivíduos que circulariam ao longo deste contínuo, representando nos 

seus lugares um conjunto de atitudes e de esquemas de pensamento e acção. O autor 

chama a atenção para a influência que estas características de personalidade poderão ter 

tanto nos padrões de consumo, como nos indicadores de recaída. 

Na dimensão da Sociotropia observam-se indivíduos que investem nas relações 

interpessoais, considerando-se eles próprios de acordo com a afeição e aceitação pelos 

outros. As principais necessidades serão a aceitação, suporte interpessoal, intimidade, 

compreensão, prestígio e estatuto social, dependentes do feedback social para a 

gratificação, motivação, direcção e modificação de ideias e comportamento. São sensíveis a 

acontecimentos que possam ameaçar a manutenção do suporte social e que ponham em 

perigo o seu prestígio ou estatuto social. Estes indivíduos cedem mais facilmente à pressão 

social, o que facilitará a recaída em situações de frustração dos seus objectivos. 

Na dimensão da Autonomia observam-se indivíduos com tendência para o 

investimento na sua independência, liberdade de acção e expressão, privacidade, direitos 

pessoais e auto-determinação. As principais necessidades serão a preservação da sua 

integridade e autonomia, particularmente sensíveis a situações que limitem a sua expressão 

individual, os seus projectos e o seu funcionamento físico (BECK, 1983; CLARK e cols. 1995 

e CLARK e OATES, 1995). 

Face às consequências nefastas e ao notório mal-estar social que o abuso do álcool 

está a causar na maioria das sociedades contemporâneas, o conhecimento preditivo nesta 

área da investigação, seria vantajoso para o estabelecimento e implementação de 

estratégias educativas preventivas e de reabilitação. 
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Contudo, um problema a considerar, é o facto dos investigadores não manterem uma 

consistência com o modelo multidimensional da etiologia do alcoolismo apesar de 

defenderem a adequação deste modelo (NATHAN, 1988). O autor refere que se tem 

verificado algum fracasso na sua aplicação, pois a maioria dos estudos neste âmbito têm-se 

restringindo a um único constructo de personalidade por exemplo a sociopatia, ou a 

examinar o poder preditivo de um único instrumento de personalidade. Por outro lado, são 

escassos os estudos que analisam a capacidade preditiva de um construto ou de um 

instrumento da personalidade em conjugação com outros factores de risco de cariz 

fisiológico, ambiental, ou psicossociológica (DONOVAN, 1986; PEELE, 1986). 

Um dos maiores problemas nesta área de investigação assenta, segundo NATHAN 

(1988), na dificuldade em separar atributos e factores de personalidade e comportamentos 

derivados do alcoolismo, daqueles que possam considerar-se como causa e antecedentes, e 

os que são meramente coincidentes ou concomitantes. 

Outra dificuldade situa-se no facto de certos tipos/traços de personalidade serem 

comuns a alcoólicos e a não alcoólicos. Alguns autores, afirmam que muitos alcoólicos 

preenchem os critérios de diagnóstico de personalidade anti-social (STABENAR, 1984; 

HESSELBROCK e cols. 1985), a qual estaria ligada a um início de abuso de álcool precoce 

e a maiores excessos e problemas associados com a bebida. Outros, indicam uma certa 

relação entre a dependência alcoólica e a depressão COX, (1985). BENSON e WILSNACK 

(1983) e COX (1985), evidenciam que muitos alcoólicos que entram em tratamento, 

apresentam baixos níveis de auto-estima e elevado grau de ansiedade e depressão. Alguns 

autores, verificaram ainda que os indivíduos abusadores do álcool correspondem com maior 

frequência aos critérios de diagnóstico de personalidade anti-social da DSM-IV do que os 

não abusadores. 

Pelo exposto, consideramos fracos os nexos consistentes estabelecidos entre 

factores de personalidade e consequente abuso do álcool. Os preditores apontados 

encaminham-nos mais a nível de comportamentos e atitudes relacionados com 

comportamentos anti-sociais na infância ou na juventude, do que a nível de personalidade 

propriamente dita. Mas, o carácter preditivo do comportamento anti-social é relativo e incerto, 

porque muitos anti-sociais não são bebedores excessivos e muitos bebedores excessivos 

não têm comportamentos anti-sociais. Considerada a personalidade como elemento preditor 

de alcoolismo, como descriminador dos vários tipos de bebedores e como condicionante da 

reacção ao tratamento, os estudos permanecem inconclusivos deixando uma ampla e 

integradora área de investigação para aprofundar. 
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 4.4.3 – Influências sócio-culturais e ambientais 

Os factores sócio-culturais influenciam como já referenciado, o uso de bebidas 

alcoólicas, de tal forma, que no nosso País o consumo de álcool se faz em altas doses e os 

problemas daí resultantes, parecem advir de práticas culturais ancestrais. Estas diferenças 

culturais nas práticas de consumo, e os diferentes pontos de vista sobre o álcool, são 

culturalmente transmitidas desde a infância. COX e KLINGER (1988), sublinham que, as 

diferentes experiências passadas e a motivação presente podem ser adquiridas pelos 

comportamentos vigentes da cultura ambiental. 

Ainda dentro dos grupos culturais, outras variáveis sociais referenciadas por WHITE e 

cols. (1990), são o comportamento de bebida dos pais, amigos, pares do grupo e mass 

média e o reforço ou não de tais comportamentos serem ou não um apelo a hábitos de 

consumo de bebida alcoólica. 

Os factores situacionais denominados de “microambientais” por MCCARTY, (1985) 

(contexto físico, o estar só ou com outras pessoas e o encorajamento ou desencorajamento 

recebido das outras pessoas) inserem-se no contexto ambiental imediato à decisão de 

beber. Outros factores, como a regulamentação legislativa do álcool, o seu custo, a 

assecibilidade e a publicidade à bebida entre outros, são também para CONNORS e 

TARBOX (1985), factores a considerar.  

Os factores motivacionais interagem com os estímulos positivos relacionados com 

factores presentes e considerados pela pessoa, indutores de experiências gratificantes 

(prazer e emoções positivas). Os estímulos negativos nocivos são geralmente responsáveis 

pelas emoções negativas experienciadas. A ausência de estímulos positivos facilitadores 

para atingir os objectivos desejados e a presença de expectativas considerando o álcool 

facilitador dessas expectativas cria condições favoráveis para o consumo. Também, se a 

pessoa considera a sua vida insatisfatória pela presença de elementos nocivos e 

simultaneamente possui expectativas de que o álcool permite a eliminação desses 

elementos, consumir será um factor de exacerbação das emoções positivas. 

Do conhecimento da combinação de factores situacionais (onde e quando) com os 

motivacionais (porque), podem resultar esclarecimentos sobre os diferentes padrões de 

bebida e até possibilitar o conhecimento de outros factores inerentes ás abordagens que 

privilegiam os factores intrapessoais (crenças, motivações e expectativas). Por exemplo, 

uma determinada situação (festa, convívio) pode proporcionar motivações individuais, (estar 

alegre, facilitar a interacção) mas que quando ausentes noutras situações interferem no 

padrão de consumo. 



   
 

178

BECK e SUMMONS (1986, 1987), estudaram adolescentes bebedores e verificaram 

que factores do contexto social de bebida, distinguia bebedores problema de bebedores não 

problema. Outros autores concluíram que os factores sociais exercem uma influência directa 

no consumo do álcool, independentemente das expectativas (WEBB e cols. 1993). 

CORCORAN e cols. (1993), reforçam estas ideias ao afirmarem que quando os sujeitos se 

encontram sós, a decisão de beber assenta exclusivamente na escolha da bebida a 

consumir, sendo as expectativas do beber aumentar o gosto/prazer físico e social. Quando 

acompanhado, o único preditor da escolha da bebida a consumir é o receio da avaliação 

negativa por parte dos outros (CORCORAN e cols. 1993). 

COLLINS e MARLATT (1981) e KARLSHER e GELLER (1989), demonstraram a 

confluência de vários factores, nas opções e comportamentos de bebida, que vão desde o 

impacto do ambiente às pressões sociais exercidos sobre o sujeito, à força de hábitos ou das 

expectativas pessoais acerca do álcool. A própria influência do contexto social na decisão do 

bebedor é mediada por outras variáveis passadas ou concomitantes – cognitivas, 

motivacionais de personalidade e outras.  

Existe alguma discordância relativamente ao número e natureza das dimensões 

específicas dos motivos (THOMBS e cols. 1993). Alguns autores identificaram apenas uma 

ordem de motivos para o consumo (COOPER, 1994) outros, identificaram cinco ou seis 

diferentes (CUTTER e O’FARRELL, 1984; JOHNSTON e O’MALLEY, 1986), e outros ainda 

não encontraram distinção (GOLDING e cols. 1992). 

Para COX e KARLING (1998), os motivos podem ser caracterizados ao longo de 

duas dimensões: a valência que pode ser positiva ou negativa e a fonte subdividindo-se em 

interna ou externa. Assim, o sujeito pode beber para obter um efeito positivo (reforço 

positivo) ou para evitar uma situação adversa (reforço negativo) e pode beber devido a uma 

recompensa interna (lidar com estados emocionais internos), ou recompensa externa 

(aceitação ou aprovação social). Neste contexto, os mesmos autores classificam os motivos 

de beber em duas classes:  

a) - Motivos de reforço positivo: Motivos de Intensificação Emocional (“melhoria”) - 
internamente gerados, associando ao beber uma melhoria de humor ou do bem-estar. 

b) - Motivos de reforço negativo:  Motivos de Coping – internamente gerados e com o 
objectivo de reduzir ou regular emoções negativas e Motivos de Conformidade – externamente 
gerados, associando ao beber o evitamento da censura ou rejeição social (evitar custos 
sociais). 

A maior parte dos estudos têm centralizado predominantemente a atenção nos 

motivos de coping e motivos sociais, sendo os de “melhoria”, ligados ao estado de humor, e 

os de “conformidade”, ligados ao evitamento de custos sociais, ainda pouco estudados 

(COOPER, 1994).  
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Quanto aos motivos de melhoria, alguns estudos indicam que algumas pessoas 

bebem para mudar de humor predizendo estes, um padrão de bebida excessiva e situações 

que conduzem a ela (COOPER, 1994). Relativamente aos motivos de conformidade, os 

estudos são escassos, no entanto, as conclusões de estudos com amostras de adolescentes 

(JOHNSTON e O’MALLEY, 1986; WINDLEY e BARNES, 1988), indicam que poucos 

adolescentes referem motivos de conformidade para beber e que raramente estão 

relacionados com o beber excessivo. Acresce referir que, nos estudos dos vários tipos de 

motivos (melhoria, conformidade, coping e sociais) a escassez de dados inibe conclusões 

consistentes nos dois primeiros (COOPER e cols 1988; COOPER e cols. 1992, CUTTER e 

0’FARRELL, 1984). Os motivos de coping encontram-se relacionados com um uso de álcool 

excessivo, problemático e geralmente solitário. BRENAN e cols. (1986), alertam para a 

facilidade com que se pode passar do beber social para o beber problemático e excessivo e 

nesta perspectiva, tanto o beber por motivos sociais como de coping pode levar a um 

consumo excessivo. 

Para COOPER (1994), cada motivo de beber está associado a um contexto, às 

consequências relacionadas com a bebida e é geralmente consistente com as expectativas. 

Consumir para melhorar o humor implica um beber excessivo, em contextos tolerantes e até 

encorajadores do beber excessivo, como por exemplo em bares, mas só indirectamente está 

relacionado com problemas associados à bebida. 

Estudos nos adolescentes bebedores por motivos sociais, indicam-nos uma 

consistente associação de álcool ocasional não problemático e em situações de convivência, 

estando positivamente associados com a quantidade e frequência do consumo e com o 

beber em situações de celebração (festas). Os motivos de conformidade no uso do álcool 

estão negativamente associados á quantidade e frequência do consumo usual e com o 

beber excessivamente, mas positivamente associados com o consumo em festas onde a 

pressão para beber é maior. 

COOPER (1994), quando compara estudos seus de 1992 e 1994 vem revelar a 

existência de uma estabilidade ao longo do tempo dos efeitos nos motivos de coping, sociais 

e de melhoria do humor, o que permite considerar os motivos como preditores dos futuros 

padrões de consumo e dos problemas relacionados com o álcool. Por outro lado têm-se 

demonstrado uma relação entre a decisão de beber e o efeito emocional desejado que o 

sujeito se considera incapaz de obter sem o álcool: mais poderoso; mais humano 

(WILSNACK, 1976; BENSON e WILSNACK, 1983); menos ansioso e deprimido 

(LANGENBUCHER e NATHAN, 1983). 
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Outros estudos, verificaram existir diferenças entre a vida dos sujeitos alcoólicos 

submetidos a tratamento que se mantiveram abstinentes e a daqueles que recaíam 

observando-se nos primeiros mais mudanças positivas ao nível das relações interpessoais, 

funcionamento profissional, estatuto económico, saúde física e emocional (TUCKER e cols. 

1985). Este empenhamento em actividades positivas era verbalizado pelos sujeitos que 

mantinham a abstinência (VAILLANT, 1983) demonstrando também MARLATT (1985c), no 

seu estudo o valor de actividades alternativas gratificantes como factor propiciador da 

prevenção de recaída. Assim, parece evidente que um sujeito alcoólico, após período de 

abstinência deixe de consumir, se desenvolver outras aptidões e encontrar outras fontes de 

satisfação alternativas à bebida. Será pois importante considerar que as estratégias 

utilizadas para reduzir as consequências do consumo de álcool deverão incluir os padrões 

de consumo e a compreensão dos antecedentes do comportamento de beber, não 

descurando que os motivos ou razões psicológicas de beber, ocupam um importante papel 

no uso do álcool e um conhecimento profundo destes factores ajudará na compreensão 

desta problemática. 

 

4.4.4 – Reactividade Bioquímica ao Álcool 

A investigação realizada sobre a reactividade bioquímica ao álcool (CLONINGER e 

LI, 1985 e SCHUCKIT e cols. 1985), tem demonstrado a existência de mecanismos 

bioquímicos subjacentes ao reforço dos efeitos do álcool e parecem estar sob controlo 

genético e predispor certas pessoas a desenvolver problemas com o álcool (NATHAN, 

1986).  

É sobretudo na forma como estes mecanismos actuam, que os estudos se mostram 

inconclusivos e pouco claros considerando PEELE (1986), que o papel da predisposição dos 

factores genéticos tem sido exagerado. Contudo, são evidentes as diferenças individuais na 

metabolização do álcool e dos seus subprodutos, que reguladas por diferentes níveis de 

enzimas de metabolização do organismo são por sua vez determinadas geneticamente 

(CLONINGER e LI, 1985). A literatura refere que sujeitos com baixo nível de enzimas de 

metabolização do acetaldaído, experienciam efeitos físicos negativos mais fortes do que os 

que possuem níveis mais elevados dos referidos enzimas, predispondo os primeiros a beber 

menos do que os segundos. Também para HUNT (1990), os mecanismos bioquímicos que 

interferem na intensidade dos efeitos positivos do álcool e que poderão estar sob controlo 

genético, parecem estar relacionados com o efeito particular que o álcool e os seus 

metabolitos têm nas membranas neuronais e neurotransmissores e nos seus receptores 

cerebrais. 
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Independentemente da reacção bioquímica ao álcool os factores psicológicos e sócio-

culturais terão um peso decisivo na motivação para beber assim como no desenvolvimento 

de tolerância e dependência física, devido ao seu uso continuado. Assim, quando o indivíduo 

tem experiências gratificantes de contacto com a bebida, logo reforçadoras do 

comportamento, possui uma maior probabilidade de aumentar o consumo podendo esse 

reforço estar associado a uma reactividade bioquímica positiva ao álcool, à aprovação sócio-

cultural e à aceitação dos pares.  

Nesse sentido, sujeitos que no passado tenham sido reforçados a beber e sejam 

detentoras de características pessoais promotoras de bebida poderão tornar-se mais 

facilmente consumidores excessivos do que os possuidores de experiências anteriores 

negativas de reactividade bioquímica ao álcool, com características pessoais não promotoras 

do consumo. As experiências reforçadoras propiciam também o desenvolvimento de 

expectativas positivas acerca do álcool o que, em situações de ambivalência favorecerá a 

decisão de beber (COX e KLINGER, 1988). 

Os efeitos químicos esperados traduzem-se na expectativa de que o efeito químico 

do álcool alterará o seu estado emocional. Se as expectativas forem no sentido positivo a 

decisão de consumir será facilitada, se o sujeito possui expectativas negativas acerca do 

efeito químico do álcool a decisão de consumo será retraída. 

Em síntese, as alterações do estado emocional, esperada pelo efeito directo e 

indirecto do consumo do álcool, pode relacionar-se a quatro categorias: expectativas 

positivas de aumento do humor, expectativas de redução do humor positivo, expectativas de 

redução do humor negativo e expectativas de aumento do humor negativo e é em função da 

extensão e categoria dos efeitos esperados, que será tomada a decisão de beber ou não 

beber. Os efeitos esperados antecipados, resultam em estados emocionais positivos ou 

negativos (alegria, tristeza, alívio ou medo) e contribuirão significativamente para uma 

aproximação ou afastamento do consumo de álcool, no momento da tomada de decisão. 

Para este modelo, os conflitos são resolvidos através do balanço das emoções 

antecipatórias que acompanham o processo do conflito da escolha e são idênticos a outros 

tipos de conflitos psicológicos, podendo aplicar-se os princípios da teoria geral do conflito e 

decisão. 

 

4.5 – MODELO BIOPSICOSSOCIAL 

 

Os actuais estudos sobre comportamentos aditivos, consideram múltiplos os 

determinantes do alcoolismo, conceptualizando-os como um fenómeno biopsicossocial. O 
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alcoolismo, dependerá da interacção duma aprendizagem em situações envolventes de 

factores fisiológicos e a forma como estes são interpretados e rotulados pelo sujeito, sendo 

as componentes fisiológicas e cognitivas, factores indissociáveis da experiência total do 

processo de alcoolismo. Para LINDSMITH (1969), nem os factores fisiológicos nem os 

cognitivo-psicológicos, são por si só, suficientes para explicar o alcoolismo. 

A abordagem biopsicossocial, não enfatiza de forma exclusiva a componente 

fisiológica (modelo médico), nem a responsabilidade pessoal no desenvolvimento do 

problema (modelo moral), mas salienta, a responsabilidade do sujeito na mudança do 

comportamento. Assim, todo o processo de mudança para ser concretizado implica a 

participação activa do sujeito, assumindo-se que os padrões de comportamento 

disfuncionais, adquiridos por influência de diversos factores, são possíveis de ser alterados 

através da aprendizagem de formas alternativas de lidar com a situação/problema. Reforça 

MARLATT (1985a), estas opiniões, quando afirma que nos comportamentos aditivos, é 

importante fazer a distinção entre responsabilidade pelo desenvolvimento do problema e 

responsabilidade pela solução do mesmo, assim como, entre os factores assumidos como 

determinantes-etiologia e os factores associados à mudança e tratamento do distúrbio. 

Devido às características específicas deste modelo, optou-se por designá-lo de 

“Biopsicossocial” embora os seus autores (MARLATT e GORDON 1985), o denominem de 

modelo de “Auto-Controlo” e outros autores, como BECK e cols. (1993) o considerem um 

modelo Cognitivo das Adições. 

Independentemente da designação que lhe é atribuída, a sua abrangência e 

ecletismo, tornam-no um marco de referência obrigatória para todos os que se dedicam ao 

estudo e intervenção deste tipo de distúrbios. Esta convergência, implica o reconhecimento 

(DONOVAN e CHANEY, 1985; MARLATT e cols. 1988) de que o risco do desenvolvimento 

de dependência, pode aumentar face aos processos biológicos no contexto dos factores 

ambientais (CONNORS e TARBOX, 1985). 

4.5.1 - Princípios e Conceitos Fundamentais 

Surgem novos horizontes hermenêuticos para a intelecção dos fenómenos aditivos 

baseados em mudanças cognitivos ao nível da psicologia da aprendizagem social e da 

psicologia social experimental, que contribuíram para uma compreensão ampla e abrangente 

das diferentes fases: início, manutenção, cessação e recaída. 

É acerca do processo de recaída que MARLATT e GORDON (1985), desenvolvem 

um novo modelo denominado de Relapse Prevention (Prevenção da Recaída), pelo qual 

pretendem explicar a recaída e contribuir para uma nova visão deste problema, dado que se 

continua a assistir a elevadas taxas de recaída. Este modelo resulta numa conceptualização 
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abrangente, inovadora e globalizante na compreensão e tratamentos dos distúrbios aditivos. 

É um modelo hermenêutico, com perspectiva interventiva e eclética, dado que se baseia em 

conceitos dos vários paradigmas que têm surgido em psicoterapia. Aplica-se ao uso de 

drogas (álcool ou outras), substâncias auto-destrutivas, e a todo um conjunto de actividades 

aditivas, com padrão de hábito compulsivo no qual o sujeito procura um estado de 

gratificação imediata (MARLATT, 1985ª). 

Estuda também as determinantes dos hábitos aditivos (antecedentes ambientais e 

situacionais, crenças, expectativas, história familiar e as experiências prévias com a 

substância ou actividade) acompanhados pela procura das consequências destes 

comportamentos e por uma compreensão dos efeitos reforçadores contributivos do aumento 

do uso e das consequências negativas inibidoras desse comportamento e ainda, as 

reacções sociais e interpessoais vivenciados antes, durante e depois de terem iniciado um 

comportamento aditivo. A importância dos factores sociais envolvidos na aprendizagem 

inicial do comportamento aditivo e no desempenho subsequente da actividade, uma vez 

consolidado o padrão de comportamento são também importantes neste processo. 

Pela diversidade das variáveis em jogo e sua importância no desenvolvimento, 

manutenção e recaída do comportamento aditivo, este modelo é considerado por muitos 

autores uma abordagem multidimensional destes comportamentos, isto é, um Modelo 

Biopsicossocial que ultrapassa a mera perspectiva de prevenção de recaída. 

Assenta no pressuposto de que os comportamentos aditivos são padrões de 

comportamentos mal-adaptativos sobre-aprendidos, utilizados como forma de gerir as 

situações desagradáveis, obtendo assim um alívio da situação aversiva, ou uma gratificação 

imediata. As consequências destes comportamentos terão reflexos negativos em diferentes 

áreas da vida do indivíduo como saúde, família, relações sociais, auto-estima, e o uso 

ocasional ou moderado do álcool, com concomitante consciência das consequências 

negativas que poderá ser considerado aceitável, desde que não se torne frequente e 

repetitivo e sem consciência das consequências negativas a longo prazo (MARLATT, 1985ª). 

As crenças irracionais e as consequências das acções e emoções são para ELLIS e 

cols. (1988), aspectos importantes no desenvolvimento e manutenção do comportamento 

aditivo. Os autores consideram o sujeito como possuidor de uma forma de pensamento que 

designam de “aditiva” (automática, aprendida, praticada continuamente e resistente à 

mudança) constituída por um conjunto de crenças auto-verbalizações e atribuições que 

aplica em três domínios: o seu problema, as emoções negativas provocadas pelo problema e 

tentativas de mudança e as crenças e pensamentos sobre si próprio como pessoa (auto-

controlo e valor pessoal).  
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Nesta linha de pensamento, o alcoólico tende a cometer erros cognitivos no 

processamento da informação acerca do meio, das interacções com os outros e consigo 

mesmo, inferências arbitrárias, sobregeneralizações e pensamento dicotómico entre outros 

aspectos, resultando numa imagem global negativa com sentimentos auto-depreciativos 

reveladores de insegurança que contribuem para manter o comportamento aditivo. Este 

comportamento, é desenvolvido e mantido por um conjunto de “dinâmicas cognitivas” 

relacionadas com a baixa tolerância à frustração (bloqueadora da abstinência), intoxicação 

como forma de coping, e como equivalente de falta de valor e necessidade de excitação 

(ELLIS e cols. 1988). 

Para a prevenção da recaída, MARLATT (1985a), enaltece as determinantes 

imediatas (contexto de precipitação) e subsequentes reacções à primeira retoma de 

consumo após um período de abstinência, ou de uso controlado. Após o tratamento, a 

pessoa tem uma percepção de controlo (auto-eficácia) que se mantém enquanto for 

abstinente ou com controlo adequado. Esta percepção, mantém-se até ao confronto com 

situações de alto risco, o qual aumentam a probabilidade de deslize. Contudo, nem todos os 

deslizes conduzem irremediavelmente à recaída podendo até permitir a aprendizagem de 

novas aptidões e tornar o indivíduo mais apto a gerir de forma eficaz as determinantes do 

deslize ocorrido. No esquema seguinte, MARLATT (1985a) apresenta as variáveis 

intervenientes no Modelo de Prevenção de Recaída. 

Figura 2 - Modelo Cognitivo-Comportamental do Processo de Recaída (Marlatt, 1985 a, p. 39) 
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tornam relevantes como suporte teórico e que são: determinantes situacionais, expectativas, 

atribuição de causalidade e o processo de tomada de decisão. 

4.5.2 - Determinantes Situacionais 

ABRAMS e NIAURA (1987), sugerem que o contexto ambiental e social no qual 

ocorre o acto de beber, os sentimentos e crenças individuais acerca da bebida servem como 

determinantes parciais do comportamento de bebida. Estas variáveis, pessoais e 

situacionais, influenciam-se reciprocamente, o que torna muitas vezes difícil a distinção da 

preponderância de umas sobre as outras, assim como a origem de diferentes contextos e 

padrões de consumo, sendo a compreensão das influências contextuais no comportamento 

de bebida, considerado um aspecto central nas abordagens cognitivo-comportamentais. As 

investigações sobre os factores situacionais ou contexto em que a bebida ocorre e a sua 

relação com os diferentes tipos de consumo, são ainda inconclusivas e escassas sendo na 

sua maioria efectuadas em populações de estudantes ou com alcoólicos em que 

habitualmente se avaliam as determinantes de recaída, o que tem limitado as conclusões. 

Para identificar as situações específicas de bebida dos jovens adolescentes, várias 

investigações (BECK e SUMMANS 1987), têm tentado conjugar a influência de factores 

motivacionais e sociais, para definir um “contexto social de bebida adolescente”. Dos 

resultados obtidos realça-se que:  

� Os jovens utilizam o álcool em situações de desafio, processo inerente ao seu normal 
desenvolvimento com aumento de solicitação de competência social, desafio e negação das 
regras e restrições impostas pelos adultos, estados emocionais negativos, aceitação dos pares e 
tentativa de conquista da sua autonomia e maturidade;  

� O consumo de álcool nos adolescentes é mediado por factores intrapessoais (expectativas), e 
factores interpessoais (relação com os pais e companheiros) e situações ocasionais (beber em 
casa dos amigos quando os pais estão ausentes, apostas de bebida, fins de semana e festas).  

BECK e cols. (1993), concluíram que nos adolescentes o consumo de bebidas 

alcoólicas ocorre geralmente nos seguintes contextos:  

� Socialização – na ausência dos adultos, com amigos e passar o tempo de forma agradável;  

� Escolar – beber nas actividades de vida académica, geralmente como desafio às normas;  

� Situações de stress – quando se sentem cansados, tensos ou deprimidos;  

� Situações de grupo – o consumo de álcool é condição de aceitação e de conformidade;  

� Contexto familiar – com controlo familiar, (supervisão e conhecimento dos adultos). A “facilitação 
social” é o contexto que aparece mais associado com as formas de abuso problemático, levando 
os autores a concluir que o beber excessivo, a condução sob os efeitos do álcool e as 
intoxicações estão relacionadas com diferentes contextos ou situações de bebida. 

CAREY (1993), num estudo sobre as determinantes de bebida excessiva entre 

estudantes, observou que estes bebedores apresentavam um maior consumo quando 

confrontados com situações de pressão social para beber, ou quando desejosos de passar 
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um momento agradável com amigos, em contextos de emoções agradáveis ou de 

desconforto físico, sendo as situações que envolvem emoções agradáveis igualmente 

consideradas como de maior risco para um consumo excessivo, tanto pelos bebedores 

ligeiros como moderados. Nas situações que envolviam emoções desagradáveis, os 

bebedores excessivos não aumentavam o consumo de bebida comparativamente com 

outros tipos de bebedores. Para FROMME e DUNN (1992), as crenças acerca dos efeitos do 

álcool influenciam a quantidade de álcool ingerida e o contexto social influencia a percepção 

dos estados emocionais após a bebida. 

A maioria dos estudos efectuados sobre o contexto de bebida e sobre a forma como 

este influência o consumo de álcool debruçou-se sobre o contexto social. Para PLINER e 

CAPPELL (1974), há uma relação forte entre o ambiente social e a resposta subjectiva ao 

álcool sendo o beber em grupo, propiciador de mais experiências afectivas e o beber solitário 

propiciador de mais respostas fisiológicas. SHER (1985) considera que as experiências 

subjectivas de intoxicação são diferentes do que quando os sujeitos bebem sozinhos ou 

acompanhados. Também HARFORD, (1983) e COLLINS e cols. (1985), verificaram existir 

relação entre as características do consumo dos companheiros e o consumo individual, 

observando que este aumenta ou diminui consoante o consumo do grupo. 

Por outro lado, estudos sobre os feitos do contexto no consumo de álcool, realizados 

por HARDFORD (1983), indicam que este é geralmente mais elevado em bares do que em 

casa, mas para FROMME e DUNN (1992), a frequência é mais elevados em casa. Os 

autores citados apontam como prováveis justificações o ambiente, o número de pessoas 

presentes e a publicidade existente nos bares. Estes resultados são muitas vezes dedutíveis 

por mera observação ou senso comum, sendo por isso inconclusivos e limitados já que 

sujeitos diferentes reagem de modo diferente às mesmas situações de bebida. É necessário 

por isso, conjugar as situações de bebida com outros factores eventualmente co-

responsáveis pelos comportamentos abusivos de bebida, ou pela dependência alcoólica. 

O estudo dos factores associados aos episódios de recaída, começam a despertar 

interesse alargando-se o mesmo a outras fases do alcoolismo e aos diversos 

comportamentos aditivos. Numa análise aos trabalhos desenvolvidos sobre casos de 

recaída, MARLATT verificou existirem padrões de factores psicológicos e situacionais 

comuns, sugerindo haver situações que poderiam ser consideradas de maior risco do que 

outras, tendo-as agrupado em diferentes categorias: frustração e raiva, pressão social, 

tentação intrapessoal, estados emocionais negativos e inclusive a mistura de várias 

situações.  
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A identificação dos determinantes situacionais assume valor fundamental na 

compreensão do desenvolvimento do comportamento aditivo. Nos vários estudos realizados 

por CUMMINGS e cols. (1980), MARLATT e GORDON (1980), MARLATT (1985ª), 

encontram algumas coincidências que denomina de situações de alto-risco. O autor define a 

situação de alto-risco como sendo “qualquer situação que representa uma ameaça ao 

sentido do controlo individual (auto-eficácia), aumentando o risco de uma potencial recaída” 

(p. 75). Este controlo individual percebido, surge associado a uma expectativa subjectiva de 

lidar de forma eficaz com uma situação, rejeitando assim o antigo comportamento aditivo. A 

situação de alto-risco só surge em presença de um conjunto de outras variáveis não 

mediadores do comportamento do sujeito.  

Uma das variáveis considerada importante na fase inicial da modificação do 

comportamento aditivo é o factor temporal pois, tendo em conta as características individuais 

e o padrão de consumo, o sujeito pode sentir sintomas de abstinências após um período de 

não consumo o que pode desencadear o craving físico, ou seja, o desejo de alívio dos 

sintomas. Outra situação de alto risco é a exposição à substância, pela possibilidade de 

provocar reacções antecipatórias condicionadas. Muitas das recaídas ocorridas nos 

primeiros dias de não consumo, estão associadas aos sintomas físicos de abstinência ou a 

respostas antecipatórias condicionadas, que são desencadeadas pelos estímulos ligados à 

substância (POMERLEAU e cols. 1983). 

Após a fase inicial, outras variáveis assumem uma maior relevância na determinação 

da situação de alto risco para o processo de recaída, das quais se destacam determinadas 

emoções ou pressão social, em que para as gerir era habitual recorrer à bebida, tornando-se 

elicitadoras de expectativas positivas acerca dos efeitos da bebida, sendo por isso, 

facilitadoras de comportamentos indulgentes e conducentes ao consumo como forma de 

lidar. O próprio stress desencadeado pelo esforço de recusa da habitual forma de lidar (uso 

da substância) pode provocar sensações desagradáveis, rotulando-as erradamente como 

craving, o que aumenta o risco de recaída. É a aprendizagem de novas formas de lidar com 

as situações stressantes e a sua aplicação prática que permitem ao sujeito aumentar a sua 

percepção de auto-eficácia e diminuir a probabilidade de recaída (MARLATT, 1985 b). Da 

análise de 311 episódios de recaída em utentes com diferentes comportamentos aditivos 

CUMMINGS e cols. (1980), encontraram três grandes tipos de situações de alto risco que 

são explicativos em cerca de 75% das recaídas e onde é possível distinguir as 

determinantes intrapessoais e as determinantes interpessoais. 

Quadro 6 - Adaptação da tabela de análise de recaída com alcoólicos, fumadores, heriono-dependentes, jogadores e 
comedores excessivos (MARLATT, 1985a, p. 39) 

Situação Alcoólico
s 

Fumad
ores 

Heroíno-
Dependente

Jogador
es 

Comedor
es 

Total 
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s Excessivo
s 

Determinantes Intrapessoais 
Estados emoc. negativos  38% 37% 19% 47% 33% 35% 
Estados físicos negativos 3% 2% 9% - - 3% 
Estados emoc. positivos - 6% 10% - 3% 4% 
Teste de controlo pessoal 9% - 2% 16% - 5% 
Tentações e urges 11% 5% 5% 16% 10% 9% 

Total 61% 50% 45% 79% 45% 56% 
Determinantes Interpessoais 

Conflito interpessoal 18% 15% 14% 16% 14% 16% 
Pressão social 18% 32% 36% 5% 10% 20% 
Estados emoc. positivos 3% 3% 5% - 28% 8% 

Total 39% 50% 55% 21% 52% 8% 

Os factores intrapessoais têm um maior peso entre os alcoólicos quando comparado 

com os outros grupos, provavelmente pela incapacidade para lidar com estados emocionais 

negativos, representando 38% das recaídas. Nos factores interpessoais, destaca-se a 

incapacidade de lidar com conflitos interpessoais (pessoas significativas e a pressão social 

para beber) ocupando cada factor 18% das recaídas. 

Pelo exposto, MARLATT (1985b), sugere uma classificação na qual apresenta como 

responsáveis da maioria dos episódios de recaída, as Determinantes Intrapessoais 

/Ambientais e as Determinantes Interpessoais, referindo-se a primeira aos factores 

intrapessoais (ordem psicológica ou física) e a factores ambientais desde que não envolvam 

outras pessoas. A segunda categoria, refere-se a factores associados a relações 

interpessoais. Pela dificuldade em distinguir e conotar um determinado factor numa ou 

noutra categoria, o autor decidiu que, nas situações ambíguas, as determinantes 

interpessoais incluiriam os factores associados com incidentes interpessoais ocorridos pouco 

tempo antes ou durante o episódio de recaída. O autor subdivide ainda cada uma destas 

categorias em várias outras, consoante as variáveis presentes: 

1 - Determinantes Intrapessoais/Ambientais  – associados a factores intrapessoais 

(intraindividual), e/ou reacções a acontecimentos ambientais não pessoais que incluem reacções a 

acontecimentos interpessoais de um passado relativamente distante em que a interacção já não 

possui um impacto significante. 

A – Lidar com Estados Emocionais Negativos  – (desagradáveis), humor ou sentimentos: 

� Lidar com Frustração  – reacção ao bloqueio de uma actividade orientada para 
determinado objectivo e/ou raiva em termos da própria pessoa ou de algum acontecimento 
ambiental, com referência a culpa e respostas a exigências de fontes ambientais ou pessoais 
que são produzidas provavelmente por sentimentos de raiva. 

� Lidar com Outros Estados Emocionais Negativos – que não sejam frustração e raiva 
mas desagradáveis ou aversivos como sentimentos de medo, ansiedade, tensão, depressão, 
solidão, tristeza, preocupação, apreensão, lamentação, reacções a stress proveniente de 
avaliação (exames, promoções, falar em público, etc.), emprego e dificuldades financeiras, 
bem como acidentes ou “má sorte pessoal”.  
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B – Lidar com Estados Físico-Fisiológicos Negativos  – associados a reacções físicas ou 
fisiológicas desagradáveis ou dolorosas: 

� Lidar com Estados Físicos Associados com o Uso Ante rior da Substância  – tais 
como sintomas de privação e a craving físico associado à privação. 

� Lidar com Outros Estados Físicos Negativos  – associados a dor, doença, ferimentos 
e a desordens específicas não associados a sintomas de abstinência. 

C – Ampliação de Estados Emocionais Positivos  – referente ao uso de substâncias para 
aumentar sentimentos de prazer, alegria, liberdade e para conseguir efeitos positivos como 
sentir-se bem, ou sentir o aumento dos efeitos de determinada droga. 

D - Testar a Capacidade Pessoal de Controlo  – através do uso de determinada substância 
testar a capacidade de resistência experimentando “uma só vez” ou para testar os efeitos de 
um tratamento ou assumir um compromisso de abstinência. 

E – Ceder a Tentações ou Impulsos  – inclui referências a craving ou ao desejo subjectivo 
intenso, na ausência de factores interpessoais: 

� Estímulos na Presença da Substância – que ocorre pela presença de estímulos 
associados com o uso anterior de determinadas substâncias. São exemplos uma garrafa 
escondida ou passar por um bar; 

� Estímulos na Ausência da Substância – em que o impulso e a vontade tentadora 
aparecem inesperadamente seguindo-se uma tentativa de procura da substância. 

2 - Determinantes Interpessoais – associados à influência de outras pessoas como 

fazendo parte do acontecimento “precipitante”. Há influência de uma interacção recente com 

outra pessoa ou pessoas que exercem algum “poder”sobre o sujeito. A presença de outros 

no acto da recaída, não justifica a classificação interpessoal, acontecendo apenas se as 

pessoas estiveram envolvidas no acontecimento: 

A – Lidar com Conflito Interpessoal – inserem-se situações de conflito actuais ou recentes 

associadas a relações interpessoais (padrões familiares, relações laborais). 

� Lidar com a Frustração e/ou Raiva – estas situações envolvem frustração e/ou ira 
(hostilidade, agressão) com origem interpessoal. A pessoa sente-se frustrada ou zangada 
com alguém (discussão, desacordo, luta, ciúme, discórdia, culpa, etc.); 

� Lidar com Outros Conflitos Interpessoais – inclui conflitos que não sejam frustrações 
ou ira, mas com origem interpessoal, com sentimentos de ansiedade, medo, tensão, 
preocupação, associados a conflitos interpessoais e a stress de avaliação com pessoas ou 
grupos. 

B – Pressão Social - refere-se ás influências de indivíduos ou grupos que exercem pressão para 

que o sujeito consuma determinada substância. 

� Pressão Social Directa – geralmente em interacção verbal com outra pessoa ou grupo 
que exerce pressão para que o sujeito consuma a substância em causa. 

� Pressão Social Indirecta –refere-se a reacções/resposta a comportamentos de outros que 
consomem determinadas substâncias e funcionam como modelos.  

C – Ampliação de Estados Emocionais Positivos  – refere-se a contextos interpessoais e 

orienta-se no sentido de aumentar a sensação de prazer, excitação sexual e liberdade. 

4.5.3 - Situações, Crenças e Esquemas 
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A forma como as pessoas interpretam as situações, influencia as suas emoções, 

motivações e acções sendo estas interpretações moldadas, em muitas circunstâncias pelas 

crenças relevantes que são activadas por essas mesmas situações. A etiologia das 

disfunções psicológicas, numa perspectiva cognitiva, encontra-se na forma como os sujeitos 

conceptualizam a realidade e nos mecanismos de processamento de informação que lhe 

estão associados (GONÇALVES, 1993). 

Assim, situações sociais podem desencadear uma crença idiossincrática do tipo “se 

eu tomar uma bebida fico mais relaxado” levando deste modo ao desejo de beber, o que 

constitui factor de vulnerabilidade para o abuso do álcool, estimulando o craving (BECK e 

cols. 1993). Estas situações, influenciam as reacções individuais às sensações fisiológicas 

provocadas pela ansiedade e craving (BECK e cols. 1985). As crenças aditivas parecem ter 

origem em um ou num conjunto de esquemas disfuncionais e a sua sequência da activação 

dos esquemas nucleares e crenças aditivas é ilustrada na figura 3 (BECK e cols. 1993). 

Figura 3 - Sequências dos esquemas e crenças aditivas 

 

 

 

 

Fonte: Sequências dos esquemas e crenças aditivas, In BECK e cols. (1993, p. 43) Cognitive Therapy of Substance Abuse. 

Logo, o cerne do problema do sujeito adito são as suas crenças aditivas derivadas 

dos esquemas que activados por acontecimentos de vida (stressores) originam emoções 

negativas (ansiedade, raiva, tristeza, etc.). Os acontecimentos de vida, activam crenças 

relacionadas com o álcool e o significado destas crenças, ligado à situação, fazem 

despoletar o craving. 

JAFFE, citado por FARATE (2001, p. 36) considera o craving como a “impulsão a 

repetir a utilização da droga” e valoriza-o substancialmente como factor a considerar no 

estabelecimento de um diagnóstico de adição, conotando-o como reforço positivo. 

MARLATT e GORDON (1989), consideram a existência de uma sequência específica 

de crenças relacionadas com o álcool que conduzem o indivíduo à bebida, como situações 

estímulo (internos e externos) ou situações de alto risco que funcionam como activadores de 

crenças antecipatórias de busca de prazer através da bebida. Estas, por sua vez activam 

crenças imperativas de ordem, “tenho de beber” aparecendo a bebida como uma 

necessidade a ser satisfeita estimulando o craving e rotulando o sujeito como incontrolável. 

Nesta sequência, crenças permissivas ou facilitadoras são activadas, levando o sujeito a 

Esquema 
“Eu sou um falhado” 

Emoções 
Tristeza/ Raiva 

Crenças Aditivas 
“O álcool é um escape” 

“O álcool Torna-me mais sociável” 

Comportamento aditivo 
Beber 
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focalizar-se em estratégias instrumentais, para obtenção do produto, mantendo assim o 

consumo ou desencadeando a recaída (BECK e cols. 1993). A figura 4 retrata o modelo 

completo do uso de álcool: 

Figura 4 - Modelo completo do uso de substâncias 

 

 

 

Fonte: In BECK e cols. (1993, p. 43) Cognitive Therapy of Substance Abuse. 

Podem também ser activadas crenças conflituais ou seja, a favor e contra o consumo 

e a oposição destas crenças desencadeia emoções negativas que levam ao consumo como 

alívio da tensão gerada por esta oposição. 

4.5.4 - Expectativas  

O conceito de expectativa remonta a 1932 com TOLMAN, (GOLDMAN e cols. 1987), 

defendendo que para a compreensão total do comportamento humano será necessário 

incluir conceitos como conhecimento, pensamento, planeamento, inferência e objectivos 

como variáveis intermediárias entre estímulos e respostas. Para o autor, aprende-se uma 

determinada expectativa mesmo sem ligação aos objectivos definidos, podendo a valência 

atribuída à consequência, revelar-se fundamental na determinação da sequência de uma 

expectativa numa situação específica. 

Nas investigações em psicoterapia, as expectativas são encaradas como atitudes 

formadas e modificadas por experiências anteriores que afectam o processo 

psicoterapêutico (NASH e cols. 1964). Já os estudos de SAPIRO e MORRIS (1978), sobre 

os efeitos placebos, se referem às expectativas como “atitudes específicas”. No âmbito da 

psicossociologia os termos atitudes, crenças, atribuições e expectativas têm sido usados de 

forma indiscriminada como fazendo parte do mesmo conceito. 

Para GOLDMAN e cols. (1987), o termo expectativa refere-se tipicamente a uma 

variável intermediária de natureza cognitiva, que de forma implícita ou explícita, compreende 

conhecimento (informação, codificação) relacionado com acontecimentos ou objectos do 

mundo real. Estes autores, usam o termo expectativa, como referência à antecipação 

sistemática da relação entre acontecimentos ou objectos em determinada situação e não no 

sentido de atitude ou crença entendida num contexto “se - então”, ou seja, perante um 

determinado acontecimento é esperado uma determinada consequência.  No que respeita 

aos comportamentos aditivos e seu efeito esperado no consumo de determinada substância, 

apesar do esforço na clarificação do conceito de expectativa e das tentativas de o diferenciar 

Situações estímulos 
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do conceito de crença, continua a verificar-se uma utilização indiscriminada dos dois termos, 

referindo-se à mesma variável mediacional (GOUVEIA e cols. 1991 e 1993 e BECK e cols. 

1993).  

Retomando os trabalhos de TOLMAN, define-se expectativa como a aprendizagem 

de uma relação entre um estímulo inicial (elicitador), a resposta e a consequência esperada 

da resposta (resultado) na presença do elicitador.  

ROTTER (1954), citado pelo mesmo autor, inclui na definição da expectativa a noção 

subjectiva de probabilidade e em 1981 defende que as expectativas se podem estabilizar 

face a determinados estímulos perante uma relação repetida de situação-comportamento-

reforço, tornando-se depois difícil de mudar, assim como ao comportamento por ela mediado 

mesmo que as consequências da acção não sejam coincidentes. Assim, a modificação do 

comportamento de beber, não pode ser atingida sem a modificação das expectativas 

mantidas acerca dos efeitos do álcool. 

GOLMAN e cols. (1987, p. 184), definem expectativa como “a probabilidade 

construída pelo indivíduo que um reforço particular ocorrerá em função de um seu 

comportamento específico numa situação específica” e BANDURA (1977ª), define-a como 

aquilo que o indivíduo espera que aconteça, distinguindo dois tipos: expectativa de auto-

eficácia – o que o indivíduo pode vir a fazer e expectativas de resultados – o que o 

indivíduo espera que venha a acontecer como consequência de uma acção. 

A transição de um consumo ocasional para um abuso é influenciada, para além de 

outros factores, pelas crenças individuais (BECK e cols. 1993), pelo que os tipos de 

expectativas definidos por BANDURA são motivo de atenção de muitos investigadores 

(GOUVEIA e cols. 1993; STACY e cols. 1996 e CARVALHO e cols. 1996).  

Assim, o conceito de expectativa de auto-eficácia, é a expectativa do indivíduo em 

relação à capacidade de lidar com uma situação ou tarefa próximas (MARLATT, 1985b, p. 

40). O autor diz tratar-se de um processo cognitivo que engloba a percepção de juízos de 

avaliação das pessoas e da sua competência sobre um bom desempenho em tarefas 

específicas, acrescentando ainda que é uma variável mediadora do comportamento. Numa 

outra caracterização, a auto-eficácia é definida pelo autor da seguinte forma “diz respeito a 

juízos acerca de quão bem podemos organizar e executar sequências de acção requeridas 

para lidar com situações antecipadas que contêm muitos elementos ambíguos, imprevisíveis 

e frequentemente stressantes (BANDURA, 1981,pp.200-201; citado por MARLATT, 1985). O 

conceito de expectativa de Auto-Eficácia, no que respeita ao alcoolismo, traduz a percepção 

que o sujeito alcoólico possui acerca da sua capacidade para lidar com situações de alto 

risco, sem beber. Compreende comportamentos de alta auto-eficácia “eu posso 



   
 

193

efectivamente lidar com esta situação sem beber” ou “eu disse não ao álcool” que estão 

associados com a abstinência e comportamentos de baixa auto-eficácia “eu sou um escravo 

do álcool” ou “eu não aguento este dia sem beber” associados com a recaída, que variam 

directamente em função do sucesso (MARLATT e GORDON, 1985). Neste âmbito a 

utilização do conceito de auto-eficácia e de expectativas, permite-nos compreender que a 

probabilidade de um indivíduo beber numa determinada situação, aumentará de forma 

proporcional de acordo com a percepção da sua capacidade de lidar com essa situação e de 

possuir expectativas de que o álcool lhe vai originar efeitos que o ajudarão a lidar com essa 

situação (diminuição da ansiedade, etc.). 

Perante uma situação de alto risco, em que o sujeito é capaz de activar uma resposta 

de coping cognitiva ou comportamental eficaz, vivenciará um aumento da percepção de 

controlo e lidará de forma adequada com a situação sem recurso a álcool, possibilitando-lhe 

o desenvolvimento de expectativas positivas de lidar de forma adequada em situações 

futuras (MARLATT, 1985 a). Para o autor, a expectativa de ser capaz de lidar com 

sucessivas situações de alto risco conforme estas vão surgindo, é semelhante à noção de 

auto-eficácia desenvolvida por BANDURA em 1977, quando afirma que o indivíduo, assume 

um aumento de auto-confiança nas suas próprias aptidões para lidar eficazmente com 

situações de alto risco, o que se traduz num aumento da percepção de auto-eficácia 

(BANDURA, 1981). 

Também em programas de tratamento, a percepção de auto-eficácia para a 

mudança, é um dos determinantes da motivação, pois se possuir a percepção de que é 

capaz e a competência para tal, a motivação aumenta. Por outro lado, se apesar de 

compreender as vantagens da mudança e da ajuda do terapeuta se sentir incapaz de manter 

os objectivos (abstinência ou bebida moderada), a motivação diminui. Nesta fase, ao 

fornecer ao doente a expectativa de que perante um deslize voltará novamente a beber 

segundo o padrão anterior, está-se a aumentar a dissonância cognitiva entre o que se 

espera dele para manter a abstinência e aquilo que ele se sente capaz de conseguir, 

conduzido a uma diminuição de auto-eficácia e à violação da abstinência e por 

consequência, à recaída. 

O papel do terapeuta, nesta fase, é o de criar expectativas realistas demonstrando-

lhes que pessoas que deixaram de beber têm com frequência episódios de deslize ao longo 

do processo, não podendo este ser entendido como “estraguei tudo”, mas sim como um 

acontecimento esperado, associado a uma situação de risco e para a qual tem de estar 

preparado (aprender a identificá-la e a enfrentá-la, de acordo com as alternativas possíveis 

para lidar com essa situação). Assim, perante um episódio de ingestão de álcool, pretende-

se minimizar os seus efeitos e impedir que tal facto funcione como um passo para o retorno 
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ao padrão de bebida adaptado antes do tratamento. Logo, se os objectivos terapêuticos 

forem violados, o sujeito aprendeu com a situação e tal aprendizagem funciona para prevenir 

mais eficazmente a possibilidade de outras recaídas. 

Tanto o comportamento de consumo como o de abstinência possuem uma 

componente de aprendizagem importante e tal como se aprendeu a beber numa 

determinada situação (desínibir, aliviar estados de tensão) também, a forma alternativa 

adoptada para lidar com essa situação (em abstinência) requer novas aquisições e novas 

competências (desínibir, relaxar) gratificantes sem álcool. 

Face a uma viragem de cariz cognitivo, no campo da psicologia as expectativas 

conceptualizadas baseadas nas teorias da aprendizagem do condicionamento clássico e 

operante passaram, a ser reinterpretadas preferencialmente em termos de expectativas 

aprendidas, ou seja, como aquisição de conhecimento preditivo entre acontecimento 

estímulo e as contingências e entre comportamento e o seu resultado (BOLLES, 1972; 

BANDURA, 1986). Para o ultimo autor as crenças das pessoas ou as suas expectativas de 

resultado são frequentemente melhores preditores do seu comportamento do que as 

consequências reais das suas acções. 

MARLATT e cols. (1988), defendem que com consumo de álcool, formar-se-iam 

expectativas ou crenças individuais, atribuindo-lhe antecipadamente propriedades e 

resultados (desejados ou não), tais como a capacidade de produzir estados agradáveis ou 

eliminar/minimizar emoções e situações negativas, devido às consequências que o sujeito 

antecipa. A expectativa tem sido proposta como poder explicativo das experiências precoces 

com o álcool influenciam na idade adulta a tomada de decisão de beber e os 

comportamentos com ele relacionados. Assim o desenvolvimento das expectativas são 

precocemente adquiridas, mesmo antes de experiências directas ou contacto episódico com 

o álcool resultando, deste modo, da influência dos agentes de socialização. Na figura 5 

representam-se as principais vias de desenvolvimento das expectativas positivas acerca dos 

efeitos do álcool. 

Figura 5 - Desenvolvimento das expectativas positivas acerca dos efeitos do álcool. 
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Fonte: - Gouveia (1977)-A importância das expectativas acerca dos efeitos do álcool nos modelos de Tratamento e 
prevenção da recaída do alcoolismo. Interacções. (p. 9). 

Toda a informação adquirida precocemente (modelos familiares, publicidade, 

televisão, ingestão episódica, etc.) é memorizada sob a forma de expectativas acerca dos 

efeitos do álcool, e quando na presença dessas substâncias, estas expectativas aprendidas 

irão influenciar a tomada de decisão de beber ou não beber. As expectativas, funcionariam 

assim como variáveis mediadoras que estabeleceriam a ligação entre as influencias 

familiares e ambientais (infância e adolescência) e a decisão de beber quando adulto 

(CHRISTIANSEN e cols. 1989; GOUVEIA, 1996).  

As expectativas, tendem a ser reforçadas quando a experiência é gratificante, 

podendo ocorrer o oposto quando a experiência é negativa e com pouca probabilidade de 

modificação principalmente quando as expectativas positivas se encontram fortemente 

consolidadas, acentuando-se até por outras vivências e agentes socializadores, o que as 

torna um factor importante no desenvolvimento de posteriores padrões de consumo 

excessivo (ABRAMS e NIAURA, 1987). 

Para BIDDLE e cols. (1980), as expectativas formam-se precocemente pela influência 

dos agentes de socialização e o comportamento modelado reflecte-se na interiorização de 

diferentes expectativas acerca do álcool, desempenhando estas, um papel directo e 

determinante no consumo. Estudos de SPIEGLER (1983), mostram que a criança com 6 

anos já possui habitualmente uma percepção clara das normas sociais de bebida para os 

homens, mulheres e crianças. 

CHRISYIANSEN e cols. (1982), também analisaram as expectativas relacionadas 

com o álcool em função da idade e das experiências prévias com este, em jovens entre os 

12-14 anos tendo concluído que em ambos os sexos estes tinham já desenvolvido as suas 

expectativas acerca do álcool sem qualquer iniciação de consumo. Para os autores, as 

expectativas são melhor preditoras de comportamentos de bebida que o passado familiar ou 

as variáveis demográficas, isto é, as expectativas propiciadoras de um melhor desempenho 

social, prediziam mais facilmente o beber social e as expectativas relacionadas com um 

melhor funcionamento cognitivo e motor bem como os problemas de bebida em 

adolescentes. 

Concluíu-se dos diversos estudos que as expectativas acerca dos efeitos do álcool, 

se desenvolvem numa fase anterior a qualquer consumo e transmitem-se pelos pais ou 

pessoa significativa e pares. Os próprios fenómenos de aculturação, assumem uma 

influência preponderante no desenvolvimento das expectativas positivas nos efeitos do 

álcool, na sua transmissão e reforço (LOWERY, 1980; CAFISCO e cols. 1982). Para BIDDLE 
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e cols. (1980), as influências dos pais e companheiros são frequentemente mediadas pelas 

próprias expectativas dos adolescentes. 

Num estudo em alunos universitários BROWN (1985a; 1985b), verificou que a 

expectativa de redução da tensão era o preditor mais forte de problemas com o álcool 

comprovando que as expectativas de efeitos globais positivos seriam preditores de 

abandono ou não do tratamento. Quando o sujeito possui expectativas de resultado positivo 

acerca dos efeitos do álcool, a probabilidade de recaída aumenta, sendo frequente nestas 

circunstâncias a pessoa antecipar os efeitos positivos imediatos tendo por base experiências 

passadas, ignorando simultaneamente as consequências negativas posteriores daí advindas 

(MARLATT 1985 a p. 40). 

Outros factores além das expectativas, poderão eventualmente interagir no consumo 

de álcool, pois diferentes indivíduos mesmo com iguais expectativas, devido às suas 

características individuais, conduzi-lo-ão a diferente valoração e consumo.  

A força individual das expectativas, funcionará como maior ligação entre as 

expectativas acerca dos efeitos do álcool e o seu consumo, tendo GOLDMAN e cols. (1987), 

considerado três fontes diferentes que influenciam a força ou padrão de expectativas. A 

primeira surge na infância, acontece por aprendizagem modelar e relaciona-se com as 

experiências individuais de vida antes do início de consumo de álcool, conduzindo a 

expectativas diferentes de acordo com o papel dos familiares, pares e mass media, no 

padrão de comportamento adoptado.  

A segunda refere-se à necessidade de reforço das expectativas através dos 

resultados pois após início do consumo diferentes experiências com o álcool surgem como 

forma de consolidar ou fortalecer diferentes expectativas. Se o sujeito possuir expectativas 

positivas no sentido de que o álcool melhorará as competências para lidar com uma situação 

social e simultaneamente vivênciar maior prazer/êxito nessa situação, o álcool tornar-se-á 

um componente essencial a utilizar em situações semelhantes. As diferenças individuais de 

aptidões sociais podem interactuar com as expectativas na decisão da quantidade 

consumida, independentemente do efeito farmacológico. 

A terceira refere-se ás próprias diferenças fisiológicas que interactuando com os 

efeitos farmacológicos produz diferentes expectativas, podendo um determinado efeito 

farmacológico (por repetição) transformar-se em expectativa. Assim, por exemplo, uma 

determinada dose de álcool proporcionará diferentes níveis de relaxamento consoante o 

sujeito, podendo assim ficar mais apto a desenvolver expectativas de redução da tensão.  

As expectativas negativas acerca dos efeitos da abstinência resultantes da 

dependência física; também são de considerar pois o consumo do álcool, que visa atingir os 
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efeitos positivos imediatos e agradáveis, permitirá também evitar os efeitos negativos de 

longo prazo inerentes aos sintomas de abstinência. 

Muitos têm sido os estudos sobre expectativas e crenças pessoais acerca dos efeitos 

do álcool, que se fundamentaram sobretudo em costumes e experiências pessoais com o 

álcool. De entre as crenças, MARLATT (1984), considera como a mais generalizada, o poder 

transformador positivo ou de “elixir mágico” do álcool, isto é, espera-se que o álcool aumente 

o prazer social e físico, o desempenho e prazer sexual, a percepção de poder, de força e 

assertividade (auto-afirmação), e reduza a tensão (MARLATT e ROHSENOW, 1980). 

GOUVEIA e cols. (1983), na concepção do Inventário de Expectativas e Crenças 

Pessoais Acerca do Álcool que utilizamos no nosso estudo, por considerarmos pertinente e 

atender à realidade portuguesa, isolaram seis factores ou dimensões de expectativas 

fundamentais na sua amostra de sujeitos com diferente experiência de álcool: (Efeitos 

Globais Positivos e facilitadores das Interacções, Activação e Prazer Sexual, Efeitos 

Positivos na Actividade e Humor, Escape a Estados Emocionais negativos, Desinibição 

sexual, Diminuição de sentidos negativos de Si Mesmo e Ansiedade Avaliativa). 

As expectativas acerca dos efeitos do álcool, afectam uma variedade de 

comportamentos dos quais são exemplo o comportamento agressivo (LANG e cols. 1975), a 

activação sexual (WILSON e LAWSON, 1976) e a ansiedade (WILSON e ABRAMS, 1977), 

sobrepondo-se por vezes ao efeito farmacológico do álcool. MARLATT E ROHSENOW 

(1980), em estudos experimentais com utilização de uma metodologia de investigação “two-

by-two balanced placebo design” com quatro grupos experimentais em que se manipulou o 

efeito das expectativas e o efeito farmacológico do álcool de forma independente, 

demonstraram a importância do papel das expectativas acerca dos efeitos do álcool, na 

mediação da ingestão e do comportamento sob intoxicação. 

MAISTO e cols. (1981), defendem que quando as expectativas são fracas, indefinidas 

ou envolvem consequências indesejáveis, podem exercer uma fraca influência sobre o 

comportamento, sugerindo que as expectativas exercem uma influência mais forte nos 

comportamentos que são controláveis. Sugerem ainda que o beber é um comportamento 

orientado para um objectivo, sendo forte a probabilidade subjectiva de que o álcool servirá 

uma função desejada contributiva para o aumento da probabilidade de beber, podendo 

assim as diferenças nas expectativas, revelar motivações para um beber excessivamente. 

Os hábitos de bebida podem fazer variar também as expectativas tendo BROWN e 

cols. (1980), concluído que estudantes bebedores leves, possuíam expectativas gerais 

positivas, enquanto bebedores excessivos referiam mais frequentemente expectativas de 

melhoria sexual, activação e comportamento agressivo, podendo estas diferenças individuais 
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ser importantes para a compreensão das expectativas e para as motivações de um beber 

excessivo.  

No contexto destes mesmos estudos SOUTHWICK e cols. (1981), encontraram 

diferentes expectativas entre bebedores leves e excessivos, considerando até que estes 

estão sistematicamente relacionados com a experiência de beber e com a fase de 

intoxicação (fase 1 = moderada, fase 2 = pesada). Logo, os bebedores excessivos 

esperavam na fase 1, um aumento de estimulação/percepção de domínio e 

desinibição/prazer, observando-se uma relação proporcional entre a quantidade habitual de 

bebida ingerida e as expectativas. Mas, apesar de na fase 2 terem expectativas de 

deterioração do comportamento não se observou a existência de uma relação entre os 

hábitos de consumo e este tipo de expectativas.  

CARVALHO e cols. (1996), aplicando o Inventário de Expectativas e Crenças 

Pessoais Acerca do Álcool procuraram avaliar a existência de um padrão de expectativas 

diferentes entre grupos de alcoólicos em tratamento, alcoólicos em abstinência e bebedores 

moderados. Concluíram haver discriminação destes três grupos indicando os resultados que 

o processo terapêutico facilitou uma diminuição da maioria das expectativas positivas acerca 

dos efeitos do álcool nos alcoólicos abstinentes, afastando-os do padrão de expectativas dos 

alcoólicos em tratamento e aproximando-se do de bebedores moderados. Também OCI e 

JONES (1986) e SOUTHWICK e cols. (1981), concluiram que os bebedores excessivos 

esperam mais efeitos positivos e menos negativos do álcool, do que os bebedores leves. 

MARLATT (1985c, p. 138), defende que as expectativas de resultado positivas de 

que o álcool permitirá uma transformação das experiências subjectiva e dos estados 

emocionais disfóricos, será vivenciada como craving. Define-o como “um estado subjectivo 

que é mediado pelas propriedades incentivadoras das expectativas de resultado positivas” 

que quando aplicado especialmente a situações de alto risco de consumo e para as quais o 

sujeito não possui alternativas, será acompanhado de expectativas de baixa auto-eficácia.  

Para o autor, associado ao conceito de craving está o conceito de “urge” referindo-se 

este à pressão interna ou mobilização (objectiva) de iniciar consumo de determinada droga, 

geralmente como resultado do craving. O craving representa um forte desejo para um tipo 

particular de experiência (prazer, relaxamento) e o urge é a tradução instrumental do craving 

e pode ser visto como compulsão quando o sujeito não consegue resistir, podendo ser 

instigado por estados emocionais negativos (raiva, ansiedade ou antecipação de um 

acontecimento stressante). Tem como objectivo final a redução do estado instigador (desejo 

de excitação ou relaxamento), é gerido por consequências antecipatórias, podendo ser 

acompanhado de sentimentos positivos quando impulsionado por expectativas positivas, ou 
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de sentimentos negativos quando impulsionado por expectativas negativas e quando não 

satisfeito. Para o autor, estes dois conceitos são frequentemente referidos como 

semelhantes, pois interligam-se e é difícil estabelecer um limite entre um desejo e a iniciativa 

para o satisfazer, sendo por vezes útil separá-los. 
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5 - PARADIGMAS DA PREVENÇÃO RELATIVAS AO ÁLCOOL 

 

No decorrer do século XX, várias transformações teórico-práticas aconteceram no 

âmbito da prevenção relativamente ao álcool. É com base na abordagem historico-

epistemológica de KUHN (1972), aplicada ao desenvolvimento das ciências, que passamos 

a analisar essas transformações. Para tal, recorreremos ao conceito de paradigma, 

apresentado na teoria de Kuhniana e encarado como uma unidade fundamental que integra 

teorias, modelos, métodos e técnicas que, pelo seu valor dão a determinada ciência ou 

disciplina, unidade, coerência e tradição. 

NEGREIROS (1998), tendo por base os conceitos antes descritos, delimitou dois 

paradigmas, na área da prevenção do consumo de álcool: 

� Paradigma da instrução didáctica:  valoriza sobretudo a transmissão de informação 
como forma de prevenção do seu uso/abuso; 

� Paradigma socio-psicológico : valoriza a ruptura com o paradigma anterior, que 
considera em estado de crise, e sugere novos fundamentos, novos pressupostos teóricos, 
novos métodos e formas de aplicação. 

 

5.1 - PARADIGMA DA INSTRUÇÃO DIDÁCTICA 

 

Surge no início do século XX mantendo-se activo até finais dos anos 60. As 

intervenções preventivas integram os curricula escolares tornando-se assim, objecto da 

instrução didáctica dessas mesmas escolas, com uma vertente marcadamente informativa 

de consumo de álcool e de alcoolismo e não propriamente preventiva.  

NEGREIROS (1998), considera mesmo este paradigma como não científico, pelo 

menos inicialmente, porque os seus pressupostos de base teriam emergido de posições de 

validade empírica e/ou teórica desconhecida, assentando assim numa base não científica 

mas sim valorativa, de que os problemas do álcool podem ser resolvidos pela educação. 

Devido à extensão deste paradigma, várias transformações ocorreram na forma de transmitir 

e apresentar as informações relativas ao álcool.  

Também as alterações inerentes aos objectivos, métodos e técnicas observados na 

educação em geral, tiveram as suas repercussões no processo educativo sobre o álcool 

podendo identificar-se, a nível preventivo duas perspectivas gerais, a primeira num modelo 

proscriptivo e a segunda numa perspectiva preventiva socio-cultural e de socialização com 

influência de outras áreas como a sociologia, psicologia e antropologia.  
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Os programas educativos sobre prevenção do consumo de álcool na adolescência, 

têm por base como pressupostos teóricos os dois modelos descritos e possuem concepções 

específicas acerca dos factores que promovem o abuso do álcool, representando 

consequentemente formulações próprias e diferenciadas relativamente aos objectivos dos 

programas de educação sobre o assunto assim como a utilização de diferentes estratégias, 

métodos e técnicas para atingir esses objectivos. 

Modelo Proscriptivo: Defende que a utilização de álcool independentemente das 

quantidades e/ou frequência de consumo, é um problema que leva a uma rápida e 

progressiva deteriorização física e adaptativa. Assim, para WEISHEIT (1983), a decisão de 

consumir bebidas alcoólicas, significaria ter um “fraco carácter moral” e revelar o 

desconhecimento das suas nefastas consequências. 

Este modelo dá primazia ao fornecimento de informações sobre o álcool, não apenas 

numa transmissão factual, mas, acompanhada de uma fundamentação ético-moral, pela 

ideia de ser o acto de consumir moralmente condenável e até tradutora de uma 

“personalidade deformada”. IVY (1971), considera estar a conciliar-se a abordagem científica 

com a base moral da abstinência. Assim, a decisão de não consumo de bebidas alcoólicas, 

far-se-ia pela interligação da educação moral e a educação com base na descrição científica 

rigorosa dos factos acerca do álcool. 

Este modelo tinha por objectivo a utilização de estratégias educativas, em que se 

preconizava a abstinência total do consumo de bebidas alcoólicas (NEGREIROS, 1998). O 

autor, considera as origens deste modelo obscuras e de difícil determinação, admitindo que 

na sua génese, possam estar fortes influências dos movimentos de temperança, que 

invadiram alguns países da Europa e dos Estados Unidos. 

Esta perspectiva ganhou adeptos, particularmente a norte da Europa, pela 

importância que nestes países adquiriram os “movimentos de temperança”, com a adopção 

de métodos afirmativos geradores de medo e utilizando afirmações autoritárias e modelos 

informativos com recurso a exemplos onde se demonstrava os efeitos negativos das bebida 

alcoólicas. Nestes países, o impacto deste modelo foi mais acentuado e mais aceite até 

porque o álcool assume o significado de “droga”, sendo assim mais fácil a justificação de 

adopção de métodos afirmativos de controlo, para atingir o objectivo da abstinência total. 

Pela insuficiência de investigações credíveis, que lhe conferissem um suporte teórico 

também credível e pelas transformações ocorridas em diversos países que originaram novas 

definições culturais e novos significados, este modelo tornou-se progressivamente 

inadequado. 
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Em sociedades tradicionalmente consumidoras, como o sul da Europa, estas 

restrições são de difícil justificação e consequentemente é mais complexo e menos eficiente 

a elaboração de programas educativos baseados no modelo proscriptivo. 

Os desenvolvimentos teóricos e práticos acerca das bebidas alcoólicas e o impacto 

dos factores sócio-culturais e psicológicos na origem dos problemas relacionados com o seu 

consumo, fazem diminuir a influência deste modelo e apostar num modelo preventivo 

baseado nos contextos “sócio-cultural” ou de “socialização”. 

Novas perspectivas surgem acerca do uso do álcool e com NOBLE (1984), diferentes 

visões do alcoolismo, como o seu reconhecimento como doença a partir dos anos 30, 

focando essa doença num “número restrito de indivíduos desviantes” e a partir dos anos 60, 

com os resultados de investigações que consideraram as dificuldades biológicas e químicas 

como causa do alcoolismo, terá também contribuído para o declínio do modelo proscriptivo. 

Sem dúvida, o foco da atenção passa do agente (álcool) para o hospedeiro (pessoa que 

bebe excessivamente) o que faz com que os problemas de álcool (COOK 1985), se 

restrinjam ao tratamento dos alcoólicos e das doenças decorrentes do “impacto fisiológico” 

do abuso de bebidas alcoólicas. 

Modelo Sociocultural: O modelo sócio-cultural assenta numa filosofia geral de 

prevenção, entroncada em princípios e pressupostos oriundos da pesquisa e aplicações 

clínicas das áreas da antropologia, sociologia, psicologia e psiquiatria, não se limitando por 

isso a uma visão unitária, na forma como os problemas relativos ao álcool podem ser 

analisados e conceptualizados (NEGREIROS, 1998). 

Este modelo, baseia a definição de objectivos, métodos e conteúdos de programas 

educativos e preventivos sobre as bebidas alcoólicas, em investigações realizadas em dois 

domínios distintos que são as investigações sobre o uso do álcool numa perspectiva 

sociológica e mais recentemente, as teorias explicativas da iniciação e manutenção dos 

diferentes padrões de consumo na adolescência. 

O grande impacto deste modelo, traduz-se fundamentalmente, por uma valorização 

das interpretações sociológicas e culturais do consumo de álcool e as teorias de socialização 

sobre o comportamento da bebida no adolescente. 

Relativamente às interpretações sociológicas do consumo de álcool, surgem nos 

anos 60/70 e valorizam concepções teóricas propiciadoras do consumo, ligados a normas 

sociais e culturais, originando a partir daí, um conjunto de observações. Tendem a 

demonstrar que o uso da bebida alcoólica, apresenta variações de acordo com divisões 

nacionais, étnicas e religiosas, que podem ser entendidas com base em diferentes 
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costumes, crenças e valores adquiridos pelas sociedades e indivíduos acerca das bebidas 

alcoólicas (BLANE, 1968). 

Trata-se de uma perspectiva que defende ser o consumo de álcool e seus problemas, 

resultante do sistema de normas sociais e crenças adoptadas pelas diferentes sociedades 

acerca das bebidas alcoólicas. Esta posição, considera o consumo de álcool, um 

comportamento social assimilado e consequentemente indissociável do padrão cultural em 

vigor, sendo o seu consumo, o resultado das diferenças na qualidade e estrutura das 

normas, que as sociedades defendem acerca da bebida (NEGREIROS, 1998). O 

pressuposto teórico mais importante deste modelo baseia-se em fazer uma distinção entre 

normas, valores e crenças propiciadoras de aumentar o consumo e na aplicação dessas 

normas, que fomentassem a sua utilização mas de forma não problemática. 

Este modelo, defende, não a abstinência total associado a significações negativas, 

mas sim o seu uso dentro de padrões socialmente aceitáveis e de critérios razoáveis e 

responsáveis. Assim, o “locus” de causalidade deixa de ser o individuo para passar a ser o 

grupo e a sociedade, o que significa, não ser o “fraco de carácter moral” com desordens da 

personalidade o centro do problema mas sim a força social e cultural instaladas. A nossa 

sociedade, é o exemplo desta tolerância ao incentivar o consumo pelo conjunto de normas e 

crenças instaladas. 

As intervenções educativas propostas por este modelo baseiam-se no princípio de 

que é possível provocar modificações nas normas, valores e crenças instaladas socialmente 

e que são promotoras do consumo abusivo. Uma dessas intervenções preventivas passaria 

pela manipulação de alguns factores ambientais e sociais como por exemplo a definição 

exacta dos limites que definem o “uso moderado” e o “uso responsável”, do comportamento 

de bebida “socialmente aceitável” e “socialmente inaceitável”, o que passaria por introduzir 

mudança de atitude relativamente ao álcool. Esta perspectiva, preconiza uma abordagem 

formativa indirecta, propiciadora da promoção da saúde mental e das condições sociais dos 

indivíduos. 

O modelo sócio-cultural pretende influenciar a definição de programas educativos 

sobre o álcool, com base em investigações dos domínios sociológicos e antropológicos do 

uso/abuso de bebidas alcoólicas, e, das teorizações efectuadas sobre o comportamento da 

bebida do adolescente, contextualizadas no processo de socialização. Esta concepção, parte 

do referencial que a noção de que os padrões de uso de bebida alcoólica no adolescente, 

são o reflexo dos padrões de consumo de bebida alcoólica padronizadas e adoptados pelos 

adultos inseridos no mesmo contexto sócio-cultural e de que a noção de o uso de bebida 

alcoólica pelo adolescente, traduziria um comportamento social “normal” inserido numa 
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aprendizagem contextualizada. A esta forma de consumo, podemos adaptar as teorias da 

socialização, inserindo o consumo de álcool no âmbito de outros comportamentos psico-

sociais do adolescente. Assim, consumir álcool será um comportamento normal, 

perfeitamente aceitável que reflecte o conjunto de aprendizagens efectuadas no processo de 

socialização dos adolescentes. 

Também as abordagens desenvolvimentistas, vêm propor outras formulações 

teóricas do uso do álcool pelo adolescente, tendo por isso contribuído substancialmente para 

a definição de objectivos, conteúdos e métodos constantes dos programas educativos sobre 

o álcool. Estas abordagens percepcionam o uso do álcool, como um fenómeno antecipatório 

do processo de transição da infância para o adulto (NEGREIROS, 1998). 

Nas sociedades ocidentais, o processo desenvolvimentista do adolescente e o 

consumo de bebidas alcoólicas, são dois aspectos intimamente relacionados, sendo o uso 

de álcool considerado por outros autores, uma necessidade de autonomia e mais adequada 

integração social dos adolescentes. 

As duas concepções que acabamos de explanar, baseiam-se no crescente 

desenvolvimento do modelo de saúde pública acerca da problemática do álcool. Influenciado 

por este modelo tenta-se assemelhar o alcoolismo a uma doença infecciosa. Por exemplo, 

GORDON (1958), aplica o modelo das doenças infecciosas à prevenção do alcoolismo, 

sugerindo mesmo que o consumo social, poderia ser comparável a uma infecção visível e 

que esta condição (consumo social) exerceria um efeito imunizador em que o problema se 

situa na própria substância (álcool). CHAFETZ (1967), preconiza até, que os pais deveriam 

proporcionar aos seus filhos álcool diluído e em pequenas quantidades, para assim 

adquirirem imunização contra um consumo não saudável e irresponsável, isto sempre 

acompanhado de educação, informação e experiência. Com pressupostos distintos, as duas 

abordagens convergem ao serem unânimes em considerar, que uma utilização moderada de 

álcool é o principal objectivo da conduta preventiva, pois o próprio modelo de saúde pública 

terá tido impacto na concepção e elaboração dos programas educativos sobre o álcool 

quando, considera ser a utilização social do álcool uma forma de prevenção abusiva do 

mesmo (NEGREIROS, 1998). 

No decurso dos anos 60 e com o paradigma da instrução didáctica, a reformulação 

de objectivos sobre alcoolismo, estaria dependente de três factores interrelacionados entre 

si: a valorização dada ás interpretações sociológicas do consumo de álcool, as 

características da investigação levada a cabo abrangendo o comportamento de bebida do 

adolescente e os estudos realizados com base no modelo médico e de saúde pública. É, a 

conjugação destes três factores que terá incentivado uma progressiva passagem de 
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abordagens baseadas na abstinência, para uma nova abordagem baseada no “consumo 

responsável”, em que o álcool deixa de assumir um significado intrinsecamente negativo, 

tendo estas abordagens, muito contribuído para proporcionar aos adolescentes, 

aprendizagens mais responsáveis acerca do álcool e sua utilização. 

É neste contexto que WILLIAMS (1968), sustenta a tese de que o objectivo imediato 

de qualquer programa educativo sobre o álcool, passa necessariamente pela prevenção do 

consumo excessivo e pela adopção de comportamentos de bebedor responsável, passando 

inclusivamente por tolerancia para com o indivíduo não bebedor e bebedor moderado e de 

intolerância para com o indivíduo de consumo excessivo. A questão está pois na delimitação 

do conceito “uso responsável de álcool”. Será que culturas com mais problemas 

relacionados com o álcool serão aquelas que possuem normas mais flexíveis e duvidosas 

em relação a essa substância? 

No paradigma da instrução didáctica, a transmissão de informação sobre o álcool 

mantém-se válida mesmo com alterações observadas na definição de objectivos, pois 

continua a ser a componente informativa uma estratégia de prevenção útil acompanhada de 

evolução pedagógica na forma de apresentação da informação. 

É imperioso possuir opções pedagógicas informativas, rigorosas e científicas do 

álcool e seus efeitos numa vertente formativa e não apenas centrada nos efeitos negativos, 

sempre ajustado à população alvo e preferencialmente com o envolvimento dos indivíduos 

nas actividades promotoras de saúde, condição básica para a ocorrência de mudança de 

comportamentos relativamente estáveis. A ser verdade que é de “pequenino que se torce o 

pepino” e que a primeira e segunda infância são os alicerces de toda a nossa vida, é na 

escola que educadores e educandos, devem desempenhar um papel activo no sentido de 

desfazer mitos, falsos conceitos, fornecer dados científicos e alterar atitudes sócio-culturais 

face ao álcool, evitando enfatizar os problemas relacionados com o alcoolismo, num clima de 

relação pedagógica geradora de confiança e motivadora, assente nas atitudes e expectativas 

que o adolescente possui relativamente ao álcool. 

Há pois necessidade de desenvolver atitudes conducentes a um consumo 

responsável. Como? Com que métodos? Com que técnicas? Qual a modalidade 

pedagógica? Estará implícito que com informações acontecerá a modificação e 

desenvolvimento de atitudes? Mesmo sendo elas objectivas resultaram numa utilização 

responsável do álcool? Será que uma abordagem em que o adolescente reflicta sobre as 

suas atitudes e comportamentos relativamente ao álcool, o conduz a uma reflexão sobre a 

acção? 
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No que se refere ás intervenções educativas preventivas sobre o álcool, o paradigma 

da instrução didáctica privilegia os factores cognitivos (informação, conhecimentos). No 

entanto NEGREIROS (1998), considera que o consumo de álcool é muito mais que ausência 

de conhecimento dos seus riscos, não descurando contudo a vertente afectiva (valores, 

crenças, atitudes). O autor, faz um analise das limitações do paradigma da instrução 

didáctica e aponta como justificações para o que se operou na referida reconstrução o 

desenvolvimento de novas concepções teóricas, a inclusão de procedimentos destinados a 

avaliar os efeitos das intervenções preventivas nesta área e a elaboração de novos métodos 

e técnicas de prevenção. 

 

5.2 - PARADIGMA SOCIO-PSICOLÓGICO 

 

Impulsionado pelo relativo fracasso das abordagens anteriores da educação sobre o 

álcool, emerge entre finais dos anos 60 e início dos anos 70 este novo paradigma. Demarca-

se dos pressupostos filosóficos e/ou morais do passado, como necessidade de ruptura com 

as anteriores abordagens de educação e prevenção do consumo de álcool e pela 

proliferação de estudos colocando em causa a ineficácia das estratégias até então 

adoptadas. Classifica-as de ingénuas, procurando assim conferir às estratégias preventivas 

estatuto de maior cientificidade e caracteriza-as por valorizar o conjunto de factores 

psicológicos e sociais envolvidos no consumo e prevenção do álcool e drogas. 

Este modelo começa por descredibilizar o modelo preventivo da instrução didáctica 

que é baseado na transmissão de informação. Incentiva a análise dos efeitos das estratégias 

preventivas, levando ao desenvolvimento de novas investigações centradas em questões 

metodológicas que se traduziram na elaboração de modelos conceptuais mais complexos, 

com destaque para a importância dos factores sociais e psicológicos no uso e prevenção do 

álcool. 

Para STUART (1974), as estratégias adoptadas no modelo de instrução didáctica 

terão efeitos negativos, nomeadamente o aumento de consumo. Este facto aconteceria 

porque ao fornecer certo tipo de informações, desinibir-se-iam os preconceitos que até aí 

estavam inibidos e que continham o consumo de álcool nos adolescentes. Iria também 

desensibilizar os jovens com discursos repetitivos acerca de substâncias psicoactivas nos 

meios que tradicionalmente estavam dissociados desse problema que é a escola e 

incentivaria os estudantes a reflectirem sobre si próprios como potenciais consumidores de 

drogas apenas porque estavam incluídos em programas de prevenção o que os levaria a 

reflectir sobre o desconhecido. Para o autor poder-se-ia ainda estar a provocar mudança de 

atitudes que até então foram o bastião de defesa contra o uso de drogas e, ao utilizar-se 
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informações pouco rigorosas e ocasionais correr-se-ia o risco de hipotecar a credibilidade 

das mensagens. 

Com efeito, é uma preocupação actual a eficácia/efeito contrário das intervenções 

baseadas em palestras e lições sobre o uso de drogas e álcool, pois as mudanças que se 

pretendem obter, por vezes ocorrem na direcção não desejada. Estudos realizados neste 

âmbito concluíram, que o efeito imediato de uma “lição” sobre drogas num grupo de 

estudantes dos 14 – 17 anos, foi tornar os adolescentes mais interessados pelas drogas e 

até menos antagonistas. Em estudos posteriores, com recurso a discussão informal sobre o 

tema, os resultados continuavam altamente questionáveis, o que colocou em causa os 

métodos tradicionais de educação sobre álcool e drogas. 

No decurso das investigações no âmbito do paradigma sócio-psicológico é aspecto 

central o binómio “avaliação-eficácia”, pois é preocupação conhecer os efeitos das 

estratégias preventivas e concomitantemente ver aumentada a sua eficácia. Esta perspectiva 

é notória nos estudos dos anos 70, 80 e 90 realizados entre outros por (BEAUCHESNE, 

1986; WEPNER, 1979); LOGAN, 1991 e N.I.D.A., 1991, 1994). 

Este percurso inicia-se por discursos fortemente críticos relativamente às estratégias 

tradicionais informativas, orientado cientificamente para a reflexão das questões 

metodológicas inerentes à avaliação dos efeitos das estratégias preventivas, e á qualidade 

da eficácia das intervenções preventivas até á adopção de requisitos metodológicos básicos 

onde se procurava identificar as limitações metodológicas, com recomendações específicas 

para ultrapassar essas mesmas limitações, como por exemplo a utilização de pré-testes e a 

inclusão de grupos de controlo. 

BRY (1979), avalia as principais características metodológicas de sete estudos 

acerca do assunto e identificou as seguintes deficiências: fraca intensidade de intervenções 

(de 3 a 4 h); uma selecção aleatória dos indivíduos e não acções em turmas intactas; 

exclusão dos indivíduos com elevados níveis de absentismo escolar nos programas; não 

existência de grupos de controlo; insuficiência ou ausência de medidas sobre o álcool e/ou 

drogas e ausência de uma avaliação “follow-up”. Face aos resultados encontrados, a autora 

propõe as seguintes características básicas em futuros estudos de avaliação: 

� Utilização de procedimentos de amostragem possibilitadores da análise dos efeitos das 
estratégias preventivas nos estudantes que fazem parte do grupo de “alto risco”; 

� Um período de avaliação “follow-up” superior a dois anos; 

� Uma selecção aleatória das turmas, nas situações experimental e de controlo; 

� A análise dos efeitos dos programas preventivos em ambientes naturais 

� O incentivo ao uso da entrevista, como técnica de recolha de informação acerca do consumo 
de drogas. 
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BEAUCHESNE (1986), após análise de estudos de avaliação ocorridos nos E.U.A., 

Canadá e França conclui, que há necessidade de novas análises no domínio da prevenção, 

mas reconhece também que programas em que são utilizadas múltiplas estratégias de 

intervenção, conduziram a resultados mais eficazes já que possibilitaram novas informações, 

tendo atendido ao nível de desenvolvimento de personalidade e ao tipo de relação que o 

jovem estabelece ou virá a estabelecer com a droga. 

As estratégias preventivas do álcool assumiram assim, modelos distintos tendo por 

base o conjunto de relações entre informações, atitudes e conhecimentos acerca das drogas 

e o outro a relação entre atitudes e comportamentos relacionados com o uso de substâncias 

psicoativas. De forma simplista pode dizer-se que o modelo de informação-atitudes-

comportamentos, assenta na ausência de conhecimentos acerca daquelas substâncias, pelo 

que, mudanças nos níveis de conhecimentos, conduziriam implicitamente a mudanças de 

atitudes e comportamentos. 

Esta abordagem preventiva, tem por base predominantemente o paradigma da 

instrução didáctica e recorria a estratégias afirmativas como a “prevenção pelo medo” 

(RICHARDS, 1971), em que a metodologia utilizada, se centrava em exposições marcantes 

das consequências negativas no uso de álcool ou mera transmissão de dados factuais, sem 

ênfase no envolvimento dos sujeitos (STUART, 1974). 

No período sócio-psicológico, surge uma tentativa de reabilitação das estratégias 

informativas, levada a cabo por estudos em que se pretendia avaliar o impacto dos métodos 

clássicos de persuasão na mudança de atitudes relativamente ao álcool e drogas. Nos anos 

70 e 80, mantém-se a tentativa de avaliação da eficácia da técnica de comunicação 

persuasiva, mas foi reduzida a sua aplicação, aquando da concepção dos programas 

preventivos em relação ao álcool e drogas.  

Nos anos 70, surgem críticas explícitas acerca das relações teóricas entre 

conhecimentos, atitudes e mudança chegando o autor, a sublinhar que a evidência segundo 

a qual as atitudes dirigem o comportamento é extremamente fraca e as razões que as 

pessoas oferecem para o seu comportamento são, muitas vezes, explicações construídas e 

apresentadas após o conhecimento. 

GOLDSTADT (1978), citado por NEGREIROS (1988), também reforça esta ideia e 

acrescenta, que a ocorrência de associações positivas ou negativas entre conhecimentos, 

atitudes e consumo relativamente ás drogas, não permite concluir que mudanças nos 

conhecimentos ou atitudes conduziriam a mudanças no comportamento, acrescentando 

também, que será o comportamento que influenciará em maior grau as atitudes. 
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O modelo de “atitudes-comportamento”, valoriza a relação das atitudes face ás 

drogas e aos padrões de consumo, defendendo que poderão ocorrer modificações nas 

atitudes, sem ser necessário recorrer à transmissão de informações (NEGREIROS, 1998). O 

autor refere ainda serem as atitudes influenciadoras dos comportamentos, admitindo que “as 

atitudes possam não representar o principal determinante daqueles comportamentos” 

(p.214), pois estas sofrem alterações em função da situação social e da actividade cognitiva 

(conhecimentos, informações). Estas informações, seriam consideradas apenas um 

subsídio, quando comparadas com outras técnicas facilitadoras da mudança atitudinal, 

sendo mais eficazes quando auto-produzidas e com participação activa do sujeito. 

Defende este modelo, a adopção de envolvimento afectivo por parte dos indivíduos, 

originando uma avaliação e restrições dos métodos utilizados no passado, no sentido de 

funcionar como desencadeador de mudanças de atitude, resultando assim numa diminuição 

do consumo das drogas. Esta forma de prevenção, “afectivamente” orientada, baseia-se nos 

seguintes pressupostos: 

� A prevenção destas substâncias, envolve modificações de atitudes dos consumidores 
relativamente ao seu consumo; 

� Para atingir o objectivo, deverá promover-se uma análise do significado e funções que as 
diferentes substâncias psicoactivas desempenham na vida dos consumidores e não apenas com 
a transmissão de informações; 

� Para conseguir tal análise, torna-se necessário adoptar métodos activamente participativos, 
favorecedores de envolvimento emocional nas acções preventivas. 

Nestes pressupostos, se comparados com a fase final do paradigma da instrução 

didáctica, encontra-se já, a existência de alguns aspectos convergentes, tornando-se no 

paradigma sócio-psicológicos mais explícitos e precisos. 

Já DEARDEN e JAMES (1971), defendem que só é possível a existência de 

intervenções preventivas ao nível do álcool e drogas, com a inclusão e participação activa 

dos estudantes, desde a fase de concepção dessas intervenções, passando pela 

planificação e execução. 

A passagem da utilização dos métodos expositivos para os métodos activos são 

assim designados porque introduzem uma dinâmica que permite manter activa a capacidade 

mental e de raciocínio do aluno, permite a utilização de diversificados meios auxiliares da 

aprendizagem, adaptados à população, com interacções grupais promotoras da participação 

activa dos jovens, e consequentemente facilitadoras da tão desejada mudança 

comportamental. Esta metodologia, acompanhada de auto-reflexão sobre as atitudes e 

valores acerca do álcool, produziria impacto nos jovens, pelo seu efeito clarificador e 

consequentemente na capacidade de tomada de decisão. 
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Em suma, o modelo informação-atitudes-comportamento, apostou e canalizou a sua 

acção para investigações valorativas das técnicas de comunicação, como forma persuasiva 

e indutora de mudança de atitudes, num quadro associado à psicologia social. Por sua vez o 

modelo atitudes-comportamento, valoriza a vertente afectiva como impulsionadora 

preventiva nestes domínios. Esta abordagem, propõe envolvimento afectivo dos agentes 

preventivos, e uma maior e mais activa participação, no sentido de concretização das 

mudanças de atitudes, relativamente ao uso dessas substâncias. Aposta em investigações 

baseadas e influenciadas nos movimentos da educação Humanista e da Psicologia 

Humanista (ROGERS, 1961 e  MASLOW, 1969). 

Em finais dos anos 70 e início dos 80, surgem novas e importantes abordagens 

preventivas relativamente ao consumo de álcool que procuram facilitar o promover da 

aquisição de comportamentos e que contrariam alguns factores associados ao consumo de 

álcool e drogas em jovens. São as abordagens comportamentais. Estas defendem, que a 

mudança de comportamento ocorreria pela expressão de uma aprendizagem de 

comportamentos específicos, que diminua a “vulnerabilidade” dos adolescentes e não como 

resultado do fornecimento da informação, e/ou da clarificação dos valores defendidos nas 

duas abordagens anteriores. 

Assim, na perspectiva comportamentalista, a informação e as atitudes assumem um 

papel pouco relevante relativamente ás drogas e no contexto dos factores desencadeadores 

duma mudança. Esta mudança acontecerá sim, na sua relação com a aquisição de certos 

comportamentos, que quando ausentes poderá ocorrer a consumo. Esta abordagem, realça 

os factores favorecedores (influências sociais específicas) da iniciação do consumo sendo a 

mais estudada a pressão do grupo (ARY e cols. 1983) o que é reforçado por BANDURA 

(1977), ao defender o uso de estratégias preventivas, que capacitem o jovem para resistir às 

pressões sociais. 

 

 5.3 - MODELO INFORMATIVO – COMUNICACIONAL 

 

As teorizações no âmbito deste modelo, surgem interligados à Psicologia Social e 

baseiam-se em investigações sobre mudança de atitudes. Este modelo quando aplicado à 

prevenção do consumo de álcool e drogas, têm-se baseado nos efeitos da comunicação 

persuasiva, como forma de provocar mudanças atitudinais e comportamentais, relativamente 

a essas substâncias. O que se questiona, é saber até que ponto as comunicações verbais, 

produzem impacto e em que medida influenciam essas mudanças de atitudes. Preconiza-se 

uma abordagem convergente (MC GUIRE, 1976), pela análise de um determinado 

fenómeno, (medo como base nas mensagens) com grande número de variáveis 
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independentes, as quais forneceram diversidade de noções sustentadas, à convergência de 

uma explicação, com certo ecletismo teórico mas com o mérito de seleccionar e focar as 

questões relevantes. 

Como objectivo principal pretende compreender a relação entre um conjunto de 

variáveis independentes e a mudança de atitudes. Estas variáveis, referem-se à própria 

comunicação persuasiva, com base numa análise das suas componentes que, manipuladas 

sistematicamente, nos permitem conhecer os seus efeitos na mudança de atitudes. As 

comunicações verbais, têm tido impacto persuasivo e têm por base cinco componentes que 

são as características do emissor de informação, da mensagem, a importância do canal na 

transmissão da mensagem, as características de receptor da mensagem e as características 

do efeito que a mensagem produz. 

NEGREIROS (1998), considera ter mais impacto nos casos preventivos sobre álcool 

e drogas o emissor, a mensagem e o receptor. Relativamente ao emissor, será pertinente 

conhecer-se as características do sujeito transmissor da mensagem, tais como a sua 

credibilidade, poder, sexo, e similaridade, entre outras, sendo estas determinantes, no 

impacto que as mensagens possam produzir.  

No que respeita à credibilidade do emissor vários estudos têm sido desenvolvidos 

considerando-a (MC GUIRE 1969), um conceito multidimensional que integra a competência 

e a honestidade. O impacto persuasivo da mensagem, será tanto maior quanto maior for a 

credibilidade do emissor. Assim, pelo menos teoricamente, será vantajoso que as 

mensagens sejam percepcionadas pelos adolescentes como competentes no domínio do 

saber. Outros estudos vêm revelar que apenas a competência do emissor não poderá ser 

considerada uma variável crucial (STAINBACK e ROGERS, 1983), pois a sua atractividade é 

outra característica que pode desempenhar um papel relevante na tomada de decisão dos 

adolescentes face ao álcool. A atractividade engloba a similaridade, a familiaridade e a 

simpatia.  

Relativamente à mensagem, pode referir-se que tem merecido atenção acrescida 

relativamente às outras variáveis, centrando-se o interesse do estudo no seu conteúdo com 

destaque para o tipo de apelo (pelo medo) e para o estilo da própria mensagem (unilateral 

ou bilateral). MC GUIRE (1986), tem defendido a existência de uma relação curvilinear entre 

medo e persuasão. Assim para o autor, só existiria mudança de atitude quando o apelo ao 

medo atingisse um nível relativamente elevado. Quando a intensidade do medo atinge níveis 

muito elevados, surgiria uma diminuição do impacto persuasivo da mensagem. No que 

respeita à análise da relação entre apelo ao medo e mudança comportamental, estudos 



   
 

212

revelam, não existir qualquer alteração no comportamento da bebida dos adolescentes 

quando utilizadas mensagens baseadas no medo.  

STAINBACK e ROGERS (1983), apresentam conclusões contrárias quanto aos 

efeitos das mensagens geradoras de medo no comportamento e atitudes face ao álcool 

referindo que, “um nível mínimo de medo é suficiente para conferir resistência aos jovens 

relativamente às tentativas que visem persuadi-los a consumir bebidas alcoólicas” (p. 402). 

Os autores manipularam o factor medo, mediante a utilização de duas componentes num 

conjunto de três, associadas a uma mensagem geradora de medo e que foram: a gravidade 

das consequências relacionadas com o consumo de álcool e a probabilidade dessas 

consequências acontecerem. A terceira defendia que a melhor forma de prevenção é a não 

utilização de álcool, mantida constante a um alto nível nas duas mensagens (uma geradora 

de medo forte e outra de medo fraco).  

Analisou-se ainda a interacção existente entre intensidade do medo e sua 

apresentação unilateral ou bilateral. Na acentuação exclusiva unilateral dos efeitos negativos 

do consumo de álcool, poderá conduzir à adopção de atitudes realistas, acerca do mesmo. 

Na abordagem bilateral, o sujeito pode ouvir os argumentos contrários refutados, tendo 

assim, possibilidade de os relativizar. Os referidos autores, argumentam que a informação 

utilizada seja diametralmente oposta à mensagem pelo medo. Assim, as mensagens 

geradoras de medo forte, que descrevem os efeitos físicos do álcool defendem, que “o álcool 

danifica e pode mesmo matar as células do cérebro” (p. 398). No argumento contrário, 

defende-se que “uma ou duas bebidas, poderão tornar o cérebro mais desperto e alerta” (p. 

398), apresentando deste modo o consumo sem perigos. 

Nestes estudos, concluiu-se que uma mensagem geradora de um nível “mínimo” de 

medo será suficiente para provocar uma resistência nos adolescentes. Relativamente ao 

estilo da mensagem (unilateral/bilateral), foi conclusivo serem os efeitos negativos a 

provocar maior resistência o que explica a ineficácia dos programas educativos sobre o 

álcool no conteúdo unilateral dos mesmos. 

O receptor é outra variável de relevo nas investigações sobre mudança de atitude. 

Nesta, é essencial analisar as diferenças individuais de receptor (estáveis ou transitórias) 

como as capacidades intelectuais, traços de personalidade e contextualização demográfica 

(MC GUIRE, 1976). Não existindo estudos sobre esta variável em contexto preventivo de 

consumo de álcool, a autora tem alimentado numa discussão heurística, extrapolando dados 

doutros domínios, para a prevenção em álcool mas, mesmo nesses domínios tais estudos 

têm-se mostrado contraditórios. A autora, defende que o impacto persuasivo de uma 

mensagem está interrelacionado com o emissor e o receptor. Os níveis de ansiedade do 
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receptor, condicionam as mensagens baseadas no medo, assumindo os níveis de ansiedade 

maior importância quando a audiência for composta por indivíduos consumidores. Alguns 

estudos revelam, que indivíduos com níveis de ansiedade mais elevados, se apresentam 

menos influenciáveis a mensagens geradoras de medo forte, podendo a ansiedade estar 

correlacionada positivamente com o consumo excessivo de álcool.  

A auto-estima, pouco estudada mas com interesse potencial para a prevenção do 

consumo de álcool, sendo considerada como uma característica da personalidade, é 

determinante na susceptibilidade à persuasão. MC GUIRE (1974), considera aderirem mais 

facilmente a mensagens persuasivas, os indivíduos com níveis médios de auto-estima, ao 

contrário dos indivíduos com níveis baixos ou elevados. 

Quanto às variáveis género e sócio-demográficas do receptor, os estudos são 

omissos no que se refere ao saber do seu grau de influência nas comunicações persuasivas. 

Assim, um conjunto inesgotável de dimensões e característica do emissor, da mensagem e 

do receptor deverão ser consideradas pertinentes, como explicação na mudança de atitudes. 

Face à complexidade e diversidade das variáveis neste domínio, é difícil estabelecer 

generalizações concernentes aos factores promotores de mudanças de atitudes. É 

problemático assim, admitir a concretização de mudanças atitudinais com estas 

metodologias, bem como assentar no pressuposto teórico de que uma mudança de atitudes 

implica alterações intencionais e comportamentais. Não se tratando de estudos laboratoriais, 

mas de âmbito predominantemente da psicologia social, estas investigações, assumem uma 

maior complexidade e mesmo estas, não poderão ser transplantadas de forma linear, para o 

domínio do consumo de álcool. 

O modelo da comunicação-persuasão vem preencher uma lacuna nas investigações 

sócio-psicológicas propondo o desenvolvimento de “teorias de variáveis que relacionem 

características do emissor, da mensagem e do receptor com a mudança de atitudes. Esta 

abordagem considera a persuasão um problema comunicativo e não, como nas abordagens 

precedentes, um processo de ultrapassar a resistência à mudança. Analisa os «in-put» 

(variáveis independentes) e sua influência nos «out-put» (variáveis dependentes), sendo os 

primeiros, componentes da comunicação, susceptíveis de manipulação e os segundos, 

comportamentos alvo que pretendemos influenciar, pela manipulação dos «in-put» 

(NEGREIROS, 1998). 

Para MC GUIRE (1976, p. 313), esta conceptualização alicerça-se inicialmente numa 

análise do processo de mudança atitudinal entrosado em componentes ou etapas 

comportamentais de processamento da informação e posteriormente estabelece previsões 

de relação de uma dada variável independente com a variável dependente (mudança de 
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atitude), com análise constante do efeito dessa variável independente nas etapas de 

processamento da informação. Neste processo de persuasão e tendo em vista aumentar a 

eficácia dos programas de prevenção, o autor, identifica seis etapas comportamentais ou 

«out-puts» sucessivas: 

� Apresentação – fase indispensável para que uma mensagem seja eficaz na produção de 
mudança de atitudes; 

� Atenção –  o receptor deve prestar atenção ao conteúdo da mensagem;  

� Compreensão – conteúdo seleccionado/organizado de forma a ser compreendido; 

� Adesão – o receptor deve manifestar adesão ao conteúdo da mensagem, envolver-se; 

� Retenção – o conteúdo da mensagem deve ser retido pelo receptor; 

� Comportamento – após retenção da mensagem, o receptor poderá assumir novas atitudes e 
novos comportamentos. 

Este modelo, considera que a probabilidade de ocorrência de cada uma destas etapas 

raramente atinge a unidade e que a não ocorrência de uma dela, se traduz no corte desta 

sequência e daí a não ocorrência das restantes etapas. Exemplificando, na segunda etapa 

do processo de persuasão (criar e manter a atenção para os conteúdos), MC GUIRE (1974), 

refere que “um programa de educação sobre drogas, deverá ser elaborado de forma a 

seleccionar o tipo de fonte, conteúdo da mensagem, organização” (p. 14) que evidenciem ser 

mais adequados na captação da atenção. Partindo desta lógica, podemos entender a 

dimensão da complexidade dos resultados, pois uma variável independente pode ter impacto 

persuasivo positivo ou negativo consoante os casos. 

Adoptar procedimentos que contribuam para aumentar a motivação dos jovens, 

relativamente ao conteúdo, é tarefa importante, podendo recorrer-se a pausas regulares, 

formulação de questões e estar atento e interventivo relativamente a sinais de falta de 

atenção. Para assegurar a compreensão do conteúdo, há que rever os diferentes “in-put” 

(emissor, canal e mensagem) e adequar as mensagens ao nível de compreensão da 

assembleia para que o essencial da mensagem seja correctamente compreendido.  

A aceitação do conteúdo da mensagem pelo público, implica o considerar as 

diferentes variáveis independentes já descritas e a adopção de condutas inerentes a 

potenciar a aceitação desses mesmos conteúdos, podendo tirar partido de algumas 

características do emissor (credibilidade, atractividade e poder). Os apelos emocionais, 

quando correctamente utilizados, facilitam a aceitação do conteúdo, fazendo estes 

relevância às vantagens imediatas da não utilização e aos efeitos negativos mais imediatos 

aquando do seu uso excessivo, levando a uma maior probabilidade de adesão à mensagem. 

A retenção do conteúdo da mensagem, é um objectivo essencial a atingir, pois 

quanto mais tempo durar esta retenção, mais persistente será a mudança de atitude em que 
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a repetição dos aspectos mais importantes e a integração do conteúdo no sistema de 

crenças do receptor com recurso a mensagens “intrinsecamente atractivas” (MC GUIRE 

1974, p. 16), são alguns princípios de aprendizagem facilitadores dessa retenção. A última 

etapa deste modelo, visa assegurar a realização de comportamentos consonantes com a 

mudança de atitudes, dependendo estes, basicamente dos níveis de compreensão e 

aceitação das mensagens por parte da assembleia. O autor admite ser este o objectivo mais 

difícil de atingir e sugere que a formulação de novas convicções se traduzam em decisões 

explícitas, o que significa que uma mudança de atitude poderá implicar mudanças no 

comportamento. Este objectivo, será mais facilmente atingido, se houver por parte do sujeito 

um compromisso público de abstenção, e ele proprio, se capacitar a resistir a pressões 

contrárias existentes permanentemente no ambiente circundante. Assim, impõe-se o uso de 

técnicas que imunizem o indivíduo destas eventuais pressões a que Mc Guire chama de 

«técnicas de inoculação psicológica». Esta formulação teórica desempenhou, nos anos 80, 

uma evolução crucial no modelo informativo-comunicacional, pois serviu de base a vários 

programas preventivos.  

Para NEGREIROS (1998), a grande dificuldade da aplicação deste modelo, resulta 

do facto de ser necessário assegurar alguma persistência no tempo de mudança da atitude 

induzida, admitindo que a alteração de atitudes conduz a modificação de comportamento, o 

que é pouco provável, mas mesmo assim, persiste a dúvida de se saber, qual o nível de 

impacto das mensagens persuasivas do meio ambiente e se o indivíduo consegue resistir-

lhe. O conceito de “inoculação psicológica”, surge por analogia biológica em que o indivíduo 

é exposto a doses mínimas da doença, conferindo-lhes assim resistência e 

consequentemente imunização a essa doença (MC GUIRE 1974). Assim, o autor faz uma 

extrapolação do conceito de inoculação biológica para uma situação de protecção dos 

apelos persuasivos, com um “pré-tratamento” em forma enfraquecida. A ideia, é a de que 

atitudes existentes, podem ser reforçadas “inoculando” as pessoas contra argumentos 

contrários. A inoculação psicológica, será um conjunto de procedimentos orientados no 

sentido de especificar as condições, pelas quais as atitudes ficam resistentes a induções 

proporcionadas a modificações dessas atitudes. 

MC GUIRE (1964), considera que a exposição prévia a doses reduzidas de 

argumentos contrários (inoculação), proporciona defesas mais fortes do que a utilização de 

apelos contrários. Estes procedimentos, serão tanto mais eficazes quanto mais motivação 

existir nos sujeitos para aquisição de defesas relativas a determinadas crenças. A inoculação 

psicológica, marca uma ruptura com os estudos desenvolvidos no domínio da Psicologia 

Social relativamente à persuasão. Interpretada segundo este modelo, a inoculação, pretende 
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proteger atitudes existentes de apelos persuasivos com exposição a pequenos aspectos 

desses apelos, assumindo a forma de “inoculação cognitiva”. 

O modelo comunicação-persuasão, no âmbito da prevenção sobre drogas, tem 

representado avanços, no que respeita à investigação baseada na mera manipulação das 

diferentes variáveis independentes, tendo possibilitado o desenvolvimento de teorias, que 

mediatizam as características relacionadas com o emissor, mensagem e receptor e suas 

implicações na mudança de atitude (NEGREIROS, 1998). O modelo, relativamente aos «out-

put», considera necessário provocar a ocorrência das etapas, que se relacionam com a 

variável dependente, sendo esta canalizada para que a exposição à mensagem tenha 

tradução na mudança de comportamentos. 

Numa visão de variáveis independentes, a utilidade deste modelo assenta na 

possibilidade de utilização das diferentes componentes da comunicação, acautelando que 

todas as etapas constituintes do processo de persuasão ocorram. Esta perspectiva torna-se 

complexa pela facilidade de interacção das componentes da comunicação e 

consequentemente pela dificuldade da sua análise isoladamente e pela importância de 

analisar o efeito dessas componentes em cada etapa do processo de persuasão 

separadamente. Esta análise envolve complexidade, limitações e controvérsia. 

Complexidade pelo já exposto, limitações pela questão da consistência da relação atitude-

comportamento e controversa pela diversidade de conclusões existentes na literatura no que 

respeita à relação mudança de atitudes e mudança de comportamento (relações positivas, 

relações negativas e ausência de relação). 

Assim, para MC GUIRE (1974), será duvidosa a eficácia deste modelo em programas 

preventivos sobre drogas, considerando serem as atitudes uma determinante parcial da 

acção, sendo que as pessoas que possuem sentimentos negativos acerca do consumo de 

drogas, terão menor probabilidade de as consumir comparativamente às possuidoras de 

atitudes mais favoráveis. Logo, a tomada de decisão de consumo, num determinado 

contexto, varia em função de inúmeros factores e não apenas do seu sentimento ou crenças 

relativamente à substância. NEGREIROS (1998), considera que o enquadramento teórico e 

conceptual das abordagens de inoculação social têm por base a ideia de que a simples 

aquisição de conhecimentos sobre as consequências do álcool, poderá traduzir-se em 

atitudes mais negativas relativamente ao seu uso levando á diminuição desse mesmo 

consumo.  

Estudos efectuados por GOODSTADT (1976) e KINDER e cols. (1980), questionam a 

validade deste modelo, argumentando que a simples transmissão de conhecimentos acerca 

das consequências, não podem por si só, induzir a mudanças comportamentais, sendo por 
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isso, também necessário contrariar os factores e as causas que os originam. Reconhece-se 

por isso a importância dos factores sócio-ecológicos na iniciação e manutenção dos 

consumos nos adolescentes e até a presença de um “sistema de pressões 

comportamentais” (HUBA e BENTLER, 1980). 

Quanto ao consumo de álcool KANDEL e cols. (1978), descrevem um modelo 

baseado em estádios de desenvolvimento, “associando o consumo ao envolvimento dos 

jovens a actividades de baixa delinquência com amigos e a uma mais elevada exposição a 

modelos favorecedores do consumo na família ou amigos… ”.  

JESSER e JESSER (1977), associam o consumo de álcool a outros 

comportamentos/problema, enaltecendo os factores do meio social como amigos, família, 

acessibilidade e modelos em detrimento de estados de personalidade disfuncionais. O 

impacto de modelos encorajadores ao consumo por imitação, têm contribuído para a 

iniciação e manutenção dos consumos de álcool, sobretudo quando o modelo é interpretado 

como elemento influente.  

Este modelo aplica estratégias preventivas conducentes a inocular os adolescentes 

contra as pressões sociais, tornando-se assim resistentes a influências sociais. Para que 

esta protecção possa ocorrer, é necessário analisar e compreender a natureza dessas 

influências e simultaneamente aprender as respostas adequadas para lhes poder resistir. 

Assim o conceito de inoculação assume um significado “comportamental”, em que pela 

aprendizagem, o grande objectivo é capacitar o sujeito a resistir ás influências. 

Estas abordagens partilham as suas origens no modelo de comunicação-persuasão, 

baseado em inovações metodológicas de apresentação da informação e na teoria da 

aprendizagem social (BANDURA 1977 b), como forma de compreensão do processo de 

iniciação do consumo baseada num conjunto de influências sociais, em que os modelos, os 

estereótipos veiculados pelos midia e os adultos significativos tem impacto nos 

adolescentes. 

EVANS (1983), defende que “as predisposições psicológicas, resultantes da 

conjugação de determinantes sociais e de personalidade, terão tendência a produzir uma 

interacção para consumir ou não, mas a decisão final irá depender do impacto de influenciais 

sociais específicas”. A preocupação interventiva, surge nos anos 70, com o objectivo de 

“inocular” os jovens contra as pressões sociais promotoras do consumo. 

SHAFLER (1983), defende uma estratégia interventiva envolvendo duas fases 

distintas: a preparação cognitiva, que se traduz em fornecer informação geral sobre os 

factores promotores do consumo, acompanhada de reflexão identificatória dos sentimentos, 

pessoas, locais e situações (compreensão dos determinantes cognitivos, psicológicos, 
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situacionais, contextuais e comportamentais), propiciadoras desse consumo, familiarizando-

se assim como o conceito de inoculação e a aquisição e treino de competências, 

subdividindo-as em três categorias estratégicas: 

a) Estratégias cognitivas  - baseadas em diversos materiais de inoculação (filmes, slides) 
demonstrando diferentes tipos de influências ao consumo. Seguidamente, propicia-se o 
aparecimento de respostas verbais consideradas mais adequadas, para contrariar os 
diferentes tipos de pressões anteriormente demonstradas.  

b) Estratégias afectivas  - promotoras de comunicação afectiva de sentimentos. 

c) Estratégias comportamentais  - mediante a utilização de técnicas de dinâmica de 
grupo, como o “role-play” e discussão em grupos pequenos. 

Os estudos de SHAFLER e cols. (1983), obtiveram resultados favoráveis no que 

respeita ao consumo de tabaco, mas tal não ocorreu em relação ao consumo de álcool, 

constatando que a pressão do grupo, não constituirá um factor essencial na determinação do 

consumo desta substância na adolescência, admitindo os autores ser necessário 

“desenvolver programas específicos de inoculação relativamente aos comportamentos de 

bebida” (p. 182) utilizando os adultos como modelos influentes. DURYEA (1983), estudou a 

eficácia da inoculação social, em intervenções preventivas relativamente ao álcool, 

baseando-se em filmes, perguntas e respostas, “role-play” e apresentação de slides. Após 

conclusão de cada exercício, cada adolescente fazia um “feed-back avaliativo”. A avaliação 

do programa, utilizou os conhecimentos, a refutação de argumentos justificativos de 

condução sob alcoolização, a participação em situações de risco aquando do consumo, 

atitudes relativamente à condução sob alcoolização e frequência do consumo, produzindo a 

intervenção impacto positivo em todos as medidas dependentes, excepto no que se refere à 

frequência do consumo de álcool, que não evidenciou modificação nos grupos experimental 

e de controlo. 

 

5.4 - PERSPECTIVAS HUMANISTAS 

 

Ainda na década de 70, emergem as condições teóricas e conceptuais humanistas, 

aplicadas à prevenção do consumo de álcool e drogas surgindo como tentativa de superar 

as evidentes limitações das estratégias baseadas na transmissão de conhecimentos. Esta 

perspectiva exerceu influência considerável também nos domínios educativos, da 

psicoterapia e na investigação. 

Os referenciais teóricos fundamentais na concepção das estratégias humanistas 

aplicadas à prevenção do abuso de álcool, centram-se nos desenvolvimentos da corrente de 

psicologia humanista (ROGERS, 1961; MASLOW, 1969), no movimento da educação 

humanista (VALLET, 1979) e no impacto das teorias e intervenções desenvolvimentais 
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(PIAGET, 1932 e ERICKSON, 1959). A psicologia humanista, surge como modelo alternativo 

à psicanálise tradicional e ás teorias behavioristas, com novas formas de visão do ser 

humano, considerando que este deve ser visto da mesma forma como ele se vê a si próprio. 

A decisão de consumir ou não, baseia-se na dimensão afectiva (atitudes, crenças, 

valores) e pode ser entendido como uma forma de satisfação de algumas “necessidades da 

personalidade” assumindo este um aspecto funcional. O indivíduo, será analisado como um 

todo integrado, e daí que a prevenção do consumo deva convergir no reconhecimento de 

elaboração de abordagens educativas psicologicamente significativas e não no fornecimento 

de informações sem componente afectiva, como primado da educação tradicional. Nesta 

perspectiva, as estratégias preventivas terão de encorajar a criatividade e a imaginação e 

incentivar a exploração e o reconhecimento dos seus sentimentos. 

Para NOWLIS (1969), os factores psicológicos envolvidos no uso de drogas foram 

objecto de várias investigações, tendo-se caracterizado pela existência de associação forte 

entre atitudes, crenças, valores e alguns factores de personalidade e o consumo de 

substâncias psicoactivas específicas. Tais investigações vem deslocar o alvo de atenção da 

substância para o indivíduo utilizador e consequentemente, as estratégias preventivas 

deslocam-se da transmissão de informação para a experiência subjectiva do sujeito, suas 

motivações e necessidades psicológicas. Reconhecendo-se a multifactoridade e a 

complexidade do consumo de drogas, os estudos realizados, nos anos 70 centraram-se nas 

características de personalidade, crenças, atitudes e susceptibilidade de valores 

diferenciadores dos indivíduos dependentes ou não (NEGREIROS, 1998). 

Os defensores das teorias humanistas, criticam os modelos informativos, baseando-

se nos argumentos de que estes centram as estratégias preventivas na substância (álcool) e 

desprezam os factores emocionais e afectivos (possíveis responsáveis pela iniciação e/ou 

manutenção), considerando-os mesmo como irrelevantes, inadequados e até 

contraproducentes. Relativamente aos pressupostos teóricos das abordagens humanistas, 

quando aplicadas à prevenção do consumo de drogas, optam por programas preventivos 

focalizados nas dimensões afectivas ou nos aspectos psicológicos, que se traduzem numa 

ruptura com o modelo baseado na transmissão de informação. 

As abordagens humanistas orientam, as estratégias preventivas neste domínio, em 

duas noções fundamentais: a primeira, é a de que não são os factores cognitivos os mais 

influentes na tomada de decisão de usar ou não usar drogas, mas sim as atitudes, valores e 

necessidades e a segunda, diz respeito ao significado que as abordagens humanistas 

atribuem às drogas e seus efeitos, sendo que o “uso” assume um significado funcional, isto 

é, as diferentes substâncias psicoactivas podem funcionar como benéficas, neutras ou 
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prejudiciais consoante os padrões de consumo, os seus efeitos individuais e sociais e até os 

meios utilizados para a sua obtenção e o abuso como um “sintoma de problemas sociais 

básicos” (NEWLIS, 1970, p. 56). 

Defende-se nestas abordagens, que as substâncias (álcool) per si não constituem 

perigosidade. Esta tem sim, que ser avaliada em função dos padrões e/ou formas de 

consumo adaptada por cada ser humano. Assim, as estratégias preventivas centrar-se-ão no 

sujeito, potencial consumidor, e nos motivos do consumo, para que posteriormente o sujeito 

melhore a sua capacidade de tomada de decisão, pela compreensão das causas e 

consequências.  

É com base nestas premissas, que este modelo, retoma a noção de “consumo 

responsável” de álcool, já anteriormente introduzida na fase final do paradigma da instrução 

didáctica, mas que assume agora uma filosofia menos fundamentalista e mais real, pois não 

é possível erradicar o uso de álcool em sociedades dependentes dessa substância. Neste 

contexto os adolescentes, terão que aprender a tomar decisões após saberem os aspectos 

favoráveis e desfavoráveis do consumo. 

Defende que a dimensão afectiva é o centro de qualquer intervenção preventiva e 

condiciona as restantes (atitudes, necessidades e valores). Estas abordagens envolvem os 

efeitos fisiológicos, farmacológicos ou sociais mas primam sobretudo pelo desenvolvimento 

de atitudes, valores, comportamentos e forças sociais como forma de influenciar as 

dimensões afectivas favorecedoras do consumo. 

Uma forma de prevenção é a “abordagem causal”, preconizando MYERS (1973), os 

seguintes pressupostos gerais desta abordagem: 

a)  O comportamento obedece as causas determinadas; 

b) Essas causas podem ser identificadas e compreendidas; 

c) A compreensão das causas do abuso e das consequências de curto e longo prazo do 
abuso, pode ajudar o indivíduo a seleccionar comportamentos adequados para si e para 
os outros; 

d) Programas baseados na compreensão da dinâmica comportamental, seria vantajoso em 
população juvenil, na medida em que a abordagem causal os capacitaria a uma melhor 
identificação e selecção de meios e processos solucionadores dos problemas em geral; 

e) Estes programas, proporcionariam aos jovens um funcionamento individual mais 
adequado do que aqueles que funcionam como geradores de medo. 

BEDWORTH (1972), defende para a prevenção do uso de drogas uma “abordagem 

racional ” que promova o envolvimento activo do sujeito no processo de aprendizagem, a 

compreensão dos motivos do consumo e um aumento da capacidade de decisão com 

responsabilização das decisões adoptadas pelo sujeito. 
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Concomitantemente com estas propostas e pela relevância da activação das 

dimensões afectivas, assiste-se a uma reformulação dos métodos e técnicas de 

ensino/aprendizagem. Sem descurar a componente informativa, é incentivada a utilização de 

estratégias promotoras do envolvimento e participação em que o estudante é o sujeito do 

acto educativo. Para desenvolver o factor motivacional subjacente ao consumo, influenciar 

atitudes e comportamentos torna-se necessário promover a discussão, partilha, interacções 

e introspecção. 

O próprio papel do professor ou líder sofre alterações, esperando-se dele uma 

pessoa com competências científica, técnica, relacional e pedagógica, que incuta confiança 

nos jovens com actuações não autoritárias mas sim flexível, com capacidade de 

aconselhamento e conhecimentos básicos de farmacologia.  

Para MALVIN e cols. (1984), os princípios fundamentais dos programas de 

prevenção, baseiam a perspectiva humanista, na promoção do auto-conhecimento e da 

tomada de decisão responsável, conjugado com o crescimento pessoal e social e 

informativo. Este modelo defende a utilização de estratégias preventivas baseadas nos 

valores, no processo de decisão e na criação de alternativas. 

No que se refere aos valores e sua clarificação, surgem como alternativa à 

perspectiva informativa e considera-se que a decisão de usar ou não álcool, depende de 

factores afectivos (atitudes, sentimentos e valores). Os objectivos das estratégias de 

clarificação de valores, vão além da sua aplicação à prevenção do consumo excessivo de 

álcool, incluindo, o favorecer a integração social dos jovens, a aquisição da noção de 

identidade e prevenir o aparecimento de comportamentos desviantes. 

Foi a partir dos anos 70, que o processo de clarificação de valores assume relevo na 

educação sobre drogas. RATHS e cols. (1966), no sentido de esclarecer este processo de 

valores, referem ser a sua natureza o mais importante e não a preferência deste ou daquele 

tipo, estando eles em função da escolha, aceitação e acção. Para que ocorra um 

determinado valor, há necessidade de conjugação de alguns critérios tais como a escolha 

em liberdade (sem coacção), a escolha ponderada (com ponderação das consequências das 

alternativas), a aceitação (numa vertente positiva), a afirmação (assumindo publicamente e 

verbalmente), a actuação de acordo com as escolhas e a repetição (transformação das 

escolhas em padrão de vida). Assim, a clarificação dos valores passa pela consideração e 

análise de consequências para posteriormente fazer livres escolhas. 

As abordagens humanistas, consideram, ter os consumidores de substâncias 

psicoactivas, dificuldades relacionadas com a aquisição da noção de identidade, podendo 

estas dificuldades ser resolvidas com a clarificação de valores e consequentemente suprimir 
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os factores favorecedores ao consumo. Assim, o adolescente teria a oportunidade de 

analisar os seus valores numa tendência desenvolvimental, para explorar valores e crenças 

no processo de formação da identidade (LIOTA e cols. 1983). 

CHNG (1980) justifica este método pela necessidade de estruturação e 

operacionalização de valores gratificantes para a pessoa e aceites pela sociedade. 

CORNACCHIA e cols. (1978), baseiam-se em trabalhos de Freud e Raths que advertem 

para o facto de diferentes problemas observados, terem origem na incerteza ou ausência de 

valores e que crianças com problemas comportamentais estes diminuam em intensidade e 

frequência, quando em experiências com valores.  

O autor, considera que o método de clarificação de valores, se conjuga com 

estratégias que ajudam os jovens a aprender esses mesmos valores. Também PIORKOWSI 

(1973, p. 35), no domínio da educação sobre drogas, defende ser importante “delinear, 

moldar e ensinar atitudes e valores antitéticos ao uso de drogas”. Assim, os jovens 

aprendem a importância dos valores no seu dia a dia e a reconhecer antagonismos entre 

aquilo que valorizam e o seu efectivo no comportamento. 

Para SWISHER (1974, p. 156), este método foi “uma parceria para o problema do 

uso de drogas e, em certa medida, para todas as doenças sociais”. 

A noção de “aprendizagem de valores”, também rivaliza com o conceito de 

clarificação de valores denotando-se alguma confusão entre estes dois conceitos. Para 

tentar clarificar esta situação, SWISHER (1974), refere ser a expressão “aprendizagem de 

valores” aplicada exclusivamente a situações que envolvem a aquisição de competências 

interpessoais e/ou para melhorar a saúde mental, mas o objectivo parece não ter sido 

atingido, mantendo-se a confusão conceptual.  

Outras dificuldades se colocam para além da clarificação de valores que têm a ver 

com o facto destes, quando clarificados, poderem levar a opções opostas ao consumo de 

drogas, (NEGREIROS, 1998). Também a pouca evidência científica demonstrativa de que a 

clarificação de valores, conduz à diferenciação entre consumidores e não consumidores é 

outro problema deste método (ROKEACH, 1983). 

As mais severas críticas às estratégias de clarificação de valores assentam na 

excessiva preocupação concedida ao processo de valorizar, que remeteria para segundo 

plano o papel da informação e conhecimento no processo de tomada de decisão (CHNG, 

1980). Se eticamente todos os valores são válidos e moralmente defensáveis, a sua 

clarificação tornar-se-ia pouco adequada pois “no pensamento abstracto acerca das suas 

escolhas é difícil de identificar as dimensões morais dos conflitos entre valores” (p. 121). 
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POLLACK (1972), acredita que a aquisição de competências de tomada de decisão, 

terá impacto positivo nas atitudes e comportamentos dos jovens face ás drogas e 

consequentemente um papel activo na sua prevenção. Existem alguns programas, em que o 

cerne preventivo é o processo de decisão, enquanto em outros, surgem associados a 

múltiplas estratégias (competências comunicacionais, resolução de problemas, auto-

imagem, relações com a autoridade) promovendo assim um auto-conhecimento e 

favorecendo responsáveis tomadas de decisão. 

Tal como RATHS e cols. (1966), definiram, o processo de clarificação de valores, tem 

subjacente uma estratégia de tomada de decisão, logo, só quando o jovem escolhe, após 

ponderação das consequências de entre várias alternativas, este possui os seus valores 

clarificados. BLUM (1976), considera a clarificação de valores uma mais valia na sala de aula 

pois proporciona reflexão e discussão e, reconhece, ser necessário capacitar os jovens para 

aprendizagens do processo de tomada de decisão. Acrescenta ser necessário reconhecer 

uma importância periférica aos problemas relacionados com o álcool, sendo as intervenções 

centradas “nos estilos de adaptação da criança sentimentos, força do ego e adequação 

interpessoal …” proporcionado desta forma desenvolvimento saudável. 

No contexto do consumo de álcool e como já referido, as perspectivas humanistas 

centram a questão no indivíduo, pertencendo ao mesmo a decisão, havendo por isso a 

necessidade de proporcionar aos jovens estratégias e experiências cujos significados e 

funções do álcool possam ser livremente analisados e discutidos. 

Outras abordagens, orientam-se para a promoção do desenvolvimento pessoal e 

social do jovem, com aproveitamento do seu total potencial humano, com estratégias 

combinadas no sentido da clarificação de valores, tomada de decisão, auto-conceito, 

resolução de problemas e competências de desenvolvimento pessoal.  

Com dois pólos distintos, as abordagens humanistas defendem num deles as 

variáveis afectivas, atitudes e comportamentos e no outro as variáveis facilitadoras do 

adequado desenvolvimento pessoal em reciprocidade permanente. 

Foi nos finais dos anos 60, que surgiu uma estratégia de prevenção humanista, 

centrada no pressuposto “da alternativa”, isto é, oferecendo alternativas não químicas o 

indivíduo diminuiria o uso de drogas. Esta estratégia, foi esquecida durante algum tempo, 

tendo recentemente rejuvenescido enquanto meio de prevenção. 

Formulado por COHEN (1968) e retomado por DOHNEN (1972), este modelo assenta 

nos seguintes pressupostos teóricos:  

� O uso de drogas serve para colmatar algumas necessidades sociais e/ou psicológicas; 
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� Os motivos do uso de drogas, podem relacionar-se com necessidade de vivenciar novos estados 
de consciência ou para se sentir melhor;  

� Apesar de se poder sentir melhor, o seu uso traduz-se em inconvenientes pelos efeitos 
fisiológicos, psicológicas e cognitivas, pois os consumidores podem não ser imaturos, imorais, 
irresponsáveis, inadaptadas, alienadas, rebeldes ou doentes mentais mas sim pelo facto do seu 
uso fazer parte de um continnum de vida;  

� O consumidor só se abstêm dessas substâncias se encontrar algo melhor;  

� Existe um múltiplo conjunto de actividades e experiências alternativas que poderão substituir o 
uso de drogas e ao optar por novas actividades e experiências, o indivíduo satisfaz as 
necessidades e tende a não recorrer ao uso/abuso de drogas levando-o ao desencorajamento da 
experimentação ou à sua não evolução para a dependência. 

CHAVIN (1969), defende alternativas diversificadas, realistas e significativas pelo que 

deveriam possuir natureza intuitiva, envolvimento participativo/activo, sentimento de 

identificação e diversificação (não rotineiro). Com estes pressupostos as actividades 

desenvolvidas proporcionariam um aprofundar do auto-conhecimento, melhorar a auto-

imagem e a busca de novas experiências (DOHNER, 1972). 

Dado não serem definidas as actividades pré-determinadas em função das 

necessidades psicológicas, COHEN (1971), tenta estabelecer esta integração baseando-se 

na identificação de diferentes níveis de experiências. Assim, cada nível de experiência terá 

motivos específicos que favorecerão o uso de drogas e, sendo assim, tornar-se-ia possível 

proceder à organização de actividades diversas e alternativas. Se o motivo principal do 

uso/abuso de drogas for a satisfação de necessidades físicas energéticas, poder-se-ia optar 

por actividades ligadas ao desporto e dança. O autor, refere que diversos níveis de 

experiência, possam corresponder a diferentes motivos. O termo “alternativa”, é assim 

esclarecido pelo autor, como algo que proporcione ao indivíduo maior satisfação que a 

proporcionada pela utilização de drogas e não como um substituto. 

O modelo acima focado, sofre um declínio no início dos anos 70, basicamente porque 

a identificação dos motivos que levam à utilização de drogas é a sua principal dificuldade, 

assim como, a de associar certos tipos de drogas a necessidade psicológicas específicas e 

em definir e pôr em prática actividades alternativas viáveis. Também a definição clara das 

actividades e experiências susceptíveis de proporcionar uma redução de emoções e 

sentimentos negativos e induzir estados favorecedores evitantes do consumo de drogas, a 

dificuldade de execução das actividades e a definição do tipo de população, são outras 

limitações deste modelo. SWISHER (1974), questiona mesmo se a sua aplicação se fará a 

doentes institucionalizados ou em tratamento, ou se será mais viável na prevenção (antes do 

facto). 

Num estudo realizado por BARNES e OLSON (1977), verificaram que os 

adolescentes que utilizavam regularmente álcool, o faziam geralmente para atingir estados 

emocionais positivos propondo a individualização das actividades que envolvam 
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relacionamento interpessoal e/ou exercício físico. Num outro estudo desenvolvido por COOK 

e MORSE (1980), foi possível identificar um conjunto de necessidades satisfeitas pelo uso 

de álcool e drogas que foram agrupadas em duas categorias. A primeira abrangia as 

necessidades psicológicas e comportamentais com efeitos no sistema nervoso central e 

incluía as necessidades que tinham como finalidade reduzir a inibição, a tensão, intensificar 

as interacções sociais (álcool e outros depressores, sedativos e tranquilizantes); aumentar 

sentimentos de euforia e alterar os estados de consciência (haxixe, marijuana e drogas 

alucinogéneas). A segunda incluía as necessidades sócio-psicológicas que derivam de 

factores identificados e relacionados com o uso de drogas com a finalidade de aceitação 

pelo grupo/amigos e auto-estima. O autor reconhece que a diversidade de actividades, pode 

suplantar a apetência individual para as drogas, mas propõe reconsideração das alternativas 

recorrendo aos conhecimentos sobre motivação humana e à dinâmica do uso de drogas.  

À guisa de conclusão poder-se-á referir que o modelo humanista, deu origem a várias 

estratégias preventivas onde se destacam as centradas na clarificação de valores, o 

processo de decisão e as actividades alternativas, embora se tivessem verificado algumas 

dificuldades de implementação, devido à minimização dos factores sócio-ambientais 

favorecedores de uma precoce iniciação do consumo de álcool (utilização pela família, 

aprovação ao consumo). No que diz respeito ao impacto das intervenções preventivas 

humanistas no comportamento da bebida, continua difícil retirar conclusões acerca da 

eficácia das diferentes estratégias, pois poucos investigadores têm evidenciado resultados 

nas atitudes e quando tal acontece, estes têm-se revelado contraditórios (NEGREIROS, 

1996). Relativamente à influência dessas intervenções no caso dos adolescentes 

consumidores de bebida alcoólica, ela é ambígua e difícil de determinar. 

 

5.5 - PERSPECTIVAS NEO-BEHAVIORISTAS 

 

As estratégias preventivas de formulação neo-behavioristas relativamente ao álcool e 

drogas, também se organizam a partir dos anos 70 e baseiam-se no princípio geral da 

ausência de adequadas competências sociais. BANDURA (1969; 1977b), adverte para o 

facto de que o treino de competências sociais não está historicamente associada a um 

modelo de aprendizagem social, no entanto, o autor, procura demonstrar de que forma as 

estratégias preventivas propiciadoras de desenvolvimento dessas competências, têm origem 

na teoria de aprendizagem social, não se reduzindo, exclusivamente a elas. 

O uso de técnicas destinadas à modificação do comportamento, terá ocorrido 

essencialmente em contextos clínicos e de saúde mental. Foi com base nas teorias da 
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personalidade centradas na descrição de atributos mais ou menos imutáveis, que EISHER e 

FREDRICKSEN (1980), encontraram formas de diferenciar padrões de funcionamento 

interpessoal adequadas e/ou inadequadas. Assim, algumas características da personalidade 

como empatia, estabilidade emocional e maturidade, estariam associadas a um 

funcionamento interpessoal adequado, mas a introversão, neuroticismo e a dependência 

seriam responsáveis por um funcionamento interpessoal inadequado. 

Esta concepção que baseia o relacionamento interpessoal em traços de 

personalidade, assume um papel passivo do sujeito em situações sociais e uma adopção de 

comportamentos idênticos nas diferentes situações sociais, considerando problemático 

efectuar discriminações relativamente ao funcionamento interpessoal do sujeito em 

diferentes situações sociais (MISHEL, 1973). 

Para BANDURA (1977 a, p.193), o conceito de competências sociais engloba as 

dimensões cognitiva , que representa a auto-eficácia, “a convicção de que é possível realizar 

com sucesso um comportamento social no sentido de obter os resultados desejados” e 

comportamental  que se refere à “performance” em determinadas competências sociais. 

Para ARGYLE (1978, p. 148), o conceito de competências sociais “social skills” foi definido 

como a “capacidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais”. 

Apesar das múltiplas interacções sociais possíveis, considera-se que algumas 

características interpessoais podem ser entendidas como a demonstração de uma 

competência social. Este conceito de competências sociais, de técnicas e de estratégias de 

tratamento de perturbações psicológicas específicas, sofreram a influência e posterior 

redefinição devido ás novas conceptualizações das teorias de aprendizagem social e da 

auto-eficácia (BANDURA, 1977 a, 1978), emergindo daí múltiplas e inovadoras práticas 

interventivas ao nível da saúde mental. O autor (p.192), refere que as “formulações teóricas 

que enfatizam mecanismos periféricos começaram a dar lugar a teorias cognitivamente 

orientadas que explicavam o comportamento em termos de um processamento central de 

fontes de informação directas, vicariantes e simbólicas”. Afirma ainda (p. 11) que, “o 

funcionamento psicológico é explicado em termos de uma interacção recíproca contínua 

entre determinantes pessoais e ambientais, assumindo os processos simbólicos vicariantes 

e auto-reguladores um papel proeminente”. 

O modelo de comportamento social, parte do pressuposto, que a pessoa responde ás 

situações sociais, pela aquisição de experiência mas constantemente modificadas e/ou 

mantidas pelas consequências sociais influenciadoras de outras pessoas. Este modelo não 

defende uma relação automática entre situações sociais e o comportamento das pessoas 
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mas sim, mediadas por processos cognitivos (motivações, intenções, expectativas) (EISHER 

e FREDRICKSEN, 1980). 

No contexto da teoria da aprendizagem social, as competências sociais, são para 

GILCHRIST (1981, p. 63), entendidas como comportamentos resultantes de uma 

aprendizagem, que procuram “maximizar as oportunidades de obtenção de reforços positivos 

nas interacções sociais minimizando os custos para os próprios e para os outros” podendo 

para TROWER e BRYANT (1978), ser treinadas e aprendidas logo, ensinadas pela utilização 

de técnicas facilitadoras a modificar o comportamento social. 

O treino das competências sociais tem sido aplicado a perturbações psicológicas no 

sentido de eliminar comportamentos inadequados e adquirir novos padrões de 

relacionamento interpessoal. No âmbito das perturbações mentais, existem situações que se 

caracterizam por “anormalidades do comportamento social” que para ARGYLE (1978, p. 1), 

são susceptíveis de conduzir a “estados mentais perturbados” com repercussões no 

comportamento interpessoal, podendo estas ser resolvidas ou minimizadas através da 

aprendizagem de competências sociais específicas. Assim, competências sociais adequadas 

traduzir-se-ão em adaptação psicológica e desenvolvimento psicossocial. Em adolescentes 

estas aprendizagens, tiveram aplicação sobretudo, quando nestes existiam problemas, 

principalmente comportamentos desviantes (delinquência e agressão), tendo sido aplicado 

em jovens com problemas de álcool e drogas apenas a partir dos anos 80. Numa revisão da 

literatura sobre aprendizagem de competências sociais em adolescentes, PENTZ e TOLAN 

(1983, p. 219), demonstraram que, na sua maioria, estes estudos procuravam modificar 

“comportamentos que têm sido globalmente considerados como estando relacionados com o 

uso de drogas”. 

Este modelo de intervenção preventiva, surge aplicado à área do consumo de drogas 

em três domínios: o primeiro é caracterizado pela tentativa de relacionar a presença ou 

ausência de um determinado tipo de competências sociais com certos padrões de uso/abuso 

de bebidas alcoólicas e drogas; o segundo refere-se à investigação efectuada abrangendo 

os processos de influência social em geral ou de grupo na iniciação de uso/abuso de bebida 

alcoólica; o terceiro e último domínio, refere-se à investigação efectuada no âmbito dos 

diferentes modelos preventivos do uso de drogas (álcool).  

O desenvolvimento de competências sociais específicas, opta por estratégias 

preventivas conducentes a uma crescente valorização das competências sociais com o 

objectivo de promover a Saúde Mental da pessoa. Foca a sua acção nos “aspectos positivos 

e educacionais do tratamento” (GOLDSTEIN e MCFALL, 1975, p. 55), e não na supressão 

de comportamentos inadequados defendido por outras teorias. 
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As implicações preventivas das competências sociais tem suscitado interesse no 

âmbito do álcool pois as investigações realizadas, defendem por um lado a existência de 

uma correlação negativa entre o uso da substância e outros comportamentos desviantes e a 

aquisição de certas competências sociais e por outro que a aquisição dessas competências 

pode ser considerada uma abordagem adequada no tratamento de alcoólicos. 

A conceptualização das competências sociais no sentido de estas funcionarem como 

um mediador de certos comportamentos (ALBEE, 1981), como o uso de substâncias 

psicoactivas e até, enquanto meio de promover o próprio desenvolvimento humano (WINE, 

1981), levou GOLDSTEIN e cols. (1975), a admitirem que uma aquisição tardia de 

competências sociais na adolescência, poderá desencadear certos problemas associados ao 

uso de drogas (delinquência, agressividade, insucesso escolar) tendo, outros autores como 

ARKIN e cols. (1981); PERNY e MURRAY (1982), concluído que quanto maior for a 

necessidade de aquisição de competências sociais, maior a incidência e prevalência do 

consumo dessas substâncias. 

Sendo a assertividade uma das competências sociais HORAN e cols. (1975) e 

WILLIAMS e cols. (1981), defendem que o seu deficit é característico de consumidores de 

álcool. Estudos realizados com alcoólicos, nos quais a aprendizagem de competências 

assertivas foi a componente de intervenção terapêutica utilizada, levaram a que a sua 

aplicação se estendesse à prevenção do seu abuso, isto porque se constatou que os níveis 

de consumo desta substância aumentam após situações de stress interpessoal (MILLER e 

cols. 1974). Estas conclusões continuam com (MARTORAMO, 1974 e FOY e cols. 1976) a 

evidenciar limitações para provar se esses procedimentos se associavam à redução do uso 

de álcool. Os autores, sugerem apenas que o método pode estar associado a uma utilização 

das competências aprendidas, com sucesso, do aumento da sociabilização e do seu nível de 

actividade. 

A influência do grupo de pares, tem sido, dentro da possível diversidade de 

influências sociais, o alvo privilegiado dos investigadores e considerado o mais influente no 

processo de iniciação e manutenção de padrões de consumo de álcool, (PENDERGAST e 

SCHAFFER, 1974; DC RICCO e GARLINGHTON, 1977 e KANDEL e cols. 1978), tendo os 

primeiros autores demonstrado existir uma forte correlação entre o uso de álcool pelo jovem 

e pelo grupo de amigos propondo nesta sequência, um modelo conceptualizado no âmbito 

de uma perspectiva desenvolvimentista, considerando o processo de iniciação sequencial e 

progressivo, indo de um consumo de álcool na fase inicial, passando posteriormente ao 

consumo de outras drogas ilícitas. 
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Este modelo, defende como principais elementos conceptuais, a influência dos pais e 

do grupo, das crenças e valores do próprio consumidor e dos factores externos (ambiente 

físico e social). Aposta na aquisição de competências específicas (assertividade), tendo as 

modificações nas atitudes um efeito nas próprias modificações no comportamento. Ainda 

para PENDERGAST e SCHAFFER (1974), a influência do grupo no comportamento de 

bebida do jovem irá depender da percepção que o jovem possui do número de amigos que 

consomem bebida alcoólica, dos actuais níveis de consumo de álcool por parte desse grupo, 

das atitudes dos considerados melhores amigos pelo próprio acerca dos custos do consumo 

de álcool e dos tipos de envolvimento de jovem em actividades grupais. BOTVIN (1996), 

também considera o processo de iniciação de álcool enquadrado num “modelo de influência 

social” em que o primeiro contacto com a substância tem origem na influência social pelos 

apelos ou pressões sociais percepcionados. 

As estratégias preventivas baseadas no desenvolvimento de competências sociais 

específicas são justificadas por DUPONT e JASON (1984), após análise dos resultados de 

alguns estudos, segundo os quais o sucesso obtido na maioria dos modelos de prevenção 

limitou-se a um aumento de conhecimentos neste âmbito e a eficácia das técnicas de 

clarificação de valores surge apenas com o intuito de modificar as atitudes dos jovens no 

sentido de posições mais desfavoráveis ao seu uso. Este limitado alcance é interpretado por 

WILLIAMS e cols. (1983, p. 202), como o resultado da ausência de técnicas que 

desenvolvam nos jovens as competências necessárias para saber dizer “não”: 

Para NEGREIROS (1998), os pressupostos teóricos globais do modelo de 

desenvolvimento de competências sociais baseiam-se no facto de que as competências 

sociais podem ser objecto de uma aprendizagem, a sua utilização poderá ser adequada no 

tratamento de diversas perturbações psicológicas, os consumidores destas substâncias 

terão um deficit de determinadas competências sociais impedindo-os de sair de situações 

encorajadoras desse consumo, a aplicação de procedimentos baseados na aprendizagem 

de competências sociais faz todo o sentido como método terapêutico e preventivo e a 

iniciação e manutenção do consumo depende de influências sociais ou pressões como 

factores facilitadores. 

Pelo exposto, torna-se necessário proporcionar aos jovens a aprendizagem 

necessária para que possam, eles próprios, neutralizar as referidas influências, defendendo-

se a valorização de aprendizagens de competências em contextos propiciadores de 

situações que abordem temas directamente relacionados com o consumo, levando esse 

mesmo jovem a conseguir recusar a oferta em determinado contexto interpessoal. Outra 

atitude será o desenvolvimento de competências sociais positivas, proporcionando-lhes 

oportunidades intensificadoras do seu funcionamento interpessoal (BOTVIN 1996), o que 
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poderá também contribuir para o equilíbrio psicológico e desenvolvimento interpessoal do 

jovem. 

Os programas preventivos baseados neste modelo têm como objectivo principal 

prevenir o consumo de substâncias psicoactivas, no entanto, as intervenções são 

divergentes, pretendendo uns avaliar os efeitos resultantes da aquisição de competências 

sociais focalizadas directamente em situações relacionadas com o consumo e outros 

pretendem o mesmo mas em situações não directamente relacionadas com o consumo. 

Divergem também, quanto à importância atribuída ao factor “informação” como estratégia 

complementar. São unânimes na importância da aprendizagem da assertividade, 

reconhecendo-lhe capacidade para neutralizar o impacto de algumas influências sociais 

(WILLIAMS e cols. 1983) e como acção exclusiva ou em conjugação com outras 

(ENGLANDER-GOLDEN e cols. 1985). O treino da assertividade para WILLIAMS e cols. 

(1983), consistia na observação de respostas assertivas a dez situações hipotéticas, 

reproduzindo-as de seguida e recebendo o “feed-back” dos investigadores. 

Os autores citados efectuaram uma primeira tentativa avaliativa da eficácia do treino 

da assertividade na prevenção do consumo de álcool, não tendo obtido evidencias de uma 

redução significativa no consumo de álcool no grupo exposto ao treino da assertividade 

quando comparado com o grupo de controlo. Como possíveis limitações a estes resultados 

são apontados, o reduzido tamanho da amostra (12 indivíduos em cada amostra), a fraca 

intensidade da intervenção (1 única sessão com a duração de 4 horas) e a utilização de um 

grupo de controlo do tipo placebo, sugerindo-se que este grupo poderia ter sido tipo “não 

tratamento”. 

Posteriormente DUPONT e JASON (1984), tentaram superar estas limitações 

metodológicas, avaliando a eficácia diferencial de um programa de prevenção tradicional 

comparativamente a uma intervenção integradora de métodos considerados tradicionais 

(com informação e clarificação de valores) e a componente baseada no desenvolvimento de 

competências assertivas. Quando os autores avaliaram e compararam a eficácia dos dois 

métodos (assertividade versus método tradicional) verificaram existir um aumento 

significativo dos níveis de conhecimentos sobre consumo de álcool nos dois métodos de 

tratamento, assim como uma mudança nas atitudes passando o sujeito a adoptar posições 

atitudinais menos favoráveis ao consumo de álcool no grupo exposto a treino de 

assertividade. No entanto o grupo receptor de aprendizagem de competências assertivas, foi 

o único em que a quantidade total referente à mudança atitudinal, atingiu valores 

estatisticamente significativas. Concluíram ainda que as diferenças observadas nos dois 

grupos, no que se refere à mudança de atitudes, serão devidas à incorporação do método 

baseado na aprendizagem de competências assertivas, podendo ocorrer mudanças positivas 
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se for proporcionado aos sujeitos o pôr em prática comportamentos assertivos, contrários à 

utilização dessas substâncias. Para DUPONT e JASON (1984, p. 375) “conclusões seguras 

destinadas a determinar a contribuição do treino da assertividade para a redução de 

elevadas frequências do uso de drogas e/ou prevenção de um consumo futuro, ficam a 

aguardar investigações ulteriores nesta área”. 

O impacto dos programas do modelo de intervenção de ENGANDER-GOLDEN 

(1985), foi avaliado por uma medida comportamental com base no número de suspensões 

escolares devidas ao consumo de álcool e uma medida atitudinal com base em eventuais 

mudanças nas atitudes associadas ao estilo comunicacional “assertive/leveling”. Os 

resultados desta avaliação indicam menor número de suspensões escolares devidas ao 

consumo de álcool e evidenciam atitudes ao tipo “assertive-leveling” significativamente 

superiores no grupo que foi alvo desta intervenção preventiva, comparativamente com os 

que não sofreram essa intervenção. Os autores replicaram esta estratégia preventiva, tendo 

avaliado a sua eficácia em função da intensidade/duração do programa não tendo 

encontrado diferenças na eficácia de cinco a sete sessões ou dez sessões nas posições 

atitudinais assertivas. No que se refere a suspensões escolares, terão sido 

significativamente menores no grupo exposto ao programa interventivo. 

A grande limitação deste modelo (NEGREIROS 1998), deve-se ao número de 

suspensões escolares relacionados com o consumo, com base numa medida 

comportamental, pois implicaria grandes amostras e possuiria validade questionável também 

pela possibilidade de adopção de critérios diferentes para a suspensão e a manifestação de 

problemas relacionados com o álcool poderem não implicar adopção de medidas 

disciplinares. Como forma de minimizar estas limitações, o autor propõe o recurso a métodos 

de avaliação complementares, baseados em auto-relatos (questionários e entrevistas). 

ENGLANDER-GOLDEN e cols. (1986, p. 27), defendem um modelo centrado no 

desenvolvimento de competências comunicaçionais necessárias à implementação de 

decisões construtivas não se focando na substância ou seus efeitos mas conciliando o treino 

de assertividade a um modelo da comunicação. Este modelo contribuiria para minimizar 

algumas objecções apontadas à utilização da assertividade como estratégia exclusiva de 

prevenção, decorrendo deste procedimento um afastamento progressivo do jovem em 

relação ao seu grupo de pertença resultante dos elementos do comportamento assertivo 

(auto-expressão, afirmação dos seus direitos e expressão aberta de preferências). 

Também merecedor de destaque é o conceito de “pressão do grupo positivo”, uma 

variação do estilo comunicacional “assertive-leveling” e cujo objectivo é intervir em pessoas 

com comportamentos preocupantes, inserindo-se a aprendizagem de comportamentos 
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sociais específicos ao nível do desenvolvimento psicossocial e não exclusivamente em 

situações envolventes com o álcool. 

Numa versão inicial BOTVIN e ENG (1980), defendiam o uso de técnicas facilitadoras 

à resistência das pressões sociais, elaborando posteriormente BOTVIN e cols. (1984), um 

programa baseado na aprendizagem de competências pessoais e sociais, que pretendiam 

diminuir a motivação do jovem para o consumo de álcool sendo considerado pelos autores 

como de “largo-espectro”. O programa é subdividido em cinco componentes principais: uma 

componente cognitiva com o fim de fornecer informações acerca da substância, uma 

componente de tomada de decisão; uma componente com base em técnicas redutoras da 

ansiedade, uma componente assente no treino de competências sociais e finalmente, uma 

componente com o objectivo de reforçar a auto-imagem do jovem. 

Face à dificuldade de unanimidade nos resultados das investigações, BOTVIN 

(1983), considera que tanto a teoria da aprendizagem social de BANDURA, (1977 b) como a 

teoria do comportamento problema JESSOR e JESSOR (1977), facilitaram um 

enquadramento conceptual mais ajustado à compreensão do fenómeno do consumo de 

álcool pelos jovens, contribuindo assim para a elaboração de um modelo preventivo eficaz. A 

intervenção baseada no treino de competências sociais assume um importante contributo, 

apesar de integrar uma multiplicidade de componentes. 

A transmissão de informação também foi assumida pela maioria dos autores nos 

programas neo-behavioristas de prevenção centrada na aprendizagem de certas 

competências sociais (WILLIAMS e cols. 1983), divergindo estes no que se refere ao rigor 

das características e conteúdos específicos de tal informação. Esta aceitação de cariz 

informativo não é pacífica, pois, há autores que advogam a sua exclusão justificando-a, por 

considerar eficácia igual nos resultados de programas já aplicados com ou sem informação 

pois para a autora os jovens conhecem muito bem os seus efeitos negativos. 

Na avaliação dos programas preventivos, BOTVIN e cols. (1984), evidenciaram a 

existência de mudanças significativas em diferentes variáveis cognitivas, atitudinais e de 

personalidade num processo de menor envolvimento no consumo de substâncias 

psicoactivas. Em guisa de conclusão, poder-se-á referir que a associação das estratégias 

neo-behavioristas de prevenção, assumiu uma perspectiva do comportamento interpessoal 

baseada na teoria da aprendizagem social.  

Além da possível pressão do grupo no indivíduo, outros factores de socialização 

como a família têm impacto no comportamento dos jovens (GLYNN 1981), podendo mesmo 

diminuir a influência do grupo quando o impacto da família for superior. Para algumas 

concepções acerca do comportamento interpessoal, certas formulações teóricas baseadas 
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na teoria da aprendizagem social como a capacidade de funcionar adequadamente ao nível 

interpessoal depende da posse e domínio de um conjunto de competências sociais e não de 

características específicas da personalidade. Destaca-se que, neste modelo é a 

aprendizagem de competências assertivas a que mais tem aplicação, tendo-se deslocado o 

foco de atenção das intervenções baseadas na aprendizagem de competências sociais para 

se centrar em pessoas com níveis de adaptação “normal” mas que poderão, mesmo assim, 

valorizar o seu funcionamento social. 

Parece ser consensual que a influência mais determinante da iniciação e manutenção 

de determinados padrões de consumo de álcool reside no contexto dos factores sócio-

ambientais (pressão do grupo). No entanto, NEGREIROS (1998), questiona a validade 

destes resultados mas ao aceitar-se, devem colocar-se reservas na sua interpretação como 

tradutora da pressão do grupo de pares. 

Vários estudos vêm questionar tal relação. BRAMMAN e FISHER (1986), alertam que 

tais correlações reflectem essencialmente “aquilo que os sujeitos acreditam que o seu amigo 

faz”. Kandel, citado por MOSCOWITZ (1983), atribui a interpretação desta correlação a um 

processo de auto-selecção. Também a pressão do grupo pode assumir aspectos positivos e 

não obrigatoriamente negativos.  

WILLIAMS e cols. (1983, p. 206), defende que intervenções baseadas no treino da 

assertividade apenas possui valor, como forma de resistir à pressão do grupo, caso o jovem 

tenha optado por não usar álcool. BOTVIN (1983), assume a existência de uma 

“susceptibilidade diferencial”, concedendo assim lugar de relevo às dimensões da 

individualidade na adopção de comportamentos relativos ao consumo. 
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6 – PREVENÇÃO DO ALCOOLISMO 

 

Actuar preventivamente no consumo de bebidas alcoólicas implica antes de mais 

definir o grupo alvo dessa intervenção, definir os objectivos prioritários e a partir daí aplicar 

as estratégias propiciadoras de melhores resultados (CALAFAT, 2002). Neste contexto, o 

grupo alvo serão os jovens que frequentam o ensino superior e os objectivos o seu 

comportamento de bebida no decurso das praxes/rituais académicas.  

Dado que nos jovens, o álcool é actualmente usado basicamente como meio de 

diversão, é urgente que cada um reconheça os seus limites e os limites que têm enquanto 

grupo. Torna-se por isso necessário que os jovens adquiram capacidades que lhes permitam 

actuar/agir por antecipação, isto é, antecipadamente delimitar limites de consumo e cumprir 

essa decisão já que prevenir é “ver com antecipação”. 

PATRÍCIO (2002, p. 69), considera que “a prevenção requer uma atenção contínua, 

num processo educativo atento” em que não basta “…conhecer as drogas e os seus efeitos 

…” acrescentando que “Educar é também fazer perceber que a lei tem por objectivo proteger 

os mais fracos”. 

Como estratégias preventivas defende-se uma aposta na promoção e prevenção com 

intervenção ao nível do risco individual e familiar numa abordagem integral (bio-psico-social) 

e interdisciplinar. A escola pode facilmente fazer uma detecção precoce dos 

indivíduos/grupos de risco e consequentemente proceder ao devido encaminhamento. Para 

tal, há que proporcionar formação aos professores sobre estas temáticas pois o problema 

das drogas, resulta por vezes, de uma questão legal, muitas vezes de âmbito médico e é 

sempre um problema educativo. PATRICIO (2002), refere que restringir a prevenção à 

informação pode até ser uma forma de promover os consumos dado que a base da 

prevenção se faz educando. 

O consumo de álcool é actualmente de tal forma frequente e elevado que, com 

alguma segurança pode afirmar-se ser difícil alguém chegar à idade adulta sem 

experimentar ou contactar com alguma das manifestações associadas ao seu consumo. À 

semelhança do que acontece com as populações adultas, o consumo excessivo de álcool 

nos jovens é responsável por diversos problemas ao nível da saúde, rendimento escolar e 

adaptação social. O abuso de álcool na adolescência, tem vindo ainda a ser tematizado no 

contexto de outros comportamentos problema como a delinquência e o uso/abuso de drogas 

ilícitas, pelo que a intervenção nesta área terá, eventualmente um impacto mais geral ao 

nível de outros comportamentos desviantes (CARVALHO, 1990). 
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Pela sua agressividade, complexidade e repercussões aos diferentes níveis, os 

problemas ligados ao álcool acarretam múltiplas interacções, o que implica uma abordagem 

pluridisciplinar integrada e integradora de todos os conhecimentos neste domínio e na qual a 

equipa multidisciplinar de orientação cognitiva ou comportamental, podem intervir 

directamente junto dos indivíduos e das famílias (CARVALHO, 1996; COSTA, 1998). 

Por todos estes motivos, os esforços tendentes a identificar meios eficazes de 

prevenção de um consumo excessivo de álcool na adolescência poderão revelar-se 

importantes. Qualquer programa de acções preventivas exige a colaboração consertada e 

compreensiva de todas as pessoas interessadas, para que as iniciativas tenham mais 

impacto e amplitude e para que os esforços não pareçam vãos, incompletos e isolados. 

Todas as mudanças de atitudes, de comportamentos e da trajectória de vida contra a 

resistência, são difíceis e complexas, mas possíveis (CARVALHO, 1990). As medidas 

preventivas para combater os efeitos indesejáveis do álcool surgiram desde que as bebidas 

alcoólicas são utilizadas pelo homem (ROGER e WERNER, 1995). RODRIGUES (1997), é 

de opinião que a abordagem dos problemas ligados ao álcool, deve ser feita numa 

perspectiva de saúde pública. Neste contexto, baseando-se no conhecimento da interacção 

Agente-Hospedeiro-Meio e aos três níveis de prevenção, esta poder-se-á organizar sobre o 

reconhecimento da multicausalidade da doença, podendo haver acções preventivas em 

todas as áreas. ROSELL (1999), é da mesma opinião pois o consumo de álcool é o resultado 

da interacção do indivíduo (hospedeiro), o ambiente e as drogas (agente). 

MELLO e cols. (2001), com base na referida interacção apontam três diferentes 

níveis de prevenção. A prevenção primária  com medidas legislativas e económicas 

(susceptíveis de limitar o “acesso”), medidas informativas e educativas (susceptíveis de 

limitar a “procura”) e medidas educativas promotoras da saúde. A prevenção secundária  

defende uma intervenção precoce ao nível do diagnóstico e tratamento nos sujeitos já 

atingidos. A prevenção terciária  aconselha medidas minimizadoras de sequelas, de 

reintegração social e de reajustamento e readaptação à sociedade.  

Como referido é responsabilidade social e dos técnicos de saúde e educação 

prevenir o uso da substância e desenvolver estratégias que contribuam para um maior 

conhecimento dos seus efeitos e desenvolver redes de apoio para o seu controle, 

fomentando a participação da família, da escola e da comunidade. 

Algumas das estratégias a implementar assentam na elaboração de programas de 

ensino/aprendizagem nas escolas sobre os efeitos negativos do consumo e no 

desenvolvimento da capacidade para resistir a esse consumo, na promoção de campanhas 

publicitárias preventivas e no aumento do preço da substância. 
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È essencialmente na prevenção primária que o papel da equipa multidisciplinar 

assume um maior destaque no combate ao alcoolismo. A prevenção primária implica o 

conhecimento da dimensão do problema e as suas consequências na educação e promoção 

da saúde, acompanhadas de medidas sociais, económicas, legislativas e políticas. Nesta 

fase impõem-se orientações para a adopção de estilos de vida saudáveis, através de 

reforços de comportamentos adequados e modificações de comportamentos geradores de 

alcoolismo. Esta acção inicia-se na comunidade e termina numa acção directa junto de cada 

família (COSTA, 1998). 

Este nível de prevenção é primordial e urgente, especialmente quando falamos do 

envolvimento de jovens. Assim, devem ser tomadas medidas dirigidas à oferta e à procura 

sendo ainda importante limitar a sua disponibilidade no mercado. Uma das estratégias a 

adoptar para a diminuição da procura passa por acções pedagógicas, nas quais a educação 

alimentar é, neste contexto, uma arma fundamental numa luta que se considera desigual, 

dada a contra-informação e a falta de uma política alimentar e alcoológica nacional. Todas 

as medidas preventivas que se possam implementar são insuficientes, quando se toma 

consciência da utilidade das mesmas e quando se trata de evitar o início do consumo. Os 

excessos a que os adolescentes recorrem representam a falência e a incapacidade que 

temos demonstrado em construir modelos de identificação que se consideram vitais para a 

sua formação (CARVALHO 1996; RIBEIRO, 1995). 

Já a prevenção secundária, implica medidas de diagnóstico e tratamento precoce, 

com o objectivo de diminuir a prevalência de doentes alcoólicos e dos problemas ligados ao 

álcool e seus efeitos. De acordo com a etiopatogenia de cada sujeito, poder-se-ão 

organizar/participar em programas que possibilitem melhorar a capacidade de coping 

(recursos internos), de lidar com o stress e com a ansiedade. A indução de autoconfiança, de 

motivação e de que o sucesso do tratamento depende muito do seu esforço e 

comportamento são outros aspectos a considerar. 

A prevenção terciária, pretende limitar incapacidades, evitar o desenvolvimento da 

doença de forma grave e irredutível e promover a reinserção social. A este nível poder-se-á 

avaliar o suporte recebido pela família, amigos e dos recursos existentes na comunidade, 

bem como, avaliar o nível de pressão social exercido pelos “amigos do copo” e a forma como 

o jovem lida com essa pressão (COSTA, 1998). 

Dadas as características próprias da adolescência, a prevenção do uso/abuso do 

álcool deve começar o mais cedo possível e de forma contínua e progressiva, com vista a 

adopção de atitudes e comportamentos adequados. Através de uma informação eficaz 

quanto ao seu uso, parece-nos urgente ajudar os jovens na utilização de estratégias 
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conducentes à modificação de comportamentos (ANTUNES, 1998), para que se possa dar 

consistência à afirmação de GAMEIRO (1990), ao referir que é mais fácil evitar que um 

jovem se torne dependente do álcool, que curar 100 indivíduos já alcoolizados. 

É importante que esta prevenção comece com os jovens antes e durante a idade 

escolar, e simultaneamente se desenvolva uma educação adequada junto dos pais, 

professores e dos próprios alunos. Para ANTUNES (1998, p. 37), torna-se fundamental 

“ensinar os indivíduos desde cedo a «saber beber, quando beber e onde beber» - 

aprendizagem do beber social moderado, não beber para resolver problemas, beber 

pausadamente, diluir as bebidas alcoólicas, não beber fora das refeições e muito menos em 

jejum”. 

“Torna-se então necessário, mudar o comportar-se, mudar o pensar, mudar o sentir 

… para que tenhamos jovens esclarecidos e capazes de tomar atitudes responsáveis” 

(ANTUNES, 1998, p. 38). Para tal é urgente proceder a novas aprendizagens definindo-as 

(BERBAUM, 1993), como sendo “um processo que gera mudança relativamente permanente 

na maneira de pensar, sentir e agir”. 

Esta prevenção passa por uma adequação ao nível de vida da população, com 

diminuição não só da pobreza e da marginalidade, mas também dos elevados níveis de 

stress. Há ainda, a necessidade de investir na formação especializada de profissionais na 

área da alcoologia bem como na inclusão destes profissionais em centros de saúde, escolas 

e outras instituições comunitárias, para trabalharem de forma interdisciplinar conjuntamente 

com lideres comunitários em todos os aspectos referentes à prevenção, diagnóstico e 

tratamento precoce. Por outro lado, no sentido de detectar factores psicológicos e sócio-

culturais predisponentes ao consumo de bebidas alcoólicas, sua incidência, prevalência e as 

medidas sanitárias e socio-económicas requeridas, é importante proceder à realização de 

investigações epidemiológicas regionais (CARVALHO, 1996). 

PINTO e cols. (1997), consideram que as intervenções na comunidade deverão 

atender ao contexto, ritmo e linguagem da própria comunidade. As actividades não deverão 

ser o fim a atingir, mas o meio para promover a mudança e o envolvimento pelo que deverão 

conter os seguintes aspectos: 

� - Informação aos pais, consciencializando-os para a importância da sua actuação como 
modelos de identificação e para os perigos do álcool, 

� - Informação ao grupo escolar ou profissional, sensibilizando-os para o perigo que o 
álcool representa nos resultados escolares e na «performance» do trabalho e segurança 
do trabalhador; 

� - Informação geral da comunidade, desmistificando o consumo de álcool junto desta, 
cabendo aos mass-media, um papel activo em programas integrados de prevenção de 
educação para a saúde, 
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� - Informação na escola desde o primeiro ciclo à universidade pois são estes os locais 
privilegiados para introduzir estratégias de prevenção.  

No entanto é difícil lutar contra atitudes culturais, leis ou regulamentos impostos. A 

alteração de atitudes e comportamentos passa necessariamente por um processo educativo 

longo e contínuo, onde a informação é apenas uma vertente a adoptar na transmissão de 

conhecimentos. Segundo MELLO e cols. 2001), as tradições, os hábitos e preconceitos 

profundamente enraizados constituem uma barreira de protecção ao álcool, tão sólida que os 

nossos legisladores não têm ousado opor-se à força económica daqueles que vivem da sua 

preocupação e da sua difusão. 

É crucial o papel da escola na preparação dos jovens para a vida, acompanhada de 

um desenvolvimento social e emocional saudável. Ensinar aptidões para a vida (resolução 

de problemas, raciocínio crítico, comunicação, relações interpessoais e outras) contribui para 

o desenvolvimento de uma saúde mental firme e positiva (MISHARA e YSTGAARD, 2000). 

Para tal os professores deveriam possuir conhecimentos acerca desta temática com vista à 

prevenção do alcoolismo nos jovens. Outras formas de prevenção, passam pela criação de 

um jornal que aborde estes assuntos, bem como concursos literários, actividades de tempos 

livres e outros (ANTUNES, 1998). 

Em continuidade com o exposto, BARROSO (2004), propõe que seja a escola em 

todos os graus de ensino o local privilegiado para prevenção dos problemas ligados ao 

álcool, com actividades em que os jovens sejam integrados neste processo. Também para 

DUARTE (1999), a escola será o contexto privilegiado na abordagem dos problemas ligados 

ao álcool destacando: 

� ser um lugar onde convergem os jovens de uma comunidade (em risco ou não); 

� ser um dos contextos em que o jovem mais tempo dispende e funciona como local de 
eleição na detecção de consumos problemáticos;  

� ser um espaço formativo que engloba estudantes, pais, familiares e outros agentes 
educativos que além da troca de informação básica sobre o uso de substâncias, podem 
também ser agentes facilitadores do não consumo;  

� ser reconhecida como uma rede institucional da comunidade, com papel privilegiado na 
estimulação do trabalho em rede, com outras instituições promotoras de saúde;  

� ser o contexto mais adequado para se “ensaiar” práticas educativas globais como a 
promoção de estilos de vida saudáveis implicando na sua convergência múltiplos 
domínios do saber, do fazer, e do poder. 

 

Para JACOBSON e ZINBERG (1975); OFFER e cols. (1981); HARFORD (1984); 

CORDEIRO (1999) e POLÓNIO (2000), a sociedade é mais complacente em relação ao 

consumo do álcool do que com o consumo de outras drogas sendo o acto de beber muitas 

vezes associado à maturidade. Neste sentido, há necessidade de preparar programas 
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destinados a ajudar o jovem a vencer a sua crise em função do meio (família, escola, 

sociedade), criar alternativas educacionais, vocacionais e recreativas.  

Na figura seguinte esquematizam-se as variáveis envolvidas. 

Figura 6 – Variáveis envolvidas na prevenção do alcoolismo, segundo os autores referenciados 

 

 

 

 

Muitos esforços preventivos foram desenvolvidos ao longo dos tempos. Situando-nos 

nos movimentos de temperança, implantados inicialmente em países de cultura protestante 

(1ª sociedade fundada em 1813), estes rapidamente se expandiram para a Inglaterra e Norte 

da Europa. A informação, pressupostos e teorização acerca do combate ao alcoolismo 

existiam, mas chocaram com os poderosos interesses vitivinícolas. Estes movimentos, pela 

sua carga moral e ideológica, tinham por objectivo a diminuição do consumo global. Em 1946 

Fue Ledermen no estudo realizado em regiões da França vem demonstrar uma correlação 

estreita entre consumo de álcool per capita e mortalidade. 

Por outro lado, as intervenções centradas exclusivamente na transmissão de 

conhecimentos sobre o álcool e a simples disseminação de informações sobre essas 

substâncias terão, provavelmente, um limitado impacto nas atitudes e comportamentos 

relacionados com o seu uso (CARVALHO, 1990). Estas estratégias meramente informativas, 

têm demonstrado limitações ou mesmo ineficácia, pelo que alguns investigadores, propõem 

a adopção de estratégias de prevenção alternativas.  

Contudo, para o autor, ainda não existe um sistema de classificação das diferentes 

estratégias que seja consensualmente aceite. A evolução delineada em relação às 

abordagens baseadas no fornecimento de informação, traduz-se numa participação mais 

activa com envolvimento dos jovens nas actividades preventivas. Assim, o uso de álcool e 

outras drogas deve ser conceptualizado como uma questão pessoal, indissociável dos 

valores e estilo de vida do indivíduo.  

Para o citado autor e tendo em atenção os pressupostos técnicos que estão 

subjacentes às estratégias a que este modelo deu origem (classificação de valores, processo 

de tomada de decisão, alternativas ao uso de drogas), considerou-se que poderiam ser 

genericamente inscritas no âmbito de um modelo humanista de prevenção. O objectivo 

principal desta abordagem consiste, assim, em influenciar as atitudes e comportamentos em 

relação ao uso de drogas, promovendo um auto-conhecimento e tomada de decisão 
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responsável. Esta abordagem retém o pressuposto geral segundo o qual a decisão de 

consumir álcool revela dimensões afectivas (atitudes e valores). 

Existe também um outro modelo de prevenção, que se refere especificamente aos 

precursores ou antecedentes sócio-ambientais relacionados com o início do uso de álcool. 

Este modelo, possui um elemento em comum com o modelo anterior que é o de familiarizar 

o jovem com as principais influências sociais que podem favorecer o início do consumo da 

substância (CARVALHO, 1990). 

Duma maneira geral, esta perspectiva conduz a uma necessidade de promover a 

aprendizagem de certas competências sociais, como a assertividade, por se considerar que 

o consumo acontece devido a uma ausência destas competências de forma adequada. Esta 

concepção, é integrada no âmbito de formulações neo-behavioristas de prevenção do uso de 

álcool e drogas, destacando essencialmente, a necessidade de atender ao impacto de 

influências sociais específicas (pressão de grupo de pares) no início do consumo do álcool 

pelos jovens. 

As abordagens atrás mencionadas apresentam um carácter linear e/ou reducionista, 

pois acabam por adoptar estratégias e procedimentos referentes a um determinado tipo de 

factores e, como é sabido, o consumo de álcool é multifactorial. 

De acordo com estas limitações foi elaborado um outro modelo alternativo de 

prevenção, o qual se situa entre o modelo humanista e as perspectivas neo-behavioristas de 

prevenção. Este é conceptualizado como “uma forma experiencial de auto-organização, 

podendo os seus efeitos ter um impacto mais geral no desenvolvimento psicológico dos 

adolescentes” (DA AGRA, 1986, p. 870). A estratégia de prevenção, poderá contribuir para o 

reforço da autonomia do adolescente face às determinações sócio-culturais e individuais, 

susceptíveis de conduzir ao consumo ou manutenção do consumo de álcool, ao facilitar um 

adequado controlo das experiências dos adolescentes em relação a este fenómeno. 

O estudo de CARVALHO (1990 p. 125), que consistiu “na avaliação de um programa 

sócioafectivo de prevenção do abuso de álcool e drogas na adolescência”, aplicado a alunos 

dos 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, mostrou que, “o programa preventivo não só teve 

um impacto preventivo significativo no consumo de álcool como operou mudanças nas 

atitudes consistentes com um menor envolvimento no uso de álcool e outras drogas”. 

A afectividade e a tolerância constituem assim sentimentos importantíssimos que 

devemos usar e abusar no processo de crescimento, pois perante os jovens, ser tolerante 

implica a responsabilidade de não desistir do papel de educadores e da função de 

cuidadores. Para compreender a problemática da juventude teremos de ter em atenção as 
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várias condições de vida familiar, escolar e social que vão chocar com o normal processo de 

maturação biopsicossocial e cultural (SANTOS, 1999). 

Quando nos questionamos em saber qual a intervenção mais adequada, podemos 

afirmar que a postura mais inteligente é possivelmente uma combinação de estratégias 

interventivas. Saliente-se que o Plano de Acção Europeu sobre o Álcool, de 1992 a 1999 

defendia actuações direccionadas à população geral e no período de 2000-2005 apoiava 

preferencialmente estratégias dirigidas a situações de risco (GUAL, e cols. 2002). Esta 

mudança, terá a ver com o facto da maior facilidade de aplicação das políticas em situação 

de risco do que na população em geral. 

Dado que, a maior parte das instituições oferece aos jovens serviços apenas de 

carácter curativo e sintomático, torna-se fundamental a criação de instituições que lhes 

proporcionem alternativas saudáveis e desmobilizadoras de um embrenhamento no caminho 

tortuoso que é o do alcoolismo. BARROSO (2004, p. 136), considera ser “prioritário nas 

intervenções de educação e promoção de saúde que se encontrem com os jovens 

alternativas equivalentes, que preencham as mesmas funções e que sejam utilizadas pelos 

jovens”. O autor considera serem os jovens estudantes que bebem com regularidade os que 

apresentam índices superiores de comportamentos problema relacionados com o álcool. Por 

isso, não é demais relembrar os dados estatísticos nacionais de sinistralidade rodoviária, em 

que as vítimas mortais ou feridos graves tem o seu pico mais elevado nesta faixa etária. 

Um dos pilares base de qualquer intervenção, será o potenciar factores de protecção, 

alicerçados na aquisição progressiva de conhecimentos, na capacidade de avaliar os 

diferentes componentes e alternativas dos comportamentos de risco, no desenvolvimento de 

aptidões sociais e na capacidade de tomar decisões conscientes, conducentes a evitar 

consumos de risco. Assim, qualquer intervenção no âmbito da prevenção primária, deve 

passar por uma abordagem colaborativa em que o jovem se considere sujeito participativo 

no processo de decisão. Só assim, o jovem consegue ser promotor dos seus próprios estilos 

de vida saudáveis e aprende a beber com responsabilidade. As estratégias preventivas, 

tendo por base as metodologias activas, permitem também que o jovem possa desenvolver e 

adquirir habilidades sociais de recusa e concomitantemente encontrar outros modelos de 

bebida, alternativos, agradáveis e saudáveis. 

Para ROSELL (1999), é aconselhável o desenvolvimento de projectos integrais à 

saúde dos jovens que contemplem a promoção da auto-estima, de conhecimentos e de 

hábitos de saúde mental através da adopção de novos estilos de vida. Refere o autor que 

para se poder levar a cabo um projecto de promoção de saúde em jovens é necessário: 

� delimitar a população alvo distribuída por grupos etários e sexo; 



   
 

242

� caracterizar a população quanto ao vínculo laboral ou escolar; 

� identificar possíveis factores de risco de abandono e de baixo rendimento escolar; 

� conhecer o grupo jovem não incorporado em actividades úteis; 

� tipificar as famílias quanto à situação socio-económica e hábitos alcoólicos;  

� conhecer a estrutura familiar relativamente à sua dinâmica, patologias e condutas 
sociais facilitadores de perturbar o grupo familiar;  

� conhecer as condições habitacionais. 

Ao analisar os factores facilitadores do consumo de álcool o autor subdivide-os nos 

seguintes parâmetros: 

Problemas na família  com predominância de regras pouco claras ou firmes acerca do 

comportamento, com reacções incongruentes que influenciam o comportamento dos filhos, 

fraca supervisão e vigilância de algumas condutas onde a disciplina é fraca e o padrão de 

comunicação negativa, acompanhada de críticas constantes e ausências de elogio sendo 

estas famílias consideradas disfuncionais. 

Comportamento anti-social precoce  caracterizado por uma estreita relação entre os 

transtornos de comportamento na escola e o uso/abuso de álcool caracterizando-se por 

agressividade, hiperactividade, falta de atenção e atitudes negativas. 

Rebeldia e falta de interesse pela sociedade  com recusa de adopção dos valores 

sociais predominantes, revoltando-se contra a autoridade de pais e professores. 

Amigos que usam álcool  constituiu um potente factor pela influência que exerce. 

De entre os factores protectores  do consumo de álcool o autor destaca: Família 

equilibrada com boas relações interpessoais; satisfatório nível educacional geral e da saúde 

em particular; bom saneamento ambiental; recreação sadia com oportunidade de utilizar o 

tempo livre de forma positiva; possuir amigos sem condutas desviantes; auto-estima 

elevada; projectos de vida elaborados e desejados; elevada resiliência e pertencer a grupos 

juvenis, desportivos ou culturais. Também FARATE (2001), citando RUTTER (1993), 

apresenta quatro tipos de mecanismos de protecção: 

� Os que reduzem o impacto das situações de risco pela limitação dos efeitos negativos 
e/ou pela menor exposição aos mesmos;  

� Os que reduzem a possibilidade do desenvolvimento de um conjunto de reacções 
negativas, após contacto do jovem com a situação de risco;  

� Os que são promotores da auto-estima e auto-eficácia, aspirando assim a relações 
pessoais securizantes e a eficazes vivências que funcionem de forma 
desenvolvimental  

� Os que têm capacidade de ver e escolher experiências comportamentais alternativas 
mais adaptadas às suas expectativas e necessidades. 

PATRICIO (2002), aponta como finalidades da prevenção a possibilidade de cada 

indivíduo conduzir a sua vida no âmbito do respeito pela pessoa, seus desejos, dificuldade e 
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seu próprio itinerário, interessar-se pelos outros e ajudá-los a construir o desejo de 

abstinência, assim como a capacidade de gerir os consumos. 

Para MELLO e cols. (2001), duas grandes estratégias são apontadas nos programas 

de acção preventiva do alcoolismo:  

� Limitação de oferta , canalizada para a produção e venda com controlo na produção, 
comércio, expansão de mercado e comércio internacional, regulamento na 
distribuição com indicação de horas e locais de venda;  

� Regulamento de preços e redução da procura , canalizada para a pessoa 
facilitando-lhe a aquisição de um comportamento de bebida responsável, através da 
informação sobre riscos e consequências, da educação pela adopção de atitudes, 
comportamentos e responsabilidades e análise e mudança dos comportamentos base 
da “busca” do álcool. 

FARATE (2001), partilha desta opinião mas no seu modelo explicativo, aposta 

fortemente ao nível da limitação da procura que vai da abstinência à aquisição dos meios 

adequados necessários para resistir ao consumo. Para adquirir esta capacidade de controlo 

o autor considera necessárias a adopção de estratégias que gravitam em dois eixos 

principais: um, privilegia a formação/informação preferencialmente em meio escolar ou 

profissional, visa esclarecer as consequências negativas do consumo (físico, psicológico e 

social) e incute a capacidade de critica face ao comportamento; o outro, privilegia a 

elaboração de programas tendentes a que o jovem possua as condições necessárias a uma 

boa saúde (física, psíquica e social), programas estes, propiciadores de desenvolvimento de 

capacidades relacionais, favorecendo assim maior robustez psicológica para poderem 

ultrapassar as situações de risco. 

Para completar o último ponto de vista o autor cita CARVALHO (1991), para referir 

que a “predisposição sócio-afectiva” dos jovens ao início do consumo varia consoante um 

“sistema individual complexo” resultante de uma interacção dinâmica dos factores pessoais, 

relacionais e influências sócio-culturais (p. 327). Dada a forte probabilidade que o actual 

jovem tem de se encontrar com a bebida alcoólica parece ser sensato e inteligente proceder 

a uma intervenção precoce no sentido de redução dos factores de risco e aumento dos 

factores protectores. 

Também FREIXA (1996), defende uma avaliação para o consumo de álcool, com 

base na acessibilidade e disponibilidade como factores de risco e uma modificação profunda 

dos pressupostos teórico/práticos da prevenção, sendo esta ideia reforçada por CALAFATA 

(2002), quando afirma que todas as intervenções dirigidas ao controlo do consumo têm 

influência na diminuição do referido consumo. 

Desde a Lei Seca aplicada nos EUA, ao controlo de venda a menores, todas as 

medidas facilitadoras da diminuição da acessibilidade são as que mais claramente tem 

influenciado o consumo e os problemas com ele relacionado. Um exemplo marcante foi o 
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adoptado pela Rússia, entre 1985 e 1987, no mandato Gorbatchov, numa campanha “anti-

álcool” baseada em restrições de produção e venda de bebidas alcoólicas, no controlo dos 

preços e proibição de publicidade. De acordo com o Comité Nacional de Estatísticas da 

Rússia, o consumo diminuiu de 10,4 litros de álcool puro em 1984 para 3,9 litros em 1987, 

tendo no mesmo período, havido uma redução em 26% de acções criminais produzidas pela 

intoxicação alcoólica, uma redução de 30% no absentismo laboral e de 54% nas mortes 

relacionadas com o álcool (LOUKOMSKAIA, 1997). A Organização Mundial de Saúde, 

consciente da gravidade da situação introduz algumas estratégias preventivas para poder 

reduzir danos dos quais se destacam: 

� Informar as pessoas acerca das consequências do consumo do álcool na saúde, na família e na 
sociedade e das medidas que podem ser tomadas para a prevenção ou minimização do perigo; 

� Promover ambientes privados e profissionais protegidos das consequências nefastas. 

� Estabelecer e fazer cumprir leis que desencorajem com eficácia, a condução e o consumo 
simultâneo de álcool; 

� Promover a saúde através do controlo de bebidas alcoólicas, aumentando preços e impostos; 

� Implementar regulamentações rigorosas, sobre publicidade directa e indirecta, direccionada a 
jovens, nomeadamente anúncios que relacionam os desportos e o álcool; 

� Assegurar o acesso aos serviços de tratamento e reabilitação, prestados por pessoal qualificado a 
todas as pessoas com problemas relacionados com o álcool; 

� Elevar o nível de consciência ética e legal de todos os que consomem bebidas alcoólicas no 
sentido de assegurar um controlo mais cerrado contra a produção e venda ilícita; 

� Capacitar a sociedade para lidar com o alcoolismo através do treino de profissionais em sectores 
como saúde e segurança social, educação e judicial; 

� Apoiar as organizações não governamentais e movimentos de solidariedade social e promover 
modelos de vida saudáveis; 

� Elaborar amplos programas ao nível dos Estados Membros, tendo em conta o presente 
Documento Europeu sobre o consumo do Álcool;  

� Definir alvos precisos e indicadores de resultados;  

� Seguir os processos conseguidos e actualizar regularmente os programas após avaliação. 

Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde define os princípios éticos 

promotores da saúde pois considera importante que:  

� Todas as pessoas têm direito a uma família, comunidade e trabalho protegido contra o risco de 
acidentes, violência e outras consequências negativas do consumo de álcool; 

� Todas as pessoas têm direito a informação e educação válida e imparcial, desde cedo na vida, 
sobre consequências do álcool na saúde, na família e na sociedade; 

� Todas as pessoas que tenham membros na família em perigo ou danos causados pelo consumo 
de álcool têm o direito a um tratamento acessível e a cuidados médicos; 

� Todas as pessoas que não desejam consumir álcool, ou que não o podem fazer devido à saúde 
ou por outras razões, têm o direito de ser salvaguardados de pressões para beber e serem 
apoiados na sua decisão de não beber;  

� Todas as crianças e adolescentes têm o direito a crescer num meio protegido contra as 
consequências negativas do consumo do álcool. 
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Os horizontes para 2007 propostos em “Saúde um Compromisso” (1999), defendem um 

consumo de álcool puro per capita menor de 10%, que os problemas ligados ao consumo de 

álcool diminuíram cerca de 20% e que as Escolas devem promover anualmente iniciativas 

conducentes à prevenção do consumo de álcool. Das orientações de actuação propostos 

pelo mesmo organismo destaca-se:  

� Desenvolver campanhas nacionais de educação e promoção da saúde, 

� Desenvolver uma Rede Europeia para a Prevenção Comunitária, Pesquisa e Avaliação dos 
Problemas Ligados ao Álcool,  

� Divulgar a “Carta Europeia sobre o Consumo de Álcool”, adoptada pela Conferência Europeia 
“Saúde, Sociedade e Álcool”, promovida pela OMS (PARIS, 1995),  

� Promover, em colaboração entre Ministérios o aperfeiçoamento dos dispositivos legal e normativo 
referente a este problema (código de publicidade, venda de bebidas alcoólicas a menores e 
doentes mentais, venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço das redes viárias e nos 
organismos públicos), 

� Colaborar na criação de um suporte legislativo possibilitador de um ambiente de trabalho 
protegido de acidentes e actos de violência por efeito do álcool, 

� Aumentar o número de profissionais com formação específica no assunto,  

� Aperfeiçoar os sistemas de informação e de registo existentes (produção, consumo, bebedores 
excessivos e doentes alcoólicos), perfis de consumo, acidentes de trabalho e alterações do 
comportamento (familiar e social) atribuíveis ao álcool, 

� Apoiar as organizações de solidariedade social e os movimentos de auto-ajuda  

� Incrementar e valorizar as atitudes promotoras da prevenção de acidentes. 

 

Se nos últimos anos, se tem assistido a um decréscimo no consumo absoluto de 

álcool na população geral, tem-se no entanto verificado, entre os jovens, uma expansão nas 

formas de beber aos fins-de-semana e festas, já que no nosso país existe um incumprimento 

sistemático de horários de fecho de bares, discotecas e outros locais da noite. 

Face a um desenvolvimento cultural assente no tempo livre, uma maior 

disponibilidade económica e um menor controlo social e familiar, os jovens tendem a 

associar-se excessivamente ao consumo de álcool e outras drogas como instrumentos 

privilegiados para conseguir a diversão. Há que familiarizar o jovem com medidas sociais 

que possam levar a resistir ao seu consumo, isto é, há que saber dizer não e aprender a não 

sair humilhado com a decisão que tomou. 

Os jovens têm de saber distinguir entre comportamentos adequados e 

comportamentos não adequados e ter consciência que a diversão sóbria é diversão e a 

diversão sob o efeito de algo é ilusão. Impõe-se por isso a necessidade de alterar costumes 

culturais, hábitos sociais, tradições, preconceitos, estruturar programas estratégicos e de 

profilaxia precoce das consequências das situações de stress e crise. Sendo estas 

inevitáveis, ninguém conseguirá ajudar o outro a impedir situações de stress e crise, pois 

elas fazem parte da nossa vida, do nosso quotidiano e são estas que nos ajudam a crescer, 
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é com elas que nos desenvolvemos e não podemos evitá-las, temos é de aprender a passar 

por elas de forma sadia. 

Nesta caminhada preventiva, todos os actores têm a sua participação activa 

(PATRICIO 2002), desde o cidadão, família, escola, serviços de saúde, mass media, 

organizações (culturais, desportivas, lúdico, recreativas, religiosas), e organismos policiais e 

políticos. Nos jovens, os problemas ligados ao álcool, são considerados um importante 

problema de Saúde Pública pelo próprio Ministério da Saúde, com repercussões a nível 

mental e físico, de insucesso escolar, violência na escola, acidentes de viação, condutas 

violentas no domicílio e em público, comportamentos sexuais de risco e mortalidade em 

geral. O perfil do jovem consumidor de álcool tem vindo a alterar-se, sendo consumado em 

saídas nocturnas duas a três vezes por semana e com elevado consumo de álcool com 

preferência para a cerveja e bebidas destiladas como a vodka. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde no ano de 1999, 12% dos jovens portugueses afirmaram já terem ficado 

bêbedos antes dos treze anos. 

FARATE (2001, p. 151), citando MARZIALE (1988), encoraja atitudes positivas 

individuais, sugerindo os seguintes critérios: desenvolvimento positivo tendente ao 

evitamento de atitudes culpabilizantes e reforçadoras da auto-estima, acções 

simultaneamente abrangentes da família, comunidade e profissionais de saúde e incentivo à 

política preventiva global (saúde, trabalho e lazer) nos contextos psicossociais e sócio-

culturais dos próprios jovens. 

Como já referido anteriormente, os consumos nesta faixa etária, prejudicam o 

desenvolvimento da inteligência, memória, raciocínio e atenção e conduzem a alterações de 

humor, do processo cognitivo e dos comportamentos. A própria Organização Mundial de 

Saúde, reconhece que este consumo nestes jovens pode progredir para a dependência num 

período mais curto do que num adulto. Assim, DUARTE (1999), apresenta as principais 

características do consumo juvenil: 

� O álcool é a droga mais consumida na nossa cultura; 

� a idade de início é precoce, tendo em conta a maturidade hepática; 

� o consumo tornou-se distinto do padrão dito tradicional (quotidiano irregular) para passar a ser 
feito predominantemente ao fim-de-semana como ocupação do tempo livre em grupo; 

� o tempo de consumo é predominantemente à noite e por vezes à tarde em bares, cafés e 
discotecas (espaços de sociabilidade, de produção de relações sociais no grupo de pares);  

� o tipo de bebida preferido é a cerveja com aumento na ingestão de bebidas destiladas; 

� o aumento do consumo feminino com tendência a equiparar-se aos níveis masculinos; 

� as motivações mais frequentes são a procura de divertimento e a tentativa de fugir aos problemas;  

� o aumento do número e frequência das embriaguezes tendentes a uma procura dos efeitos psico-
activos e alteração da consciência, outrora típico no consumo de outras substâncias. 
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MUISENER (1994), propõe um Modelo de fácil compreensão do fenómeno “Abuso de 

álcool na juventude”. É um modelo bio-psico-social, eclético, de perspectiva integrativa e 

baseado no pressuposto de que o todo é diferente do somatório das partes. Distingue os 

conceitos de “Consumo Problemático” (consumo por experiência, que pode ter 

consequências agudas transitórias mas que não vai além desse padrão) e o de “desordem 

de consumo” (com implicações de consumo agudo e seus problemas, num padrão mal 

adaptativo comprometedor do funcionamento e do desenvolvimento). O Modelo de Muisener 

assenta em cinco níveis concêntricos de factores causais. 
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Figura 7 – Modelo preventivo, apresentado por MUISENER (1994) 

 

Os Factores Biológicos  incluem os factores genéticos (associados à continua 

procura de um marcador genético para o alcoolismo), os neurológicos (associados ao estudo 

dos neurotransmissores e localização dos processos controladores do uso da substância) e 

factores idiossincráticos (metabólicos). 

Os Factores Psicológicos Desenvolvimentais  incluem as características da 

personalidade, as sub-fases da adolescência e seus estados emocionais negativos, 

alterações visíveis a nível físico, sexual, cognitivo e moral, elementos base da reorganização 

da identidade, juntamente com os efeitos reforçadores do álcool, a imitação e a curiosidade.  

No Meio Interpessoal  é a família e o grupo de pares os principais componentes. Na 

família é de considerar a sua dinâmica interna, suas crises e disfunções. O grupo de pares 

assume maior relevo para o jovem que é inversamente proporcional ao afastamento familiar 

e pode promover ou conter o consumo. No grupo de pares o jovem, também encontra crises 

(exclusão, traição e desilusão). 

Os Factores da Comunidade  são responsáveis pelo desenvolvimento de redes de 

apoio ao consumidor, sua família e amigos, num processo dinamizador de estilos de vida 

saudáveis. A este nível, são de considerar as atitudes sociais pró-álcool, de aceitação e até 

de incentivo e facilitação de disponibilidade do produto. 

Quanto aos Factores da Sociedade  urge a definição de políticas concertadas. 

Em jovens mais vulneráveis a formas menos adaptativas para a resolução de 

problemas, a opção pelo consumo é uma escolha. Estas escolhas disfuncionais, facilitam o 

acesso às bebidas alcoólicas (VILLA 1996).  

Meio Interpessoal 
 

Bio 

Adolescente 

Pares 

Agente Tóxico 

Sociedade 
Comunidade 

 



   
 

249

NEGREIROS (1998), encontra um modelo preventivo cuja intervenção se baseia nas 

perspectivas humanistas  que interpreta o consumo como uma decisão individual 

dependente da dimensão afectiva e nas perspectivas neo-behavioristas  que têm como 

alvo as influências sociais e processos interpessoais específicos conducentes ao consumo 

de bebidas alcoólicas pelos jovens. 

Este modelo propõe uma abordagem alternativa de prevenção do álcool ao 

apresentar o Modelo hipotético de mudança, que segundo o autor produzirá impacto nas 

atitudes gerais face ao álcool e no comportamento de bebida dos jovens. 

Figura 8 – Modelo preventivo apresentado por NEGREIROS (1998) 

 

 

 

 

 

 

Assim, um hipotético aumento dos níveis de conhecimento produzirão influência nas 

atitudes e no comportamento dos adolescentes face ao álcool. 

Considera o autor que o início de consumo é o “resultado de um sistema individual 

complexo, onde interagem factores individuais, factores sócio-culturais e interpessoais 

específicos” (p. 219). Integra as perspectivas humanistas (considerando serem as decisões 

de consumo de nível afectivo e como forma de satisfação de “necessidades da 

personalidade”, acreditando na análise e alteração dos factores motivacionais e funcionais) e 

abordagens neo-behavioristas (pelo impacto das influências sociais do grupo e situacionais). 

Assim, o autor foca o centro do processo preventivo nos factores afectivos (atitudes, 

valores e crenças) e nos factores sociais que poderão emergir para uma “predisposição 

sócio-afectiva” para o consumo. Relembra a importância, neste processo preventivo, da 

clareza e precisão de objectivos e finalidades. 

Pretende, neste modelo, modificar as determinantes interpessoais favorecedores do 

consumo e produzir impacto nas circunstâncias associadas ao abuso e se necessário 

recorrer à dimensão conhecimentos, utilizando uma metodologia participativa e de 

envolvimento do jovem. 
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O programa foi desenvolvido em oito sessões e da sua avaliação verificou-se que os 

aspectos mais valorizados foram as actividades realizadas, alguma variabilidade na 

ordenação dos temos e método utilizado. Entre os menos valorizados destaca-se a ausência 

de dados estatísticos e o limite rígido da intervenção. Conclui ter este programa impacto nas 

atitudes e comportamentos relativos ao álcool com redução gradual do consumo, sua 

frequência e envolvimento, demonstrando os jovens atitudes mais desfavoráveis 

relativamente a este produto. 
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1 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Sendo a metodologia um conjunto dos métodos e das técnicas que guiam a 

elaboração do processo de investigação científica ou por outras palavras um conjunto 

genérico de procedimentos ordenados e disciplinados, utilizados para a aquisição de 

informações seguras e organizadas, iremos neste capítulo e tendo por base o quadro teórico 

elaborado, definir os procedimentos metodológicos que nos possibilitaram dar resposta às 

questões de investigação que inicialmente formulamos. 

 

1.1 - TIPO DE ESTUDO 

 
O tipo de estudo desenvolvido neste trabalho, à semelhança dos aplicados em 

amostras comunitárias, tem as características dos estudos quantitativos, epidemiológicos, 

descritivo/correlacionais, analítico, retrospectivo e com desenho longitudinal, com a 

finalidade de determinar a prevalência e os efeitos do consumo de álcool em rituais/praxes 

académicas nos estudantes do ensino superior. A opção por este tipo de estudo, assenta no 

facto de haver um grupo exposto a um determinado comportamento relativamente ao qual é 

possível determinar os factores favorecedores associados e as consequências do consumo 

de bebidas alcoólicas.  

O seu desenho insere-se no âmbito das investigações empíricas pela sua 

componente observacional, ao permitir compreender o fenómeno a estudar (HILL e HILL, 

2001). Pretende-se, deste modo, descrever as características de uma determinada 

população (adolescência) ou fenómeno (consumo de bebidas alcoólicas) e estabelecer 

relação entre as variáveis (consumo de bebidas alcoólicas em rituais académicos e factores 

facilitadores).  

Utilizámos a metodologia quantitativa por se basear numa “perspectiva teórica do 

positivismo e constituir um processo dedutivo pelo qual os dados fornecem conhecimentos 

objectivos no que respeita às variáveis em estudo” (LOBIONDO-WOOD e HABER, 2001). 

A decisão por um estudo de natureza epidemiológica, deveu-se ao facto deste propor 

uma metodologia que permite precisar o comportamento espaço - temporal dos fenómenos e 

identificar os factores que influenciam a distribuição, para uma melhor compreensão da sua 

dinâmica evolutiva (FARATE, 2001, p. 89). Para este autor, as novas tendências 

epidemiológicas alargam-se à intervenção, com uma metodologia fundamentada na 

avaliação dos métodos preventivos baseados em ensaios terapêuticos. Neste contexto, o 

termo “epidemia” que era tradicionalmente utilizado em casos de doenças infecciosas foi 
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assim adaptado aos consumos de drogas (álcool) sendo este o agente infeccioso e o 

toxicómano (sujeito que consome), o hospedeiro, o reservatório e o vector de infecção. 

 O autor citado referência NEWCOMB e BENTLER (1989), que distinguem para 

situação de abuso de álcool, as quatro seguintes dimensões: 

o O estímulo relacionado com a natureza do produto e circunstâncias de 

utilização; 

o A reacção orgânica ao produto utilizado; 

o A resposta de cada sujeito aos efeitos (com inclusão das noções de 

tolerância, síndrome de abstinência e craving); 

o As consequências da utilização abusiva. 

Continuando ainda a citar FARATE (2001), encontramos no seu estudo referências a 

JESSOR (1991), no qual este autor defende que a investigação epidemiológica evolui para o 

conceito de “risco psicossocial”, evidenciando a necessidade de estudo dos antecedentes e 

consequências de comportamentos de risco (risk behavior), sendo estes, (consumo de 

álcool) adoptados como forma de colmatar importantes funções nos adolescentes.  

Uma das vantagens dos estudos retrospectivos, é a aplicação dos questionários auto-

administrados, método a que recorremos para a colheita de informação. Alguns autores 

(POLIT e HUNGLER, 1995, HILL e HILL 2001; LOBIONDO-HOOD e HABER 2001), referem 

que estes são mais fidedignos do que as entrevistas face a face, ou entrevistas pelo 

telefone. No questionário auto-administrado, o indivíduo faz apelo à sua memória e com 

alguma facilidade responde às várias questões, pois não se sente pressionado e inibido pelo 

entrevistador.  

A aplicação do questionário foi efectuada a uma amostra de estudantes que 

frequentam o Ensino Superior Público em Viseu, em duas fases: Maio de 2004 aos 1º e 2º 

anos e, em Maio de 2005 aos mesmos estudantes agora nos 2º e 3º anos. 

 Este tipo de recolha de dados designada por abordagem longitudinal em painel dado 

que incide sobre o mesmo grupo de sujeitos pelo menos em dois momentos diferentes 

(Sampieri e cols. 2003) e segundo CHOQUET e cols. (1988), citado por FARATE (2001, p. 

216), permite “colocar em evidência os factores de risco e verificar a sua validade”, sendo a 

sua importância marcada pela perspectiva desenvolvimental na abordagem etiológica da 

problemática do adolescente.  

Em síntese, o tipo de pesquisa que equacionamos para esta investigação engloba as 

seguintes características: 

� Segue métodos do estudo de análise quantitativa – pois pretende-se garantir a 

precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação; 
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� Insere-se no tipo de investigação não experimental - pois não procuramos manipular 

as variáveis em estudo; 

� É um estudo epidemiológico e descritivo - pois tem como objectivo não só precisar a 

distribuição espaço - temporal dos fenómenos e identificar os factores que 

influenciam a sua distribuição mas também descrever, examinar e ainda analisar 

relações entre as variáveis,  

� É retrospectivo e longitudinal em painel - dado que os factos estudados remontam ao 

passado das pessoas e processaram-se em dois períodos de tempo bem  definidos  

e com a mesma população.  

Tendo em conta a revisão teórica, e a fim de se poderem definir os objectivos, hipóteses 

e metodologia, apresentamos de seguida um esquema que relaciona sob forma pictórica as 

variáveis envolvidas. 

 Por razões que se prendem com a complexidade do problema, incluímos no nosso 

esquema alças de retroalimentação entre a estimativa de risco e os níveis de consumo, na 

medida em que a experiência e os estudos têm revelado que estas duas variáveis se 

influenciam mutuamente. Para as restantes variáveis envolvidas no estudo delineou-se uma 

estrutura linear de causalidade que se procurou avaliar nos dois momentos de estudo.  
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Figura 9 - Esquema conceptual do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimativa de risco 
• Momentos de consumo 
• Locais de consumo 
• Tipo de bebida consumida 
• Estado de embriaguez nos rituais 
• Frequência às aulas 
• Absentismo ás aulas 

 

Variáveis sócio -demográficas  
• Curso 
• Idade 
• Ano que frequenta 
• Local de residência dos pais 
• Local de residência dos estudantes 
• Coabitação em tempo de aulas 
• Escolaridade dos pais 
• Escola  
• Sexo  
•  

Variáveis sócio -culturais  
• Sentimentos sobre consumo 
• Hábitos de consumo na família 
• Fontes de informação 
• Início de consumo 
• Factores influenciadores do consumo 

e não consumo 
• Expectativas e crenças acerca do 

álcool 
• Representações sociais  
 

Níveis de consumo 
• Quantidade e tipo de bebida alcoólica. 

Variáveis relacionadas com os rituais/praxes académ icas  
� Opinião sobre realização dos rituais 
� Frequência de consumo 
� Modificações psicofisiologicas após ingestão 
� Alterações nos padrões de consumo 
� Incentivo ao consumo 
� Consequências com o consumo. 

Variáveis académicas  
• Rendimento escolar 
• Desmotivação relativamente 

ás actividades escolares e ao 
curso 
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1.2 – QUESTÕES, OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Os rituais académicos são uma tradição que acontece no ensino superior e que visa 

a integração dos estudantes nas lides académicas que ora iniciam os seus estudos em 

cursos superiores. Estes rituais surgem no período de vida que podemos considerar de 

términos da adolescência ou de jovem, sendo esta idade entendida como o período de 

alterações acentuadas conducentes à conquista da autonomia em que para BORGES 

(2001), o consumo de bebidas alcoólicas surge como forma de “recriação, ritual de 

passagem, socialização, experimentação, prazer, ser aceite, rebelião, reduzir o stress, aliviar 

a ansiedade, provar potencial sexual, resolver problemas pessoais, etc.”  

Contudo, BARROSO (2004), afirma que neste grupo o acesso ás bebidas alcoólicas 

é fácil assim como ao seu consumo excessivo sendo estes jovens mais sensíveis á sua 

acção neurotóxica. 

O contexto, o ambiente, o aspecto, o formato, a apresentação, toda uma mítica 

envolvente das bebidas alcoólicas é propiciadora do consumo, cativando rapazes e 

raparigas na fase inicial ou final do curso, rompendo até por vezes com um passado de não 

consumo. 

Estando este consumo profundamente enraizado na nossa cultura, ele é incentivado 

nas tradições festivas, considerando ANTUNES (1998), que no adolescente consumidor de 

bebidas alcoólicas existem maiores probabilidades de interferir no processo de 

desenvolvimento e no futuro apresentarem comportamentos desviantes. Também BORGES 

(2001), defende ser preocupante o impacto do consumo de álcool no desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial dos adolescentes podendo até contribuir para perturbações 

psiquiátricas. 

Englobando o ritual/praxe académica os usos protocolares, regras de conduta, 

simbologia, entre outros, traduzem uma identidade comunitária vivida e vivenciada por quem 

nela se insere. 

Face á actual mobilidade estudantil e á idade precoce com que se processa a entrada 

no ensino superior, muitos jovens confrontam-se com problemas de adaptação a uma nova 

cidade e realidade sem a protecção familiar e em muitos casos sem preparação para superar 

tal adaptação. Os amigos não estão lá, a família está longe e são os colegas de curso ou 

outros desconhecidos inicialmente que assumem um papel integrador. É neste contexto, que 

a praxe surge com um papel relevante pois a sua filosofia é a de proporcionar a todos os 

estudantes um envolvimento sadio, conducente ao desenvolvimento de sólida camaradagem 
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e até como forma de preparação para a vida. O consumo de álcool tornou-se imagem de 

marca durante estes festejos académicos, considerando RODRIGUES (2003), tratar-se mais 

de um ritual de iniciação do que de uma dependência. 

Apesar de grande percentagem de jovens se ter iniciado no consumo de bebidas 

alcoólicas em idades muito precoces, outros, e em número considerável, iniciam-no durante 

o ensino superior, situação esta que ocorre maioritariamente durante os rituais/praxes 

académicas. É neste ambiente propiciador de aumento de consumo de bebidas alcoólicas 

para uns e iniciador para outros que, numa imensidão de oportunidades, umas pré-

determinadas ou programadas e que simbolizam os marcos da tradição académica, outras 

improvisadas, a pretexto de todos os motivos, os “rallys das capelas” (dentro ou fora das 

capelas), surgem como autênticos choques psicológicos e fisiológicos provocados pelos 

poderes etílicos. 

Quem, em centros urbanos com forte tradição académica e pela manhã, não 

presenciou jovens envergando o seu digno e nobre traje negro transformados em 

dorminhocos nocturnos, nos mais diversos cantos da rua, com aspecto sonhador mas 

perdido, tendo por companhia as garrafas vazias ou cheias do delicioso néctar e que fazem 

dele o seu companheiro da noite? 

Estes jovens, numa cidade desconhecida, com gente desconhecida, quase em 

anomia assume uma postura de libertinagem, aceite e tolerada pela população local, que 

também aceita, tolera e incentiva o consumo de bebidas alcoólicas, para mais tarde criticar, 

abandonar e até estigmatizar. 

Entre os vários problemas que hoje afectam os jovens estudantes do ensino superior, 

emerge uma questão de fundo relacionada com as atitudes, expectativas e crenças face ao 

consumo de álcool em rituais académicos, as quais parecem influenciar negativamente a 

forma como eles são tratados na nossa sociedade. Que factores poderão, então, estar 

relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas nos rituais académicos? A idade de 

início? O género dos estudantes? A escolaridade dos pais? A coabitação dos estudantes em 

tempo de aulas? Os sentimentos dos jovens face aos colegas que bebem e não bebem? A 

existência de antecedentes alcoólicos nos familiares? As fontes de informação acerca do 

álcool? Os hábitos e os locais de consumo? O convívio e a influência dos colegas? As 

representações sociais acerca do álcool? O tipo e quantidade de bebidas consumidas? A 

desmotivação pelo curso e pelas actividades escolares? As expectativas e crenças pessoais 

acerca do álcool?.... 

No sentido de dar resposta a estas e outras interrogações, delineamos os seguintes 

objectivos: 
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• Caracterizar os estudantes que utilizam bebidas alcoólicas em rituais/praxes 

académicos no ensino superior público em Viseu; 

• Analisar as motivações subjacentes ao consumo ou ao não consumo de bebidas 

alcoólicas pelos estudantes durante os rituais académicos no ensino superior publico 

em Viseu;  

• Analisar a relação entre estimativa de risco, representações sociais acerca do álcool 

e as expectativas e crenças pessoais sobre o álcool entre os estudantes que 

participaram nos rituais/praxes académicos; 

• Estudar a relação entre níveis de consumo, representações sociais acerca do álcool 

e expectativas e crenças pessoais acerca do álcool; 

• Analisar a relação entre estimativa de risco e níveis de consumo dos estudantes nos 

rituais/praxes académicos no ensino superior público em Viseu; 

Face aos objectivos descritos, equacionaram-se as seguintes hipóteses: 

• Hipótese 1 -  As representações sociais e as expectativas e crenças pessoais acerca 
do álcool são mais elevadas entre os estudantes com maior estimativa de risco ao 
consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicos; 

 

• Hipótese 2 -  As representações sociais e as expectativas e crenças pessoais acerca 
do álcool são mais elevadas entre os estudantes com maior nível de consumo de 
bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicas. 

 

• Hipótese 3 –  Os estudantes com maiores níveis de consumo durante os 

rituais/praxes académicas são os que apresentam maior estimativa de risco. 

 

 
1.3 – ENQUADRAMENTO SÓCIO ESPACIAL DO ESTUDO 

 

 O Instituto Politécnico de Viseu é uma instituição de ensino superior público, criado 

pelo Decreto.- Lei nº 313-T/79, de 26 de Dezembro englobando quatro escolas superiores: 

escola superior de Saúde com 456 estudantes, escola superior de Tecnologia com 3152 

estudantes, escola superior de Educação com 1247 estudantes e escola superior Agrária 

com 546 estudantes. Possui um Campus bem perto da urbe viseense e está inserido num 

espaço dotado de modernas e funcionais instalações pedagógicas, administrativas e sociais, 

espaços verdes, zonas desportivas e de lazer. 
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Com vinte e oito cursos a funcionar no ano lectivo 2003/2004 e trinta e três no ano 

2004/2005 o Instituto Politécnico de Viseu encontra-se dotado de uma rede formativa 

abrangente em diversas áreas, disponibilizando formação inicial (bacharelato e licenciatura) 

e formações complementares especializada e pós-graduada, efectuada através de 

protocolos com universidades nacionais e estrangeiras, no sentido de, em parceria, 

implementar cursos de Mestrado e Doutoramento. 

O ensino ministrado nas diversas escolas, bem como as condições proporcionadas 

aos alunos, das quais se destacam o equipamento científico e tecnológico, os laboratórios 

devidamente apetrechados, os pavilhões oficinais, as bibliotecas, as mediatecas, os centros 

de recursos e as salas de informática, são uma mais valia para o sucesso de discentes, 

docentes e funcionários. 

O Instituto Politécnico de Viseu tem-se preocupado com a integração no tecido 

económico e social da região nomeadamente, através de inúmeros protocolos e parcerias 

envolventes que tem facilitado uma rápida inserção na vida activa por parte dos seus 

diplomados. 

Os Serviços Centrais, situados no campus são um moderno e funcional edifício que 

se tem disponibilizado tanto para a comunidade pertencente ao Instituto Politécnico de Viseu 

como para o exterior. Estes serviços possuem uma aula magna, sala de conferências, 

agência da caixa geral de depósitos, estúdios de televisão equipados com as mais 

sofisticadas tecnologias de captação e edição de imagem, entre outras. 

O corpo docente das escolas que integram o Instituto Politécnico de Viseu era 

constituído, no ano lectivo 2003/2004, por um total de 384 docentes em tempo integral, 

assim distribuídos: escola superior de Educação (ESSE) - 106; escola superior de 

Tecnologia (EST) – 191; escola superior Agrária (ESA) – 38 e escola superior de Saúde 

(ESS) – 28. O pessoal não docente, dos serviços centrais do Instituto Politécnico de Viseu e 

das escolas nesta mesma data era constituído por um total de 174 funcionários, dos quais 48 

pertencem aos Serviços Centrais, 45 à ESSE, 37 à EST, 15 à ESA e 23 à ESS. Os serviços 

de Acção Social (SAS) têm afectos 80 funcionários. 

O Instituto Politécnico de Viseu, sendo uma instituição de ensino superior público tem 

por objectivo a criação, transmissão/aquisição, reflexão crítica e difusão cultural, científica e 

tecnológica. De acordo com a Lei 54/90, de 5 de Setembro, o Instituto Politécnico de Viseu 

rege-se pelos princípios da democraticidade e da participação, cabendo-lhe nomeadamente: 

- Defender a solidariedade académica; 

- Favorecer a pluralidade de ideias e a livre expressão de pensamento; 

- Garantir a liberdade de criação cultural, científica e tecnológica; 
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- Assegurar a liberdade de ensinar, aprender e investigar, bem como as condições 

indispensáveis a uma permanente inovação científica, técnica e pedagógica; 

- Estimular o envolvimento de todo o corpo docente, discente, técnico e administrativo 

nas suas actividades; 

- Promover uma estreita ligação entre as suas actividades e a comunidade, visando a 

inserção dos seus diplomados na vida profissional e o desenvolvimento da região e 

do país. 

 

Os objectivos estratégicos definidos pelo Instituto Politécnico de Viseu são:  

- Reforçar o investimento na formação; 

- Incrementar a actividade de investigação; 

- Aumentar a intervenção na comunidade; 

- Diversificar as estratégias de captação de alunos; 

- Melhorar a interligação entre as Unidades Orgânicas e optimizar os recursos 

disponíveis; 

- Reforçar a qualidade e a inovação; 

- Intensificar a internacionalização e a integração europeia. 

As unidades orgânicas que integram o Instituto são as escolas superiores já referidas 

que asseguram as actividades culturais, humanísticas, científicas, tecnológicas e 

pedagógicas indispensáveis à prossecução e obtenção dos respectivos objectivos 

específicos e os Serviços de Acção Social (SAS). Estes serviços são dotados de autonomia 

administrativa e financeira que têm a responsabilidade de aplicar a política de acção social 

pela concessão de apoios e serviços, a todos os estudantes das escolas superiores 

integradas, no sentido da melhoria das condições de estudo, sobretudo aos alunos mais 

carenciados. 

O Instituto Politécnico de Viseu possui ainda outros apoios: serviços médicos; núcleo 

desportivo (1 campo de mini-golfe, 2 campos de ténis, 1 campo de basquetebol e 1 campo 

de futebol); estúdios de TV; departamento cultural (relações internacionais: cooperação e 

intercâmbio; mobilidade internacional: ERASMUS e Leonardo da Vinci; redes de associações 

internacionais); Actividade Editorial (Millenium, Polistécnica, etc.). 

Para além da formação científica, os estudantes do Instituto Politécnico de Viseu 

podem pertencer a organismos associativos das várias associações de estudantes das 

Escolas Superiores, da Associação Académica e do Conselho de Viriato. 

A Associação Académica deste Instituto surgiu a 11 de Dezembro de 1997, 

agregando todas as Associações de Estudantes das diferentes unidades orgânicas, e 

representa cerca de nove mil alunos. Esta Associação tem desenvolvido actividades de 

âmbito desportivo (ténis, ténis de mesa, karting, andebol, futebol 11, futsal) e cultural (dia de 
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recepção aos novos alunos, peddy papper, palestras, registo em base de dados de dadores 

de medula óssea, actuação de tunas). 

Com o objectivo de dinamizar, desenvolver, controlar e esclarecer a verdadeira 

tradição académica surge em 1997 o Conselho de Viriato.  

 

1.3.1 - Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV)  

A Escola Superior de Educação surge da reconversão da ex-escola do magistério 

primário de Viseu. Foi a primeira unidade orgânica do Instituto Politécnico, a primeira a entrar 

em funcionamento no país e tem sido um marco incontornável na história da formação de 

professores em Portugal. Criada pelo Decreto.- Lei nº 513-T/79, de 26 de Dezembro, a sua 

primeira comissão instaladora foi nomeada pelo Despacho nº 411/80, de 14 de Novembro e 

o primeiro conselho directivo iniciou funções em 26 de Março de 1996. 

Numa perspectiva de desenvolvimento e descentralização, A Escola Superior de 

Educação pelo Despacho 141/MEC/1986, de 18 de Julho cria em 1987 o pólo de Lamego. 

A Escola Superior de Educação é uma pessoa colectiva de direito público e goza de 

autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira. Prossegue os seus objectivos 

no domínio da educação, tendo como objectivo primordial a valorização científica, 

pedagógica e cultural. 

Possui diversos serviços e valências, tais como: centro de documentação e 

informação, centro de informática, centro de meios audiovisuais, centro de formação 

contínua de professores (FOCO), centro de competências Nónio séc. XXI, para além das 

salas de aula, entre outros. 

Além da formação inicial, ministra complementos de formação, formação contínua e 

especializada e profissionalização em serviço. Tem apostado na formação pós-graduada 

através do estabelecimento de protocolos com universidades, para em parceria, implementar 

cursos de mestrado e doutoramento. 

Os cursos de formação inicial que leccionava no momento da aplicação do 

instrumento de colheita de dados (ano lectivo 2003/2004) eram: Comunicação Social, 

Educadores de Infância, Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, Professores do 2º ciclo 

do Ensino Básico, variante Matemática/Ciências da Natureza e Educação Física, 

comportando um total de 1247 alunos. 

 

1.3.2 - Escola Superior de Tecnologia de Viseu (EST V) 
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A Escola Superior de Tecnologia foi criada pelo Decreto-lei nº 513-T/79, de 26 de 

Dezembro e homologada por Decreto-Lei nº 46/85 de 22 de Novembro. O seu primeiro 

conselho directivo iniciou funções em 30 de Janeiro de 1996. 

Esta escola ocupou inicialmente instalações alugadas à Santa Casa da Misericórdia e 

alguns pavilhões pré-fabricados, junto ás instalações do pólo de Viseu da Universidade 

Católica. Actualmente, possui instalações próprias construídas para o efeito no campus 

politécnico em Repeses e que se encontram devidamente apetrechadas.  

A Escola Superior de Tecnologia iniciou as suas actividades em 1987/88. É uma 

pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa, científica, 

pedagógica, estatutária e financeira. Os seus objectivos aplicam-se às áreas das 

engenharias, tecnologias e gestão para formação de técnicos qualificados de nível superior 

na sua área de influência e promover actividades de investigação e desenvolvimento, 

sempre com ligação ás empresas, contribuindo assim para o minimizar dos problemas 

regionais. 

Das valências que comporta destacam-se: salas de aula, laboratórios, centro de 

investigação, centro de documentação, centro de informática e sistemas, centros NEAD 

(núcleo de ensino-aprendizagem à distância), GEL (grupo de estudos linux), ADIV 

(associação de desenvolvimento e investigação de Viseu), UNIVA (unidade de inserção na 

vida activa), SADE (secção de astronomia, divulgação e estudo), OIM (organização, 

informação e marketing) e pavilhões oficinais. 

Relativamente à formação inicial esta escola possuía à data de aplicação do 

instrumento de colheita de dados (ano lectivo 2003/2004) os seguintes cursos: Gestão de 

Empresas, Contabilidade e Administração (curso nocturno, para trabalhadores estudantes, 

não incluído no nosso estudo), Gestão Comercial e da Produção, Engenharia Electrotécnica, 

Engenharia Mecânica e Gestão, Industrial Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente, 

Engenharia de Sistemas e Informática, Engenharia de Madeiras e Turismo, com um total de 

3 152 alunos. 

Quanto à formação avançada possuía os cursos de MBA em Ciências Empresariais, 

em colaboração com o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e o 

mestrado em Engenharia dos Materiais Lenhocelulósicos em colaboração com o Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

1.3.3 - Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV) 
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A Escola Superior Agrária foi criada pelo Decreto-Lei nº 304/94 de 19 de Dezembro. 

O seu director foi nomeado pelo Despacho nº 41/ME/95 e o primeiro conselho directivo 

iniciou funções em 7 de Julho de 2000. Ocupa instalações provisórias na quinta da Alagoa. 

A Escola Superior Agrária é uma pessoal colectiva de direito público dotada de 

autonomia científica, pedagógica, estatutária, administrativa e financeira com fins nos 

domínios das ciências agrárias e tecnologias agro-industriais. Para além da formação inicial, 

esta Escola tem cursos de formação contínua. 

Possui salas de aula, laboratórios, refeitório, centro de documentação, centro de 

informática e valências destinadas ás acções de formação FOCO e dos programas 

internacionais, além de uma forte interligação à comunidade através de consultoria, apoio 

técnico-científico e prestação de serviços a organizações institucionais, empresas, 

explorações agrícolas, centros de investigação e outras organizações do sector agrário. Os 

cursos de formação inicial a funcionar na data de aplicação do instrumento de colheita de 

dados (ano lectivo 2003/2004) são: Engenharia das Indústrias Agro-Alimentares, Engenharia 

Agrícola – variante Hortofruticultura, Engenharia Zootécnica e Engenharia das Ciências 

Vitivinícolas, totalizando 546 alunos. 

 

 1.3.4 - Escola Superior de Saúde de Viseu (ESSV) 

A Escola Superior de Enfermagem foi criada pela Portaria nº 228/71, de 1 de Maio, 

do Ministério da Saúde e Assistência. A primeira comissão de gestão tomou posse por 

Despacho do Secretário de Estado da Saúde, de 13/06/1981. O primeiro director foi 

nomeado pelo Ministro da Educação e Saúde por Despacho de 27/09/1995 e o primeiro 

conselho directivo tomou posse em 24/05/2000, por Despacho do Secretário de Estado dos 

Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 14/04/2000. Esta escola foi integrada 

no Instituto Politécnico de Viseu, pelo Decreto-Lei nº 99/2001, de 28 de Março e em 24 de 

Fevereiro de 2005, pela Portaria nº 216 foi reconvertida em Escola Superior de Saúde. 

É a mais recente escola integrada no Instituto Politécnico, sendo um estabelecimento 

de ensino dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, 

científica e pedagógica, prosseguindo os seus fins no domínio da saúde.  

A sua área prioritária é a investigação científica, privilegiando as áreas ligadas às 

Ciências Sociais e Humanas, bem como as parcerias interinstitucionais e colaborações em 

acções de carácter pedagógico, técnico, científico e cultural com instituições no âmbito da 

saúde e da educação e protocolos nos hospitais da região. 
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Além das salas de aulas e outras estruturas inerentes ao seu funcionamento possui 

um centro informático, um centro de documentação e informação, serviço de saúde e 

laboratórios de práticas. 

Os cursos de formação inicial a funcionar são o curso licenciatura em Enfermagem 

com 457 alunos, prevendo-se, com a reconversão em Escola Superior de Saúde, a abertura 

de outros cursos na área da saúde. 

 
 
1.4 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 
 

Considerando os vários aspectos metodológicos já referenciados e as vantagens e 

desvantagens dos métodos de colheita de dados, decidimos efectuar a recolha de 

informação, tendo como suporte dois instrumentos de pesquisa. Um questionário  por nós 

elaborado após a pesquisa bibliográfica sobre a temática “consumo de álcool nos 

rituais/praxes académicos” e a escala  “ de expectativas e crenças acerca do álcool” 

(Gouveia, 1993) com o qual se procura avaliar as expectativas e crenças acerca do álcool 

dos jovens consumidores de bebidas alcoólicas.  

1.4.1 - Questionário.  

 
O questionário funcionou como guião de entrevista, e permitiu colher informações 

relevantes para a caracterização da amostra em questão e obtenção de dados relativos ao 

consumo de álcool durante os rituais praxes académicas. 

É constituído por trinta e três questões, distribuídas por cinco partes correspondentes 

aos aspectos a investigar. Assim, numa primeira parte fizemos uma caracterização sócio-

demográfica da nossa amostra, seguindo-se uma segunda onde colhemos dados relativos 

aos aspectos sócio-culturais englobando questões referentes ao estudante e sua família, 

numa terceira parte são estudadas um conjunto de variáveis académicas, reservando-se 

para a quarta parte questões inerentes a variáveis que podem influenciar o consumo de 

bebidas e que designamos de contextuais. Na última parte exploramos dados conducentes 

ao conhecimento de hábitos de bebida durante os rituais/praxes académicos. 

 

Parte I – Caracterização sócio-demográfica 

As oito primeiras questões destinam-se à obtenção de informação acerca da escola , 

curso  e ano  frequentado pelos estudantes, sua idade , género  e coabitação em tempo de 

aulas , e ainda o local de residência dos pais e dos estudantes . 
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Parte II – Aspectos sócio-culturais 

 

Na segunda parte, inserimos sete questões com as quais procuramos conhecer aspectos 

relativos à escolaridade dos progenitores  dos estudantes, bem como alguns sentimentos  

expressos pelos estudantes face aos colegas que consomem e não consomem bebidas 

alcoólicas nomeadamente os sentimentos de aceitação, admiração, rejeição e repugnância. 

Pretendemos também conhecer as fontes de informação  que mais contribuíram para a 

aprendizagem sobre bebidas alcoólicas, o início de consumo , os hábitos de consumo na 

família , alguns factores influenciadores do consumo  como prazer, diversão, influência 

dos amigos, distracção, esquecer problemas e sentir emoções fortes, e factores não 

influenciadores  de consumo  como não gostar do sabor, possibilidade de ser prejudicial 

para a saúde, efeitos desagradáveis, medo de provocar acidentes, medo de perda de 

controlo e medo de ficar dependente, que também foram considerados relevantes na recolha 

de informação.  

Esta parte do questionário termina com uma escala constituída por um conjunto de 

questões que tem em vista avaliar as representações sociais acerca do álcool . É uma 

escala ordinal tipo Likert constituída por dezasseis afirmações com cinco alternativas de 

resposta, a que se atribuiu a cotação por ordem decrescente de 5 a 1 correspondentes à 

máxima concordância e à máxima discordância respectivamente. Os itens 5, 7, 8, 9, 10, 13, 

14, 15 e 16 são cotados inversamente. Integra três factores sendo eles: consciência dos 

efeitos que é avaliada pelos itens, 11, 12 e 13, os falsos conceitos pelos itens 6, 7, 8, 9, 10, 

14, 15 e 16 e aspectos inerentes à justificação recreativa pelos itens 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Parte III – Dados relativos à vida académicos 

A terceira parte é constituída por quatro questões. A primeira procura obter dados 

sobre o rendimento escolar , através da taxa de reprovação. Na segunda e terceira questão 

pretende-se conhecer a frequência às aulas em estado de embriaguez  e a ausência às 

mesmas pelo facto de ter consumido  bebidas alcoólicas. A última questão, tem em vista 

saber se o álcool desmotiva os estudantes em relação às actividades escolares e ao curso 

que frequenta.  

 

Parte IV – Factores contextuais  
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A quarta parte do questionário dedica-se ao conhecimento de alguns factores 

contextuais do consumo, tais como, os momentos  de consumo  escolhidos pelos 

estudantes, considerando-se a refeição, dias de festa, amigos e colegas, pais ou sozinhos, 

os locais de consumo : bares, discotecas, cafés, festas e casa, e finalmente o tipo de 

bebida consumida : vodka, whisky, cerveja aguardentes, vinho, shots, alcopops e outras 

bebidas alcoólicas.  

 

Parte V – Variáveis relacionadas com os rituais/pra xes académicas 

A última parte do questionário é composta por dezasseis questões que se destinam á 

obtenção de dados relativos ao consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes 

académicas. Depois de procurarmos saber a opinião dos estudantes sobre a forma de 

realização dos  rituais na escola  que frequentam, indagamos sobre a frequência de 

consumo  durante os mesmos, assim como o absentismo  às aulas devido ao consumo. 

Para os que responderam afirmativamente a esta questão, procurou-se saber o número de 

vezes desta ocorrência. 

 A ingestão de bebidas alcoólicas acarreta várias alterações e nesse sentido procurou-

se saber as modificações psicofisiologias  ocorridas após ingestão. Para tal, os estudantes 

foram questionados sobre se a quantidade de bebida ingerida  era suficiente para atingir o 

estado de contentamento, embriaguez ou coma, bem como da incapacidade de recordar 

acontecimentos  após consumo, como se sente fisicamente doente , da ocorrência de 

sentimentos de culpa ou remorso , de acidentes , de actos de arrependimento  e de 

problemas com os agentes de segurança.  

Face ao conjunto de bebidas alcoólicas acima descritas, questionaram-se os 

estudantes sobre a quantidade ingerida em cada uma delas, assim como das alterações no 

consumo (aumento, manutenção ou diminuição), incentivo ao consumo  por parte dos 

colegas e diferentes tipos de bebidas ingeridas . Para os que responderam 

afirmativamente foi questionado o número de bebidas. Também se questionaram os jovens 

se durante os rituais/praxes alguma vez observaram colegas seus embriagados.  

Terminamos esta parte do questionário com questões relacionadas com as 

consequências físicas após consumo de bebidas alcoólicas, sentimentos de culpa ou 

remorso e arrependimento e problemas com as forças de segurança. 

 
 1.4.2 - Inventário de expectativas e crenças acerc a do álcool (IEPCA) 
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O inventário de expectativas e crenças acerca do álcool (IEPCA) é um instrumento 

psicométrico original, construído e validado para a população portuguesa por Pinto Gouveia 

e cols. (1993). Trata-se de um instrumento de auto-resposta que se destina a avaliar 

expectativas individuais sobre os efeitos decorrentes da ingestão moderada de bebidas 

alcoólicas, que como dizem os seus autores, é um factor cognitivo cuja importância na 

mediação do consumo de álcool tem sido repetidamente salientada por numerosos autores.  

É composto por sessenta e um itens que são avaliados segundo uma escala tipo 

Likert, com cinco categorias de resposta possíveis; «não concordo», «concordo pouco», 

«concordo moderadamente», «concordo muito» e «concordo muitíssimo». As pontuações 

vão subindo da esquerda para a direita (do «não concordo» para o «concordo muito») 

podendo a classificação em cada item oscilar entre o mínimo de 1 a um máximo de 5.  

Inicialmente, era constituído por 115 itens, representativos de oito grandes áreas de 

efeitos do álcool: (activação e agressão; redução de estados emocionais negativos; efeitos 

positivos globais; expectativas próprias da cultura portuguesa; activação sexual e fonte de 

prazer; relaxamento e redução da tensão; redução da ansiedade social e diminuição da 

solidão e aborrecimento), mas após o refinamento da escala em que se utilizaram 

procedimentos estatísticos como correlações de Spearman e análise factorial seguida de 

rotação ortogonal varimax, obteve-se a versão final do IPCA que comporta 61 itens.  

As pontuações podem variar entre um mínimo de 61 (nível baixo de 

expectativas/crenças) e um máximo de 305 (nível elevado de expectativas/crenças). Na 

análise factorial deste inventário foram isolados seis factores:  

 
FACTOR 1 – Efeitos positivos e facilitação das inte racções sociais. Explica 15,01% da 

variância total. É constituído pelos itens 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 32, 
38, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 60. 

 
FACTOR 2 – Activação  e prazer sexual.  Traduz 10,47% da variância total, sendo 

constituído pelos itens 16, 26, 28, 35, 37, 40, 41, 47, 48, 54, 56, 58. 
 
FACTOR 3 – Efeitos positivos na actividade e no humor. É-lhe atribuído 14,31% da 

variância total e engloba os seguintes itens: 4, 7, 9, 11, 17, 20, 22, 25, 29, 36, 
37, 40, 43, 52, 54, 61. 

 
FACTOR 4 – Escape a estados emocionais negativos. Explica 10,19% da variância total. 

Inclui os seguintes itens: 2, 5, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 49, 53, 61. 
 
FACTOR 5 – Desinibição sexual. Representa, em termos percentuais, 2,88%. Engloba dois 

itens: o 6 e o 15. 
FACTOR 6 – Diminuição de sentimentos negativos de s i mesmo e da ansiedade 

avaliativa.  Representa 9,76% da variância total e engloba os itens 2, 3, 12, 34, 
39, 42,43, 44, 46, 61. 
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Este instrumento revela possuir capacidades métricas adequadas ao uso no rastreio 

de alcoólicos, em populações em que, bebidas alcoólicas sejam regularmente utilizadas, e 

no campo da prevenção primária, ao possibilitar a caracterização de grupos com diferentes 

padrões cognitivos na detecção precoce de não alcoólicos com um elevado risco de virem a 

ser, ou seja, no contexto mais geral da definição de grupos de risco (GOUVEIA, 1993). 

Em Março de 2004, procedemos à avaliação da consistência externa do instrumento 

de colheita de dados, com a aplicação do mesmo em 100 estudantes do 1º e 2º ano da 

Escola Superior de Saúde de Viseu. Constatou-se que o tempo médio no seu preenchimento 

se situava nos 30 minutos e sentiu-se a necessidade de se proceder à reformulação 21, 22, 

23, 31e 39 devido à dificuldade de interpretação. Em síntese, o instrumento de colheita de 

dados utilizado permitiu obter informações acerca das seguintes variáveis: 

• Variáveis de caracterização sócio - demográficas  
o Escola; 
o Curso; 
o Idade; 
o Ano que frequenta; 
o Sexo;  
o Local de residência dos pais; 
o Local de residência dos estudantes; 
o Coabitação em tempo de aulas. 

• Variáveis sócio-culturais 
o Escolaridade dos pais; 
o Sentimentos face aos colegas que consomem e não consomem bebidas 

alcoólicas; 
o Hábitos de consumo na família; 
o Atitudes e crenças sobre o álcool; 
o Fontes de informação; 
o Início de consumo; 
o Factores influenciadores do consumo e não consumo. 

• Variáveis académicas 
o Rendimento escolar; 
o Frequência de aulas embriagado; 
o Absentismo ás aulas por ter bebido; 
o Desmotivação ás actividades escolares e ao curso devido ao álcool. 

• Variáveis contextuais 
o Momentos de consumo; 
o Locais de consumo; 
o Tipo de bebida consumida. 

• Variáveis relacionadas com os rituais/praxes académ icas 
o Opinião sobre a forma da realização dos rituais; 
o Consumo nos rituais/praxes académicos; 
o Absentismos às aulas por ingestão de bebidas; 
o Modificações psicofisiologicas após ingestão; 
o Quantidade e tipos de bebida alcoólica ingerida; 
o Alterações no consumo; 
o Estado de embriaguez nos rituais; 
o Incentivo ao consumo; 
o Consequências com o consumo. 
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1.4.3 – Critérios de operacionalização de variáveis  

 
Para minimizar divergências interpretativas procedemos à definição de alguns 

conceitos operacionais relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas em rituais 

académicos: 

 
Estimativa de risco  

 
Para LANCASTER (1999), estimativa do risco refere-se ao processo de determinação 

da presença de factores específicos dentro de cada uma das estratégias identificadas como 

estando associadas ao aumento da probabilidade de ocorrência de uma doença ou um 

acontecimento não saudável. 

Convirá precisar a estratégia que foi utilizada na construção da variável composta 

que denominamos de estimativa de risco. Trata-se de uma variável que na sua construção 

teve por base as variáveis do questionário e que abrangem as seguintes variáveis 

indicadoras: “ quando bebe”; “local de consumo” “ “tipo de bebida” “frequência às aulas 

embriagado” “faltar ás aulas por ter bebido” e “ficar embriagado nos rituais/praxes 

académicos”. A cada uma destas variáveis foi atribuída um índice numérico. O quadro 7 

ilustra o esquema utilizado: 

Quadro 7 - Variáveis individuais da estimativa de risco 
Quando costuma beber Não Sim 

Refeições 1 2 
Dias de festa 1 2 
Amigos e colegas 1 2 
Juntamente com pais 1 2 
Sozinho 1 2 

Local favoritos de consumo Não Sim 
Bares  1 2 
Discotecas  1 2 
Festas 1 2 
Casa  1 2 

Tipo de bebida  Não Sim 
Vodka 1 2 
Whisky 1 2 
Cerveja 1 2 
Aguardentes/bagaço 1 2 
Vinho 1 2 
Shots  1 2 
Alcapops  1 2 

Embriagado nos rituais académicos Não Sim 
 1 2 

 
Frequência aulas embriagado Não Sim, uma vez Sim, mais que 1 vez 
 1 2 3 
Faltar às aulas nos rituais por ter bebido Não Sim, até 3 vez Sim, mais que 3 vezes 
 1 2 3 

 

O somatório da estimativa de risco oscila entre 24 e 44. Em função do valor médio e 

desvio padrão obtidos, efectuaram-se grupos de corte tendo por base a seguinte fórmula 
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(PESTANA E GAGEIRO 2004): (Média ± 0.25dp) , e da qual resultou a variável composta 

estimativa de risco:  

Classificação da estimativa de risco  

 

 

 

A definição de cada uma das três classes assenta em critérios empíricos e teóricos 

sendo estes últimos os mais importantes. Com efeito a noção da estimativa de risco de 

bebidas alcoólicas apoia-se num conjunto de dados epidemiológicos que sinteticamente 

resumiremos: A iniciação dos adolescentes ao consumo das bebidas alcoólicas segue uma 

ordem cronológica iniciando-se pela cerveja com continuidade em bebidas de mais elevado 

teor alcoólico sendo a sua frequência mais elevada em festas e fim de semana. 

• O primeiro local de consumo ocorre em casa seguindo-se por ordem decrescente os pubs, 

discotecas e cafés; 

• As motivações mais frequentes para o consumo são o prazer, o desfrutar das festas e da 

noite, e o desinibir e relaxar.  

 

Níveis de Consumo de bebidas alcoólicas  

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, “entende-se por 

consumo a utilização de produtos naturais ou fabricados, utilizados na satisfação de 

necessidades humanas” (p.942). BREDA (2000a), refere que “bebidas alcoólicas são as que 

contêm álcool etílico”, acrescentando MELLO e cols. (1988), serem as diferentes 

concentrações que lhes conferem diferentes graus alcoólicas. No contexto deste estudo 

considerou-se como níveis de consumo de bebidas alcoólicas o modelo de referência que 

caracteriza a quantidade de bebidas alcoólicas. 

Com base na variável do questionário “quantidade de diferentes bebidas alcoólicas 

consumida durante os rituais académicos”, procedeu-se à determinação de um índice 

numérico de consumo assente em critérios empíricos. Deste modo, atribuímos uma 

ponderação diferente conforme o tipo e quantidade de bebida consumida. Assim, às bebidas 

vinho e cerveja foram atribuídas ponderações entre zero e quatro e aos restantes tipos de 

bebida a ponderação oscilou entre 0 e 8. O quadro 8 sintetiza a ponderação atribuída às 

diferentes bebidas. 

Quadro 8 – Quantidade e tipo de bebidas alcoólicas 

Quantidade Vinho Cerveja Whisky Vodka Aguard. Shots Alcop. 
Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 
2-3 copos 1 1 2 2 2 2 2 
Até 1 litro 2 2 4 4 4 4 4 

� Baixo - (≤ Média-0,25 dp) 
� Moderado – (> Média-0,25 dp< Média+0,25 dp) 
� Alto -  (≥ Média+0,25 dp) 
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Até 2 litros 3 3 6 6 6 6 6 
Mais de 2 litros 4 4 8 8 8 8 8 

 

O somatório dos níveis de consumo apresenta valores situados entre 1 e 48. Usando 

os mesmos procedimentos estatísticos da variável anterior, também com base no valor 

médio e desvio padrão obtidos, efectuaram-se grupos de corte dos quais resultou a variável 

composta designada por níveis de consumo:  

 Classificação de níveis de consumo 

 

 

 

Os dados epidemiológicos nos quais nos baseamos para operacionalizar a variável, 

assenta nos seguintes critérios empíricos: 

• O primeiro contacto com a bebida é cada vez mais precoce sendo a cerveja a bebida mais 

consumida; 

• Entre adolescentes o consumo é elevado e regular verificando-se com frequência o estado de 

embriaguez; 

• Os níveis de consumo estão relacionados com as expectativas, a recreação, o ritual de 

passagem, a socialização, etc. 

 

1.5 – PROCEDIMENTOS NA SELECÇÃO DA AMOSTRA E NA APLICAÇÃO DO 

INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS. 

 

As tradições e os rituais/praxes académicas em Viseu são acontecimentos com cerca 

de duas décadas de existência que vieram alterar substancialmente a dinâmica cultural dos 

estudantes e da própria cidade. Nesta cultura têm-se observado a cada ano que passa, 

comportamentos cada vez mais exagerados de consumo de bebidas alcoólicas que 

preocupam quem a eles assiste. Daí que tivéssemos optado para este estudo, pela escolha 

dos estudantes do Ensino Superior Público de Viseu. 

 Porque, pretendíamos conhecer a evolução do seu comportamento face ao consumo 

de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicas desde o início ao terminus do 

curso, e na impossibilidade de inclusão de todos os estudantes, optamos por uma 

amostragem não probabilística, por conveniência. 

A anteceder a recolha de informação formulámos pedido de autorização aos 

Conselhos Directivos das quatro escolas que integram o Instituto Politécnico de Viseu para 

aplicação do instrumento de colheita de dados que anexamos ao ofício. 

� Baixo - (≤ Média-0,25 dp) 
� Moderado – (> Média-0,25 dp< Média+0,25 dp) 
� Alto -  (≥ Média+0,25 dp) 
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 Obtida a concordância por parte dos Conselhos Directivos, procedemos ao contacto 

com os professores coordenadores dos cursos a quem, em traços gerais, demos a conhecer 

os objectivos do trabalho, as razões científicas do nosso interesse e as implicações práticas 

do mesmo. Solicitamos também, que nos fosse indicado o docente de cada curso que mais 

directamente estaria implicado no processo de recolha de dados, a fim de efectuarmos a 

marcação com dia, hora e sala de aula, para preenchimento dos questionários por parte dos 

estudantes. 

 Comprometemo-nos que seria garantida a completa confidencialidade, quaisquer que 

fossem os resultados, e que, a ser aceite, todo o trabalho seria desenvolvido de forma a não 

perturbar o normal funcionamento do curso e dos alunos, e que estes só participariam 

voluntariamente.  

Nos dias e horas aprazados e a anteceder a aplicação do instrumento de colheita foi 

explicado aos alunos o tema, os objectivos e a colaboração que deles se pretendia, 

reforçando-se uma vez mais o carácter de voluntariedade de participação no estudo e da 

confidencialidade das respostas, respeitando assim, os princípios do consentimento 

informado. Procedemos à sua distribuição e apelamos à sinceridade no seu preenchimento. 

O protocolo foi aplicado à nossa amostra em fases sucessivas como a seguir se menciona:  

Fase 1 – O questionário foi aplicado a todos os estudantes que se encontravam em 

sala de aula, na presença do investigador e aos diferentes cursos em funcionamento nas 

escolas. Pretendíamos desta forma obter dados sobre as características sócio demográficas 

e aspectos relacionados com a vida académica e consumo de álcool. 

Fase 2 - Foi solicitado a todos os estudantes que colaboraram no estudo na primeira 

fase, o preenchimento da segunda versão do questionário que sofreu ajustamentos por 

forma a evitar-se informação repetida. 

Assim, na 1ª fase de recolha de dados que como já referimos foi realizada em Maio 

de 2004, a amostra ficou constituída por 1238 estudantes do 1º e 2º anos distribuídos por 

todos os cursos diurnos das quatro escolas do Instituto Politécnico de Viseu. Considerando 

que o número de estudantes matriculados no 1º e 2º ano era de 3297, obtivemos uma taxa 

de participação de 37.54%. O diferencial verificado entre o número de estudantes 

matriculados e o obtido na nossa amostra, deveu-se ao facto de os alunos terem no 

momento de aplicação do instrumento de colheita de dados, faltado ás aulas (61.0%) e por 

alguns dos questionários se encontrarem inexploráveis, por incorrecções no seu 

preenchimento (1.4%). 

 A 2ª fase de recolha de dados que decorreu em Maio de 2005 foi constituída pelos 

mesmos estudantes que frequentavam nesta data o 2º e 3º anos e que preencheram o 
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instrumento de recolha de dados na primeira fase de estudo, tendo-se obtido uma amostra 

de 818 estudantes. Entre as razões apontadas para esta diminuição figura o facto de muitos 

dos estudantes terem reprovado e/ou faltado às aulas no momento da sua aplicação 

(30.63%) e uma vez mais por alguns dos questionários se encontrarem inexploráveis, por 

incorrecções no seu preenchimento (3.35%). Pelos dados apresentados concluímos que a 

“perda amostral” verificada foi de 420 estudantes (33.92%). Assim, a amostra final (818) 

representa 66.07% da amostra inicial. 

 

1.5.1 – Caracterização da amostra  

 
Número de estudantes 

  

A distribuição dos estudantes que participaram neste estudo, pelas quatro escolas do 

ensino superior público do concelho de Viseu, apresentam-se na tabela 1 e gráfico 6. A 

escola superior de Tecnologia foi a que em ambas as fases contribuiu com uma maior 

participação de estudantes, já que, cerca de metade da amostra 45.35% são oriundos 

daquela escola. A escola superior de Saúde contribuiu com 27.7% e a escola superior de 

Educação com 22.5%. A escola superior Agrária é a que apresenta um menor número de 

participantes com apenas 5.5%. 

Quanto à representatividade dos estudantes dos diferentes cursos de cada escola, 

verificamos pela mesma tabela que a escola superior de Saúde, com o curso de 

Enfermagem contribuiu com os referidos 27.7% já que possui apenas este curso em 

funcionamento. Na escola superior de Tecnologia os cursos com maior número de 

participantes foram o curso de Gestão de Empresas com 10.0% e o curso de Turismo com 

6.6%. A participação mais baixa nesta escola verifica-se no curso de Engenharia das 

Madeiras com apenas 1.7% enquanto que a participação dos estudantes nos restantes 

cursos oscila entre 3.4% e 6.5%.  

Por sua vez, na Escola Superior de Educação onde estão em análise os cinco cursos 

que possui, a maior participação surge no Curso de Educadores de Infância com 6.7% e a 

menor no curso de Matemática/Ciências com 2.7%.  

Finalmente, na escola superior Agrária dos quatro cursos que possui, o de maior 

participação foi o Curso de Engenharia das Indústrias Agro-alimentares com 2.9%.  

 

Sexo 
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 Visualiza-se ainda pela análise da mesma tabela que o sexo feminino é predominante 

no curso de Enfermagem. Da totalidade dos cursos da escola superior de Tecnologia, quatro 

são frequentados maioritariamente pelo sexo feminino (Gestão Comercial e da Produção, 

Gestão de Empresas, Turismo e Engenharia do Ambiente) e cinco pelo sexo masculino 

(Engenharia Electrotécnica, Engenharia Informática, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica 

e Engenharia das Madeiras). 

 A escola superior de Educação possui apenas um curso onde o sexo masculino è 

maioritário (Educação Física), e nos restantes a percentagem da frequência do sexo 

feminino é maior. 

 Na escola superior Agrária observa-se uma distribuição proporcional do sexo face 

aos cursos pois dois deles (Engenharia Agrícola e Ciências Vitivinícolas) são frequentados 

maioritariamente pelo sexo masculino e os outros dois (Engenharia Zootécnica e Engenharia 

das Industrias Agro-alimentares) pelo sexo feminino. 

 
Tabela 1 – Participantes por escola, curso e sexo 

 Masculino Feminino Total  
Escola Superior de Saúde  Nº % Nº %   

Curso de Enfermagem 45 5.5 176 21.5 221 27.7 
Escola Superior de Tecnologia       

Gestão Comercial e da Produção 8 1.0 20 2.4 28 3.4 
Engenharia Electrotécnica 27 3.3 7 0.9 34 4.2 
Engenharia Informática 27 3.3 6 0.7 33 4.0 
Gestão de Empresas 34 4.2 48 5.9 82 10.0 
Turismo 19 2.3 35 4.3 54 6.6 
Engenharia do Ambiente 7 0.9 25 3.1 32 3.9 
Engenharia Civil 29 3.5 9 1.1 38 4.6 
Engenharia mecânica 51 6.2 2 0.2 53 6.5 
Engenharia das Madeiras 12 1.5 2 0.2 14 1.7 

 214 26.2 154 18.8 368 45.3 
Escola Superior de Educação:       

Primeiro Ciclo 3 0.4 43 5.3 46 5.6 
Educação Física 16 2.0 9 1.1 25 3.1 
Matemática/ Ciências 5 0.6 17 2.1 22 2.7 
Comunicação Social 6 0.7 30 3.7 36 4.4 
Educadores de Infância 2 0.2 53 6.5 55 6.7 

 32 3.9 152 18.6 184 22.5 
Escola Superior Agrária:       

Engenharia Agrícola 4 0.5 1 0.1 5 0.6 
Ciências Vitivinícolas 5 0.6 4 0.5 9 1.1 
Engenharia Zootécnica - 0.0 7 0.9 7 0.9 
Engenharia Industrias Agro-alimentares 4 0.5 20 2.4 24 2.9 

 13 1.6 32 3.9 45 5.5 
Total geral 304 100.0 514 100.0 818 100.0 

 

Gráfico 6 -- Representatividade dos estudantes por escola 
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Idade 

A tabela 2 refere-se às estatísticas da idade dos estudantes obtida na primeira fase 

por curso. Na maioria dos cursos, a idade mínima é de 18 anos, mas a idade máxima 

apresenta uma notória oscilação de valores, já que se situam entre os 20 anos no 

Engenharia Zootécnica e os 40 anos nos Cursos de Engenharia Civil e Engenharia 

Electrotécnica. 

Quanto à média de idades nos diferentes cursos verificamos que assume valores 

entre os 19.0 anos no Curso de Engenharia Zootécnica e os 23.0 anos no Curso de Gestão 

Comercial e da Produção sendo para o total da amostra de 21.17 anos com um desvio 

padrão de 2.77 anos. Os coeficientes de variação oscilam entre o moderado nos cursos de 

Gestão Comercial e da Produção, Engenharia Electrotécnica, Engenharia Civil e Engenharia 

Agrícola e baixo nos restantes cursos. 

 
Tabela 2 – Estatísticas da idade por curso 

 

Variáveis Min Max Média Dp CV 
ESS: 

Curso de enfermagem 
 

18 
 

29 
 

20.36 
 

1.835 
 

9.01 
EST:      

Gestão Comercial e da Produção 18 38 23.00 4.464 19.40 
Engenharia Electrotécnica 18 40 21.71 4.131 19.02 
Engenharia Informática 19 26 21.39 1.767 8.26 
Gestão de Empresas 18 39 21.72 3.136 14.43 
Turismo 18 30 22.07 2.926 13.25 
Engenharia do Ambiente 19 31 22.19 2.753 12.40 
Engenharia Civil 18 40 21.37 3.687 17.25 
Engenharia mecânica 18 35 21.36 2.739 12.82 
Engenharia das Madeiras 18 23 19.71 1.590 8.06 

EESE:      
Primeiro Ciclo 18 27 21.04 2.000 9.50 
Educação Física 19 28 20.60 2.410 11.69 
Matemática/ Ciências 19 26 20.50 1.711 8.34 
Comunicação Social 18 34 21.56 3.084 14.30 
Educadores de Infância 18 35 21.73 3.269 15.04 

EESA      
Engenharia Agrícola 29 28 21.40 3.912 18.28 
Ciências Vitivinícolas 19 22 20.67 1.118 5.40 
Engenharia Zootécnica 18 20 19.00 1.000 5.26 
Engenharia Ind. Agro-alimentares 18 26 20.58 2.083 10.12 

Total amostra 18 40 21.17 2.774 13.10 

 

Dado o estudo incidir em estudantes de cursos superiores, esperávamos encontrar 

uma maior homogeneidade na idade, mas tal não se verifica porquanto a amplitude de 

variação se situa nos 22 anos. 

Por tal facto e para uma melhor compreensão desta variável, efectuamos a sua 

distribuição por grupos de idades tendo por base as frequências observadas e cujos 

resultados se apresentam na tabela 3.  
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Notamos que é nos cursos de Engenharia das Madeiras (64.3%), Educação Física 

(32.0%), Engenharia agrícola (60.0%), Engenharia Zootécnica (57.1%), Engenharia das 

Indústrias Agro alimentares (37.5%) que encontramos os estudantes com idades iguais ou 

inferiores a 19 anos enquanto que os estudantes com idade igual ou superior a 22 anos 

frequentam os cursos de Engenharia Electrotécnica (35.3%), Gestão Comercial e da 

Produção (53.6%), Gestão de Empresas (39.0%), Turismo (51.9%), Engenharia 

Informática (50.0%), Engenharia Civil (28.9%), Engenharia mecânica (43.4%) e 

Educadores de Infância (41.8%). 

 
Tabela 3 – Grupos etários por curso. 

 

≤ 19 anos 20 anos 21 anos ≥ 22 anos Total Grupos etários 
Cursos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
(ESS):           
Curso de Enfermagem 71 32.1 81 36.7 30 13.6 39 17.6 221 27.0 

(EST):           
Gestão Comercial e da Produção 4 14.3 6 21.4 3 1º.7 15 53.6 28 3.4 
Engenharia Electrotécnica 10 29.4 6 17.6 6 17.6 12 35.3 34 4.2 
Engenharia Informática 4 12.1 7 21.2 9 27.3 13 39.4 33 4.0 
Gestão de Empresas 15 18.3 13 15.9 22 26.8 32 39.0 82 10.0 
Turismo 10 18.5 8 14.8 8 14.8 28 51.9 54 6.6 
Engenharia Informática 3 9.4 8 25.0 5 15.6 16 50.0 32 3.9 
Engenharia Civil 10 26.3 7 18.4 10 26.3 11 28.9 38 4.6 
Engenharia mecânica 11 20.8 10 18.9 9 17.0 23 43.4 53 6.5 
Engenharia das Madeiras 9 64.3 2 14.3 1 7.1 2 14.3 14 1.7 
(ESE):           
Primeiro Ciclo 11 23.9 6 13.0 15 32.6 14 30.4 46 5.6 
Educação Física 8 32.0 8 32.0 3 12.0 6 24.0 25 3.1 
Matemática/ Ciências 4 18.2 10 45.5 4 18.2 4 18.2 22 2.7 
Comunicação Social 7 19.4 7 19.4 11 30.6 11 30.6 36 4.4 
Educadores de Infância 12 21.8 9 16.4 11 20.0 23 41.8 55 6.7 
(ESA)           
Engenharia Agrícola 3 60.0 0 - 0 - 2 40.0 5 0.6 
Ciências Vitivinícolas 2 22.2 1 11.1 4 44.4 2 22.2 9 1.1 
Engenharia Zootécnica 4 57.1 3 42.9 0 - 0 - 7 0.9 
Engenharia Ind. Agro-alimentares 9 37.5 4 16.7 5 20.8 6 25.0 24 2.9 

Total geral 207 25.3 196 24.0 156 19.1 259 31.7 818 100.00 

 

Residência dos pais: 

 

A proximidade dos pais com os estudantes é um factor facilitador do processo 

comunicativo e relacional, que, de acordo com alguns estudos realizados funciona como um 

factor protector de comportamentos aditivos. Nesta lógica, indagamos os estudantes acerca 

da sua residência em períodos lectivos e a residência actual dos pais. Os resultados que se 

expressam nas tabelas 4 e 5 revelam-nos que relativamente à residência dos estudantes em 

período lectivo, a quase totalidade da amostra (87.8%) reside no concelho de Viseu, sendo 

as raparigas os que mais se deslocam da residência para o estabelecimento de ensino que 

frequentam. 
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Tabela 4 – Residência dos estudantes em tempo de aulas por sexo.  
 

Sexo Masculino Feminino Total 
Local de residência Nº % Nº % Nº % 

Viseu 275 90.5 443 61.7 718 87.8 
Mangualde 3 1.0 15 2.9 18 2.2 
Sátão 2 0.7 10 1.9 12 1.5 
Tondela 5 1.6 9 1.8 14 1.7 
Penalva 2 0.7 10 1.9 12 1.5 
Nelas 8 2.6 13 2.5 21 2.6 
Vouzela 2 0.7 4 0.8 6 0.7 
S. Pedro Sul 1 0.3 3 0.6 4 0.5 
Santa Comba Dão 2 0.7 3 0.6 5 0.6 
Vila Nova de Paiva 1 0.3 2 0.4 3 0.4 
Moimenta da Beira 0 - 1 0.2 1 0.1 
Oliveira Frades 1 0.3 1 0.2 2 0.2 
Lamego 1 0.3 - - 1 0.1 
Castro Daire 1 0.3 0 - 1 0.1 

Total 304 100.00 514 100.00 818 100.00 

 

Quanto à residência actual dos pais, a maioria, (78.7%) reside no distrito de Viseu. 

Encontramos estudantes cujos pais residem em vários distritos do país e no estrangeiro mas 

a sua representatividade é bastante fraca. 

  
Tabela 5 – Residência actual dos pais por distrito  

 
Local de residência Nº % 

Viseu 644 78.7 
Aveiro 45 5.5 
Porto 16 2.0 
Coimbra 22 2.7 
Guarda 15 1.8 
Braga 8 1.0 
Leiria 12 1.5 
Lisboa 12 1.5 
Vila Real 11 1.3 
Estrangeiro 33 4.0 

Total 818 100.0 

 

 

Alunos por ano e fase 

 
Tal como já referimos, este estudo desenvolveu-se em duas fases. Dos resultados 

apresentados na tabela 6, denota-se um decréscimo de participantes do segundo ano da 

primeira fase para o terceiro ano da segunda fase de estudo em todos os cursos excepto nos 

cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola, Ciências Vitivinícolas, Engenharia 

Zootécnica e Engenharia das Industrias Agro-alimentares que mantêm o número de 

estudantes. Por outro lado, na passagem do primeiro ano da primeira fase para o segundo 

ano da segunda fase, assiste-se a um aumento do número de estudantes em todos os 

cursos com excepção dos cursos já referenciados.  
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Tabela 6 – Número de alunos por curso e ano  

 

Fase Fase1 Fase 2 
                       Ano 1º Ano 2ºAno 2º Ano 3º Ano 
Curso Nº % Nº % Nº % Nº % 
(ESSV):         
Curso de Enfermagem 116 52.5 105 47.5 123 55.7 98 44.3 

(ESTV):         
Gestão Comercial e da Produção 17 60.7 11 39.3 20 71.4 8 28.6 
Engenharia Electrotécnica 23 67.6 11 32.4 28 82.4 6 17.6 
Engenharia Informática 13 39.4 20 60.6 20 60.6 13 39.4 
Gestão de Empresas 40 48.8 42 51.2 69 84.1 13 15.9 
Turismo 18 33.3 36 66.7 28 51.9 26 48.1 
Engenharia do Ambiente 15 46.9 17 53.1 19 59.4 13 40.6 
Engenharia Civil 20 52.6 18 47.4 27 71.1 11 28.9 
Engenharia mecânica 38 71.7 15 28.3 38 71.7 15 28.3 
Engenharia das Madeiras 1 7.1 13 92.9 3 21.4 11 78.6 
(ESEV)         
Primeiro ciclo 17 37.0 29 63.0 23 50.0 23 50.0 
Educação Física 12 48.0 13 52.0 14 56.0 11 44.0 
Matemática/ Ciências 8 36.4 14 63.6 19 40.7 13 59.1 
Comunicação Social 23 63.9 13 36.1 25 69.4 11 30.6 
Educadores de Infância 34 61.8 21 38.2 37 67.3 18 32.7 
(ESAV)         
Engenharia Agrícola 3 60.0 2 40.0 3 60.0 2 40.0 
Ciências Vitivinícolas 6 66.7 3 33.3 6 66.7 3 33.3 
Engenharia Zootécnica 1 14.3 6 85.7 1 14.3 6 85.7 
Engenharia Ind. Agro-alimentares 19 79.2 5 20.8 19 79.2 5 20.8 

Total geral 424 51.8 394 48.2 512 62.6 306 37.4 

 

Coabitação em tempo de aulas 

 

Questionados os estudantes sobre com quem vive em tempo de aulas, observamos 

que preferencialmente estes optam por viver com colegas, (56.8% vs 58.8%), situação esta 

que na nossa perspectiva poderá ser facilitadora de maiores consumos de bebidas 

alcoólicas por um provável aumento da pressão do grupo. Somente 35.4% da primeira fase e 

33.0% da segunda fase vive em ambiente familiar, pais ou familiares, coabitando os 

restantes estudantes sós ou com outras pessoas. (cf. Tabela 7 e gráfico 7). 

 

Tabela 7 - Coabitação dos alunos em tempo de aulas por fase. 

 

Fase Fase 1 Fase 2 
Coabitação Nº % Nº % 
Pais 251 30.6 233 28.5 
Colegas 465 56.8 481 58.8 
Familiares 39 4.8 37 4.5 
Sozinho 49 6.1 46 5.6 
Outros 14 1.7 21 2.6 

Total 818 100.00 818 100.00 
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Gráfico 7 -   Coabitação dos alunos em tempo de aulas por fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência da análise anterior, procuramos saber em que medida as preferências 

da coabitação se relacionavam com o sexo. Dos resultados apresentados na tabela 8 

notamos que o sexo feminino mantém uma consistência de valores que se situam acima dos 

60%, nas duas fases optando preferencialmente por viver com colegas. 

No sexo masculino observa-se um aumento percentual dos estudantes a habitarem 

com colegas, na segunda fase passando de 49.7% para 53.9%, em detrimento da 

coabitação com os pais. Observamos ainda que os valores residuais não apresentam 

diferenças estatísticas. 

 
 Tabela 8 – Coabitação em tempo de aulas por fase e sexo. 

 

Fase Fase1 Fase 2 
Masculino Feminino Masculino Feminino Coabitação 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pais 108 35.5 143 27.8 96 31.6 137 26.7 
ra  1.0  0.4  -1.0  -0.4 

Colegas 151 49.7 314 61.1 164 53.9 317 61.7 
ra  -1.1  -0.2  1.1  0.2 

Familiares 18 5.9 21 4.1 18 5.9 19 3.7 
ra  0.0  0.3  0.0  -0.3 

Sozinho 20 6.6 29 5.6 19 6.3 27 5.3 
ra  0.2  0.3  -0.2  -0.3 

Outros 7 2.3 7 1.4 7 2.3 14 2.7 
ra  0.0  -1.5  0.0  1.5 

Total 

304 100.00 514 100.00 304 100.00 514 100.00 
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Escolaridade dos progenitores 

Na tabela 9 fazemos referência à escolaridade dos progenitores por Escola. Quanto à 

escolaridade da mãe, quase metade da amostra 46.6%, possui o 6º ano de escolaridade, 

surgindo com o 9º e 12º anos 23.2% e 13.7 % respectivamente, enquanto que com o curso 

médio e superior são detentoras apenas 9.7% da totalidade da amostra. 

Ao efectuarmos uma análise por escola, denota-se esta mesma tendência, pois, com 

efeito, em todos os cursos surge o 6º ano como a habilitação mais prevalente, com 

percentagens semelhantes em todas as escolas. Também para o pai pondera o 6º ano de 

escolaridade, registando-se porém valores percentuais mais elevados do que os observados 

nas mães (48.9%) também com valores percentuais muito idênticos. 

Com habilitação média e superior, encontramos uma minoria de 10.6% para o total da 

amostra registando-se o valor mais elevado nos pais dos estudantes a frequentarem a 

escola superior Agrária (11.8%). 

 

Tabela 9 – Escolaridade dos progenitores por escola 

Escola Saúde Tecnologia Educação Agrária Total 
    Mãe Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Primário - 0.0 2 0.5 - 0.0 - 0.0 2 0.2 
6º Ano 100 45.2 175 47.6 85 46.2 21 46.7 381 46.6 
9º Ano 58 26.2 77 20.9 48 26.1 7 15.6 190 23.2 
12º Ano 32 14.5 42 11.4 28 15.2 10 22.2 112 13.7 
C. Médio 15 6.8 31 8.4 12 6.5 5 11.1 63 7.7 
C. Superior 4 1.8 12 3.3 - 0.0 - 0.0 16 2.0 
Omisso 12 5.4 29 7.9 11 6.0 2 4.4 54 6.6 
        Pai      

Primário - 0.0 1 0.3 1 0.5 - 0.0 2 0.2 
6º Ano 106 48.0 181 49.2 95 51.6 18 40.0 400 48.9 
9º Ano 49 22.2 80 21.7 47 25.5 7 15.6 183 22.4 
12º Ano 37 16.7 44 12.0 17 9.2 11 24.4 109 13.3 
C. Médio 15 6.8 30 8.2 15 8.2 8 17.8 68 8.3 
C. Superior 4 1.8 11 3.0 4 2.2 - 0.0 19 2.3 
Omisso 10 4.5 21 5.7 5 2.7 1 2.2 37 4.5 

 

 

Fontes de informação sobre o álcool  

 

Confrontando os dados insertos na tabela 10, notamos que os estudantes procuram 

primeiramente os amigos 33.6% como fontes de informação, acerca das bebidas alcoólicas. 

Os pais são a fonte privilegiada para 27.8% dos estudantes e os órgãos de comunicação 

social são procurados por 16.5%. As fontes religiosas, literárias e policiais serviram apenas 

como fonte de informação para 4.4% da amostra. Esperávamos um grande contributo como 

fonte de informação por parte dos profissionais de saúde e dos professores já que, na nossa 
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perspectiva, estas entidades seriam as fontes mais credíveis, e, no caso dos professores a 

que deteria uma função educativa e formativa mais abrangente dada a inter-relação 

existente entre professor/aluno, mas, tal não se verificou neste estudo atendendo aos 

valores percentuais registados que se situa nos 17.6% no seu conjunto.  

Procuramos também conhecer o modo como as diferentes fontes de informação se 

distribuíram em ambos os sexos. Os resultados obtidos, revelam que as raparigas foram 

informadas maioritariamente pelos amigos (35.2%), surgindo os pais como a segunda fonte 

de informação mais valorizada (25.7%). Nos rapazes a fonte de informação através dos pais 

e amigos regista valores muito próximos com 31.3% e 30.9% respectivamente. A fonte de 

informação com origem nos professores é de maior impacto nas raparigas quando 

comparada com os rapazes (8.8% vs 5.9%).  

 

Tabela 10 – Fontes de informação e sexo. 

 

Sexo Masculino Feminino Total 
Fontes de informação Nº % Nº % Nº % 
Professores 18 5.9 45 8.8 63 7.7 

ra       
Profissionais de saúde 33 10.9 48 9.3 81 9.9 

ra       
Amigos 94 30.9 181 35.2 275 33.6 

ra       
Órgãos de comunicação social 47 15.5 88 17.1 135 16.5 

ra       
Igreja 4 1.3 2 0.4 6 0.7 

ra       
Pais 95 31.3 132 25.7 227 27.8 

ra       
Livros 11 3.6 18 3.5 29 3.5 

ra       
Polícia  2 0.7 0 - 2 0.2 

ra       
Total 304 100.00 514 100.00 818 100.00 

 

 
 
1.6 - PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS  

 

Após a colheita de dados, efectuamos uma primeira análise a todos os questionários 

a fim de eliminarmos aqueles que porventura se encontrassem incompletos ou mal 

preenchidos. Seguidamente processamos a sua codificação e tubulação de modo a 

prepararmos o tratamento estatístico. 

Recorremos à estatística descritiva e analítica no tratamento de dados utilizando o 

programa estatístico SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) versão 2005 

para Windows. 

Em relação à estatística descritiva determinamos: 
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• Frequências absolutas e percentuais,  

• Medidas de tendência central (médias); 

• Medidas de variabilidade como o desvio padrão e coeficiente de variação. O 

coeficiente de variação permite comparar a variabilidade de duas variáveis devendo 

os resultados obtidos serem interpretados de acordo com PESTANA e GAJEIRO 

(2003) do seguinte modo: 

 

Coeficiente de 
variação 

Classificação do Grau de 
dispersão 

0% - 15% Dispersão baixa 
16% - 30% Dispersão moderada 
> 30% Dispersão alta 

•  

• Medidas de assimetria e achatamento. As medidas de curtose (K) e assimetria 

Skewness (SK) obtêm-se através do cociente entre o seu valor e o erro. Diz-se que 

uma distribuição é gaussiana (normocúrtica) e com distribuição simétrica se os seus 

valores oscilarem entre –2 e 2. Com valores inferiores a -2 a distribuição é 

platicúrtica para a curtose e assimétrica negativa com enviesamento à direita para a 

assimetria. Se os valores forem superiores a +2, a distribuição toma a designação de 

leptocúrtica e de assimétrica positiva com enviesamento à esquerda (PESTANA e 

GAJEIRO, 2003).  

No que respeita à análise inferencial fizemos uso da estatística paramétrica e não 

paramétrica. A opção pela escolha destes testes teve por base os pressupostos relativos aos 

testes de normalidade de KOLMOGOROV-SMINORV, aos valores de Skewness e Kurtosis e 

ainda ao tamanho dos grupos amostrais. O uso de testes não paramétricos tendo por base 

estes critérios foi apenas uma questão metodológica pois como diz PESTANA e GAGEIRO, 

(2000) dado que a amostra é superior a 30, a distribuição t com x graus de liberdade 

aproxima-se da distribuição normal, atingindo-se conclusões iguais às que se obteria se 

tivessemos utilizado testes paramétricos. 

Quanto à estatística paramétrica destaca-se: 

� Testes t de student para amostras independentes para comparação de 

médias em dois grupos; 

� Teste t de student para amostras emparelhadas para comparação do mesmo 

grupo em dois momentos diferentes; 

� Matrizes de correlação de Pearson para estudo de relação entre variáveis; 
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� Análise de variância a um factor (ANOVA) para comparação de médias em 

mais de dois grupos. 

� Análise de variância a dois factores (MANOVA) para comparação de médias 

em mais de dois grupos. 

� Regressões múltiplas para determinação de variáveis preditoras. 

No que se refere à estatística não paramétrica usamos: 

� Teste de U Mann-Whitney para comparação de médias em dois grupos;  

� Teste de Kruskal-Wallis para comparação de médias em mais de dois grupos; 

� Teste de Qui Quadrado (X2) para comparar a proporção entre frequências 

observadas e esperadas.  

Nas análises estatísticas utilizamos os seguintes valores de significância: 

� p < 0.05 * - Diferença estatística significativa; 

� p < 0 .01** - Diferença estatística bastante significativa; 

� p < 0.001 *** - Diferença estatística altamente significativa; 

� p > .05 n.s. – Diferença estatística não significativa; 

� No estudo da relação entre as variáveis nominais foram usados os valores 

residuais (RA) considerando-se como valores críticos, o recomendado por 

PESTANA E GAGEIRO (2003): 

o ≥ 2.0 Diferença estatística significativa; 

o < 2.0 Diferença estatística não significativa. 

A apresentação dos resultados efectuou-se com o recurso de tabelas e gráficos, onde 

se apresentam os dados mais relevantes. Omitiu-se nas mesmas o local, a data e a fonte, 

uma vez que todos os dados foram colhidos através do instrumento de colheita de dados 

aplicado aos estudantes do ensino superior. A descrição e análise dos dados obedecem à 

ordem por que foi elaborado o instrumento de colheita de dados. Postas estas considerações 

metodológicas, iniciamos no capítulo seguinte a apresentação e análise dos resultados. 
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2 - APRESENTAÇÃO E ANALISE DESCRITIVA DOS RESULTADO S 

 
 Neste capítulo consideramos a existência de oito sub-capítulos. No primeiro 

procuramos descrever aspectos gerais relacionados com as características sócio-culturais 

da amostra. No segundo analisamos algumas variáveis académicas, para no terceiro nos 

debruçarmos sobre variáveis contextuais que levam ao consumo de bebidas alcoólicas e no 

quarto a aspectos concretamente mais ligados a rituais/praxes académicas. No quinto sub-

capítulo dedicamo-nos ao estudo das expectativas e crenças pessoais acerca do álcool, no 

sexto é calculada e analisada a estimativa de risco e no sétimo os níveis de consumo. 

Finalmente, o oitavo sub-capítulo é dedicado à análise inferencial. 

  
 2.1 – VARIÁVEIS SÓCIO-CULTURAIS 

 
Sentimentos expressos pelos estudantes face aos seu s colegas que 
consomem/ou não consomem bebidas alcoólicas 
 

O resultado dos sentimentos expressos pelos estudantes face aos colegas que não 

consomem e aos que consomem bebidas alcoólicas, apresentam-se nas tabelas 11 e 12. 

Quanto aos primeiros, é possível verificar que em todas as escolas e nas duas fases os 

estudantes têm para com os seus colegas que não consomem, um sentimento de 

“aceitação” cujos valores percentuais oscilam entre 68,3% e 78.8%.  

O sentimento de “admiração” é registado com algum relevância nas duas fases e em 

todas as escolas, assumindo valores percentuais entre 21.5% e 31,7%. É de realçar que são 

os estudantes da escola superior de Saúde que expressam menor valor para o sentimento 

de “aceitação” com 71.9% na primeira fase e 68.3% na segunda fase e maior valor para o 

sentimento de “admiração” com 28.1% e 31.7% na primeira e segunda fase respectivamente. 

Em nenhuma das fases e escolas os sentimentos de “rejeição” e “repugnância” possuem 

significado para os seus estudantes. 

Tabela 11 - Sentimentos expressos pelos estudantes face aos colegas que não consomem 
bebidas alcoólicas. 

Sentimentos Aceitação Admiração Rejeição Repugnância Total 
Fase/Escola Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sup Saúde 159 71.9 62 28.1 - 0.0 - 0.0 221 27.0 
Sup. Tecnologia 286 77.7 81 22.0 1 0.3 - 0.0 368 45.0 
Sup. Educação 135 73.4 49 26.6 - 0.0 - 0.0 184 22.5 

 
Fase 1 

Sup. Agrária 35 77.8 10 22.2 - 0.0 - 0.0 45 5.5 
Total 615 75.2 202 24.7 1 0.1 - 0.0 818 100.0 

Sup Saúde 151 68.3 70 31.7 - 0.0 - 0.0 221 27.0 
Sup. Tecnologia 287 78.0 79 21.5 - 0.0 2 0.5 368 45.0 
Sup. Educação 138 75.0 46 25.0 - 0.0 - 0.0 184 22.5 

Fase 2 

Sup. Agrária 35 77.8 10 22.2 - 0.0 - 0.0 45 5.5 
Total 611 74.7 205 25.1 - 0.0 2 0.2 818 100.0 
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No que se refere aos sentimentos manifestados pelos estudantes em relação aos colegas 

que consomem bebidas alcoólicas observamos que em ambas as fases e em todas as 

unidades de ensino, prevalece para a sua quase totalidade o sentimento de “aceitação” com 

valores percentuais acima dos 93%, o que poderá ser entendido como uma atitude de 

passividade, face ao comportamento dos seus colegas. Consequentemente, os sentimentos 

de “admiração”, de “rejeição” e de “repugnância”, são pouco relevantes nas duas fases para 

a população em estudo. 

 

Tabela 12 – Sentimentos expressos pelos estudantes face aos colegas que consomem bebidas 

alcoólicas. 

Sentimentos Aceitação Admiração Rejeição Repugnân
cia 

Total 

Fase/Escola Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sup. Saúde 215 97.3 2 0.9 1 0.5 3 1.4 221 27.0 

Sup. Tecnologia 350 95.1 5 1.4 8 2.2 5 1.4 368 45.0 

Sup. Educação 177 96.2 3 1.6 4 2.2 - 0.0 184 22.5 

 

Fase 1 

Sup. Agrária 43 95.6 2 4.4 - 0.0 - 0.0 45 5.5 

Total 785 96.0 12 1.5 13 1.6 8 1.0 818 100.0 

Sup. Saúde 215 97.3 2 0.9 - 0.0 4 1.9 221 27.0 

Sup. Tecnologia 352 95.7 10 2.7 3 0.8 3 0.8 368 45.0 

Sup. Educação 179 97.3 - 0.0 3 1.6 2 1.1 184 22.5 

Fase 2 

Sup. Agrária 42 93.3 1 2.2 1 2.2 1 2.2 45 5.5 

Total 788 96.3 13 1.6 7 0.9 10 1.4 818 100.0 

 

Comparando os sentimentos expressos pelos estudantes relativamente aos colegas 

que não consomem bebidas alcoólicas nos dois sexos, verificamos que são os rapazes que 

apresentam um maior valor percentual face ao sentimento de “aceitação”, nas duas fases 

com diferenças estatísticas significativas. Por sua vez o sentimento de “admiração”, para 

com estes mesmos colegas diminui nos rapazes e aumenta nas raparigas da primeira para a 

segunda fase, mantendo valor percentual mais elevado nas raparigas em ambas as fases.  

O sentimento de “repugnância ” manifestado pelos rapazes e raparigas é nulo nas 

duas fases e o de “rejeição”, expressa valores percentuais sem qualquer significado. (cf. 

tabela 13). 

Relativamente ao sentimento manifesto pelos estudantes face aos seus colegas que 

bebem, é também notório para a quase globalidade da amostra o sentimento de “aceitação”, 

em detrimento dos restantes que apresentam valores percentuais muito baixos em ambas as 

fases e nos dois sexos. 
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Tabela 13 -Sentimentos expressos pelos alunos que não bebem e bebem por fase e sexo  

Fase Fase1 Fase 2 
Masculino Feminino Masculino Feminino Sentimentos dos que não 

bebem Nº % Nº % Nº % Nº % 
Aceitação 244 80.3 371 72.2 248 81.6 386 70.6 

ra  2.6  -2.6  3.5  -3.5 
Admiração 60 19.7 142 27.6 54 17.8 151 29.4 

ra  -2.5  2.5  -3.7  3.7 
Rejeição - 0.0 1 0.2 2 0.7 - 0.0 

ra  -0.8  0.8  1.8  -1.8 
Repugnância - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

ra  0.0  0.0  0.0  0.0 

Total 

304 100.0 514 100.0 304 100.0 514 100.0 

Qui quadrado 

Não aplicável Não aplicável 

p 

Não aplicável Não aplicável 

Sentimentos dos que bebem         

Aceitação 292 96.1 493 95.9 289 95.1 499 97.1 
ra  0.1  -0.1  -1.5  1.5 

Admiração 5 1.6 7 1.4 10 3.3 3 0.6 
ra  0.3  -0..3  3.0  -0.3 

Rejeição 5 1.6 8 1.6 2 0.7 5 1.0 
ra  0.1  -0.1  -0.5  0.5 

Repugnância 2 0.7 6 1.2 3 1.0 7 1.3 
ra  -0.7  0.7  -0.2  0.2 

Total 

304 100.0 514 100.0 304 100.0 514 100.0 

Qui quadrado 

0.631 9.322 

p 

0.892 0.025 

 
Consumo de bebidas alcoólicas em excesso pelos fami liares 

 
Vários estudos têm demonstrado que em famílias com hábitos alcoólicos, os jovens a 

elas pertencentes, têm uma maior tendência para a ingestão precoce de bebidas alcoólicas. 

Foi nesse sentido que questionamos os colaboradores no estudo procurando saber os 

hábitos alcoólicos dos familiares. Dos resultados insertos na tabela 14 nota-se que 13.9% 

dos estudantes afirmaram ter familiares consumidores em excesso enquanto que 86.1% 

afirmaram não ocorrer esta situação, não sendo significativas as diferenças. 

 Tabela 14 – Familiares que consomem bebidas alcoólicas em excesso. 
Sexo Masculino Feminino Total 

Consumidores Nº % Nº % Nº % 
 

X2 
 

p 

Sim 39 12.8 75 14.6 114 13.9 
Não 265 87.2 439 85.4 704 86.1 

Total 304 100.00 514 100.00 818 100.00 

0.495 0.482 

 

Representações Sociais 



   
 

288

 As estatísticas relativas às representações sociais de consumo de bebidas alcoólicas 

revelam que a média na fase 1 se situa entre 1.83 na representação “ver jovens a tomar 

bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a beber também” e os 4.87 na representação”o álcool 

melhora a coordenação motora e os reflexos”, enquanto na fase 2 os valores mínimos e 

máximos são observados nos mesmo indicadores com 1,88 e 4,86 respectivamente.  

Procuramos saber se a opinião dos estudantes acerca das representações sociais 

sofreram modificações nas duas fases do estudo. Neste sentido, efectuou-se o teste U Mann 

Whitney que veio revelar valores médios mais elevadas na fase 2 em todos os indicadores 

excepto “o álcool melhora a coordenação motora e os reflexos” e “as bebidas alcoólicas 

também são alimento”. Registaram-se diferenças estatísticas significativas, nos itens “è 

possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas” “as bebidas alcoólicas podem aquecer” 

“algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede” “Martini ou alguns tipos de vinho do Porto 

abrem o apetite” “Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão” “é possível 

morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia” e “um indivíduo que bebeu pode 

conduzir, desde que não se sinta embriagado”. 

Os resultados obtidos traduzem alguma preocupação, pois seria de esperar, na 

segunda fase ordenações menores que na primeira, isto, partindo do pressuposto que os 

conhecimentos científicos adquiridos num curso superior deveriam traduzir-se em opiniões 

mais fundamentadas sobre as representações sociais acerca do álcool o que não ocorreu na 

quase totalidade dos indicadores em estudo (cf. tabela 15). 

Tabela 15 – Estatísticas e Teste de UMW, entre as representações sociais acerca do álcool e fase 
Fase  Fase 1 Fase 2  

Indicadores Média Dp Média  Dp UMW p 

É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 4.13 1.06 4.23 1.06 313004.00 0.014 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para 
beber 

2.61 1.29 2.62 1.29 332505.00 0.824 

Ver jovens a tomar bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a 
beber também 

1.83 1.12 1.88 1.11 324577.00 0.249 

A publicidade às bebidas alcoólicas pode levar os jovens a 
consumir mais 

3.40 1.21 3.47 1.15 324089.00 0.247 

Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 3.93 1.17 3.93 1.13 333909.00 0.942 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 3.03 1.30 3.09 1.29 325763.00 0.342 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 2.90 1.22 3.15 1.27 298087.50 0.000 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 3.30 1.23 3.49 1.27 303879.00 0.001 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 3.33 1.01 3.46 1.07 312457.00 0.013 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 3.25 1.06 3.41 1.09 307917.50 0.003 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num 
só dia 

4.01 1.12 4.15 1.03 313268.50 0.017 

Um copo de cerveja de 5o tem tanto álcool como um copo 
de vinho de 12 o 

2.18 1.02 2.25 1.07 323726.00 0.213 

Um indivíduo que bebeu pode conduzir, desde que não se 
sinta embriagado 

4.40 1.01 4.51 0.89 317860.00 0.034 

O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 4.87 0.50 4.86 0.53 332124.00 0.586 
As bebidas alcoólicas também são alimento 4.60 0.87 4.58 0.86 329915.00 0.510 
O álcool e as bebidas alcoólicas podem dar força 4.52 0.87 4.59 0.86 325934.50 0.244 

Ainda na mesma sequência, procuramos verificar se o sexo influenciava as 

opiniões das representações sociais dos estudantes acerca das bebidas alcoólicas. Ao 

confrontar os resultados obtidos, com a aplicação do teste U Mann Whitney, verificamos 

que na fase 1 as raparigas possuem uma melhor opinião em todos os indicadores 
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excepto em “a oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber”e “ver 

jovens a tomar bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a beber também” Contudo, entre 

os sexos as ordenações medias só diferem nos itens “A oferta de uma bebida alcoólica 

pressiona as pessoas para beber”, “A publicidade às bebidas alcoólicas pode levar os 

jovens a consumir mais”, Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão”,“o 

álcool melhora a coordenação motora e os reflexos” e “O álcool e as bebidas alcoólicas 

podem dar força”. 

Na fase 2 os rapazes mantêm melhor opinião nos mesmos indicadores já referidos 

para a fase 1 e ainda modificam para melhor a opinião nos itens “A publicidade às bebidas 

alcoólicas pode levar os jovens a consumir mais”, “Depois de beber é mais fácil expressar os 

sentimentos” e “É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia”. As 

diferenças entre os grupos são significativas nos itens “É possível organizar uma festa sem 

bebidas alcoólicas”, “Ver jovens a tomar bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a beber 

também”, “Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar”, “Depois de beber é mais 

fácil expressar os sentimentos”, “Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede”, “Martini 

ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite”, “É possível morrer por uma ingestão 

elevada de álcool num só dia”, “Um copo de cerveja de 5o tem tanto álcool como um copo de 

vinho de 12º”, “um individuo que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado” 

e “As bebidas alcoólicas também são alimento”. 

Tabela 16 – Teste de U Mann Whitney entre representações sociais e sexo. 

Sexo Masculino Feminino 
Variáveis ordenação 

média 
Ordenação 

média 

p 

Fase 1    
É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 367.36 434.42 0.000 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 420.36 403.08 0.296 
Ver jovens a tomar bebidas alcoól., por vezes, leva-me a beber também 440.52 391.16 0.001 
A publicidade às bebidas alcoól. pode levar os jovens a consumir mais 394.31 418.48 0.139 
Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 334.95 453.59 0.000 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 450.42 485.30 0.000 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 338.30 422.04 0.040 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 349.36 445.07 0.000 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 389.39 421.39 0.042 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 396.91 416.95 0.207 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 432.17 496.09 0.025 
1 copo de cerv. de 5o tem tanto álcool como um copo de vinho de 12 o 380.16 426.86 0.003 
1 ind. que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado 388.38 421.99 0.019 
O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 408.54 410.07 0.846 
As bebidas alcoólicas também são alimento 384.27 424.42 0.001 
O álcool e as bebidas alcoólicas. pode dar força 393.75 418.82 0.063 
Fase 2    
É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 349.96 444.72 0.000 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 416.98 405.07 0.471 
Ver jovens a tomar bebidas alcoól., por vezes, leva-me a beber também 445.42 388.25 0.000 
A publicidade às bebidas alcoól. pode levar os jovens a consumir mais 491.48 420.16 0.073 
Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 337.62 452.01 0.000 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 464.53 376.95 0.000 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 396.82 417.00 0.223 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 350.54 444.31 0.000 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 382.76 425.32 0.008 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 394.47 418.39 0.138 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 431.12 396.71 0.030 
1 copo de cerv. de 5o tem tanto álcool como um copo de vinho de 12 o 369.66 433.06 0.000 
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1 ind. que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado 378.91 427.59 0.000 
O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 409.97 409.22 0.928 
As bebidas alcoólicas também são alimento 380.06 426.91 0.000 
O álcool e as bebidas alcoólicas. pode dar força 394.55 418.34 0.066 

  ns  p > 0.05 *  p < 0.05  **  p< 0,01 ***  p< 0.001 
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Uma vez que se trata de um estudo longitudinal procedemos decorrido um ano à 

replicação da escala, no intuito de determinar possíveis alterações na opinião dos 

estudantes face às representações sociais. Utilizado o teste t de Student para amostras 

emparelhadas, verificamos que em todos os itens as correlações são positivas o que 

traduz uma melhoria de opinião da primeira para a segunda fase, embora as mesmas se 

apresentem fracas oscilando entre (r=0.081) no item “o álcool melhora a coordenação 

motora e os reflexos” e o (r=0.448) no item o álcool é uma das formas mais agradáveis 

de festejar. Por outro o teste t vem comprovar o acima descrito ao apresentar-se 

negativo em todos os itens, significando assim valores médios mais elevados na 

segunda fase. São excepção os itens “O álcool melhora a coordenação motora e os 

reflexos” e “As bebidas alcoólicas também são alimento”. Somente nos itens “É possível 

organizar uma festa sem bebidas alcoólicas” “As bebidas alcoólicas podem aquecer” 

“Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede” “Martini ou alguns tipos de vinho do 

Porto abrem o apetite” “Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão” “É 

possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia” e “um indivíduo que 

bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado” foram encontradas 

significâncias estatísticas.  

Tabela 17 – Teste t para amostras emparelhadas das representações sociais nas duas fases de 
estudo 

 

Variáveis r t p 
É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 0.239 -2.109 0.035 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 0.227 -0.261 0.794 
Ver jovens a tomar bebidas alcoól., por vezes, leva-me a beber também 0.384 -1.125 0.261 
A publicidade às bebidas alcoól. pode levar os jovens a consumir mais 0.237 -1.476 0.140 
Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 0.448 -0.201 0.841 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 0.394 -1.201 0.230 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 0.305 -4.754 0.000 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 0.322 -3.837 0.000 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 0.278 -2.913 0.004 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 0.300 -3.524 0.000 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 0.165 -2.932 0.003 
1 copo de cerv. de 5o tem tanto álcool como um copo de vinho de 12 o 0.259 -1.554 0.120 
1 ind. que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado 0.205 -2.771 0.006 
O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 0.081 0.497 0.619 
As bebidas alcoólicas também são alimento 0.245 0.492 0.623 
O álcool e as bebidas alcoólicas. podem dar força 0.237 -0.846 0.398 

 

 

Procedemos entretanto à aglutinação dos cinco itens avaliativos da escala em três 

opções de resposta, formando-se assim três grupos sendo um constituído pelas opções 

“discordo totalmente” e “discordo parcialmente”, o segundo com a opção “nem concordo nem 

discordo” e o terceiro “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”.  

Tanto na primeira, como na segunda fase do estudo, encontramos valores tradutores 

de preocupação dado os elevados índices percentuais registados, principalmente nos 
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relacionados com os falsos conceitos, tendo-se observado em alguns deles um aumento 

quando comparadas as duas fases. Assim nos itens “Beber é uma das formas mais 

agradáveis de festejar” (65.3% vs 64.7%), “Depois de beber é mais fácil expressar os 

sentimentos” (43.5% vs 45.8%), “Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite” 

(32.0% vs 38.8%), “Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede” (42.5 vs 49.4%), “Um 

indivíduo que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado” (85.6% vs 89.0%), 

“O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos” (96.6% vs 96.5%),“As bebidas 

alcoólicas também são alimento” (88.9% vs 87.3%) e em “O álcool e as bebidas alcoólicas 

podem dar força” (85.8% vs 85.3%), registam-se valores percentuais mais elevados na 

opção “concordo”. 

 Ainda no que se refere aos falsos conceitos, é todavia no indicador “As bebidas 

alcoólicas podem aquecer”, que se observa uma maior divergência de opinião entre as duas 

fases, obtendo-se entre os que concordam um aumento percentual de 10.0%. 

De realçar o baixo nível de conhecimentos acerca do assunto quando cerca de 

metade dos estudantes desconhece que “Um copo de cerveja de 5o tem tanto álcool como 

um copo de vinho de 12 o” (48.3% vs 47.9%). Acrescenta-se ainda que nos indicadores 

“Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite” e “Whisky ou aguardentes velhas, 

podem ajudar a digestão”, em ambas as fases, cerca de 50.0% dos estudantes referem nem 

concordar nem discordar. 

Os indicadores relacionados a sentimentos associados a justificação recreativa e 

consumo de álcool, revelam nas duas fases, uma valorização nos aspectos “publicidade” 

(58.6 vs 63.2%) mas desvalorizam os aspectos relacionados com a “oferta” (51.2% vs 

74.9%) e o “contexto favorável” (49.8% vs 73.2%): 
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Tabela 18 - Opinião dos estudantes sobre as representações sociais dos consumos de bebidas 

alcoólicas nas duas fases. 

Opiniões Discordo Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 

1ª Fase Nº % Nº % Nº % 

É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 84 10.3 101 12.3 633 77.4 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 419 51.2 114 13.9 285 34.8 
Ver jovens a tomar bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a 
beber também 

613 74.9 96 11.7 109 13.3 

A publicidade às bebidas alcoólicas pode levar os jovens a 
consumir mais 

205 25.1 134 16.4 479 58.6 

Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 132 16.1 152 18.6 534 65.3 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 258 31.5 204 24.9 356 43.5 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 349 42.7 262 32.0 207 25.3 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 258 31.5 212 25.9 348 42.5 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 131 16.0 425 52.0 262 32.0 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 167 20.4 408 49.9 243 29.7 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 85 10.4 156 19.1 577 70.5 
Um copo de cerveja de 5o tem tanto álcool como um copo de 
vinho de 12 o 

390 47.7 395 48.3 33 4.0 

Um indivíduo que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta 
embriagado 

82 10.0 36 4.4 700 85.6 

O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 7 0.9 21 2.6 790 96.6 
As bebidas alcoólicas também são alimento 45 5.5 46 5.6 727 88.9 
O álcool e as bebidas alcoólicas podem dar força 37 4.5 79 9.7 702 85.8 

2ª Fase       

É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 80 9.8 90 11.0 648 79.2 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 704 49.8 122 14.9 289 35.3 
Ver jovens a tomar bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a 
beber também 

599 73.2 103 12.6 116 14.2 

A publicidade às bebidas alcoólicas pode levar os jovens a 
consumir mais 

182 22.2 119 14.5 517 63.2 

Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 112 13.7 177 21.6 529 64.7 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 251 30.7 192 23.5 375 45.8 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 287 35.1 242 29.6 289 35.3 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 208 25.4 206 25.2 404 49.4 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 124 15.2 377 46.1 317 38.8 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 144 17.6 369 45.1 305 37.3 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 54 6.6 137 16.7 627 76.7 
Um copo de cerveja de 5o tem tanto álcool como um copo de 
vinho de 12 o 

372 45.5 392 47.9 54 6.6 

Um indivíduo que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta 
embriagado 

51 6.2 39 4.8 728 89.0 

O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 11 1.3 18 2.2 789 96.5 
As bebidas alcoólicas também são alimento 42 5.1 62 7.6 714 87.3 
O álcool e as bebidas alcoólicas podem dar força 33 4.0 87 10.6 698 85.3 

 
Procurou-se ainda saber se as representações sociais eram explicadas pelo facto dos 

estudantes consumirem ou não bebidas alcoólicas. A tabela 19 sintetiza os resultados 

obtidos com o teste de UMW, revelando que na primeira fase apenas os itens “A oferta de 

uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber”, “Ver jovens a tomar bebidas 

alcoólicas, por vezes, leva-me a beber também”, “Depois de beber é mais fácil expressar os 

sentimentos” e “É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia” 

apresentam ordenações médias mais elevadas entre os alunos que consomem, com 

diferenças estatisticamente significativas em todos os itens excepto “A oferta de uma bebida 

alcoólica pressiona as pessoas para beber”, “É possível morrer por uma ingestão elevada de 

álcool num só dia” e “O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos”. Na segunda 

fase as ordenações são superiores nos alunos que consomem nos itens “Ver jovens a tomar 

bebidas alcoólicas, por vezes, leva-me a beber também”, “Depois de beber é mais fácil 



   
 

294

expressar os sentimentos” e “É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só 

dia” revelando as probabilidades diferenças estatísticas em todos os itens excepto no item “A 

oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber”. 

 
Tabela 19 – Teste de U Mann Whitney entre representações sociais e consumo de bebidas 

alcoólicas nas duas fases. 

Sexo Não Consome Consome 
Variáveis Ordenação 

média 
Ordenação 

média 

UMW  p 

Fase 1     
É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 470.00 372.00 60095.00 0.000 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 408.91 409.86 78849.00 0.954 
Ver jovens a tomar bebidas álcool., por vezes, leva-me a beber também 340.71 452.14 57500.50 0.000 
A publicidade às bebidas álcool. pode levar os jovens a consumir mais 432.27 395.39 71905.00 0.023 
Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 526.61 336.91 42376.50 0.000 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 301.89 476.20 45349.50 0.000 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 482.21 364.43 56273.00 0.000 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 474.90 368.96 58562.00 0.000 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 430.90 396.23 72333.00 0.027 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 434.12 394.24 71326.00 0.012 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 395.01 418.48 74496.50 0.142 
1 copo de cerv. de 5o tem tanto álcool como um copo de vinho de 12 o 470.00 372.00 60095.50 0.000 
1 ind. que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado 433.13 394.85 71635.50 0.007 
O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 414.33 406.51 77520.50 0.316 
As bebidas alcoólicas também são alimento 426.58 398.92 73688.00 0.026 
O álcool e as bebidas alcoólicas podem dar força 429.95 396.82 72631.50 0.014 
Fase 2     
É possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas 495.42 356.25 52140.00 0.000 
A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as pessoas para beber 417.76 404.38 76446.00 0.415 
Ver jovens a tomar bebidas álcool., por vezes, leva-me a beber também 337.39 454.19 56463.50 0.000 
A publicidade às bebidas álcool. pode levar os jovens a consumir mais 436.95 392.49 70442.00 0.005 
Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar 538.36 329.63 38699.50 0.000 
Depois de beber é mais fácil expressar os sentimentos 307.79 472.54 47198.50 0.000 
As bebidas alcoólicas podem aquecer 475.77 368.43 58291.00 0.000 
Algumas bebidas alcoólicas podem matar a sede 475.68 368.48 58319.00 0.000 
Martini ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite 445.46 387.21 67776.00 0.000 
Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão 442.29 389.18 68770.50 0.001 
É possível morrer por uma ingestão elevada de álcool num só dia 390.09 421.53 72957.50 0.046 
1 copo de cerv. de 5o tem tanto álcool como um copo de vinho de 12 o 473.46 369.86 59014.50 0.000 
1 ind. que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado 441.67 389.56 68963.50 0.000 
O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos 421.30 402.18 75338.50 0.019 
As bebidas alcoólicas também são alimento 432.70 395.10 71759.00 0.003 
O álcool e as bebidas alcoólicas podem dar força 429.60 397.04 72741.50 0.012 

 
Tal como descrito no capítulo da metodologia, a tabela 20 apresenta as estatísticas 

dos factores resultantes do somatório dos respectivos itens. Os valores mínimos e máximos 

oscilam nas duas fases entre 3 no factor consciência dos efeitos e 39 no factor falsos 

conceitos, com variabilidade dos índices médios de 10.59 e 29.81 na primeira fase e 10.92 e 

30.60 na segunda. O valor mínimo das representações sociais total é de 41 na primeira fase 

e de 34 na segunda e o máximo de 73 e 72 respectivamente, ao que lhe corresponde uma 

média de 56.29 e 57.66 e desvios padrão de 5.53 e de 5.91 respectivamente. Os 

coeficientes de variação traduzem, dispersões baixas nos falsos conceitos e representação 

social total e moderada nos restantes nas duas fases.  

 Entretanto, procedemos à realização do teste t para amostras independentes no 

intuito de verificar se as representações sócias eram descriminadas pela fase de estudo. Dos 

resultados obtidos, ressalta que os índices médios em todos os factores são mais elevados 
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na fase 2 com diferenças estatísticas altamente significativas excepto no factor “justificação 

recreativa” onde só é significativa a 10%.  

 
Tabela 20 – Estatísticas e teste t para diferenças de médias relativas aos factores das 

representações sociais sobre consumo de bebidas nas duas fases. 
Fase Fase 1 Fase 2 Leven

ne (p) 
 
t 

 
p 

Factores Min Max Média Dp Min Max Média dp    

Consc. dos Efeitos 3 15 10.59 1.80 3 15 10.92 1.78 0.032 -3.720 0.000 

Falsos conceitos  16 39 29.81 3.70 15 39 30.60 4.02 0.002 -4.123 0.000 

Just. Recreativa 7 23 15.90 2.90 7 23 16.14 2.90 0.890 -1.704 0.089 

Total Rep. Sociais 41 77 56.29 5.53 34 72 57.66 5.91 0.058 -4.811 0.000 

  
Na continuação da análise aos factores das representações sociais, procurou-se 

ainda determinar a existência de relação que cada factor estabelece com ele próprio nas 

duas fases. Nesse sentido efectuou-se o teste t de student emparelhado, cujos resultados se 

apresentam na tabela 21. Verificamos que os valores da correlação são fracos oscilando 

entre os (r=0.205) e (r=0.380) mas positivos, e os valores de t são negativos e significativos, 

o que traduz uma melhor opinião das representações sociais na segunda fase. 

 
 Tabela 21 – Teste t emparelhado entre as representações sociais da primeira e segunda fase 

Variáveis r p Diferença  

Média 

t p 

Consciência dos efeitos vs Consciência dos efeitos 0.205 0.000 -0.330 -4.172 0.000 

Falsos conceitos vs Falsos conceitos 0.358 0.000 -0.789 -5.139 0.000 

Justificação recreativa vs Justificação recreativa 0.318 0.000 -0.244 -2.063 0.039 

Total representações sociais vs Total representações sociais 0.380 0.000 -1.363 -6.108 0.000 

 
Procuramos saber se os índices médios diferiam em função do género e fases do 

estudo. Quanto ao género, nota-se pelos resultados apresentados na tabela 22 que o sexo 

feminino apresenta nas duas fases de estudo índices médios mais elevados que o sexo 

masculino com diferenças significativas em todos os factores excepto no factor “consciência 

dos efeitos” da primeira fase. Por outro lado, comparando os valores médios obtidos por 

sexo nas duas fases, observam-se que tanto no sexo masculino como feminino, os índices 

médios são mais elevados na segunda fase, o que pode traduzir uma melhor 

consciencialização dos representações sociais acerca do álcool. 
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Tabela 22 –Teste t para diferença de médias entre os factores das representações sociais sobre o 
consumo de bebidas alcoólicas por sexo e fase. 

Sexo  Masculino Feminino 

Fases Média Dp Média dp 
Levenne 

(p) 
 
t 

 
p 

Fase 1        
Consciência dos efeitos 10.50 1.74 10.64 1.83 0.42 -1.01 0.309 
Falsos conceitos  29.30 3.74 30.11 3.65 0.50 -3.04 0.002 
Justificação recreativa 15.44 3.07 16.17 2.75 0.00 -3.37 0.001 
Total representações sociais 55.25 5.56 56.91 5.43 0.24 -4.20 0.000 

Fase2        

Consciência dos efeitos 10.63 1.92 11.09 1.67 0.01 -3.46 0.001 
Falsos conceitos  30.09 4.33 30.90 3.80 0.03 -2.70 0.007 
Justificação recreativa 15.60 3.06 16.46 2.75 0.00 -4.05 0.000 
Total representações sociais 56.32 6.41 58.45 5.44 0.02 -4.85 0.000 

 
Ao relacionarem-se os factores com as escolas de onde são provenientes os 

estudantes, depreende-se pelos resultados obtidos com a análise de variância que é a 

escola superior de Saúde que apresenta índices mais elevados em todos os factores, nas 

duas fases sendo secundado pela escola superior de Educação. A escola superior Agrária é 

entre as escolas a que apresenta índices mais baixos em todos os factores da primeira fase 

e na “consciência dos efeitos” e “falsos conceitos” da segunda fase. 

 
Tabela 23 – Análise de variância entre representações sociais e escola.  

Escolas  Saúde Tecnologia Educação  Agrária 

Fases Média dp Média  dp Média  dp Média  dp 

 

F 

 

p 

Fase 1           
Consequências efeitos 10.87 1.62 10.49 1.77 10.49 2.04 10.33 1.70 2.669 0.047 
Falsos conceitos 30.82 3.66 29.40 3.57 29.80 3.64 28.20 4.13 10.090 0.000 
Justificação.recreativa 16.75 2.74 15.48 2.96 15.87 2.76 15.27 2.84 9.978 0.000 
Representação total 58.44 5.36 55.38 5.32 56.16 5.32 53.80 5.88 18.670 0.000 

Fase 2           
Consequências efeitos 11.36 1.65 10.74 1.82 10.91 1.71 10.20 1.91 8.270 0.000 
Falsos conceitos 32.33 3.70 29.65 4.17 30.77 3.28 29.16 4.13 24.560 0.000 
Justificação.recreativa 17.14 2.54 15.65 3.13 16.03 2.63 15.73 2.45 13.198 0.000 
Representação total 60.83 4.98 56.04 6.12 57.71 4.95 55.09 5.54 37.710 0.000 

 

Entre as quatro escolas os índices médios nas duas fases são estatisticamente 

significativos em todos os factores revelando os testes Post Hoc que as diferenças se situam 

na fase 1.  

• No factor falsos conceitos; entre escola de Saúde e a escola de Tecnologia 

(p=0.000), entre a escola de Saúde e escola de Educação (p=0.026), entre a escola 

de Saúde e a escola Agrária (p=0.000), e entre a escola de Educação e a escola 

Agrária (p=0,042).  

• No factor justificação recreativa; entre a escola de Saúde e a escola de Tecnologia 

(p=0.000), entre a escola de Saúde e a escola de Educação (p=0.011) e entre a 

escola de Saúde e a escola Agrária (p=0.008).  

• Para o total das representações sociais entre a escola de Saúde e a escola de 

Tecnologia (p=0.000) entre a escola de Saúde e a escola de Educação (p=0.000), 
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entre a escola de Saúde e a escola Agrária (p =0.000) e a escola de Educação e a 

escola Agrária (p=0.042). 

• O teste Post Hock no factor consciência dos efeitos, não revela existência de 

diferenças entre as escolas. 

Na segunda fase as diferenças situam-se entre: 

• No factor consciência dos efeitos entre a escola de Saúde e a escola de Tecnologia 

(p=0.000), escola de saúde e Educação com significância marginal de (p=0.052), e 

escola de Saúde e escola Agrária (p=0.000),  

• No factor falsos conceitos entre escola de Saúde e a escola de Tecnologia (p=0.000), 

entre a escola de Saúde e escola de Educação (p=0.000), entre a escola de Saúde e 

a escola Agrária (p=0.000), entre a escola de Educação e a escola Tecnologia 

(p=0,007) e com significância marginal de (p=0.059) entre as escolas de Educação e 

escola Agrária. 

• No factor justificação recreativa entre a escola de Saúde e a escola de Tecnologia 

(p=0.000), entre a escola de Saúde e a escola de Educação (p=0.001) e entre a 

escola de Saúde e a escola Agrária (p=0.013).  

• Para o total das representações sociais entre a escola de Saúde e a escola de 

Tecnologia (p=0.000) entre a escola de Saúde e a escola de Educação (p=0.000), 

entre a escola de Saúde e a escola Agrária (p =0.000), escola de Tecnologia e escola 

de Educação (p=0.005) e escola de Educação e a escola Agrária (p=0.024). 

 
Tabela 24 - Teste post hoc de Tukey entre representações sociais e escolas. 

Escolas  Teste Tukey (p) 
Variáveis  S /T S/E S/A T/E T/A E/A 
Fase 1       

Consequências efeitos 0.065 0.141 0.257 1.000 0.942 0.954 
Falsos conceitos 0.000 0.026 0.000 0.629 0.156 0.042 
Justificação.recreativa 0.000 0.011 0.008 0.0427 0.966 0.582 
Representação total 0.000 0.000 0.000 0.374 0.246 0.042 

Fase 2       
Consequências efeitos 0.000 0.052 0.000 0.735 0.205 0.075 
Falsos conceitos 0.000 0.000 0.000 0.007 0.852 0.059 
Justificação.recreativa 0.000 0.001 0.013 0.441 0.998 0.921 
Representação total 0.000 0.000 0.000 0.005 0.698 0.024 

 
Consumo de bebidas 

  
A ingestão de bebidas alcoólicas é uma prática adoptada em estudantes do ensino 

Superior pois, mais de metade dos estudantes (61.7%), consomem esse tipo de bebidas, 

com diferenças estatisticamente significativas face aos que não consomem, sendo os 

rapazes que mais consomem (78.0%) quando comparados com as raparigas (52.1%), 

(cf. tabela 25). Estes resultados estão em consonância com outros estudos efectuados 
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neste âmbito, nomeadamente os realizados por LOPES (1990); MORAIS, (1996); 

CALVARIO e cols. (1997) e BREDA, (1997). 

 
Tabela 25 – Consumo de bebidas alcoólicas por sexo. 

Sexo Masculino Feminino Total 
Consumo Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Não 67 22.0 246 47.9 313 38.3 53.912 0.000 
ra -7.3  7.3      

Sim 237 78.0 268 52.1 505 61.7   
ra 7.3  -7.3      

Total 304 37.2 514 62.8 818 100.0   

 
Procedemos ainda à distribuição dos estudantes por curso e sexo seleccionando 

apenas os consumidores de bebidas alcoólicas. Dos resultados apresentados na tabela 26 

constata-se que de entre os estudantes do sexo masculino são os do curso de engenharia 

mecânica com 8.3% e os do curso de enfermagem com 6.5% que mais consomem. Entre as 

estudantes do sexo feminino destaca-se as de enfermagem com 14.7%, seguidas pelas 

estudantes do curso de educadoras de infância com 6.9%. Nos restantes cursos os valores 

obtidos, pela sua semelhança percentual, não permitem tirar quaisquer ilações estatísticas. 

 
Tabela 26 – Participação dos estudantes consumidores por escola, curso e sexo 

 Masculino Feminino Total  
Escola Superior de Saúde  Nº % Nº % Nº % 
Curso de Enfermagem 33 6.5 74 14.7 107 21.2 
Escola Superior de Tecnologia       
Gestão Comercial e da Produção 6 1.2 9 1.8 15 3.0 
Engenharia Electrotécnica 21 4.2 3 0.6 24 4.8 
Engenharia Informática 20 4.0 5 1.0 25 5.0 
Gestão de Empresas 30 5.9 25 5.0 55 10.9 
Turismo 18 3.6 21 4.2 39 7.7 
Engenharia do Ambiente 7 1.4 15 3.0 22 4.4 
Engenharia Civil 19 3.8 2 0.4 21 4.2 
Engenharia mecânica 42 8.3 2 0.4 44 8.7 
Engenharia das Madeiras 9 1.8 1 0.2 10 2.0 

 172 72.6 83 31.0 255 50.5 
      
2 0.4 18 3.6 20 4.0 
12 2.4 9 1.8 21 4.2 
2 0.4 10 2.0 12 2.4 
5 1.0 18 3.6 23 4.6 

Escola Superior de Educação: 
Primeiro Ciclo 
Educação Física 
Matemática/ Ciências 
Comunicação Social 
Educadores de Infância 

- 0.0 35 6.9 35 6.9 
 21 8.9 90 33.6 111 22.0 

      
4 0.8 - 0.0 4 0.8 
5 1.0 3 0.6 8 1.6 
- 0.0 4 0.8 4 0.8 

Escola Superior Agrária: 
Engenharia Agrícola 
Ciências Vitivinícolas 
Engenharia Zootécnica 
Engenharia das Industrias Agro-alimentares 

2 0.4 14 2.8 16 3.2 
 11 4.6 21 7.8 32 6.3 

Total geral 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

 

Mas, ao procurarmos estudar a influência dos diferentes fontes de informação sobre o 

acto do consumo de bebidas alcoólicas reparamos que em 32,7% os amigos e 26,3% dos 

pais funcionaram como fonte impulsionadora do acto do consumo. Como fonte de 

informação inibidora desse mesmo consumo surgem do mesmo modo os amigos e pais com 
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35,1% e 30.0% respectivamente. Nos restantes casos que foram objecto de fonte de 

informação, não se observam valores percentuais significativos entre os que consomem e os 

que não consomem, (cf. tabela 27). 

 
Tabela 27 – Relação entre fonte de Informação/ consumo de bebidas alcoólicas na fase 1. 

Consumidores Não consome  Consome Total 
Fonte de informação Nº % Nº % Nº % 
Professores 24 7.7 39 7.7 63 7.7 

ra  0.0  0.0   
Profissionais de saúde 32 10.2 49 9.7 81 9.9 

ra  0.2  -0.2   
Amigos 110 35.1 165 32.7 275 33.6 

ra  0.7  -0.7   
Órgãos de comunicação social 45 14.4 90 17.8 135 16.5 

ra  -1.3  1.3   
Igreja 1 0.3 5 1.0 6 0.7 

ra  -1.1  1.1   
Pais 94 30.0 133 26.3 227 27.8 

ra  1.1  -1.1   
Livros 7 2.2 22 4.4 29 3.5 

ra  -1.6  1.6   
Polícia  - 0.0 2 0.4 2 0.2 

ra  -1.1  1.1   
Total 313 100.00 505 100.00 818 100.00 

Qui quadrado 7.619 
P  0.367 

 
Início do consumo 
 
Estando provado pela comunidade científica que o consumo precoce de bebidas 

alcoólicas influência a quantidade ingerida, procuramos indagar a altura em que os 

estudantes iniciaram o primeiro contacto com este tipo de bebidas. De acordo com a tabela 

28 e gráfico 8 em dois terços (74.2%) do total da amostra, o início do consumo ocorreu 

durante o ensino secundário sendo esta tendência observada em ambos os sexos. É de 

algum modo preocupante os 11.5% que o fizeram ainda no ensino básico com percentagem 

mais elevada entre as raparigas (12,5%). Nos que iniciaram o consumo durante o ensino 

superior nota-se uma significativa prevalência nas raparigas (15.9%). 

 
Tabela 28- Início de consumo de bebidas alcoólicas por sexo  

 

Sexo Masculino Feminino Total 
Inicio de consumo Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Ensino básico 19 9.9 41 12.5 60 11.5   
ra  -0.9  0.9     

Ensino secundário 151 78.6 235 71.6 386 74.2 3.155 0.206 
ra  1.8  -1.8     

Ensino superior 22 11.5 52 15.9 74 14.2   
ra  -1.4  1.4     

Total 192 100.00 328 100.00 520 100.00   
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Gráfico 8 - Início de consumo de bebidas alcoólicas por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na sequência da questão anterior, analisamos a distribuição do início de 

consumo nos diferentes cursos. Dos resultados apresentados na tabela 29 notamos que em 

relação ao que iniciaram o consumo no ensino básico e secundário, são os estudantes do 

curso de Enfermagem e do curso de Gestão de Empresas que apresentam percentagens 

mais elevadas.  

Quanto aos que iniciaram o consumo no ensino superior continuam a ser os 

estudantes do curso de Enfermagem com 27.0%, que apresentam maior valor percentual, 

seguidos dos estudantes dos cursos de Turismo com 10.8%, Engenharia do Ambiente com 

8.1% e Gestão de Empresas e Gestão Comercial e Produção com 6.8%. Relativamente ao 

início de consumo de bebidas alcoólicas nos estudantes dos restantes cursos os valores 

percentuais encontrados não diferem substancialmente entre si. 
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Tabela 29 - Inicio do consumo de bebidas alcoólicas por curso. 

 

Inicio de consumo 
Cursos 

Ens. Básico Ens. Secundário  Ens. Superior  Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
(ESSV):         

Curso Enfermagem 14 23.3 98 25.4 20 27.0 132 25.4 

(ESTV):         
Gestão Comercial e Produção 4 6.7 9 2.3 5 6.8 18 3.5 
Engenharia Electrotécnica 4 6.7 23 6.0 - 0.0 27 5.2 
Engenharia Informática 3 5.0 18 4.7 4 5.4 25 4.8 
Gestão de Empresas 7 11.7 35 9.1 5 6.8 47 9.0 
Turismo 5 8.3 23 6.0 8 10.8 36 6.9 
Engenharia do Ambiente 2 3.3 14 3.6 6 8.1 22 4.2 
Engenharia Civil 2 3.3 23 6.0 1 1.4 26 5.0 
Engenharia mecânica 4 6.7 25 6.5 3 4.1 32 6.2 
Engenharia das Madeiras - 0.0 9 2.3 - 0.0 9 1.7 

(ESEV):         
Primeiro Ciclo 3 5.0 24 6.2 4 5.4 31 6.0 
Educação Física - 0.0 10 2.6 5 6.8 15 2.9 
Matemática/ Ciências 2 3.3 10 2.6 2 2.7 14 2.7 
Comunicação Social 4 6.7 18 4.7 4 5.4 26 5.0 
Educadores de Infância 3 5.0 32 8.3 3 4.1 38 7.3 

(ESAV)         
Engenharia Agrícola - 0.0 1 0.3 - 0.0 1 0.2 
Ciências Vitivinícolas 1 1.7 3 0.8 3 4.1 7 1.3 
Engenharia Zootécnica - 0.0 2 0.5 1 1.4 3 0.6 
Engenharia Agro-alimentares 2 3.3 9 2.3 - 0.0 11 2.1 
Total geral 60 11.5 386 74.2 74 14.2 520 100.00 

 

Como já referimos o contexto no qual o estudante coabita, pode influenciar a 

aquisição e ou manutenção de hábitos de consumo. Com base neste pressuposto também 

quisemos saber se, no nosso estudo, eram visíveis estas influências. Verificamos na tabela 

30 que entre os estudantes consumidores, a maior percentagem 62.2%, e com valor residual 

significativo, coabita com colegas, sendo ainda de destacar os 27.1% de estudantes que 

coabitam com os pais, com diferença significativa para os não consumidores. 

 
Tabela 30 – Relação entre consumo de bebidas alcoólicas e coabitação em tempo de aulas na fase 

1. 

 
Consumo Não  Sim Total 

Coabitação Nº % Nº % Nº % 
 

X2 
 
p 

Pais 114 36.4 137 27.1 251 30.7   
ra  2.8  -2.8     

Colegas 151 48.2 314 62.2 465 56.8 16.481 0.002 
ra  -3.9  3.9     

Familiares 18 5.8 21 4.2 39 4.8   
ra  1.0  -1.0     

Sozinho 25 8.0 24 4.8 49 6.0   
ra  1.9  -1.9     

Outros 5 1.6 9 1.8 14 1.7   
ra  -0.2  0.2     

Total 313 100.00 505 100.00 818 100.00   
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Motivações do não consumo e consumo de bebidas alco ólicas 

 

São apontadas várias motivações que levam os estudantes à opção de não 

consumirem bebidas alcoólicas. Na tabela 31 apresentamos para cada uma das opções 

apenas as percentagens dos estudantes que responderam afirmativamente a esta questão. 

Nas duas fases, verifica-se que são os estudantes de enfermagem que manifestam maior 

preocupação com as questões de saúde ao considerarem como motivo do não consumo ser 

este prejudicial para a saúde (38.8% vs 37.0%). O medo de provocar acidentes, da perda de 

controlo e de ficar dependente são também aspectos considerados pelos mesmos 

estudantes como preocupantes. Os estudantes das escolas de Tecnologia e Educação 

apontam os mesmos motivos mas com percentagens ligeiramente inferiores.  

Também é referenciado como motivo do não consumo e com percentagens bastante 

elevadas por todos os estudantes, os efeitos desagradáveis provocados pela ingestão de 

bebidas alcoólicas. Uma outra ilação considerada pertinente reside no facto de serem 

apontados valores semelhantes nas duas fases para os diferentes motivos do não consumo. 

 
Tabela 31 – Motivações que levam os estudantes a não consumir bebidas alcoólicas por escola. 
 

Escola Saúde Tecnologia Educação Agrária 
Fase 1 Nº % Nº % Nº % Nº % 

X2 p 

Não gosta do sabor 76 36.0 72 34.1 55 26.1 8 3.8 3.024 0.388 
ra  -0.2  -1.0  1.7  -0.5   

É prejudicial à saúde 107 38.8 94 34.1 65 23.6 10 3.6 7.864 0.049 
ra  2.4  -2.1  0.3  -1.3   

Pelos efeitos desagradáveis 93 36.9 95 37.7 54 21.4 10 4.0 3.091 0.378 
ra  0.4  1.2  -1.6  -0.3   

Medo de provocar acidentes 73 39.9 72 39.3 30 16.4 8 4.4 11.86 0.008 
ra  1.5  1.4  -3.4  0.2   

Medo da perda de controlo 74 39.6 71 38.0 34 18.2 8 4.3 6.995 0.072 
ra  1.4  0.8  -2.6  0.1   

Medo de ficar dependente 53 41.7 47 37.0 23 18.1 4 3.1 4.711 0.194 
ra  1.6  0.3  -1.8  -0.7   

Fase 2           
Não gosta do sabor 80 35.7 81 36.2 54 24.1 9 4.0 0.352 0.950 

ra  -0.4  0.0  0.5  -0.2   
É prejudicial à saúde 107 37.0 105 36.3 66 22.8 11 3.8 1.905 0.592 

ra  0.8  0.3  -0.7  -1.1   
Pelos efeitos desagradáveis 99 39.6 82 32.8 59 23.6 10 4.0 7.308 0.063 

ra  2.3  -2.4  0.2  -0.3   
Medo de provocar acidentes 73 39.2 64 34.4 41 22.0 8 4.2 1.715 0.634 

ra  1.3  -0.8  -0.6  0.2   
Medo da perda de controlo 65 38.2 62 36.5 36 21.2 7 4.1 1.086 0.790 

ra  0.7  0.1  -1.0  0.0   
Medo de ficar dependente 43 35.5 41 33.9 31 25.6 6 5.0 1.065 0.785 

ra  -0.3  -0.6  0.8  0.6   

 

Contrariamente ao que esperávamos, a tabela 32 demonstra que nas duas fases 

existem diferenças consideráveis nas motivações que levam os rapazes e as raparigas a não 

consumir bebidas alcoólicas. Da primeira para a segunda fase observamos um ligeiro 

aumento percentual nas raparigas no que se refere ás preocupações com, efeitos 
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desagradáveis, medo de provocar acidentes, perda de controle e medo de ficar dependente. 

Nos rapazes somente aumenta ligeiramente a preocupação com questões de Saúde. 

 
Tabela 32 – Motivações que levam os estudantes a não consumirem bebidas alcoólicas por sexo e 

fase. 

 
Sexo Masculino Feminino Total 

Fase 1 Nº % 

 

Res Nº % 

 

Res Nº % 

 

X2 

 

p 

Não gosta do sabor 47 22.3 0.5 164 77.7 -0.5 211 67.4 0.291 0.590 
É prejudicial à saúde 53 19.2 -2.6 223 80.8 2.6 276 88.2 6.734 0.009 
Pelos efeitos desagradáveis 53 21.0 -0.3 199 79.0 0.3 252 80.5 0.108 0.743 
Medo de provocar acidentes 41 22.4 0.5 142 77.6 -0.5 183 58.5 0.261 0.609 
Medo da perda de controle 39 20.9 -0.3 148 79.1 0.3 187 59.7 0.084 0.773 
Medo de ficar dependente 31 24.4 1.1 96 75.6 -1.1 127 40.6 1.146 0.284 
Fase 2           
Não gosta do sabor 41 18.3 -2.1 183 81.7 2.1 224 71.6 4.506 0.034 
É prejudicial à saúde 60 20.8 -1.0 229 79.2 1.0 289 92.3 0.931 0.335 
Pelos efeitos desagradáveis 47 18.8 -2.2 203 81.2 2.2 250 79.9 5.013 0.025 
Medo de provocar acidentes 38 20.4 0.5 148 79.6 0.5 186 59.4 0.259 0.611 
Medo da perda de controle 33 19.4 -0.9 137 80.6 0.9 170 54.3 0.879 0.348 
Medo de ficar dependente 26 21.5 0.0 95 78.5 0.0 121 38.7 0.001 0.978 

 

Mas, ao analisar-se as motivações para o não consumo nas duas fases, verifica-se a 

existência de coerência de resposta em 51.4% dos estudantes pelo motivo de não gostar do 

sabor, em 83.1% por ser prejudicial à saúde, em 68.1% pelos efeitos desagradáveis, em 

38.7% pelo medo de provocar acidentes, em 37.1% pelo medo da perda de controle e em 

22.0% pelo medo de ficar dependente, sendo as diferenças significativas em todas as 

opções de resposta. 

 

Tabela 33 - Motivações dos estudantes para o não consumo de bebidas alcoólicas nas duas fases. 

Fase2 Não  Res Sim Res Total 
Fase 1 Nº %  Nº %  Nº % 

X2 p 

Não gosta do sabor           
Não  39 12.5 2.7 63 20.1 -2.7 102 32.6 7.1432 0.008 
Sim  50 16.0 -2.7 161 51.4 2.7 211 67.4   

É prejudicial à saúde           
Não  8 2.6 3.4 29 9.3 -3.4 37 11.8 11.540 0.001 
Sim  16 5.1 -3.4 260 83.1 3.4 276 88.2   

Efeitos desagradáveis           
Não  24 7.7 4.2 37 11.8 -4.2 61 19.5 17.403 0.000 
Sim  39 12.5 -4.2 213 68.1 4.2 252 80.5   

Medo provocar acidentes           
Não  65 20.8 2.9 65 20.8 -2.9 130 41.5 8.192 0.004 
Sim  62 19.8 -2.9 121 38.7 2.9 183 58.5   

Medo da perda de controle           
Não  72 23.0 3.3 54 17.3 -3.3 126 40.3 11.154 0.001 
Sim  71 22.7 -3.3 116 37.1 3.3 187 59.7   

Medo de ficar dependente           
Não  134 42.8 4.7 52 16.6 -4.7 186 59.4 22.137 0.000 
Sim  58 18.5 -4.7 69 22.0 4.7 127 40.6   
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Estudadas as motivações do não consumo procuraremos agora conhecer as 

motivações indicadas pelos estudantes para o consumo de bebidas alcoólicas. Para a 

totalidade da amostra e nas duas fases do estudo, os principais motivos que levam a 

consumir bebidas alcoólicas, são a diversão (78.0% vs 77.4%) e o prazer que sente (54.1% 

e 55.2).   

A influência dos amigos no acto de consumir (22.8% vs 21.8%), e consumir para 

esquecer problemas (23.0% vs 22.8%) são também valores a considerar, estando estas 

percentagens de acordo com o que a literatura sobre este assunto faz referência. 

A necessidade de consumir para ser mais sociável é de todos os motivos o que é 

menos valorizado pelos estudantes com apenas 14.3% vs 11.7 %. 

Para os estudantes da escola superior de Saúde as principais motivações do 

consumo relacionam-se com questões grupais dado que nas duas fases (30.6% vs 35.6%) o 

fazem para ser mais social e (27.0% vs 32.7%) porque os amigos também o fazem. Na 

escola superior de Tecnologia cerca de 60.0% fazem-no para esquecer problemas e sentir 

emoções fortes nas duas fases. Por sua vez para os estudantes da escola superior de 

Educação, a distracção e diversão são as principais motivações enquanto que para os da 

escola superior Agrária a diversão e o prazer são as mais apontadas. 

Quando o motivo do consumo de bebidas alcoólicas apontado é esquecer problemas, 

observa-se, que são os estudantes da escola superior de Tecnologia nas duas fases, os que 

mais o verbalizam, denotando-se ter este motivo aumentado o seu valor percentual na 

segunda fase nas escolas de Educação e Agrária, (cf. tabela 34). 

 
Tabela 34 - Motivações que levam os estudantes a consumir bebidas alcoólicas nas duas fases por 

escola. 

 
Escola Saúde Tecnologia Educação Agrária Total 

Fase 1 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sente prazer 58 21.2 135 49.5 57 20.9 23 8.4 273 54.1 
Por diversão 93 23.6 192 48.7 83 21.1 26 6.6 394 78.0 
Amigos também o fazem 31 27.0 61 53.0 17 14.8 6 5.2 115 22.8 
Para me distrair 40 20.3 101 51.3 47 23.9 9 4.6 197 39.0 
Para ser mais social 22 30.6 39 54.2 10 13.9 1 1.4 72 14.3 
Para esquecer problemas 14 12.1 74 63.8 23 19.8 5 4.3 116 23.0 
Para sentir emoções fortes 17 20.7 41 50.0 19 23.2 5 6.1 82 16.2 
Fase 2           
Sente prazer 69 24.7 125 44.8 65 23.3 20 7.2 279 55.2 
Por diversão 92 23.5 186 47.6 86 22.0 27 6.9 391 77.4 
Amigos também o fazem 36 32.7 51 46.4 19 17.3 4 3.6 110 21.8 
Para me distrair 34 19.4 94 53.7 37 21.1 10 5.7 175 34.7 
Para ser mais social 21 35.6 26 44.1 10 16.9 2 3.4 59 11.7 
Para esquecer problemas 16 13.9 69 60.0 23 20.0 7 6.1 115 22.8 
Para sentir emoções fortes 11 14.1 47 60.3 15 19.2 5 6.4 78 14.4 
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Observando a tabela 35 verificamos que nas duas fases do estudo e em ambos os 

sexos o principal motivo do consumo é a diversão (78.0% vs. 77.4%), o que está em 

consonância com os resultados obtidos no indicador “beber é uma das formas mais 

agradáveis de festejar” da escala de representações sociais acerca do álcool. Sobressaem 

também pelos valores percentuais obtidos nas duas fases o prazer e a distracção e em cerca 

de 22% dos estudantes a razão do consumo de bebidas alcoólicas é para esquecer 

problemas. Contudo, somente os indicadores “por diversão” e “para esquecer problemas” da 

primeira fase e “para me distrair” da segunda, apresentam diferenças estatísticas 

significativas.  

Os rapazes e raparigas consomem bebidas alcoólicas por razões semelhantes, 

sendo significativo o facto dos rapazes consumirem 56.0% vs 48.7% para “esquecer 

problemas” e as raparigas para “sentir emoções fortes” (58.5%) e por “diversão” (56.3%) na 

primeira fase e por “diversão” e para “esquecer problemas” com 53.3% e 51.3% 

respectivamente na segunda.  

 
Tabela 35 – Motivos que levam os estudantes a consumirem bebidas alcoólicas por sexo e fase. 

 
Sexo Masculino Feminino Total 

Fase 1 Nº % 

 

Res Nº % 

 

Res Nº % 

 

X2 

 

p 
Sinto prazer 131 48.0 0.5 142 52.0 -0.5 273 54.1 0.265 0.606 
Por diversão 172 43.7 -2.8 222 56.3 2.8 394 78.0 7.724 0.005 
Os amigos também o fazem 51 44.3 -0.6 64 55.7 0.6 115 22.8 0.399 0.528 
Para me distrair 95 48.2 0.5 102 52.8 -0.5 197 39.0 0.217 0.642 
Para ser mais social 33 45.8 -0.2 39 54.2 0.2 72 14.3 0.041 0.840 
Para esquecer problemas 65 56.0 2.2 51 44.0 -2.2 116 23.0 5.011 0.025 
Para sentir emoções fortes 34 41.5 -1.1 48 58.5 1.1 82 16.2 1.175 0.278 
Fase 2           
Sinto prazer 138 49.5 1.3 141 50.5 -1.3 279 55.2 1.604 0.205 
Por diversão 183 46.8 -o.1 208 53.2 0.1 391 77.4 0.011 0.915 
Os amigos também o fazem 57 51.8 1.2 53 48.2 -1.2 110 21.8 1.349 0.245 
Para me distrair 94 53.7 2.2 81 46.3 -2.2 175 34.7 4.948 0.026 
Para ser mais social 30 50.8 0.6 29 49.2 -0.6 59 11.7 0.411 0.521 
Para esquecer problemas 56 48.7 0.4 59 51.3 -0.4 115 22.8 0.186 0.666 
Para sentir emoções fortes 41 52.6 1.1 37 47.4 -1.1 78 15.4 1.175 0.278 

 

 

Quando porém se procede à análise das motivações para o consumo nas duas fases, 

observa-se coerência de resposta em 37.0% dos estudantes por sentir prazer, em 63.2% por 

diversão, em 9.1% porque os amigos também o fazem, em 18.2% por distracção, em 3.2% 

para ser mais sociável, em 9.1% para esquecer problemas e em 4.8% para sentir emoções 

com diferenças significativas em todas as opções de resposta, (cf. tabela 36). 
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Tabela 36 - Motivações dos estudantes para o consumo de bebidas alcoólicas nas duas fases. 

 
Fase2 Não  Res Sim Res Total 

Fase 1 Nº %  Nº %  Nº % 
X2 p 

Sente prazer           
Não  140 27.7 6.5 92 18.2 -6.5 232 45.9 42.200 0.000 
Sim  86 17.0 -6.5 187 37.0 6.5 273 54.1   

Por diversão           
Não  39 7.7 3.6 72 14.3 -3.6 111 22.0 12.843 0.000 
Sim  75 14.9 -3.6 319 63.2 3.6 394 78.0   

Amigos também o fazem           
Não  326 64.6 5.4 64 12.7 -5.4 390 77.2 29.008 0.000 
Sim  69 13.7 -5.4 46 9.1 5.4 115 22.8   

Para me distrair           
Não  225 44.6 4.5 83 16.4 -4.5 308 61.0 20.701 0.000 
Sim  105 20.8 -4.5 92 18.2 4.5 197 39.0   

Para ser mais sociável           
Não  390 77.2 3.0 43 8.5 -3.0 433 85.7 9.039 0.003 
Sim  56 11.1 -3.0 16 3.2 3.0 72 14.3   

Para esquecer problemas           
Não  320 63.4 4.9 69 13.7 -4.9 389 77.0 24.407 0.000 
Sim  70 13.9 -4.9 46 9.1 4.9 116 23.0   

Para sentir emoções            
Não  369 73.1 3.8 54 10.7 -3.8 423 83.8 14.322 0.000 
Sim  58 11.5 -3.8 24 4.8 3.8 82 16.2   

 

2.2 – VARIÁVEIS ACADÉMICAS 

 
Reprovações por escola e curso 

 

 São em grande número o total de reprovações verificadas nos estudantes ao longo 

da sua vida académica. Com efeito dos 818 estudantes 514, a que corresponde 62.8%, já 

passaram por essa experiência. São os estudantes que actualmente frequentam a escola 

superior de Tecnologia (51.9%), os que já tiveram uma maior taxa de reprovação. A escola 

superior Agrária, é a que possui um menor número de estudantes com taxas de reprovação 

(3.9%). A diferença de reprovações entre escolas é estatisticamente significativa (X2= 64.935; 

p=0.000). 

Em complemento da análise anterior procuramos identificar os cursos onde se 

encontram os estudantes com maior taxa de reprovações. Os resultados indicam que na 

escola superior de Tecnologia são os estudantes dos cursos de Gestão de Empresas 

(10.9%), Turismo (8.0%) e Engenharia Mecânica (7.6%), que apresentam valores mais 

elevados, sendo o menor no curso de Engenharia das Madeiras (1.8%). 

Já na escola superior de Educação e escola superior Agrária os estudantes com 

índices mais elevados de reprovação, recaem nos cursos de Educadores de Infância com 

7.8%, e de Engenharia das Industrias Agro-Alimentares com 2.3%. O curso de Enfermagem 

é o que assume índices mais elevados de estudantes com reprovações (18.5%). Apenas os 

alunos que frequentam o curso de Engenharia Zootécnica nunca reprovaram na sua vida 

académica (cf. tabela 37 e gráfico 9). 

Tabela 37 – Distribuição dos estudantes reprovados ao longo da vida académica por curso. 
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Reprovações Não Sim Total 

Escola/Curso Nº % Nº % Nº % 

(ESSV):       
Curso de Enfermagem 126 41.4 95 18.5 221 27.0 

(ESTV):       
Gestão Comercial e da Produção 6 2.0 22 4.3 28 3.4 
Engenharia Electrotécnica 9 3.0 25 4.9 34 4.2 
Engenharia Informática 9 3.0 24 4.7 33 4.0 
Gestão de Empresas 26 8.6 56 10.9 82 10.0 
Turismo 13 4.3 41 8.0 54 6.6 
Engenharia do Ambiente 8 2.6 24 4.7 32 3.9 
Engenharia Civil 11 3.6 27 5.3 38 4.6 
Engenharia Mecânica 14 4.6 39 7.6 53 6.5 
Engenharia das Madeiras 5 1.6 9 1.8 14 1.7 

Total (ESTV) 101 33.2 267 51.9 368 45.0 
(ESEV):       

Primeiro Ciclo 12 3.9 34 6.6 46 5.6 
Educação Física 10 3.3 15 2.9 25 3.1 
Matemática/ Ciências 7 2.3 15 2.9 22 2.7 
Comunicação Social 8 2.6 28 5.4 36 4.4 
Educadores de Infância 15 4.9 40 7.8 55 6.7 

Total (ESEV) 52 17.1 132 25.7 184 22.5 
(ESAV)       

Engenharia Agrícola 3 1.0 2 0.4 5 0.6 
Ciências Vitivinícolas 3 1.0 6 1.2 9 1.1 
Engenharia Zootécnica 7 2.3 - 0.0 7 0.9 
Eng. Industrias Agro-alimentares 12 3.9 12 2.3 24 2.9 

Total (ESAV) 25 8.2 20 3.9 45 5.5 
Total geral 304 100.0 514 100.0 818 100.0 

 

 

 

Gráfico 9 – Numero e percentagem de reprovações por escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisadas as reprovações por sexo verifica-se que 66.1% dos rapazes e 60.9% das 

raparigas já passaram por esta experiência sendo para o total da amostra de 62.8%, (cf. 

tabela 38). 
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Tabela 38 – Número e percentagem de reprovações por sexo. 

 

sexo Masculino Feminino Total 
Reprovações Nº % Nº % Nº % 
Não 103 33.9 201 39.1 304 37.2 

ra  -1.5  1.5   
Sim 201 66.1 313 60.9 514 62.8 

ra  1.5  -1.5   
Total 304 100.0 514 100.0 818 100.0 

  X2=2.232  p=0.135 

Determinamos ainda a frequência com que o estudante já reprovou ao longo do seu 

percurso académico. Numa primeira análise à tabela 39, verificamos que os estudantes que 

reprovaram quatro ou mais vezes se distribuem por quinze dos dezanove cursos em estudo, 

registando-se os percentuais mais elevados nos cursos de Gestão de Empresas, 

Enfermagem e Engenharia do Ambiente. 

Com uma reprovação e por apresentam uma maior ocorrência do fenómeno surgem 

os estudantes distribuídos pelos cursos de Enfermagem (21.2%), Engenharia Mecânica 

(8.8%), Gestão de Empresas (7.1%), Comunicação Social (7.5%) e Educadores de 

Infância (7.1%).  

 

Tabela 39 – Frequência dos estudantes reprovados ao longo da vida académica por curso. 

1 2 3 >= 4 Total Número reprovações 
Curso Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
(ESSV):           
Curso de Enfermagem 48 21.2 29 17.3 13 17.8 5 10.6 95 18.5 

(ESTV):           
GestãoComercial/Prod. 6 2.7 7 4.2 6 8.2 3 6.4 22 4.3 
Engenharia Electrotéc. 11 4.9 9 5.4 3 4.1 2 4.3 25 4.9 
Engenharia Informática 11 4.9 6 3.9 4 5.5 3 6.4 24 4.7 
Gestão de Empresas 16 7.1 24 14.3 9 12.3 7 14.9 56 10.9 
Turismo 15 6.6 14 8.3 8 11.0 4 8.5 41 8.0 
Engenharia do Ambiente 6 2.7 9 5.4 4 5.5 5 10.6 24 4.7 
Engenharia Civil 10 4.4 6 3.6 7 9.6 4 8.5 27 5.3 
Engenharia Mecânica 20 8.8 12 7.1 4 5.5 3 6.4 39 7.6 
Engenharia das Madeiras 6 2.7 2 1.2 - 0.0 1 2.1 9 1.8 
(ESEV):           
Primeiro Ciclo 14 6.2 14 8.3 3 4.1 3 6.4 34 6.6 
Educação Física 10 4.4 3 1.8 - 0.0 2 4.3 15 2.9 
Matemática/ Ciências 8 3.5 5 3.0 1 1.4 1 2.1 15 2.9 
Comunicação Social 17 7.5 8 4.8 3 4.1 - 0.0 28 5.4 
Educadores de Infância 16 7.1 14 8.3 7 9.6 3 6.4 40 7.8 
(ESAV)           
Engenharia Agrícola 1 0.4 - 0.0 1 1.4 - 0.0 2 0.4 
Ciências Vitivinícolas 4 1.8 2 1.2 - 0.0 - 0.0 6 1.2 
Engenharia Zootécnica - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 
Eng. Ind. Agroalimentare 7 3.1 4 2.4 - 0.0 1 2.1 12 2.3 

Total geral 226 100.0 168 100.0 73 100.0 47 100.0 514 100.0 

 

 

Reprovações e consumo 

 
Reveste-se de particular interesse saber em que medida o consumo de bebidas 

alcoólicas poderá contribuir para um aumento da taxa de reprovações dos participantes 
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neste estudo. Confrontando os dados da tabela 40 nota-se que entre os estudantes que 

consomem a taxa de reprovação é de 62.3%, valor percentual este ligeiramente superior ao 

dos estudantes que não consome, que se situam em 60.9%, não se verificando por esse 

facto diferenças estatísticas significativas. 

 

Tabela 40 – Relação entre consumo de bebidas alcoólicas e taxa de reprovação. 

Consumo Não  Sim Total 
Reprovações Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Não 119 39.1 194 37.7 313 38.3 0.159 0.690 
ra  0.4  -0.4     

Sim 185 60.9 320 62.3 505 61.7   
ra  -0.4  0.4     

Total 304 100.00 514 100.00 818 100.00   

 

Frequência de aulas embriagado 

 

O consumo de bebidas em excesso, pode levar o estudante à adopção de 

comportamentos inadequados durante as actividades lectivas como por exemplo a 

frequência às aulas em estado de embriaguez. Questionados a pronunciarem-se sobre este 

aspecto, 84.6% dos estudantes da primeira fase e 85.3% da segunda, referiram tal “nunca” 

ter acorrido. No entanto, em 9.5% da primeira e em 9.4% da segunda fase esta situação 

ocorreu “várias vezes”. Comparando as duas fases, regista-se uma insignificante diminuição 

do número de estudantes, que frequentaram as aulas “várias vezes” em estado de 

embriaguez e um ligeiro aumento nos que tal situação “nunca” ocorreu. (cf. tabela 41 e 

gráfico 10). 

Tivemos ainda interesse em saber qual a ocorrência dos que assistiram às aulas em 

estado de embriaguez. Dos resultados apresentados na mesma tabela verificamos que, no 

sexo masculino em 8.4 % vs 6.8% tal situação já aconteceu “várias vezes” e no sexo 

feminino em 3.7% vs 4.1%, na primeira e segunda fase respectivamente, sendo que os 

valores residuais somente apresentam diferenças significativas entre sexos na primeira fase 

para quem frequentou aulas embriagado “várias vezes”. 

 
Tabela 41 - Frequência de aulas embriagado por sexo e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
                     Sexo Masculino  Feminino Total  Masculino  Feminino Total  
Frequência  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não 197 83.1 230 85.8 427 84.6 196 82.7 235 87.7 431 85.3 

ra  -0.8  0.8    -1.6  1.6   
Sim uma vez 20 8.4 28 10.4 48 9.5 25 10.5 22 8.2 47 9.4 

ra  8.4  0.8    0.9  -0.9   
Sim várias vezes 20 8.4 10 3.7 30 5.9 16 6.8 11 4.1 27 5.3 

ra  2.2  -2.2    1.3  -1.3   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 5.334   2.754   
p 0.069   0.254   
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Gráfico 10 - Frequência de aulas embriagado por fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os estudantes que por “diversas vezes” frequentaram as aulas em estado de 

embriaguez é notório pelos resultados apresentados na tabela 42 uma diminuição percentual 

significativa no sexo masculino da primeira para a segunda fase e um aumento no sexo 

feminino embora as diferenças não sejam significativas  

 

Tabela 42 - Frequência de aulas embriagado varias vezes por fase e sexo. 

Sexo Masculino Feminino Total 
Varias vezes embriagado Nº % Nº % Nº % 
Fase 1 20 55.6 10 47.6 30 52.6 

ra   0.6  -0.6   
Fase 2 16 44.4 11 52.4 27 47.4 

ra  -0.6  0.6   
Total  36 100.0 21 100.0 57 100.0 

Qui quadrado 0.335 
p 0.563 

 

Mas ao efectuarmos a análise da frequência às aulas em estado de embriagues por 

fase, da totalidade da amostra dos estudantes que consomem, 76.8% “nunca” frequentaram 

aulas embriagados, 3.2% fizeram-no “uma vez” e em 1.8% a frequência às aulas embriagado 

ocorreu “várias vezes” nas duas fases. Todavia parece-nos preocupante que 7.7% dos 

estudantes que “nunca” se embriagou na primeira fase, tendo na segunda esta situação 

ocorrido “uma” ou “várias vezes”.  

 

Tabela 43 - Frequência de aulas embriagado nas duas fases. 

Fase 2  Não  Sim uma vez  Sim várias vezes Total  
Fase 1 Nº % Nº % Nº %   
Não 388 76.8 27 5.3 12 2.4 427 84.6 

ra  8.2  -5.4  -5.9   
Sim uma vez 36 5.1 16 3.2 6 1.2 48 9.5 

ra  -6.4  6.0  2.3   
Sim várias vezes 17 3.4 4 0.8 9 1.8 30 5.9 

ra  -4.6  0.8  6.2   
Total  431 85.30 47 9.30 27 5.3 505 100.0 

Qui quadrado 88.098 
P 0.000 
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Desmotivação às actividades escolares e curso 

 

Como consequência do consumo do álcool pode surgir desmotivação pelas 

actividades escolares ou pelo próprio curso que os estudantes frequentam. 

Instados a pronunciarem-se sobre estas questões, verificamos que mais de dois 

terços dos estudantes em ambas as fases se sentem motivados. Dos 16,8% e 16.0% que, 

nas duas fases referiram desmotivação pelas actividades escolares e dos 7.3% e 5.7% que 

referem desmotivação pelo curso verifica-se uma menor prevalência na segunda fase, o que 

significa um aumento motivacional destes estudantes na fase final do seu curso (cf. Tabela 

44).  

 
Tabela 44 - Desmotivação às actividades escolares e curso por fase nos consumidores de bebidas 

alcoólicas. 
 

Fase Fase 1 Fase 2 
 Nº % Nº % 
Actividades escolares     

Não 420 83.2 424 84.0 
Sim 85 16.8 81 16.0 

Curso     
Não 468 92.7 476 94.3 
Sim 37 7.3 29 5.7 

 

Mas ao compararmos a desmotivação às actividades escolares por sexo, 

confrontámo-nos conforme tabela 45, com uma percentagem de 18,6% vs 17.7% nos 

rapazes e de 15,3% vs 14.6% nas raparigas nas duas fases. Embora esta desmotivação seja 

mais evidentes nos rapazes do que nas raparigas, as diferenças não são estatisticamente 

significativas, conforme resultado do teste de qui quadrado realizado. 

 

Tabela 45 - Desmotivação pelas actividades escolares por fase e sexo, nos consumidores de álcool. 

 

Fase Fase 1 Fase 2 
               Sexo Masculino  Feminino  Masculino  Feminino  
Actividades escolares Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 193 81.4 227 84.7 195 82.3 229 85.4 
ra  -1.0  1.0  -1.0  1.0 

Sim 44 18.6 41 15.3 42 17.7 39 14.6 
ra  1.0  -1.0  1.0  -1.0 

Total 237 100.0 268 100.0 237 100.0 268 100.0 
Qui quadrado 0.959 0.938 

P  0.327 0.333 

 

 

Quanto à desmotivação pelo curso que frequentam, esta surge nos rapazes em 

apenas 7.2% vs 6.8% e nas raparigas em 7.5% vs 4.9% nas fases 1 e 2 respectivamente. É 

visível uma quebra percentual nos dois sexos na segunda fase, o que pode traduzir um 
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aumento motivacional nos estudantes, mas os valores residuais não são significativos, 

embora o teste de qui-quadrado revele a existência de diferenças. 

 

Tabela 46 - Desmotivação pelo curso que frequenta por fase e sexo, nos consumidores de bebidas 

alcoólicas. 

 

Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Masculino  Feminino  Masculino  Feminino  
Desmotivação ao curso Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 220 92.8 248 92.5 221 93.2 225 95.1 
ra  0.1  -0.1  -0.9  0.9 

Sim 17 7.2 20 7.5 16 6.8 13 4.9 
ra  -0.1  0.1  0.9  -0.9 

Total 237 100.0 268 100.0 237 100.0 268 100.0 
Qui quadrado 0.016 0.839 
p 0.091 0.369 

 

De entre os estudantes desmotivados pelas actividades escolares, constata-se pela 

tabela 47 que a sua percentagem é inferior na fase 2 em ambos os sexos (51.2% vs 

48.8%), e (51.3% vs 48.8%) respectivamente sexo masculino e feminino. Quanto à 

desmotivação pelo curso também se observa um decréscimo percentual da primeira para a 

segunda fase, (51.5% vs 48.5%) e (60.6% vs 39.4%), particularmente visível no sexo 

feminino. As estatísticas não se revelam significativas tanto para as actividades escolares 

como para o curso. 

 
Tabela 47 – Relação entre os estudantes consumidores de bebidas alcoólicas desmotivados pelo 

curso que frequentam e pelas actividades escolares por fase e sexo. 
 

 
Sexo  Masculino  Feminino  Total  

Desmotivação Nº % Nº %   
 

X2 
 

p 

Actividades Escolares         
Fase1 44 51.2 41 51.3 85 51.2   

ra  0.00  0.00   0.000 0.991 
Fase 2  42 48.8 39 48.8 81 48.8   

ra  0.00  0.00     
Total 86 100.0 80 100.0 166 100.0   

Curso         
Fase1 17 51.5 20 60.6 37 56.1   

ra  -0.7  0.7   0.554 0.457 
Fase 2  16 48.5 13 39.4 29 43.9   

ra  0.7  -0.7     
Total 33 100.0 33 100.0 66 100.0   

 

Completamos o estudo destas variáveis relacionando a desmotivação às actividades 

escolares e ao curso com a frequência dos estudantes às aulas em estado de embriaguez. 

Do exposto na tabela 48 denota-se que os alunos que nunca frequentaram aulas 

embriagados são os mais motivados nas duas fases quer às actividades escolares, quer ao 

curso. Os que frequentaram as aulas embriagados apenas “uma vez” são os mais 

desmotivados ás actividades escolares nas duas fases com diferenças estatísticas 
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significativas entre os grupos na segunda e ao curso na primeira. Os que frequentaram aulas 

embriagados várias vezes são os mais desmotivados relativamente ao curso na segunda 

fase, sendo significativa a diferença. 

 
Tabela 48 - Relação entre os estudantes consumidores que já frequentaram aulas embriagados e a 

desmotivação pelas actividades escolares e pelo curso. 

 
Fase Fase 1 Fase 2 

Desmotivação Actividades 
escolares 

Curso Actividades 
escolares 

Curso 

Aulas embriagado Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não 66 77.6 29 78.4 61 75.3 21 72.4 

ra  -1.9  -1.1  -2.8  -2.0 
Sim uma vez 12 14.1 7 18.9 14 17.3 3 10.3 

ra  1.6  2.0  2.7  0.2 
Sim várias vezes 7 8.2 1 2.7 6 7.4 5 17.2 

ra  1.0  -0.9  0.9  2.9 
Total 85 100.0 37 100.0 81 100.0 29 100.0 

Qui quadrado 3.776 Não  8.501 8.780 
p 0.152 Aplicavel 0.014 0.012 

 

 Comparando os estudantes que se encontram motivados e desmotivados 

relativamente ao curso e às actividades escolares, denota-se pela tabela 49 que somente 

1.5% e 5.0% se mantêm desmotivados em relação ao curso e às actividades escolares nas 

duas fases, enquanto que 88.5% e 72.1% respectivamente continuam motivados no 

percurso académico já realizado com diferenças estatísticas significativas. 

 
 Tabela 49 – Estudantes desmotivados pelas actividades escolares e curso nas duas fases 
 

Fase 2  Não   Sim   Total  
Fase 1  Nº % Nº %   

 
X2 

 
p 

Desmotivação ao curso          
Não  447 88.5 21 4.2 468 92.7   

ra  4.3  -4.3   18.598 0.000 
Sim   29 5.7 8 1.5 37 7.3   

ra  -4.3  4.3     
Total 476 94.3 29 5.7 505 100.0   
Desmot. Act. Escolares         

Não  364 72.1 56 11.1 420 83.2   
ra  3.7  -3.7   13.571 0.000 

Sim   60 11.9 25 5.0 85 16.8   
ra  -3.7  3.7     

Total 424 84.00 81 16.0 505 100.0   

 
 
 
2.3 – VARIÁVEIS CONTEXTUAIS 

 
 
Momentos de Consumo 

 

Os momentos escolhidos pelos estudantes para o consumo de bebidas alcoólicas 

são diversificados como pode observar-se na tabela 50. Entre as duas fases, os valores 

percentuais mantêm-se relativamente estáveis nos diversos momentos escolhidos pelos 
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estudantes para consumo de bebidas, embora denotando-se um ligeiro aumento para a 

refeição e dias de festa e diminuição com amigos / colegas. 

Analisando os resultados em função do sexo, confirmamos que os momentos de 

maior consumo de bebidas alcoólicas são tanto para os rapazes como para as raparigas, os 

dias de festa e o convívio com amigos/colegas. Comparando o consumo de bebidas nos 

rapazes nas duas fases, observa-se um aumento substancial em todos os momentos 

excepto com amigos / colegas que desce de 70.9% para 65.8%. Por sua vez nas raparigas o 

consumo aumenta ás refeições e em dias de festa. São encontradas diferenças de consumo 

na primeira fase às refeições, com amigos/colegas e sozinho, e na segunda para além das 

referidas ainda com os pais. (cf. tabela 50). 

 

Tabela 50 - Momento em que consomem bebidas alcoólicas por sexo e fase. 
 
 

Sexo Masculino Feminino  
 Não Sim  Não Sim  

Total  

Fase 1 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Às refeições  210 88.6 27 11.4 255 95.1 13 4.9   7.380 0.007 
ra  -2.7  2.7  2.7  -2.7     

Dias festa 53 22.4 184 77.6 52 19.4 216 80.6 400 48.9 0.669 0.413 
ra  0.8  -0.8  -0.8  0.8     

Amigos/colegas 69 29.1 186 70.9 128 47.8 140 52.2 308 37.7 18.382 0.000 
ra  -4.3  4.3  4.3  -4.3     

Com pais 213 89.9 24 10.1 249 92.9 19 7.1 43 5.3 1.489 0.222 
ra  -1.2  1.2  1.2  -1.2     

Sozinho 220 92.8 17 7.2 264 98.5 4 1.5 21 2.6 10.183 0.001 
ra  -3.2  3.2  3.2  -3.2     

Fase 2         
Às refeições  195 82.3 42 17.7 248 92.5 20 7.5 62 7.6 12.291 0.000 

ra  -3.5  3.5  3.5  -3.5     
Dias de festa 27 11.4 210 88.6 32 11.9 236 88.1 446 54.5 0.037 0.848 

ra  -0.2  0.2  0.2  -0.2     
Amigos/colegas 81 34.2 156 65.8 145 54.1 123 45.9 279 34.1 20.200 0.000 

ra  -4.5  4.5  4.5  -4.5     
Com pais 205 86.5 32 13.5 249 92.9 19 7.1 51 6.2 5.697 0.017 

ra  -2.4  2.4  2.4  -2.4     
Sozinho 216 91.1 21 8.9 263 98.1 5 1.9 26 3.2 12.602 0.000 

ra  -3.5  3.5  3.5  -3.5     

 

 

Na continuidade da tabela anterior, procuramos conhecer o comportamento dos 

estudantes consumidores nos dois momentos de consumo observando-se pela tabela 51 

uma constância de consumo nas duas fases destacando-se porém com alguma 

expressividade uma diminuição de consumo nas raparigas e um aumento nos rapazes 

quando em presença dos pais. 
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Tabela 51 – Número e percentagem dos consumidores nos momentos de consumo, fase e sexo.  

 
Fases Fase 1 Fase 2 Total  

Mom. Consumo Nº % 
Ra. 

Nº % 
Ra. 

Nº % 
X2 p 

Refeições           
Masculino 27 67.5 0.00 42 67.7 0.00 69 67.6 0.001 0.690 
Feminino  13 32.5 0.00 20 32.3 0.00 33 32.4   

Dias de festa           
Masculino 184 46.0 -0.3 210 47.1 0.3 394 46.6 0.100 0.752 
Feminino  216 54.0 0.3 236 52.9 -0.3 452 53.4   

Amigos/colegas           
Masculino 186 57.1 0.3 156 55.9 -0.3 342 56.5 0.080 0.778 
Feminino  140 42.9 -0.3 123 44.1 0.3 263 43.5   

Pais            
Masculino 24 55.8 -0.7 32 62.7 0.7 56 59.6 0.465 0.495 
Feminino  19 44.2 0.7 19 37.3 -0.7 38 40.4   

Sozinho           
Masculino 17 81.0 0.0 21 80.8 0.0 38 80.9 não 
Feminino  4 19.0 0.0 5 19.2 0.0 9 19.1 aplicavel 

 

 

Mas ao compararmos os momentos de consumo com as fases de estudo, verificamos 

pelos resultados da tabela 52 que dos 92.1% dos estudantes não consumidores de bebidas 

alcoólicas às refeições da primeira fase do estudo, mais de 80.0% continua a não consumir 

na segunda fase e 9.3% passaram a fazê-lo. Entre os 7.9% de estudantes consumidores da 

primeira fase 5.0% deixaram de consumir e 3.0% mantém esse comportamento. 

 Quanto ao consumo em dias de festa denota-se que entre os 79.2% dos 

consumidores 8.1% alteraram esse hábito na segunda fase, mas 71.1% mantêm o consumo 

nas duas fases, denotando-se também que dos 20.8% dos estudantes que não consumiam 

neste contexto, 17.2% passaram a fazê-lo. 

 Por outro lado, entre os 61.0% de estudantes que na primeira fase consumiam 

bebidas alcoólicas na companhia de amigos/colegas, 37.8% mantêm este hábito, na 

segunda fase sendo que 23.2% o alteraram. Já dos 39.0% que não consumiam neste 

contexto, 21.6% mantiveram-se abstinentes e 17.4% passaram a consumir no segundo 

momento de estudo.  

 O consumo de bebidas em presença dos pais observa-se apenas em 8.5% dos 

estudantes e destes 3.6% mantêm este hábito nas duas fases de estudo. Finalmente, 

reportando-nos aos 4.2% dos estudantes que consomem bebidas sozinho, somente 1.2% 

mantêm este hábito nos dois momentos de estudo. 

As diferenças e os valores residuais encontradas traduzem para todos os momentos 

de consumo e fase significância estatística.  
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Tabela 52 - Momentos de consumo de bebidas alcoólicas nas duas fases. 

Fase2 Não  Ra Sim Ra Total 
Fase 1 Nº %  Nº %  Nº % 

X2 p 

Refeições           
Não  418 82.8 5.1 47 9.3 -5.1 465 92.1 25.661 0.008 
Sim  25 5.0 -5.1 15 3.0 5.1 40 7.9   

Dias de festa           
Não  18 3.6 2.0 87 17.2 -2.0 105 20.8 3.830 0.050 
Sim  41 8.1 -2.0 359 71.1 2.0 400 79.2   

Amigos/colegas           
Não  109 21.6 3.8 88 17.4 -3.8 197 39.0 14.616 0.000 
Sim  117 23.2 -3.8 191 37.8 3.8 308 61.0   

Pais           
Não  429 85.0 7.2 33 6.5 -7.2 462 91.5 52.225 0.000 
Sim  25 5.0 -7.2 18 3.6 7.2 43 8.5   

Sozinho           
Não  464 91.9 5.0 20 4.0 -5.0 484 95.8 24.616 0.000 
Sim  15 3.0 -5.0 6 1.2 5.0 21 4.2   

 
Locais de consumo 

A utilização de bebidas alcoólicas parece ser preferencialmente em bares (69.7% vs 

72.7%). Contudo, são ainda locais de eleição as festas (66.7% vs 72.1%) e as discotecas 

(57.4% vs 65%). É interessante salientar o número considerável de estudantes que consome 

bebidas alcoólicas em cafés (25.7% vs 29.3%) ou em casa (12.5%.vs 17.0%). Da primeira 

para a segunda fase, assiste-se a um ligeiro aumento de consumo em todos os locais. 

Quando procuramos conhecer a preferência dos rapazes e raparigas quanto á preferência 

dos locais de consumo, denotamos pela tabela 53 que ambos os sexos, nas duas fases, 

optaram por consumir preferencialmente em bares e festas, não sendo significativa a 

diferença, encontrando-se estas na primeira fase em cafés com maior prevalência percentual 

para o sexo masculino e na segunda em cafés e casa mantendo-se a prevalência percentual 

nos rapazes. 

 
Tabela 53 – Locais de consumo por sexo e fase. 

Sexo Masculino Feminino  
 Não Sim  Não Sim  

 
Total  

Fase 1 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Bares   63 26.6 174 73.4 90 33.6 178 66.4 352 69-7 2.918 0.088 
ra  -1.7  1.7  1.7  -1.7     

Discoteca  103 43.5 134 56.5 112 41.8 156 58.2 290 57.4 0.143 0.705 
ra  0.4  -0.4  -0.4  0.4     

Cafés  156 65.8 81 34.2 2219 81.7 49 18.3 130 25.7 16.621 0.000 
ra  -4.1  4.1  4.1  -4.1     

Festas  76 32.1 161 67.9 92 34.3 176 65.7 337 66.7 0.290 0.590 
ra  -0.5  0.5  0.5  -0.5     

Casa  208 87.8 29 12.2 234 87.3 34 12.7 63 12.5 0.023 0.879 
ra  0.2  -0.2  -0.2  0.2     

Fase 2         
Bares   56 23.6 181 76.4 82 30.6 186 69.4 367 72.7 3.075 0.079 

ra  -1.8  1.8  1.8  -1.8     
Discoteca  82 34.6 155 65.4 95 35.4 173 64.6 328 65.0 0.040 0.842 

ra  -0.2  0.2  0.2  -0.2     
Cafés  137 57.8 100 42.2 220 82.1 48 17.9 140 29.3 35.799 0.000 

ra  -6.0  6.0  6.0  -6.0     
Festas  64 27.0 173 73.0 77 28.7 191 71.3 364 72.1 0.186 0.666 

ra  -0.4  0.4  0.4  -0.4     
Casa  185 78.1 52 21.9 234 87.3 34 12.7 86 17.0 7.624 0.006 

ra  -2.8  2.8  2.8  -2.8     
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Mas, ao debruçarmo-nos exclusivamente sobre os estudantes consumidores e ao 

relaciona-los com os locais de consumo fase e sexo, verificamos pelos resultados expressos 

na tabela 54 que as raparigas aumentaram o consumo em bares, discotecas e festas na fase 

dois, enquanto que os rapazes o consumo foi substancialmente superior em todos os locais. 

As diferenças encontradas traduzem resultados estatisticamente significativos apenas no 

consumo em cafés e casa. 

 
Tabela 54 – Número e percentagem dos consumidores pelos locais de consumo por fase e sexo.  

Fases Fase 1 Fase 2 
Locais Consumo Nº % Nº % 
Bares   

 
X2 

 
p 

  

 
X2 p 

Masculino 174 73.4 2.918 0.088 181 76.4 3.075 0.079 
Feminino  178 66.4   186 69.4   

Discotecas         
Masculino 134 56.5 0.143 0.705 155 65.4 0.040 0.842 
Feminino  156 58.2   173 64.6   

Cafés         
Masculino 81 34.2 16.621 0.000 100 42.2 35.799 0.000 
Feminino  49 18.3   48 17.9   

Festas         
Masculino 161 67.9 0.290 0.590 173 73.0 0.186 0.666 
Feminino  176 65.7   192 71.3   

Casa         
Masculino 29 12.2 0.023 0.879 52 21.9 7.624 0.006 
Feminino  34 12.7   34 12.7   

 

Comparando os locais de consumo por fase observa-se que dos 30.3% que não 

consomia em bares, 18.4% passou a fazê-lo neste local na segunda fase e dos 69.7% que o 

faziam neste local, apenas 15.4% deixou de o fazer, sendo que 54.3% mantêm o consumo 

neste local nos dois momentos de estudo. O consumo em discotecas é preferido por 57.4% 

dos estudantes, mas decorrido um ano, 12.5% deixaram de consumir neste local e 45,0% 

mantiveram este comportamento. De realçar os 20.0% dos estudantes que não consumiam 

neste contexto e no segundo momento do estudo passaram a faze-lo. 

O local de consumo em cafés é preferido por um quarto da amostra em estudo sendo 

que 14.5% deixou de o escolher na segunda fase, 11.3% mantêm esse hábito nas duas 

fases e18.0% adoptou-o como hábito na segunda fase. As festas são contextos de consumo 

para 66.7% dos estudantes da amostra e destes 51.1% mantém-no nos dois momentos de 

estudo.  

Dos 12.5% dos estudantes que opta por consumir no local de residência, somente 

5,0% mantêm esse hábito nos dois momentos de estudo e 7.5% deixou de o fazer na 

segunda fase, enquanto que dos 87.5% que não consumiam em casa 12.1% passou a fazê-

lo na segunda fase. 

Entre os locais de consumo e fase encontramos diferenças estatísticas significativas 

conforme se pode observar pelos valores residuais e teste de qui quadrado (cf. tabela 55). 
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Tabela 55 - Locais de consumo de bebidas alcoólicas nas duas fases. 

 

Fase2 Não  Ra Sim Ra Total 
Fase 1 Nº %  Nº %  Nº % 

X2 p 

Bares           
Não  60 11.9 4.0 93 18.4 -4.0 153 30.3 15.623 0.000 
Sim  78 15.4 -4.0 274 54.3 4.0 352 69.7   

Discotecas           
Não  114 22.6 7.3 101 20.0 -7.3 215 42.6 53.131 0.000 
Sim  63 12.5 -7.3 227 45.0 7.3 290 57.4   

Cafés           
Não  284 56.2 4.2 91 18.0 -4.2 375 74.3 17.862 0.000 
Sim  73 14.5 -4.2 57 11.3 4.2 130 25.7   

Festas           
Não  62 12.3 3.2 106 21.0 -3.2 168 33.3 10.096 0.001 
Sim  79 15.6 -3.2 258 51.1 3.2 337 66.7   

Casa           
Não  131 75.4 5.1 61 12.1 -5.1 442 87.5 26.141 0.000 
Sim  38 7.5 -5.1 25 5.0 5.1 63 12.5   

 
 
Tipo de bebidas 
 

Reconhecemos interesse em conhecer o tipo de bebida mais consumida pelos 

estudantes nos rituais/praxes académicas. Dos dados obtidos e expressos na tabela 56, 

podemos referir que a cerveja com 82.0% é a bebida preferida dos estudantes, seguindo-se 

os shots (24.5%) e vodka (23.3%). Quanto à preferência pelo tipo de bebida consumida, 

observou-se na segunda fase um aumento no consumo de todo o tipo de bebidas com 

particular destaque para a cerveja (79.4 vs 84.6), vodka (20.2% vs 26.3%) e vinho (17.2% vs. 

25.0%) com diferenças estatísticas significativas.  

 
Tabela 56 - Tipos de bebida consumida nas duas fases. 

 

Fase Fase1 Fase2 Total 
Tipo bebidas Nº % Nº % Nº % 

X2 p 

Vodka 102 20.2 133 26.3 235 23.3 5.329 0.021 
ra  -2.3  2.3     

Whisky 39 7.7 50 9.9 89 8.8 1.491 0.222 
ra  -1.2  1.2     

Cerveja 401 79.4 427 84.6 828 82.0 4.531 0.033 
ra  -2.1  2.1     

Aguardentes 8 1.6 10 2.0 18 1.8 0.226 0.634 
ra  -0.5  0.5     

Vinho 87 17.2 126 25.0 213 21.1 9.049 0.003 
ra  -3.0  3.0     

Shots 124 24.6 123 24.4 247 24.5 0.005 0.924 
ra  0.1  -0.1     

Alcopops 12 2.4 19 3.8 31 3.1 1.631 0.202 
ra  -1.3  1.3     

Outras 62 12.3 63 12.5 125 12.4 0.009 0.924 
ra  -0.  0.1     
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Ao analisarmos o tipo de bebidas consumidas por sexo a tabela 57 indica que a 

cerveja, é a mais consumida tanto por rapazes como por raparigas em ambas as fases 

(85.7% vs 73.9%) e (87.8% vs 81.7%). Nos rapazes, observa-se um aumento do consumo 

de bebidas na segunda fase sendo que o consumo recai como segunda e terceira opção no 

vinho e nos shots na primeira fase e vinho e vodka na segunda, enquanto que nas raparigas 

figura os shots e o vodka em ambas as fases notando-se uma diminuição de consumo de 

aguardente e shots na segunda fase. De referir ainda o facto de, na segunda fase subir 

substancialmente no sexo feminino o consumo de bebidas de elevado teor alcoólico como 

vodka e alcopops e em menor grau o vinho e cerveja, e no sexo masculino, os consumos de 

vodka, whisky, cerveja e vinho. (cf. Tabela 57).  

 

Tabela 57 – Tipo de bebida consumida por fase e sexo. 

 
Sexo Masculino Feminino  

 Não Sim  Não Sim  
Fase 1 Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Vodka 202 85.2 35 14.8 201 75.0 67 25.0 8.170 0.004 
ra  2-9  -2,9  -2.9  2.9   

Whisky 217 91.6 20 8.4 249 92.9 19 7.1 0.321 0.571 
ra  -0.6  0.6  0.6  -0.6   

Cerveja 34 14.3 203 85.7 70 26.1 198 73.9 10.661 0.001 
ra  -3.3  3.3  3.3  -3.3   

Aguardentes 234 98.7 3 1.3 263 98.\ 5 1.9 0.290 0.590 
ra  0.5  -0.5  -0.5  0.5   

Vinho 186 78.5 51 21.5 232 96.6 36 13.4 5.767 0.016 
ra  -2.4  2.4  2.4  -2.4   

Shots 201 84.8 36 15.2 180 67.2 88 32.8 21.141 0.000 
ra  4.6  -4.6  -4.6  4.6   

Alcopops 233 98.3 4 1.7 260 97.0 8 3.0 0.913 0.339 
ra  1.0  -1.0  -1.0  1.0   

Outras 217 91.6 20 8.4 226 84.3 42 15.7 6.109 0.013 
ra  2.5  -2.5  -2.5  2.5   

Fase 2       
Vodka 195 82.3 42 17.7 177 66.0 91 34.0 17.085 0.000 

ra  4.1  -4.1  -4.1  4.1   
Whisky 209 88.2 28 11.8 246 91.8 22 8.2 1.833 0.176 

ra  -1.4  1.4  1.4  -1.4   
Cerveja 29 12.2 208 87.8 49 18.3 219 81.7 3.522 0.061 

ra  -1.9  1.9  1.9  -1.9   
Aguardentes 321 97.5 6 2.5 264 98.5 4 1.5 0.700 0.403 

ra  -0.8  0.8  0.8  -0.8   
Vinho 172 72.6 65 27.4 207 77.2 61 22.8 1.462 0.227 

ra  -1.2  1.2  1.2  -1.2   
Shots 198 83.5 39 16.5 184 68.7 84 31.3 15.131 0.000 

ra  3.9  -3.9  -3.9  3.9   
Alcopops 230 97.0 7 3.0 256 95.5 12 4.5 0.807 0.369 

ra  0.9  -0.9  -0.9  0.9   
Outras 215 90.7 22 9.3 227 84.7 41 15.3 4.169 0.041 

ra  2.0  -2.0  -2.0  2.0   

 

 Comparando os tipos de bebida consumida observa-se pela tabela 58 que dos 26.3% 

dos estudantes que consome vodka nas duas fases 11.1% mantém esse consumo e 15.2% 

que não consumia passou a fazê-lo na segunda fase. Realça-se os 9.1% que aboliu o 

consumo na segunda fase e os 15.2% que passou a fazê-lo nesta mesma fase. 
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O Whisky é consumido nas duas fases por 1.8% dos estudantes e 8.1% que não 

consumia na primeira fase passou a fazê-lo na segunda. 

A cerveja é de todas as bebidas a mais consumida conforme já referido, sendo que 

mais de 70.0% dos estudantes mantêm esse consumo nas duas fases.  

A aguardente e os alcapops são das bebidas indicadas as menos consumidas, sendo 

que apenas 0.4% dos consumidores para ambas as bebidas mantém esse consumo nas 

duas fases. A percentagem dos estudantes que consomem vinho e shots nas duas fases é 

semelhante com valores de 8.9% e 11.3% respectivamente.  

Os valores residuais e o teste de qui quadrado encontrados indicam-nos a existência 

de diferenças estatísticas significativas entre as variáveis em estudo. 

 
Tabela 58 - Tipos de bebidas alcoólicas consumidas nas duas fases. 

 
Fase1 Não  Ra Sim Ra Total X2 p 

Fase 2 Nº %  Nº %  Nº %   
Vodka           

Não  326 64.6 7.3 46 9.1 -7.3 372 73.7 53.759 0.000 
Sim  77 15.2 -7.3 56 11.1 7.3 133 26.3   

Whisky           
Não  425 84.2 2.9 30 5.9 -2.9 455 90.1 8.225 0.004 
Sim  41 8.1 -2.9 9 1.8 2.9 50 9.9   

Cerveja           
Não  36 7.1 6.1 42 8.3 -6.1 78 15.4 36.853 0.000 
Sim  68 13.5 -6.1 359 71.1 6.1 427 84.6   

Aguardentes           
Não  489 96.8 4.7 6 1.2 -4.7 495 98.0 22.192 0.000 
Sim  8 1.6 -4.7 2 0.4 4.7 10 2.0   

Vinho           
Não  337 66.7 6.3 42 8.3 -6.3 379 75.0 40.237 0.000 
Sim  41 16.0 -6.3 45 8.9 6.3 126 25.0   

Shots           
Não  315 62.4 6.5 67 13.3 -6.5 382 75.6 41.664 0.000 
Sim  66 13.1 -6.5 57 11.3 6.5 123 24.4   

Alcopops           
Não  476 94.3 2.4 10 2.0 -2.4 486 96.2 5.653 0.017 
Sim  17 3.4 -2.4 2 0.4 2.4 19 3.8   

Outras           
Não  397 78.6 3.8 45 8.9 -3.8 442 87.5 14.456 0.000 
Sim  46 9.1 -3.8 17 3.4 3.8 63 12.5   

 
 
2.4 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM RITUAIS/PRAXES ACADÉMICAS 

 

Um dos objectivos deste nosso estudo consistia em determinar a influência dos 

rituais/praxes académicas no consumo de bebidas alcoólicas, pelo que colocamos aos 

estudantes um conjunto de afirmações insertas na tabela 59. 

Assim, na primeira fase quando lhes pedimos a sua concordância acerca da forma 

como são realizados os rituais/praxes académicas na sua escola, apenas 16.6% manifestou 

discordância, com valor percentual superior no sexo feminino.  
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Porém, quando questionados, se durante os rituais/praxes académicas faltaram às 

aulas pelo facto de terem consumido bebidas alcoólicas, verificamos uma percentagem de 

28.1% que afirmaram já ter ocorrido com valores percentuais semelhantes nos dois sexos. 

Por outro lado, em 21.8% dos participantes no estudo o consumo produziu esquecimento de 

factos ocorridos, com valores ligeiramente mais elevados nas raparigas. 

Confrontados com a questão se durante os rituais/praxes consumiam vários tipos de 

bebidas alcoólicas, 78.0% do total da amostra responderam afirmativamente embora o sexo 

feminino apresente valores ligeiramente superiores.  

O incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas por influência dos colegas foi sentido 

por 38.8%, com valores percentuais superiores nos rapazes.  

Acresce referir que entre os sexos o teste de qui quadrado e os valores residuais não 

traduzem diferenças de opinião nas várias questões formuladas. 

 
Tabela 59 – Opinião sobre rituais/praxes académicas por sexo na fase 1. 
 

Sexo Masculino  Feminino  Total 
Opinião Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Concorda c/ forma de realização de rituais          
Não 42 13.8 94 18.3 136 16.6   

ra  -1.7  1.7   2.756 0.097 
Sim 262 86.2 420 81.7 682 83.4   

ra  1.7  -1.7     
Faltou às aulas por ter bebido nos rituais         

Não 170 71.7 193 72.0 363 71.9 0.005 0.943 
ra  -0.1  0.1     

Sim 67 28.3 75 28.0 142 28.1   
ra  0.1  -0.1     

Esquecimento de factos por ter bebido/ rituais         
Não 191 80.6 204 76.1 395 78.2 1.476 0.224 

ra  1.2  -1.2     
Sim 46 19.4 64 23.9 110 21.8   

ra  -1.2  1.2     
Consume várias bebidas alcoólicas nos rituais         

Não 56 23.6 55 20.5 111 22.0 0.708 0.400 
ra  0.8  -0.8     

Sim 181 76.4 213 79.5 394 78.0   
ra  -0.8  0.8     

Sente que os colegas o incentivam ao consumo          
Não 135 57.0 174 64.9 309 61.2 3.359 0.067 

ra  -1.8  1.8     
Sim 102 43.0 94 35.1 196 38.8   

ra  1.8  -1.8     

 

Na segunda fase, ao questionarmos os estudantes sobre se faltaram às aulas por ter 

bebido nos rituais/praxes académicas, em 32.3% a resposta foi afirmativa, com maior 

incidência nos rapazes do que nas raparigas.  

O esquecimento de factos por ter bebido surgiu em 22.6%, da amostra com uma 

ocorrência ligeiramente superior entre os rapazes.  
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O consumo de vários tipos de bebidas alcoólicas ocorreu em 77.0% dos estudantes 

observando-se valores percentuais semelhantes entre os sexos.  

Finalmente, no que se refere à questão “sente que os colegas o incentivam ao 

consumo”, o valor percentual obtido dos que responderam afirmativamente é de 37.0%, com 

ligeiro aumento para o sexo masculino. Os valores residuais e o teste de qui quadrado para 

as variáveis em estudo face ao sexo não são estatisticamente significativos, (cf. tabela 60). 

 
Tabela 60 - Alguns comportamentos adoptados durante os rituais/praxes académicas por sexo na 

fase dois.  

Fase 1      
Sexo Masculino  Feminino  Total 

Comportamentos Nº % Nº % Nº % 
 

X2 
 

p 

Faltou às aulas por ter bebido nos rituais         
Não 157 66.2 185 69.0 342 67.7 0.446 0.504 

ra  -0.7  0.7     
Sim 80 33.8 83 31.0 163 32.3   

ra  0.7  -0.7     
Esquecimento de factos por ter bebido/ rituais         

Não 178 75.1 213 79.5 391 77.4 1.376 0.241 
ra  -1.2  1.2     

Sim 59 24.9 55 20.5 114 22.6   
ra  1.2  -1.2     

Consume varias bebidas alcoólicas nos rituais         
Não 54 22.8 62 23.1 116 23.0 0.009 0.926 

ra  -0.1  0.1     
Sim 183 77.2 206 76.9 389 77.0   

ra  0.1  -0.1     
Sente que os colegas o incentivam ao consumo          

Não 140 59.1 178 66.4 318 63.0 2.911 0.088 
ra  -1.7  1.7     

Sim 97 40.9 90 33.6 178 37.0   
ra  1.7  -1.7     

 

Todavia quando analisamos as respostas relativas ao incentivo dos colegas para o 

consumo de bebidas durante os rituais académicos, verificamos que 20.4% foi encorajado 

tanto na primeira como na segunda fase, enquanto que 18.4% sofreu essa influência só na 

primeira fase e 16.6% na segunda, (cf. tabela 61). 

 
 Tabela 61 – Incentivo ao consumo nas duas fases. 
 

Fase 2  Não   Sim   Total  
Fase 1  Nº % Nº %   

 
X2 

 
p 

Não  225 44.6 84 16.6 309 61.2   
ra  5.8  -5.8   33.095 0.000 

Sim   93 18.4 103 20.4 196 38.8   
ra  -5.8  5.8     

Total 318 63.0 187 37.0 505 100.0   

 

Associado aos rituais/praxes académicas o elevado consumo de bebidas alcoólicas 

leva por vezes a situações de embriaguez. Da totalidade dos consumidores, 58.4% da 



   
 

323

primeira fase e 59.4% da segunda referiram situações de embrieguez no decurso dos 

rituais/praxes académicas.  

Para estes estudantes o recurso ao serviço de urgência verificou-se em 2.0% na 

primeira fase, aumentando significativamente na segunda fase 5.0%, com valores residuais 

significativos. 

 
Tabela 62 – Número de estudantes embriagados e com recurso ao serviço de urgência por fase. 

 
Fase Fase 1 Fase 2 

Embriagues Nº % Nº % 
Embriagado nos rituais/praxes académicos     

Não 210 41.6 205 40.6 
ra  0.3  -0.3 

Sim 295 58.4 300 59.4 
ra  -0.3  0.3 

Se sim, recorreu ao serviço urgência     
Não 289 98.0 285 95.0 

ra  2.0  -2.0 
Sim 6 2.0 15 5.0 

ra  -2.0  2.0 

 

Na sequência das questões anteriores quisemos conhecer o comportamento desta 

variável nos dois sexos. Quer nos rapazes quer nas raparigas este facto atinge valores 

percentuais acima dos 50.0% nas duas fases.  

No que se refere ao teste de qui quadrado e aos valores residuais somente na 1ª fase 

do estudo encontramos diferenças estatísticas significativas (X2 = 4.370; p = 0.037), 

situando-se estas entre os rapazes que se embriagaram e entre as raparigas que não se 

embriagaram. (cf. tabela 63).  

 
Tabela 63 - Número e percentagem de estudantes embriagado durante as praxes académicas por 

fase. 
 

 

De entre os estudantes que sofreram episódios de embriaguez durante os rituais 

académicos, pelos resultados apresentados na tabela 64 é notório um substancial aumento 

destes episódios nos dois sexos com diferenças residuais significativas.  

 
 
 

Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Masculino  Feminino Masculino  Feminino 
Embriaguez nos rituais acadé. Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 87 36.7 123 45.9 88 37.1 117 43.7 
ra  -2.1  2.1  -1.5  1.5 

Sim  150 63.3 145 54.1 149 62.9 151 56.3 
ra  2.1  -2.1  1.5  -1.5 

Total  237 100.0 268 100.0 327 100.0 268 100.0 

Qui quadrado 4.370 2.221 

P  0.037 0.136 



   
 

324

 
Tabela 64 – Distribuição dos estudantes embriagados nos rituais académicos que recorreram ao 

serviço de urgência por sexo e fase.  
 

                                  Fase Fase 1 Fase 2  Total  
Sexo Nº % Nº % Nº % 

Masculino 3 25.0 9 75.0 12 100.00 
ra  -0.4  0.4   

Feminino 3 33.3 6 66.7 9 100.00 
ra  0.4  -0.4   

Qui quadrado    
p     

 

Dos estudantes, que em rituais/praxes académicas atingiram o estado de 

embriaguez, uma minoria recorreu ao serviço de urgência, sendo os rapazes os maiores 

utilizadores deste serviço neste contexto, na segunda fase. Embora nas raparigas se note 

um acréscimo da primeira para a segunda fase (2.1% vs 4.0%), é nos rapazes que este 

aumento é mais acentuado (2.0% vs. 6.0%). As diferenças encontradas não são contudo 

estatisticamente significativas, conforme tabela 65. 

 
Tabela 65- Recurso ao serviço de urgência por embriaguez nos rituais/praxes académicas por sexo 

e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
                                    Sexo Masculino  Feminino Masculino  Feminino 
Recurso serviço de urgência Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 147 98.0 142 97.9 140 94.0 145 96.0 
ra  0.0  0.0  -0.8  0.8 

Sim  3 2.0 3 2.1 9 6.0 6 4.0 
ra  0.0  0.0  0.8  -0.8 

Total  150 100.0 145 100.0 149 100.0 151 100.0 

Qui quadrado 0.002 0.674 

P  0.967 0.412 

 

Mas ao formularmos a todos os colaboradores no estudo a questão se durante os 

rituais académicos observaram colegas seus embriagados, obtivemos um valor percentual 

de 97.2% na primeira fase e 97.4% na segunda e destes 29.9% da primeira e 30.4% da 

segunda foram assistidos no serviço de urgência (cf. tabela 66).  

  
Tabela 66 - Observação de colegas embriagados nos rituais nas duas fases. 

Fases  Fase 1 Fase 2 
Colegas embriagados Nº % Nº % 
Observação de colegas embriagados em rituais     

Não 23 2.8 21 2.6 
Sim 795 97.2 797 97.4 

Se sim, recorreram ao serviço urgência     
Não 557 70.1 555 69.6 
Sim 238 29.9 242 30.4 

 

Efectuando uma análise comparativa entre sexo e fase, a tabela 67, demonstra existir 

uma consistência de valores no que se refere á observação de colegas seus embriagados. 
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Com efeito, 98.7% vs 98.0% do sexo masculino e 96.3% vs 97.1% das raparigas da primeira 

e segunda fase respectivamente afirmaram já ter observado colegas embriagados. 

 
Tabela 67 - Observação de colegas embriagados por sexo e fase durante os rituais académicos. 

Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Masculino  Feminino Masculino  Feminino 
Observ colegas embriagados Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 4 1.3 19 3.7 6 2.0 15 2.9 
ra  -2.0  2.0  -0.8  0.8 

Sim  300 98.7 495 96.3 298 98.0 499 97.1 
ra  2.0  -2.0  0.8  -0.8 

Total  304 100.0 514 100.0 304 100.0 514 100.0 

Qui quadrado 3.962 0.681 

P  0.047 0.409 

 

Dos estudantes observados em estado de embriaguez, verificamos pela tabela 68 

uma diminuição na segunda fase do valor percentual nos rapazes utilizadores de serviços 

hospitalares mas um aumento nas raparigas, mantendo os rapazes valores superiores nas 

duas fases. 

 
Tabela 68 - Recurso ao serviço de urgência após consumo de bebidas alcoólicas. 

Fase Fase 1 Fase 2 
                                              Sexo Masculino  Feminino Masculino  Feminino 
Recurso ao serviço de urgência Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não 197 65.7 360 72.7 199 66.8 356 71.3 
ra  -2.1  2.1  -1.4  1.4 

Sim  103 34.3 135 27.3 99 33.2 143 28.7 
ra  2.1  -2.1  1.4  -1.4 

Total  300 100.0 495 100.0 298 100.0 499 100.0 

Qui quadrado 4.440 1.838 

P  0.035 0.175 

 

Consumo de vários tipos de bebidas  

  

A maioria dos colaboradores no estudo (78.0% vs 77.0 %), nas duas fases, e durante 

as praxes académicas, consome vários tipos de bebidas alcoólicas, observando-se no 

entanto uma ligeira diminuição, sem significância estatística, deste comportamento na 

segunda fase (cf. tabela 69). 

Contudo, ao analisarmos o consumo dos vários tipos de bebida por sexo e fase 

verificamos que mais de dois terços dos estudantes de ambos os sexos e nas duas fases 

consomem vários tipos de bebidas alcoólicas, durante os rituais/praxes académicas, não se 

observando diferenças estatísticas significativas. 
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Tabela 69 – Consumo de vários tipos de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicas 

por fase e sexo. 

 
Fase Fase 1 Fase 2 

Sexo Masculino  Feminino 
 

Total  Masculino  Feminino 
 

Total  
Frequência Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não 56 23.6 55 20.5 111 22.0 54 22.8 62 23.1 116 23.0 

ra  0.8  -0.8    -0.1  0.1   
Sim  181 76.4 213 79.5 394 78.0 183 77.2 206 76.9 389 77-0 

ra  -0.8  0.8    0.1  -0.1   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 0.708  0.009  

p 0.400  0.926  

 

Procuramos ainda saber se dos 78.0% e 77.0% dos estudantes da primeira e 

segunda fase respectivamente que consumiram vários tipos de bebidas alcoólicas, a 

frequência com que o fizeram. Assim, pela tabela 70 verifica-se que 39.8% vs 35.2% dos 

estudantes, durante os rituais/praxes académicas, consumiram entre “três a cinco” tipos 

diferentes de bebidas alcoólicas e 18.0% vs 18.5% “mais de cinco” tipos diferentes. Denota-

se que da primeira para a segunda fase houve um aumento no consumo mais observável 

entre os que consumiram “uma a duas” bebidas e “mais de cinco” bebidas e um decréscimo 

na opção “três a cinco” bebidas.  

É interessante verificar, que as raparigas apresentam nas duas fases percentagens 

mais elevadas no consumo de “uma a duas” ou de “três a cinco” bebidas, que os rapazes 

não sendo significativa a diferença. 

No consumo de “mais de cinco” bebidas diferentes são os rapazes nas duas fases 

(22.1% vs 23.5%) que obtêm valor percentual superior e significativo. 

 
Tabela 70 - Diferentes tipos de bebidas alcoólicas consumidas nos rituais/praxes por sexo e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total 

Nº de bebidas Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 a 2 73 40.3 93 43.7 166 42.1 83 45.4 97 47.1 180 46.3 

ra  -0.7  0.7    -0.3  0.3   
3 a 5 68 37.6 89 41.8 157 39.8 57 31.1 80 38.8 137 35.2 

ra  -0.9  0.9    -1.6  1.6   
>=5 40 22.1 31 14.4 71 18.0 43 23.5 29 14.1 72 18.5 

ra  1.9  -1.9    2.4  -2.4   
Total 181 100.0 213 100.0 394 100.00 183 100.0 206 100.0 389 100.00 

Qui quadrado 3.785   6.335   
p 0.151   0.042   

 

Ausência às aulas por ter bebido   

 

Indica-nos a tabela 71 que 28.1% e 32.3% dos estudantes nas duas fases já faltaram 

ás aulas como consequência do consumo de bebias alcoólicas. Este comportamento regista-

se com maior relevância na segunda fase. 
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Quanto à sua distribuição por sexo, regista-se um aumento em ambos os sexos na 

fase dois, com valores percentuais semelhantes nas duas fases de estudo, não se 

observando diferenças estatísticas. 

Tabela 71 - Faltar às aulas como consequência de bebida nas praxes académicas por sexo e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total  

Ausencia Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não 170 71.7 193 72.0 363 71.9 157 66.2 185 69.0 342 67.7 

ra  -0.1  0.1    -0.7  0.7   
Sim  67 28.3 75 28.0 142 28.1 80 33.8 83 31.0 163 32.3 

ra  0.1  -0.1    0.7  -0.7   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 0.005   0.446   

p 0.943   0.504   

 

Dos estudantes que por consequência da bebida faltaram às aulas, em cerca de 

metade este comportamento ocorreu “até cinco vezes”, com valores percentuais 

aproximados nas duas fases. Com “seis a dez” ausências às aulas registou-se um valor 

percentual de 33.8% e 31.9%, mas preocupante são os 14.8% vs 20.2% de estudantes que 

faltaram “mais de onze” vezes, acentuado pelo facto de ter aumentado nos estudantes já em 

fase final do curso. As diferenças entre os grupos não são significativas tal como nos revela 

o teste de qui quadrado (cf. Tabela 72). 

Ainda na sequência dos resultados anteriores procuramos saber o comportamento 

desta variável face ao sexo. Pelos resultados insertos na tabela notamos que a assiduidade 

às aulas é maior nos rapazes que nas raparigas. Tanto na primeira como na segunda fase a 

ausência às aulas “até cinco vezes” e de “seis a dez vezes” é superior nas raparigas. Porém, 

quando o número de faltas se situa na opção “superior a onze”, são os rapazes que nas 

duas fases apresentam valores percentuais superiores com aumento na segunda fase e 

diferenças significativas.  

Tabela 72 – Frequência de ausência às aulas por ter bebido em função do sexo e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total 

Ausên. Aulas Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
<=5 33 49.3 40 53.3 73 51.4 33 41.3 45 54.2 78 47.9 

ra  -0.5  0.5    -1.7  1.7   
6- 10 22 32.8 26 34.7 48 33.8 25 31.3 27 32.5 52 31.9 

ra  -0.2  0.2    -0.2  0.2   
>=11 12 17.9 9 12.0 21 14.8 22 27.5 11 13.3 33 20.2 

ra  1.0  -1.0    2.3  -2.3   
Total 67 100.0 75 100.0 142 100.0 80 100.0 83 100.0 163 100.0 

Qui quadrado 0.986   5.536   
p 0.611   0.063   

 

Consequência do consumo 
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Questionados os estudantes sobre se durante os rituais académicos consome 

bebidas alcoólicas em quantidade para alterar o seu estado psico-fisiológico, observa-se 

pelos resultados apresentados na tabela 73 que nas duas fases a quase totalidade da 

amostra sente um estado psicológico de algum contentamento (92.5% vs 89.1%). Maior 

preocupação nos revelam os 7.1% vs 10.5% que atingem o estado de embriaguez, acrescida 

ainda pelo facto de esta situação registar um aumento na segunda fase e os 0.4% que 

ficaram em estado de coma.  

Analisando os resultados em função do sexo, a tabela evidencia que os rapazes, com 

valores percentuais de 11.8% vs 13.5% na primeira e segunda fase respectivamente 

ingerem bebidas alcoólicas em quantidade suficiente para atingir o estado de embriaguez, ou 

coma. As raparigas na sua quase totalidade bebem para ficar contente (96.3% vs 91.4%), 

sendo diminuto o percentual que na primeira fase bebe para ficar bêbeda aumentando 

substancialmente na segunda fase passando de 3.7% para 8.6%. O estado de coma, foi 

observado apenas nos rapazes. 

 
Tabela 73 - Consequências do consumo por sexo e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
              Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total 

Consequências Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Ficar contente 209 88.2 258 96.3 467 92.5 205 86.5 245 91.4 450 89.1 

ra  -3.4  3.4    -1.8  1.8   
Ficar bêbedo 26 11.0 10 3.7 36 7.1 30 12.7 23 8.6 53 10.5 

ra  3.2  -3.2    1.5  -1.5   
Ficar em coma 2 0.8 - 0.0 2 0.4 2 0.8 0 0.0 2 0.4 

ra  1.5  -1.5    1.5  -1.5   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 12.396   4.594   
p 0.002   0.101   

 

Era nossa convicção que durante os rituais/praxes académicas se verificaria um 

aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Efectivamente nas duas fases, em mais de 

metade do total da amostra confirmou-se esse aumento sendo os valores percentuais 

semelhantes entre as fases. Independentemente do contexto vivido, cerca de 40% dos 

estudantes mantiveram o habitual consumo de bebidas alcoólicas. Dos 4.8% vs 8.3% que 

referiram ter diminuído o consumo, registou-se um valor percentual mais elevado na 

segunda fase (cf. tabela 74). 

Não obstante os resultados já descritos, procuramos ainda conhecer a evolução 

quantitativa do consumo em ambos os sexos. Os resultados demonstram que nas duas 

fases o consumo durante os rituais/praxes aumentou nos rapazes e diminuiu nas raparigas. 

Entre os estudantes que “mantêm” o consumo assistiu-se a uma diminuição percentual na 

segunda fase em ambos os sexos. Por outro lado, nos estudantes que referiram ter 

“diminuído” o consumo verificou-se, na segunda fase, um aumento nos rapazes e raparigas 

não sendo significativa as diferenças entre os grupos. 
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Tabela 74 - Evolução do consumo nos rituais/praxes por fase e sexo. 
 
Fase Fase 1 Fase 2 

Sexo Masculino Feminino 
 

Total Masculino Feminino 
 

Total 

Consumo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Aumentou 123 51.9 136 50.7 295 51.3 131 55.3 127 47.4 285 5.1 

ra  0.3  -0.3    1.8  -1.8   
Manteve-se 102 43.0 120 44.8 222 44.0 90 38.0 115 42.9 205 40.6 

ra  -0.4  0.4    -1.1  1.1   
Diminuiu 12 5.1 12 4.5 24 4.8 16 6.8 26 9.7 42 8.3 

ra  0.3  -0.3    -1.2  1.2   
Total 237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 0.210   3.602   
p 0.900   0.165   

 
 

Consequências físicas  

 

Ao questionarmos os estudantes sobre se a ingestão do álcool lhes originou 

sintomatologia física deparamo-nos conforme tabela 75 com valores percentuais 

semelhantes entre as fases nas várias opções de resposta. Como reparamos em cerca de 

metade dos colaboradores a ingestão do álcool nunca originou sintomatologia física. No 

entanto, esta ocorreu “raramente” em 45.1% vs 46.3% dos estudantes nas duas fases, 

surgindo “frequentemente” em cerca de 5.0%. 

Comparando a ocorrência de sintomas físicos por sexo, cerca de 50.0% de rapazes e 

raparigas referiram “não” terem sentido sintomatologia física. Entre os que referiram ter 

ocorrido “raramente”, é o sexo masculino que nas duas fases atinge valores percentuais 

mais elevados (48.5% vs 47.7%). 

Numa baixa percentagem de estudantes a sintomatologia física foi sentida 

frequentemente, observando-se valores mais elevados no sexo feminino em ambas as fases. 

 
Tabela 75 - Sintomas físicos após consumo de bebidas alcoólicas nos rituais/praxes académicas por 

sexo e fase. 
 
Fase Fase 1 Fase 2 

              Sexo Masculino Feminino 
 

Total Masculino Feminino 
 

Total 

Sint. Físicos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não  111 46.8 140 52.2 251 49.7 113 47.7 133 49.6 246 48.7 

ra  -1.2  1.2    -0.4  0.4   
Raramente 115 48.5 113 42.2 228 45.1 113 47.7 121 45.1 234 46.3 

ra  1.4  -1.4    0.6  -0.6   
Frequentemente  11 4.6 15 5.6 26 5.1 11 4.6 14 5.2 25 5.0 

ra  -0.5  0.5    -0.3  0.3   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 2.088   0.358   
p 0.352   0.836   
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Sentimentos de culpa 
 
É sabido que após ingestão excessiva de bebidas alcoólicas poderão surgir 

sentimentos de culpa. Todavia no nosso estudo, das respostas obtidas com esta questão, a 

grande maioria dos estudantes referiu nunca ter sentido este sentimento, sendo que as 

percentagens obtidas são semelhantes nas duas fases. (cf. tabela 76). 

No que se refere à distribuição por sexo, os valores percentuais observados, não 

diferem substancialmente entre si, denotando-se contudo que entre as raparigas se 

registaram valores percentuais mais elevados entre os que referiram “nunca” e nos rapazes 

nas opções “frequentemente” na primeira fase e nas raparigas na segunda.  

 
Tabela 76 - Sentimentos de culpa após consumo de bebidas alcoólicas nos rituais académicos por 

sexo e fase. 
 

Fase Fase 1 Fase 2 
              Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total 

Sentimentos  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não  151 63.7 175 65.3 326 64.6 158 66.7 189 70.5 347 68.7 

ra  -0.4  0.4    -0.9  0.9   
Raramente 79 33.3 89 33.2 168 33.3 73 30.8 70 26.1 143 28.3 

ra  1.1  -1.1    1.2  -1.2   
Frequentemente  7 3.0 4 1.5 11 2.2 6 2.5 9 3.4 15 3.0 

ra  1.1  -1.1    -0.5  0.5   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 1.282   1.535   
p 0.527   0.464   

 

Contudo, ao procurarmos saber se os estudantes que se embriagaram referem 

sentimentos de culpa, constatamos que um pouco mais de metade continua a afirmar não ter 

esses sentimentos. Em 41.0% vs 35.7% “raramente”sentem tais sentimentos e apenas 2.7% 

vs 4.7% afirmaram a opção “frequentemente”. 

Entre os sexos os valores percentuais nas três opções de resposta não traduzem 

diferenças significativas, embora nos rapazes seja superior a percentagem dos que 

afirmaram “nunca” e nas raparigas “raramente” (cf. tabela 77). 

 
Tabela 77 - Sentimentos de culpa dos estudantes que se embriagam e recorreram ao serviço de 

urgência por sexo e fase. 
 

Fase Fase 1 Fase 2 
              Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total 

Sentimentos  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não  3 100.0 2 66.7 166 56.3 5 55.6 2 33.3 179 59.7 

ra  1.1  -1.1    0.8  -0.8   
Raramente - 0.0 1 33.3 121 41.0 4 44.4 2 33.3 107 35.7 

ra  -1.1  1.1    0.4  -0.4   
Frequentemente  - 0.0 - 0.0 8 2.7 - 0.0 2 33.3 14 4.7 

ra        -1.9  1.9   
Total  3 100.0 3 100.0 295 100.0 9 100.0 6 100.0 300 100.0 

Qui quadrado 
p 

Não aplicável  Não aplicável  
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Consequências físicas do consumo: 
 
Para a quase totalidade dos estudantes consumidores, o consumo de bebidas 

alcoólicas não originou consequências físicas. No entanto em 16.4%vs 13.3% a 

sintomatologia física ocorreu, após ingestão de bebidas alcoólicas, “uma ou várias vezes” 

nas duas fases. Os dados da tabela 78 revelam ainda um ligeiro decréscimo desta 

sintomatologia na segunda fase. 

Analisando a distribuição das consequenciais por sexo denota-se, alguma 

semelhança de valores nos que afirmaram “não” ter existido. Quer na primeira quer na 

segunda fase os valores percentuais são superiores nos rapazes no que se refere à 

ocorrência de sintomatologia física “uma ou varias vezes”, com decréscimo na segunda fase 

para ambos os sexos. 

 
Tabela 78 - Consequências físicas (ferimentos) após consumo nos rituais académicos por sexo e fase. 

Fase Fase 1 Fase 2 
              Sexo Masculino Feminino 

 
Total Masculino Feminino 

 
Total 

Consequências   Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não 194 81.9 228 85.1 422 83.6 202 85.2 236 88.1 438 86.7 

ra  -1.0  1.0    -0.9  0.9   
Uma vez 28 11.8 25 9.3 53 10.5 23 9.7 23 8.6 46 9.1 

ra  0.9  -0.9    0.4  -0.4   
Várias vezes 15 6.3 15 5.6 30 5.9 12 5.1 9 3.4 21 4.2 

ra  0.3  -0.3    1.0  -1.0   
Total  237 100.0 268 100.0 505 100.0 237 100.0 268 100.0 505 100.0 

Qui quadrado 1.010   1.169   
p 0.604   0.557   

 

Quantidade e tipo de bebida  

 
Nos rituais académicos a quantidade e o tipo de bebidas alcoólicas consumido é 

bastante diversificado conforme pode constatar-se pela tabela 79. Durante a primeira fase do 

estudo nos rapazes, as opções de escolha para dois a três copos estão fundamentalmente 

centradas na cerveja (37.1%), nos shots (35.4%) e no vinho (29.5%). A percentagem nos 

consumos de vodka (26.5%) e whisky (15.6%) são de considerar dado o elevado teor 

alcoólico destas bebidas. Mas, se repararmos nos estudantes que ingerem dois ou mais 

litros de bebida alcoólica, constatamos que a cerveja continua a ser a bebida mais 

consumida atingindo os 15.0%.  

Nas raparigas para quem ingere dois a três copos, observa-se uma preferência no 

tipo de bebida semelhante aos rapazes no que respeita aos shots com 55.2% que se 

configura como a bebida de eleição deste grupo, sendo seguido da cerveja com 50.4% e do 

vodka com 38.4%. Para quem ingere até um litro, a cerveja é a bebida mais consumida 

(22.8%) mas é de destacar os 6.7% que consome vinho e os 1,5% que consome shots. Nas 

estudantes que ingerem mais que um litro, continua a destacar-se a cerveja como a bebida 

mais consumida. 
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Tabela 79 - Quantidade e tipo de bebida consumida em rituais/praxe por sexo na fase 1. 

 
Quantidade Nenhum 2 -3 Copos Até 1 litro Até 2 litros Mais 2 

litros 
x p 

Sexo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %   
Masculino             
Vinho  142 59.9 70 29.5 18 7.6 4 1.7 3 1.3 3.684 0.456 
Whisky 197 83.1 37 15.6 2 0.8 0 0.0 1 0.4 7.106 0.069 
Vodka 171 72.2 63 26.6 1 0.4 2 0.8 0 0.0 11.020 0.012 
Cerveja 11 4.6 88 37.1 61 25.7 41 17.3 36 15.2 15.524 0.004 
Aguardente  233 98.3 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.297 0.586 
Shots 151 63.7 84 35.4 1 0.4 0 0.0 1 0.4 23.228 0.000 
Alcopops  229 96.6 7 3.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3.196 0.202 
Feminino             
Vinho  166 61.9 80 29.9 18 6.7 4 1.5 0 0.0   
Whisky 241 89.9 27 10.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0   
Vodka 162 60.4 103 38.4 3 1.0 0 0.0 0 0.0   
Cerveja 20 7.5 135 50.4 61 22.8 28 10.4 24 9.0   
Aguardente  265 98.9 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0   
Shots 116 43.3 148 55.2 4 1.5 0 0.0 0 0.0   
Alcopops  250 93.3 17 6.3 1 0.4 0 0.0 0 0.0   

 

A quantidade e o tipo de bebida consumida, na segunda fase, apresentam valores 

semelhantes aos da primeira com ligeiras oscilações. Com efeito, nos rapazes o consumo de 

dois a três copos diminui nas bebidas whisky, shots e cerveja e aumenta no consumo de 

vinho, vodka e aguardente. Nas raparigas diminui o consumo de whisky e shots e aumenta o 

consumo de vinho, vodka e cerveja. 

Para quem consome “até um litro” os rapazes aumentam a ingestão de vinho vodka e 

shots e diminuem o consumo de cerveja. Por sua vez nas raparigas só aumenta o consumo 

de cerveja. Quanto ao consumo “até dois litros” mantém-se o consumo de cerveja como 

bebida preferida tanto de rapazes como raparigas. Para um consumo “além dos dois litros” 

as raparigas só consomem cerveja e os rapazes optam pela cerveja e vinho 

preferencialmente (cf. tabela 80). 

 
Tabela 80 - Quantidade e tipo de bebida consumida em rituais/praxe por sexo na fase 2. 

 
Quantidade Nenhum 2 -3 Copos Até 1 litro Até 2 litros Mais 2 

litros 
x p 

Sexo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %   
Masculino             
Vinho  127 53.6 81 34.2 22 9.3 1 0.4 6 2.5 14.266 0.006 
Whisky 200 84.4 36 15.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 5.543 0.136 
Vodka 162 68.4 72 30.4 3 1.3 0 0.0 0 0.0 4.453 0.217 
Cerveja 13 5.5 80 33.8 60 25.3 42 17.7 42 17.7 32.274 0.00 
Aguardente  229 96.6 8 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.005 0.083 
Shots 155 65.4 78 32.9 3 1.3 1 0.4 0 0.0 8.137 0.043 
Alcopops  217 91.6 18 7.6 1 0.4 1 0.4 0 0.0 4.530 0.210 
Feminino             
Vinho  169 63.1 87 32.5 12 4.5 0 0.0 0 0.0   
Whisky 241 89.9 26 9.7 0 0.0 1 0.4 0 0.0   
Vodka 167 62.3 99 36.9 1 0.4 1 0.4 0 0.0   
Cerveja 24 9.0 138 51.5 65 24.3 23 8.6 18 6.7   
Aguardente  265 98.8 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0   
Shots 145 54.1 119 44.4 4 1.5 0 0.0 0 0.0   
Alcopops  256 95.5 12 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0   
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Atitudes de arrependimento 

 
Dado que a ingestão de maior ou menor quantidade de bebidas leva por vezes a uma 

tomada de atitudes e de comportamentos inadequados lesivos do próprio e duma sociedade 

de direito, conduzindo por vezes o sujeito a um posterior arrependimento, quisemos saber 

até que ponto tal situação ocorreu nos estudantes constituintes do nosso estudo. Os dados 

apresentados na tabela 81 revelam que em cerca de 90.0% dos estudantes esta situação 

nunca ocorreu, registando-se a ocorrência em 10.1% dos rapazes nas duas fases e nas 

raparigas em 3.4% e 7.1% da primeira e segunda fase respectivamente.  

 
Tabela 81 - Atitudes pelas quais se veio a arrepender após ter bebido nos rituais/praxes 

académicas em função do sexo. 
 

Fase Fase 1 Fase 2 
                 Sexo Masculino  Feminino Masculino  Feminino 
Arrependimento Nº % Nº % Nº % Nº % 
Não 213 89.9 259 96.6 213 89.9 249 92.9 

ra -3.1  3.1  -1.2  1.2  
Sim 24 10.1 9 3.4 24 10.1 19 7.1 

ra  3.1  -3.1  1.2  -1.2 
Total 237 100.0 268 100.0 237 100.0 268 100.0 
Qui quadrado 9.434 1.489 

P  0.002 0.222 

 
 

É o sexo masculino que, nas duas fases assume valores superiores entre os que 

tiveram atitudes de arrependimento mas, enquanto no sexo masculino ocorreu da primeira 

para a segunda fase uma diminuição do valor percentual (74.2% vs % 58.5%) nas raparigas 

assiste-se a um aumento dessas mesmas atitudes (25.8% vs 41.5%). 

 
Tabela 82 – Relação entre as atitudes de arrependimento nos estudantes embriagados nos rituais 

académicos por fase e sexo.  
 

                                  Fase Fase 1 Fase 2 
Sexo Nº % Nº % 

Masculino 23 74.2 24 58.5 
Feminino 8 25.8 17 41.5 

Total 31 100.0 41 100.0 

 

Entre os que responderam afirmativamente à questão anterior, verificamos nas duas 

fases, que são as “relações sexuais ocasionais” o comportamento que gera mais sentimento 

de arrependimento com 24.2% vs 25.5%. As situações de arrependimento como “falta de 

respeito a pessoas e bens” com (36.4% vs 11.6%) “conduzir embriagado” com (18.2% vs 

6.4%) e “figuras tristes” com (15.2% vs 14.9%) são também situações valorizadas pelos 

estudantes, (cf. tabela 83). 
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Tabela 83 - Atitudes de arrependimento devido ao consumo de bebidas alcoólicas por fase. 
 

Fase  Fase 1 Fase 2 
Atitudes Nº % Nº % 
Amnésia temporária 1 3.0 4 8,5 
Falta de respeito a pessoas e bens 12 36.4 5 11,6 
Preocupação exagerada c/ colegas - 0.0 1 2.1 
Relações sexuais ocasionais 8 24.2 12 25.5 
Agressões físicas 1 3.0 5 10.6 
Falar exageradamente de si - 0.0 3 6.4 
Figuras tristes 5 15.2 7 14.9 
Conduzir embriagado 6 18.2 3 6.4 
Faltar a aulas  - 0.0 2 4.3 
Ir para hospital - 0.0 1 2.1 

Total 33 100.0 43 100.0 

 
 
Problemas com agentes de segurança 

 
Dos alunos consumidores de bebidas alcoólicas em rituais/praxes académicas, só 

uma percentagem insignificante de 0.6% da primeira fase e 1.0% da segunda teve 

problemas com os agentes de segurança (cf. tabela 84). 

 
Tabela 84 - Problemas com agentes de segurança durante os rituais/praxes académicas por fase. 

 
Fase Fase 1 Fase 2 

Problemas Nº % Nº % 
Não 502 99.4 500 99.0 
Sim 3 0.6 5 1.0 

Total 505 100.0 505 100.0 

 
 
Ao pretendermos saber quais os problemas mais frequentemente ocorridos com os 

agentes de segurança, verificámos que o “conflito/agressão” com 75.0% vs 20.0% e a 

“detenção” com 25.0% vs 40.0%, são as razões mais evocadas pelos estudantes nas duas 

fases assim como o “excesso de barulho” com 40.0% na segunda fase, (cf. tabela 85).  

 
Tabela 85 - Problemas ocorridos com os agentes de segurança por fase. 
 

Fase  Fase 1 Fase 2 
Problemas  Nº % Nº % 
Detenção 1 25.0 2 40.0 
Excesso de barulho - 0.0 2 40.0 
Conflito e agressão 2 75.0 1 20.0 

Total 3 100.0 5 100.0 
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2.5 - EXPECTATIVAS E CRENÇAS DOS ESTUDANTES ACERCA DO ÁLCOOL 
 
 
Com o objectivo de conhecer as expectativas e crenças acerca do álcool, nos 

estudantes do ensino superior incluídos neste estudo, procedemos à aplicação do “Inventário 

de Expectativas e Crenças Pessoais Acerca do Álcool”, (IECPA) construído, validado e 

publicado por Pinto Gouveia, Ramalheira, Robalo, Borges e Almeida; em 1993. Trata-se de 

um instrumento psicométrico destinado a avaliar as expectativas individuais sobre os efeitos 

decorrentes da ingestão moderada de bebidas alcoólicas (GOUVEIA, 1993). 

Apresenta-se em escala do tipo Likert, com 61 itens conducentes ao cômputo de uma 

nota global e de notas correspondentes a seis dimensões ortogonais, isoladas com recurso a 

uma análise factorial dos itens com posterior rotação axial do tipo varimax. A sua validação 

incluiu população geral e doentes alcoólicos internados, conforme já descrito no capitulo da 

metodologia. 

Tratando o nosso estudo de uma população geral com ingestão moderada e mais 

ocasional de bebidas alcoólicas, achamos pertinente efectuar o estudo da homogeneidade 

dos factores ou seja a sua consistência interna, que foi conduzida através da realização dos 

coeficientes de correlação e do alfa de Cronbach, já que este é um indicador que permite 

medir a variância devido á heterogeneidade dos itens (Vaz Serra, 1994). 

Como verificamos pelos resultados apresentados na tabela 86, os valores da 

correlação item total podem classificar-se de bons nas duas fases, uma vez que se situam 

entre 0,744 e 0.904 na fase 1 e os 0,782 e 0.926 na fase 2. 

As oscilações dos valores do alpha de cronbach’s nas duas fases, são muito 

semelhantes variando na fase 1 entre os 0.823 no “F3 - efeitos positivos na actividade e 

humor” e 0.917 no “F1- Efeitos globais positivos e facilitação das interacções sociais” e na 

fase 2 entre os 0.823 no “F3 - efeitos positivos na actividade e humor” e 0.970 no “F5 – 

Desinibição sexual” podendo classificar-se de bons. Também os valores obtidos com o alpha 

total e o alpha standarizado podem classificar-se de bons. (cf. tabela 86). 
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Tabela 86 - Valores de alfa de cronbach’s para a amostra total nas duas fases. 
Fase Fase 1 Fase 2 

Factores Correlação 
item total 

Alfa 
cronbach’s 
sem item 

Correlação 
item total 

Alfa 
cronbach’s 
sem item 

F1 _ Efeitos globais positivos e facilitação 
das interacções sociais 

0.904 0.917 0.926 0.927 

F2 _ activação e prazer sexual 0.868 0.830 0.907 0.839 

F3 – Efeitos positivos na actividade e 
humor 

0.887 0.823 0.907 0.832 

F4 – escape a estados emocionais negativos 0.865 0.833 0.906 0.841 

F5 – Desinibição sexual 0.744 0.886 0.782 0.970 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos 
de si mesmo e da ansiedade avaliativa 

0.886 0.842 0.908 0.852 

Alfa cronbach’s 0.873 0.881 

Alfa cronbach’s ajustado 0.953 0.964 

 

 

Determinada a consistência interna dos factores da escala, procedemos ao cálculo 

das estatísticas para cada um dos factores nas duas fases e para o total da escala, cujos 

resultados se inserem na tabela 87.  

Os valores mínimos dos diferentes factores situam-se entre 2 e 25, e os máximos 

entre 10 e 109 na fase 1 e 10 e 115 na fase 2 nos factores F5 e F1, designados 

respectivamente por “Desinibição sexual” e “Efeitos globais positivos e facilitação das 

interacções sociais”. Por sua vez os índices médios oscilam nos mesmos factores entre os 

4.96 e os 53.63 na primeira fase e 4.79 e 52.46 na segunda.  

Os coeficientes de variação nas duas fases, revelam dispersões altas em todos os 

factores e os valores de assimetria e curtose indiciam curvas normocúrticas.  

Finalmente, no que concerne ao IECPA total, os valores mínimos e máximos bem 

como os valores médios, mantêm-se nos factores F5 e F1, e os coeficientes de variação 

continuam a apresentar dispersões altas em torno do valor médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

338

Tabela 87- Estatísticas relativas às Expectativas e Crenças Pessoais Acerca do Álcool por fase e 

IECPA total.  

Fase 1 Min Max Média Dp Sk K CV 

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

25 109 53.63 19.15 0.43 -0.45 35.7 

F2 - Activação e prazer sexual 12 50 19.52 7.40 1.12 0.78 37.9 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 16 60 25.49 7.99 0.99 0.68 31.3 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 11 43 20.01 7.00 0.75 0.00 34.9 

F5 – Desinibição sexual 2 10 4.96 2.24 0.38 -0.66 45.10 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de si 
mesmo e da ansiedade avaliativa 

10 37 16.52 5.73 0.87 0.20 34.6 

IECPA total 76 277 140.16 45.81 0.61 -0.25 32.6 

Fase 2  

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

25 115 52.46 20.76 0.65 -0.27 39.5 

F2 - Activação e prazer sexual 12 51 19.37 7.78 1.17 0.83 40.1 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 16 71 25.25 8.79 1.30 1.82 34.8 

F4 –Escape a estados emocionais negativos 11 53 19.84 7.55 0.97 0.73 38.0 

F5 – Desinibição sexual 2 10 4.79 2.17 0.43 -0.63 45.3 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de si 
mesmo e da ansiedade avaliativa 

10 42 16.33 6.15 1.11 1.00 37.6 

IECPA total 76 337 138.08 50.19 0.86 0.21 36.3 

 

 

  

Analisou-se a evolução do comportamento das expectativa e crenças pessoais 

acerca do álcool nas duas fases de estudos. Realizado o teste t para amostras 

emparelhadas verificamos que as correlações são entre os diversos factores positivas e 

significativas obtendo-se o valor mais elevado no factor f1 com (r=0.428) o que traduz uma 

variância explicada de 18.31% e o menor no factor f3 com 0.258 correspondendo a uma 

variância explicada de 6.65%. Por outro lado as diferenças de médias são também positivas 

em todos os factores o que traduz diminuição de expectativas na segunda fase mas o valor 

de t não é explicativo dado que as probabilidades encontradas não são estatisticamente 

significativas. 

 
 Tabela 88 – teste t emparelhado entre expectativas e crenças pessoais acerca do álcool. 

 

Variáveis r p Diferença Média t p 

F1 vs F1 0.428 0.000 1.166 1.225 0.221 

F2 vs F2 0.342 0.000 0.150 0.388 0.698 

F3 vs F3 0.258 0.000 0.239 0.525 0.600 

F4 vs F4 0.308 0.000 0.164 0.431 0.667 

F5 vs F5 0.361 0.000 0.168 1.513 0.131 

F6 vs F6 0.324 0.000 0.188 0.611 0.541 

IECPA vs IECPA 0.376 0.000 2.077 0.869 0.386 
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Expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e sexo. 
 

 Na continuação do estudo desta variável, procuramos saber se as expectativas e 

crenças pessoais cerca do álcool eram descriminadas pelo sexo. Realizado o teste t para 

amostras independentes, a probabilidade do teste de Levene veio revelar desigualdade de 

variâncias nos factores F2, F3, F6 e IECPA total da primeira fase e igualdade de variâncias 

na segunda fase em todos os factores e IECPA total. Nas duas fases os valores médios 

encontrados são superiores nos rapazes em todas as dimensões da escala, com diferenças 

estatísticas significativas em todos os factores excepto F1 e F4 da primeira fase. Na fase 2 

encontraram-se somente diferenças significativas nos factores F2 e F5. Face a estes 

resultados, comprovamos a existência de uma relação de dependência entre os factores 

constituintes do inventário das expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e o sexo 

apenas nos factores onde naqueles a existência de diferenças (cf. tabela 89). 

 

Tabela 89 - Teste t para amostras independentes entre as expectativas e crenças pessoais acerca do 

álcool por sexo e fase  

 
Sexo Masculino  Feminino  

Factores Média d. p. Média  d. p. 
Leven

ne 
(p) 

t p 

Fase 1        

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação 
das interacções sociais 

54.93 20.11 52.48 18.21 0.087 1.435 0.152 

F2 - Activação e prazer sexual 21.09 8.20 18.14 6.30 0.000 4.494 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 26.40 8.64 24.69 7.28 0.002 2.393 0.017 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 20.54 7.31 19.54 6.69 0.120 1.602 0.110 

F5 – Desinibição sexual 5.33 2.31 4.63 2.12 0.375 3.577 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos 
de si mesmo e da ansiedade avaliativa 

17.15 6.00 15.97 5.43 0.040 2.299 0.022 

IECPA total 145.46 49.03 135.46 42,31 0.008 2.438 0.015 

Fase 2  

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação 
das interacções sociais 

52.76 20.66 52.20 20.89 0.834 0.306 0.760 

F2 - Activação e prazer sexual 20.19 7.71 18.65 7.79 0.848 2.235 0.026 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 25.85 8.77 24.72 8.79 0.427 1.436 0.152 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 20.26 7.79 19.48 7.32 0.384 1.153 0.249 

F5 – Desinibição sexual 5.01 2.25 4.60 2.09 0.195 2.128 0.034 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos 
de si mesmo e da ansiedade avaliativa 

16.40 5.96 16.27 6.31 0.721 0.228 0.820 

IECPA total 140.49 50.15 135.94 50.21 0.665 1.017 0.310 
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Expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e escolas 
 

 A curiosidade em saber como as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool 

divergiam nos estudantes das diferentes escolas levou-nos a efectuar uma análise de 

variância a um factor (ANOVA). Os resultados insertos na tabela 90 demonstram que, nas 

duas fases de estudo, é na escola superior de Tecnologia que os estudantes possuem 

expectativas e crenças mais elevadas em todos os factores.  

Para as restantes escolas, notamos que na fase 1, o factor F1 (Efeitos globais 

positivos e facilitação das interacções sociais) é secundado pelos estudantes da escola 

superior de Saúde, o factor F3 (efeitos positivos pela actividade e humor) pelos estudantes 

da escola superior Agrária e os factores F2, (activação e prazer sexual), F4 (escape a 

estados emocionais positivos) F5 (desinibição sexual) e F6 (diminuição de sentimentos 

negativos de si mesmo e da ansiedade avaliativa) pelos estudantes da escola superior de 

Educação. 

 Na fase 2 o quadro acima descrito é ligeiramente alterado, já que os factores F1, F4, 

F5 e F6, surgem em segundo lugar nos estudantes que representam a escola superior de 

Educação e os factores F2 e F3 pelos estudantes da escola superior de Saúde. São os 

estudantes da escola superior Agrária que na globalidade apresentam menores expectativas 

e crenças acerca do álcool.  

Entre as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e as Escolas denotam-se 

diferenças significativas apenas nos factores F2, F5 nas duas fases e para o total da escala 

(IECPA) na primeira fase. Realizado o testes post- hoc de Tukey somente se encontraram 

diferenças nos valores médios no factor F2 entre os estudantes das escolas de Saúde e 

Tecnologia (p=0,002) e entre as escolas de Tecnologia e Educação (p=0.0401).  

 
Tabela 90 - Análise de variância entre as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e os 

estudantes consumidores das diferentes escolas por fase. 
 
Escolas Saúde Tecnologia Educação Agrária  

Factores Média dp Média dp Média dp Média dp F p 
Fase 1           

F1 52.34. 16.30 55.60 20.29 51.54 19.77 49.50 14.88 2.00 0.112 
F2 18.29 6.03 20.70 7.89 18.50 7.42 17.74 5.99 4.54 0.004 
F3 24.90 6.68 26.00 8.46 25.00 8.48 25.09 6.18 0.71 0.546 
F4 19.04 5.84 20.76 7.38 19.44 7.34 19.28 5.88 2.02 0.110 
F5 4.70 1.91 5.23 2.31 4.78 2.34 4.25 2.01 23.13 0.025 
F6 15.87 4.91 17.14 6.09 15.95 5.75 15.71 4.88 2.04 0.106 

IECPA 135.17 37.72 145.76 48.76 135.23 47.44 131.62 36.23 2.37 0.069 
Fase 2            

F1 50.51 19.34 53.49 21.48 53.46 21.40 47.41 16.53 1.24 0.294 
F2 18.90 7.99 20.21 7.88 18.55 7.58 17.22 6.33 2.37 0.070 
F3 25.51 9.92 25.77 8.75 24.42 8.30 23.19 6.26 1.24 0.294 
F4 19.11 7.61 20.36 7.89 19.90 7.15 18.06 5.40 1.33 0.264 
F5 4.60 2.01 5.04 2.27 4.61 2.11 4.09 1.95 2.78 0.040 
F6 15.93 6.16 16.63 6.25 16.34 6.20 15.34 5.02 0.62 0.600 

IECPA 134.57 50.50 141.51 51.49 137.29 49.63 125.31 38.16 1.27 0.283 
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Relação entre expectativas e crenças pessoais acerc a do álcool e sentimentos de 
“aceitação” e “admiração” para com os colegas que n ão bebem. 
 
 

 Quisemos determinar de que modo os sentimentos de “aceitação” e “admiração” para 

com os colegas que não bebem, influenciaram as expectativas e crenças acerca do álcool.  

Assim, pelos dados obtidos com o teste de UMW e apresentados na tabela 91, 

notamos que na fase 1 a ordenação média do sentimento de “aceitação” é superior à do 

sentimento de “admiração” nos factores F1, F2 e F5. Na fase 2 esta superioridade observa-

se em todos os factores, mas as diferenças encontradas nas duas fases não são 

estatisticamente significativas, o que comprova a relação de independência entre as 

variáveis em estudo, excepto na activação do prazer sexual que apresenta diferenças 

significativas.  

 
Tabela 91 - Teste U Mann Whitney entre as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e os 

sentimentos de “aceitação” e “admiração” para com os colegas que não bebem. 
 

Sentimentos Aceitação Admiração 
Factores Ordenação 

média. 
Ordenação 

média. 

UMW   
p 

Fase 1     

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

253.40 247.82 16752.50 0.752 

F2 - Activação e prazer sexual 253.66 246.44 16641.00 0.682 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 252.29 253.57 17044.50 0.942 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 250.68 262.02 16360.00 0.520 

F5 – Desinibição sexual 254.64 241..31 16225.00 0.445 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de 
si mesmo e da ansiedade avaliativa 

251.23 259.14 16593.50 0.653 

IECPA total 252.48 252.62 17122.00 0.994 

Fase 2      

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

256.82 225.72 13315.50 0.097 

F2 - Activação e prazer sexual 257.69 220.34 12938.50 0.045 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 256.80 225.86 13325.00 0.098 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 256.09 230.26 13633.00 0.168 

F5 – Desinibição sexual 256.93 225.04 13268.00 0.085 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de 
si mesmo e da ansiedade avaliativa 

254.90 237.59 14146.50 0.354 

IECPA total 256.88 225.31 13287.00 0.092 

 

Realizado este mesmo teste, mas para com os colegas que bebem verificamos que o 

sentimento de “aceitação” é maior em todos os factores na fase 1 e menor na fase 2, 

denotando-se uma vez mais relação de independência entre as variáveis dado que as 

diferenças encontradas não são significativas, excepto na activação do prazer esxual, (cf. 

tabela 92). 
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Tabela 92 - Teste U Mann whitney entre as expectativas e crenças acerca do álcool e sentimentos 
de “aceitação” e “admiração” para com os colegas que bebem. 

Sentimentos Aceitação Admiração 
Factores Ordenação 

média. 
Ordenação 

média. 

UMW   
p 

Fase 1     

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

252.88 153.57 1047.00 0.072 

F2 - Activação e prazer sexual 251.62 242.79 1671.50 0.872 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 251.84 227.21 1562.50 0.655 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 252.39 188.79 1293.50 0.249 

F5 – Desinibição sexual 252.93 150.64 1026.50 0.061 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de 
si mesmo e da ansiedade avaliativa 

252.31 193.93 1329.50 0.289 

IECPA total 252.49 181.64 1243.50 0.199 

Fase 2      

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

251.64 277.43 1558.00 0.641 

F2 - Activação e prazer sexual 250.48 360.00 980.00 0.046 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 250.69 344.79 1086.50 0.088 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 251.06 318.93 1267.50 0.219 

F5 – Desinibição sexual 251.62 278.71 1549.00 0.620 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de 
si mesmo e da ansiedade avaliativa 

251.21 307.93 1344.50 0.303 

IECPA total 251.08 316.86 1282.00 0.234 

Relação entre expectativas e crenças pessoais acerc a do álcool e consumo durante os 
rituais/praxes académicas. 
 
Quando comparamos o consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais académicos 

com as expectativas e crenças acerca do álcool, confrontamo-nos com uma 

proporcionalidade directa entre os jovens que referiram terem aumentado o consumo de 

bebidas e as referidas expectativas em todos os factores nas duas fases, revelando ainda o 

teste de Kuskall Wallis que as ordenações médias eram menores nos estudantes cujo 

consumo diminuiu, com diferenças estatísticas significativas. (cf. tabela 93).  

 
Tabela 93 – Teste de KW entre as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e o consumo nos 

rituais/praxes académicas, nas duas fases.  
Consumo  Aumento  Manteve  Diminuiu  

Factores Ordenação 
média 

Ordenação 
média 

Ordenação 
média 

 
p 

Fase 1     0.000 
F1 284.34 224.80 175.60 0.000 
F2 278.75 230.50 183.15 0.000 
F3 280.95 226.61 195.40 0.000 
F4 280.41 228.17 186.92 0.000 
F5 282.64 227.73 166.83 0.000 
F6 274.98 233.95 191.98 0.001 

iecpa 283.25 225.91 177.17 0.000 
Fase 2      

F1 289.60 215.33 212.06 0.000 
F2 288.93 217.84 203.93 0.000 
F3 282.52 224.61 210.19 0.000 
F4 283.03 224.94 205.50 0.000 
F5 290.90 216.91 196.32 0.000 
F6 280.44 227.42 209.30 0.000 

iecpa 288.61 217.87 205.70 0.000 
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Relação entre expectativas e crenças pessoais acerc a do álcool e estado de embriaguez 
durante os rituais/praxes académicas. 
 

 
O estudo da relação entre as expectativas e crenças acerca do álcool e o estado de 

embriaguez durante os rituais/praxes académicas foi efectuado através dum teste t para 

diferenças de médias. Notamos pelos resultados apresentados na tabela 94 que são os 

estudantes que consomem mas não se embriagam que apresentam nas duas fases menores 

expectativas e crenças em todos os factores que os seus colegas que se embriagam com 

diferenças estatísticas altamente significativas, o que demonstra a relação de dependência 

entre as variáveis em estudo. 

 
Tabela 94 – teste t para amostras independentes entre as expectativas e crenças pessoais acerca do 

álcool e o estado de embriagues nos rituais/praxes académicas. 
 

Estado de embriaguez Não Sim   
Factores Média d. p. Média  d. p. 

Levenne 
(p) 

 
t p 

Fase 1         

F1 - Efeitos globais  positivos e 
facilitação das interacções sociais 

45.70 17.52 59.28 18.26 0.505 -8.376 0.000 

F2 - Activação e prazer sexual 17.08 6.28 21.26 7.65 0.001 -6.728 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e 
humor 

22.85 7.27 27.37 7.95 0.092 -6.524 0.000 

F4 – Escape a estados emocionais 
negativos 

17.47 6.38 21.82 6.87 0.231 -7.220 0.000 

F5 – Desinibição sexual 4.20 2.10 5.50 2.17 0.765 -6.723 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos 
negativos de si mesmo e da ansiedade 
avaliativa 

14.78 5.20 17.76 5.77 0.030 -6.054 0.000 

IECPA total 122.09 41.65 153.02 44.33 0.242 -7.920 0.000 

Fase 2        

F1 - Efeitos globais  positivos e 
facilitação das interacções sociais 

44.26 17.96 58.08 20.71 0.003 -7.972 0.000 

F2 - Activação e prazer sexual 16.86 6.43 21.10 8.16 0.000 -6.515 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e 
humor 

22.70 7.67 27.00 9.09 0.001 -5.728 0.000 

F4 – Escape a estados emocionais 
negativos 

17.16 6.14 21.68 7.87 0.000 -7.238 0.000 

F5 – Desinibição sexual 3.98 1.95 5.35 2.15 0.078 -7.286 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos 
negativos de si mesmo e da ansiedade 
avaliativa 

14.44 5.05 17.64 6.49 0.000 -6.209 0.000 

IECPA total 119.40 42.48 150.85 51.10 0.000 -7.515 0.000 

 

  

Também ao procuramos saber se o esquecimento de factos por ter bebido tinha 

relação com as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool, os dados obtidos e 

apresentados na tabela 95, demonstram que as expectativas e crenças nas duas fases, são 

mais elevadas e significativas nos estudantes em que tais factos já ocorreram. 



   
 

344

Tabela 95 – Relação entre o esquecimento pelo facto de ter bebido durante os rituais académicos e 

as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool. 

Esquecimento de factos Não Sim   
Factores Média d. p. Média  d. p. 

Levenne 
(p) 

 
t p 

Fase 1         

F1 - Efeitos globais  positivos e 
facilitação das interacções sociais 

51.07 18.74 62.82 17.78 0.632 -5.880 0.000 

F2 - Activação e prazer sexual 18.76 7.05 22.28 7.97 0.062 -4.495 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e 
humor 

24.63 7.74 28.60 8.10 0.271 -4.704 0.000 

F4 – Escape a estados emocionais 
negativos 

19.26 6.80 22.69 7.09 0.395 -4.621 0.000 

F5 – Desinibição sexual 4.73 2.18 5.79 2.24 0.951 -4.463 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos 
negativos de si mesmo e da ansiedade 
avaliativa 

15.89 5.67 18.78 5.39 0.872 -4.762 0.000 

IECPA total 134.36 44.70 160.97 43.87 0.933 -5.543 0.000 

Fase 2        

F1 - Efeitos globais  positivos e 
facilitação das interacções sociais 

49.66 19.72 62.11 21.46 0.058 -5.811 0.000 

F2 - Activação e prazer sexual 18.46 7.37 22.52 8.35 0.010 -4.679 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e 
humor 

24.40 8.58 28.19 8.92 0.113 -4.116 0.000 

F4 – Escape a estados emocionais 
negativos 

18.76 6.99 23.57 8.22 0.019 -5.668 0.000 

F5 – Desinibição sexual 4.50 2.10 5.79 2.14 0.522 -5.715 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos 
negativos de si mesmo e da ansiedade 
avaliativa 

15.67 5.85 18.73 6.60 0.108 -4.614 0.000 

IECPA total 131.46 47.76 160.81 51.86 0.085 -5.660 0.000 

 

 

2.6 – ESTIMATIVA DE RISCO 

 

As estatísticas da estimativa de risco do consumo de bebidas alcoólicas 

apresentaram para a fase 1, um valor mínimo de 23 e um máximo de 41 ao que lhe 

corresponde uma média de 27.84 e um desvio padrão de 3.00. Para a fase 2 os valores 

oscilaram entre 24 e 39 sendo a média de 28.50 e desvio padrão de 3.02, o que traduz um 

aumento da estimativa de risco nesta fase com diferenças significativas (t= -3.43; p= 0.001). 

Em ambas as fases o coeficiente de variação, é classificado de baixo, e os valores de 

assimetria e curtose indiciam curvas normocurticas, (cf. tabela 96).  

  
 Tabela 96 - Estatísticas relativas à estimativa de risco por fase. 
 

Estimativa Risco Min Max Média Dp Sk K Ks (p) CV t p 

Fase 1 23 41 27.84 3.00 0.809 0.786 0.000 10.77 -3.43 0.001 

Fase 2  24 39 28.50 3.02 0.680 0.172 0.000 10.59   
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Analisada a estimativa de risco por sexo em cada uma das fases, observa-se pelos 

resultados da tabela 97 que o sexo masculino apresenta estimativa de risco mais elevados 

que o feminino com diferenças estatísticas significativas. Denota-se ainda um aumento 

médio de consumo em ambos os sexos da primeira para a segunda fase do estudo. 

 
 Tabela 97 – Teste t para diferença de médias entre estimativa de risco por sexo e fase. 
 

Sexo  Masculino Feminino  
Fase Média d. p. Média  d. p. 

Levenne 
(p) t p 

Fase 1  28.13 3.08 27.58 2.92 0.252 2.070 0.039 

Fase 2  28.95 3.11 28.09 2.87 0.210 3.224 0.001 

 

 Ao comparar-se a evolução da estimativa de risco nas duas fases, verifica-se pelos 

resultados do teste t emparelhado uma correlação positiva fraca (r=0.340) o que permite 

afirmar que um aumento da estimativa de risco na fase 1 conduz a um aumento da mesma 

na fase 2.  

No que respeita ao sexo, tanto para os rapazes como para as raparigas, os valores 

da correlação são positivos fracos mas significativos. Por sua vez, ao obterem-se valores 

negativos na diferença das médias da estimativa de risco, significa que esta foi maior no 

segundo momento de avaliação traduzindo-se em valores explicativos. 

 
Tabela 98 – teste t emparelhado entre estimativa de risco por sexo e fase  

 
 r p Diferença Média t p 

Est. Risco1 vs Est. Risco2 0.340 0.000 -0.651 -4.228 0.000 

Masculino fase1 vs Masculino fase 2  0.332 0.000 -0.814 -3.499 0.001 

Feminino fase1 vs Feminino fase 2 0.332 0.000 -0.5074 -2.478 0.014 

 

 
Tendo por base a fórmula estatística descrita no capítulo da metodologia e face aos 

valores médios e desvio padrão obtidos efectuamos os respectivos grupos de corte. Dos 

resultados que se apresentam na tabela 99 verifica-se que 38.6% dos inquiridos na primeira 

fase e 45.0% da segunda foram classificados de alto risco. Para estes percentuais, 

contribuíram 43,0% vs 34.7% e 49.4% vs 41.0% dos rapazes e raparigas respectivamente da 

primeira e segunda fase. De referir ainda que no sexo masculino se obtiveram valores de 

47.3% de baixo risco e no feminino de 53.0% na primeira fase com diferenças estatísticas 

entre grupos conforme resultado obtido com o teste do qui quadrado (x2=3.85; p=0.014). Já 

na fase 2, 36.3% dos rapazes e 48.5% das raparigas apresentam valores de baixo risco, 

sendo também significativa a diferença entre os grupos em estudo (x2=7.88: p=0.019). 

 Quanto à classificação de risco por fase, da análise da mesma tabela denota-se um 

aumento de alto risco na segunda fase em ambos os sexos, (43.0% vs. 49.4%) nos rapazes 
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e (34.7% vs 41.0%) nas raparigas e consequente diminuição de baixo risco mantendo o risco 

moderado alguma estabilidade nas duas fases. 

 
Tabela 99 – Classificação do risco por sexo e fase. 
 

Sexo Masculino   Feminino  Total 
Classificação  Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Fase 1         
Baixo  112 47.3 142 53.0 254 50.3   

ra  -1.3  1.3     
Moderado  23 9.7 33 12.3 56 11.1 3.85 0.0145 

ra  -0.9  0.9     
Alto 102 43.0 93 34.7 195 38.6   

ra  1.9  -1.9     
Total 237 100.0 268 100.0 505 100.0   

Fase 2          
Baixo  86 36.3 130 48.5 216 42.8   

ra  -2.8  2.8     
Moderado  34 14.3 28 10.4 62 12.3 7.88 0.0190 

ra  1.3  -1.3     
Alto 117 49.4 110 41.0 227 45.0   

ra  1.9  -1.9     
Total 237 100.0 268 100.0 505 100.0   

 

 Ao procurarmos determinar o modo como se comportou a estimativa de risco, a 

tabela 100 evidência com diferenças estatísticas significativas que cerca de um quarto da 

amostra (23.2%) mantêm classificação de alto risco nas duas fases de estudo. Nota-se 

também que 16.2% dos estudantes que na primeira fase foram considerados de baixo risco 

passaram na segunda para uma classificação de alto risco, enquanto que 10.9% de alto 

risco da primeira passaram para baixo na segunda fase.  

 
  Tabela 100 - Classificação de estimativa de risco nas duas fases. 
 

Fase 2  Baixo  Moderado  Alto  Total  
Fase 1  Nº % Nº % Nº %   

 
X2 

 
p 

Baixo  143 28.3 29 5.7 82 16.2 254 50.3   
ra  6.2  -0.6  -5.8     

Moderado  18 83.6 10 2.0 28 5.5 56 11.1 42.839 0.000 
ra  -1.7  1.3  0.8     

Alto 55 10.9 23 4.6 117 23.2 195 38.6   
ra  -5.2  -0..3  5.4     

Total 216 42.80 62 12.3 227 45.0 505 100.0   

 
 
Relação entre estimativa de risco e escola 

  
 No intuito de determinar se a estimativa de risco oscilava face às diferentes escolas 

que constituem o complexo escolar do Instituto Politécnico de Viseu, aplicou-se o teste 

análise de variância (Anova a um factor), verificando-se pelos valores encontrados similitude 

nas suas estimativas nas duas fases de estudo não traduzidas em diferenças estatísticas (cf. 

tabela 101), e os coeficientes de variação permitem classificar o desvio encontrado de baixo.  

 
Tabela 101 – Estatísticas relativas á estimativa de risco de consumo de bebidas alcoólicas por 

escola.  
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Escolas Min Max Média  Dp CV F  p 

Fase 1         
Saúde 24 41 27.53 3.07 11.15 0.573 0.633 
Tecnologia  24 40 27.87 2.99 10.72   
Educação  23 40 28.04 3.04 10.84   
Agrária  24 33 27.96 2.85 10.19   

Fase 2        
Saúde 24 39 28.18 3.12 11.07   
Tecnologia  24 39 28.62 3.04 10.62 0.995 0.395 
Educação  24 37 28.68 2.94 10.25   
Agrária  24 34 27.97 2.67 9.54   

 
 

 
2.7 - NÍVEIS DE CONSUMO  
 
 

 Inicia-se a exploração dos dados desta variável com a apresentação das estatísticas 

que apresentam na primeira fase um valor mínimo de 1 e um máximo de 17, sendo a média 

de 4.43 e desvio padrão de 2.97. O coeficiente de variação é elevado uma vez que a 

dispersão em função da média se situa nos 67.04%. Na segunda fase mantêm se o valor 

mínimo sendo o máximo de 16, a média de 4.32 e o desvio padrão de 2.82 (cf. tabela 102). 

Comparando os índices médios dos níveis de consumo por fase, verificamos que foram mais 

elevados na primeira fase, não sendo significativa a diferença, (t=0.585; p=0.559). 

 Tabela 102 - Estatísticas relativas ao nível de consumo por fase. 
 

Estimativa Risco  Min Max Média Dp Sk K Ks (p) CV t p 

Fase 1 1 17 4.435 2.974 0.963 0.847 0.000 67.04 0.585 0.559 

Fase 2  1 16 4.328 2.827 1.119 1.617 0.000 65.27   

 

O sexo feminino apresenta na fase 1, um nível médio de consumo superior ao 

masculino com valores de “teste t” não significativo na primeira fase mas significativo na 

segunda,  

 
 Tabela 103 – Teste t para diferença de médias entre níveis de consumo, fase e sexo. 
 

Sexo Masculino  Feminino   
Fase Média  Dp Média  Dp 

Levenne 
(p) 

 
t 

 
p 

Fase 1 4.409 3.111 4.459 2.852 0.467 -0.187 0.852 

Fase 2 4.70 3.204 4.01 2.405 0.000 2.722 0.007 
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Com efeito, o teste t emparelhado confirma os resultados acima apresentados já que 

a diferença de médias é positiva (0.099) mas não significativa (t= 0.657; p= 0.511). O valor 

da correlação também se apresenta positivo fraco (r=0.320) e significativo o que nos permite 

afirmar que para um aumento dos níveis de consumo da primeira fase corresponderá um 

aumento na segunda e vice-versa. Comparando o consumo nas duas fases por sexo, 

observa-se na fase 1 um menor consumo mas não significativo entre os rapazes e maior e 

significativo entre as raparigas (cf. tabela 104) 

 
Tabela 104 – teste t emparelhado entre níveis de consumo por fase e sexo 

 

Variáveis r p Diferença Média t p 

Nível de consumo 1º fase vs 2ª fase 0.320 0.000 0.0990 0.657 0.511 

Masculino fase1 vs masculino fase 2  0.341 0.000 -0.2953 -1.254 0.211 

Feminino fase 1 vs feminino fase 2 0.305 0.000 0.4477 2.350 0.020 

 

Com base no valor médio e desvio padrão, efectuamos a classificação dos níveis de 

consumo constituindo três grupos de corte conforme tabela 105. Dos resultados nela 

insertos, denota-se que somente 11.7% e 12.1% da total da amostra respectivamente da 

primeira e segunda fase de estudo, têm um nível de consumo classificado de moderado e os 

classificados de baixo e alto consumo correspondem a 44.4% vs 46.3% e 44.0% vs 41.6% 

respectivamente. Estas percentagens aliás, são muito próximas às encontradas tanto para o 

sexo masculino como feminino, não se traduzindo as diferenças em valores significativos.  

 
Tabela 105 – Classificação dos níveis de consumo por sexo e fase. 
 

Sexo  Masculino (N= 237)  Feminino (N=268) Total (N= 505) 
Classificação  Nº % Nº % Nº % 
Fase 1       
Baixo  111 46.8 113 42.2 224 44.4 

ra  1.1  -1.1   
Moderado  30 12.7 29 10.8 59 11.7 

ra  0.6  -0.6   
Alto 96 40.5 126 47.0 222 44.0 

ra  -1.5  1.5   
 Qui 2.194  P0.334  
Fase 2       
Baixo  106 44.7 128 47.8 234 46.3 

ra  -0.7  0.7   
Moderado  25 10.5 36 13.4 61 12.1 

ra  -1.0  1.0   
Alto 106 44.7 104 38.8 210 41.6 

ra  1.3  -1.3   
 Qui 2.176 p= 0.337   

     
 
 
 Ao compararmos os níveis de consumo nas duas fases a tabela 106 evidencia com 

diferenças estatísticas significativas que 24.6% da amostra mantêm uma classificação de 

alto consumo nas duas fases de estudo. Por outro lado, 11.5% dos estudantes que na 
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primeira fase foram considerados de baixo consumo passaram na segunda para uma 

classificação de alto consumo, enquanto que 14.5% de alto consumo da primeira passaram 

para baixo consumo na segunda fase.  

 
  Tabela 106 – Comparação dos níveis de consumo nas duas fases. 
 

Fase 2  Baixo  Moderado  Alto  Total  
Fase 1  Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Baixo  137 27.1 29 5.7 58 11.5 224 44.4   
ra  6.0  0.5  -6.4     

Moderado  24 4.8 7 1.4 28 5.5 59 11.7 44.594 0.000 
ra  -0.9  -0.1  1.0     

Alto 73 14.5 25 5.0 124 24.6 222 44.0   
ra  -5.4  -0.5  5.8     

Total 234 46.3 61 12.1 210 41.6 505 100.0   

 
 
Relação entre níveis de consumo e escolas 

 
 A tabela 107 dá-nos a informação que os valores mínimos em todas as escolas nas 

duas fases de estudo são de 1 e o máximos oscilam na primeira fase entre os 13 e 17 na 

escola superior de Tecnologia e escola superior Agrária respectivamente e na segunda entre 

os 8 na escola superior Agrária e 16 nas escolas superiores de Saúde e Educação. Os 

índices médios de consumo na fase 1 são mais elevados entre os estudantes da escola 

superior de Saúde e na fase 2 da escola superior de Educação, sendo os menores nas duas 

fases na escola superior Agrária. Os valores de f obtidos nas duas fases com a análise de 

variância não apresentam diferenças estatísticas significativas, entre os estudantes das 

quatro escolas. 

 
Tabela 107 – Estatísticas relativas aos níveis de consumo de bebidas alcoólicas por escola.  
 

Fase 1  Min. Max. Média  Dp CV F  p 

Saúde 1 15 4.953 2.99 60.40   
Tecnologia  1 13 4.407 2.97 67.50 2.111 0.098 
Educação  1 16 4.243 2.79 65.80   
Agrária  1 17 3.593 3.30 91.92   

Fase 2        

Saúde 1 16 4.520 3.00 66.37   
Tecnologia  1 15 4.260 2.85 66.90 1.249 0.291 
Educação  1 16 4.560 2.71 59.42   
Agrária  1 8 3.560 2.31 64.88   
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2.8 – ANÁLISE INFERENCIAL 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Relação entre estimativa de risco e representações sociais  
 

 

Procurou-se determinar a relação existente entre as representações sociais e 

classificação de risco. Dos resultados obtidos com a aplicação do teste ANOVA (análise de 

variância a um factor) e apresentados na tabela 108, verificou-se que na fase 1 todos os 

factores das representações sociais são mais elevados nos indivíduos com risco de 

consumo baixo, secundados pelos de consumo moderado. Na fase 2 a consciência dos 

efeitos e os falsos conceitos assumem valores médios mais elevados nos estudantes 

considerados de risco moderado enquanto que na justificação recreativa e a representação 

social total os valores médios são superiores nos classificados de baixo risco. É nos sujeitos 

de alto risco que se observam os menores estimativas. As diferenças entre os grupos são 

estatisticamente significativas nas duas fases em todos os factores, excepto na consciência 

dos efeitos, revelando o teste de Tukey que as mesmas se encontram entre os estudantes 

com baixa e alta estimativa de risco. Nos falsos conceitos, justificação recreativa e 

representação social total nas fases 1 e 2 do estudo e moderada e alta na representação 

social total da fase 1 ao estudo 

 
Tabela 108 – Análise de variância entre representações sociais acerca do álcool e estimativa de 

risco. 
 

Classificação  Baixa  Moderada  Alta Teste Tukey (p) 
Variáveis  Med dp Med dp Med dp 

 
f 

 
p B/M B/A M/A 

Fase 1             
Consciência dos efeitos 10.50 1.83 10.46 1.75 10.16 1.79 1.990 0.138 - - - 
Falsos conceitos 30.00 3.97 29.75 2.91 28.69 3.72 6.824 0.001 - 0.001 - 
Justificação.recreativa 15.96 2.76 15.66 3.17 14.87 3.30 7.241 0.001 - 0.001 - 
Representação social total 56.76 5.64 55.88 4.94 53.72 5.32 14.226 0.000 - 0.000 0.026 

Fase 2             
Consciência dos efeitos 10.77 1.70 10.81 1.77 10.52 1.95 1.322 0.268 - - - 
Falsos conceitos 30.58 3.99 30.77 3.91 29.47 4.51 4.747 0.009 - 0.016 - 
Justificação.recreativa 16.01 2.80 15.55 2.85 15.24 3.17 3.760 0.024 - 0.018 - 
Representação social total 57.34 5.52 57.13 6.12 55.22 6.49 7.534 0.001 - 0.001 - 

 
 
 
 

Hipótese 1 - As representações sociais e as expectativas e crenças pessoais acerca 

do álcool são mais elevadas entre os estudantes com maior estimativa de risco ao 

consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicas 
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Relação entre estimativa de risco e expectativas e crenças pessoais acerca do 
álcool. 

  
Pretendeu-se também analisar o efeito da estimativa de risco nas expectativas e 

crenças dos jovens acerca do álcool. Efectuada a análise de variância, obtiveram-se os 

resultados constantes na tabela 109 que revelam que os indivíduos classificados de alto 

risco nas duas fases de estudo foram os que apresentaram valores médios mais elevados 

em todos os factores da escala e os classificados de baixo risco os de menores valores. Os 

testes F ao serem estatisticamente significativos leva à rejeição de nulidade, situando-se as 

diferenças na fase 1 entre estimativa de risco baixo e moderado em todos os factores 

excepto em F6, entre estimativa de risco baixa e alta em todos os factores e entre estimativa 

de risco moderada e alta apenas no factor F5. Na fase 2 as diferenças encontradas situam-

se entre baixo e alto em todos os factores e entre moderado e alto nos factores F1, F2, F6 e 

IECPA total. 

 
Tabela 109 – Análise de variância entre expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e estimativa 

de risco. 
 
Classificação Baixa  Moderada  Alta Teste Tukey (p) 

Variáveis M dp M dp M dp 
 
f 

 
p B/M B/A M/A 

Fase 1             
F1  47.58 16.92 55.89 18.63 60.86 19.46 30.046 0.000 0.006 0.000 - 

F2  17.66 6.38 19.82 7.59 21.87 7.91 19.246 0.000  0.000 - 

F3  23.34 7.11 26.01 8.66 28.14 8.09 21.654 0.000 0.049 0.000 - 

F4  18.01 6.10 20.46 6.87 22.48 7.35 24.715 0.000 0.036 0.000 - 

F5  4.24 1.94 5.10 2.13 5.86 2.31 32.600 0.000 0.016 0.000 0.050 

F6  15.28 5.14 17.19 6.45 17.94 5.90 12.888 0.000 0.056 0.000 - 

IECPA total  39.96 2.50 46.38 6.19 46.97 3.36 28.382 0.000 0.012 0.000  
Fase 2             

F1  46.56 18.30 49.15 19.01 58.99 21.60 22.479 0.000 - 0.000 0.002 

F2  17.35 6.39 18.23 7.59 21.62 8.44 18.636 0.000 - 0.000 0.005 

F3  23.14 7.72 25.18 9.53 27.29 9.09 12.858 0.000 - 0.000 - 

F4  17.92 6.59 19.56 58.15 21.76 7.78 15.170 0.000 - 0.000 - 

F5  4.14 1.85 4.26 2.17 5.56 2.23 28.642 0.000 - 0.000 - 

F6  15.13 5.46 15.53 5.98 17.71 6.54 10.744 0.000 - 0.000 0.032 

IECPA total  124.25 43.61 131.90 49.56 152.93 52.25 20.014 0.000 - 0.000 0.007 

 
 

 
Regressão múltipla entre estimativa de risco, expec tativas e crenças pessoais 
acerca do álcool e representações sociais 

 

Em complemento ao estudo já realizado e não obstante os resultados obtidos, 

procedemos à aplicação de uma regressão múltipla no intuito de determinar quais dos 

factores das expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e representações sociais se 

apresentavam como preditores da estimativa de risco.  
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Na fase 1 é o factor 1 (efeitos globais positivos e facilitação das interacções sociais) o 

que apresenta correlação mais elevada (r=0.354) enquanto que na fase 2 esta se observou 

no factor 5 (desinibição sexual) (r = 0,346) com variâncias explicadas de 12.46% e 11.97% 

respectivamente.  

O factor consciências dos efeitos é o que apresenta nas duas fases correlações mais 

baixas (r=-0,105 vs r=-0.092) com variâncias explicadas de 1.01% e 0.84%. Acresce-se 

referir, que a estimativa de risco estabelece relações positivas com todos os factores 

constituintes da escala de expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e negativas com 

os factores da escala de representações sociais sendo as diferenças estatisticamente 

significativas (cf. tabela 110). 

 
Tabela 110 – Correlação de Pearson entre estimativa de risco, expectativas e crenças pessoais 

acerca do álcool e representações sociais. 
 

Fase  Fase 1 Fase 2 
Representações sociais R R 2 p  R R2 p  

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

0.354 12.53 0.000 0.302 9.12 0.000 

F2 - Activação e prazer sexual 0.286 8.17 0.000 0.293 8.58 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 0.302 9.12 0.000 0.260 6.76 0.000 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 0.313 9.79 0.000 0.261 6.81 0.000 

F5 – Desinibição sexual 0.353 12.46 0.000 0.346 11.97 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de si 
mesmo e da ansiedade avaliativa 

0.243 5.90 0.000 0.209 4.36 0.000 

IECPA total 0.343 11.76 0.000 0.296 8.76 0.000 

Consciência dos efeitos -0.105 1.01 0.009 -0.092 0.84 0.019 

Falsos conceitos -0.136 1.80 0.001 -0.177 3.13 0.000 

Justificação recreativa -0.159 2.25 0.000 -0.133 1.76 0.001 

Representação total -0.214 4.57 0.000 -0.215 4.62 0.000 

 
 

Foram cinco os passos realizados na primeira fase para a efectivação da regressão 

múltipla.  

Neste modelo de regressão a primeira variável a entrar foi o factor F1 (efeitos globais 

positivos e facilitação das interacções sociais) por ser o que apresenta maior coeficiente de 

correlação em valor absoluto. Esta variável explica por si só 12.5% da variação da estimativa 

de risco e este valor vai aumentando substancialmente com a inclusão de outras variáveis 

nomeadamente a representação social total (15.0%), F6 - diminuição de sentimentos 

negativos de si mesmo e da ansiedade avaliativa (16.5%), F5 - desinibição sexual (17.3%). 

No modelo final o coeficiente de determinação é de 18.0% quando se inclui o factor F4 – 

escape a estados emocionais negativos e o erro padrão de regressão que inicialmente era 

de 2.816 correspondente à diferença entre as estimativas observados e estimados da 

estimativa de risco diminui para 2.738 no quinto modelo.  
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Os testes F são todos estatisticamente significativos o que nos leva à rejeição de 

nulidade entre as variáveis em questão e os valores de t dado também apresentarem 

diferenças estatísticas significativas leva-nos a afirmar que as variáveis independentes que 

entraram no modelo de regressão têm poder explicativo na estimativa de risco, constituindo-

se como preditoras. A correlação que estas variáveis estabelecem com a estimativa de risco 

é positiva e razoável (r=0,424) e os coeficientes padronizados B indicam-nos que é o factor 

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das interacções sociais que apresenta maior valor 

preditivo, sendo seguido do factor F6 - diminuição de sentimentos negativos de si mesmo e 

da ansiedade avaliativa, do factor f4 - escape a estados emocionais negativos, do factor F5 – 

desinibição sexual, surgindo em último lugar representação social total. Apenas as variáveis 

F4 – escape a estados emocionais negativos e representação social total estabelecem uma 

relação inversa com a estimativa de risco pelo que podemos afirmar que quanto mais 

elevada a estimativa de risco, menores os índices nestes factores. 

Na segunda fase pelo facto da desinibição sexual apresentar o maior coeficiente de 

correlação constituiu-se como a primeira variável a entrar no modelo de regressão, que 

configurou dois passos. No primeiro passo esta variável explica 12.0% da variação da 

estimativa de risco e o erro padrão de regressão correspondente à diferença entre as 

estimativas observados e estimados da desinibição sexual é baixo pois situa-se nos 2,836.  

 No segundo passo entrou a representação social total estabelecendo estas duas 

variáveis com a estimativa de risco uma correlação positiva fraca (r=0,379) que passaram a 

explicar 14.4% da variabilidade total da estimativa de risco com um erro de 2,800. Os testes 

F e os valores de t são estatisticamente significativos, razão pela qual se pode afirmar que 

as variáveis que entraram no modelo têm valor explicativo na variável dependente estimativa 

de risco. Pelos coeficientes padronizados beta realça-se o maior valor preditivo (0.318) da 

desinibição sexual que estabelece uma relação directa, enquanto que com a representação 

social total a relação é inversa tendo um peso preditivo de 0.158. Face aos resultados 

podemos afirmar que quanto maior a estimativa de risco maior a desinibição sexual e menor 

a representação social total.  
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Quadro 9 - Regressão múltipla entre estimativa de risco e expectativas e crenças pessoais acerca 

do álcool nas duas fases. 

 
Fase 1 

Variável dependente =estimativa de risco 
R = 0.424 
R2 = 0.180 
R2 Ajustado = 0.172 
Erro padrão da estimativa = 2.738 
Incremento de R2 = 0.007 
F = 4.020 
P = 0.046 

Pesos de Regressão 
Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

F1 –  
Representação social total 
F6 –  
F5 -  
F4 

0.292 
-0.157 
-0.269 
0.160 
0.166 

2.678 
-3.775 
-3.128 
2.379 
2.005 

0.008 
0.000 
0.002 
0.018 
0.046 

Análise de variância 
Efeito Soma quadrados GL Média quadrados F p 

Regressão 
Residual 
Total 

820.533 
3741.420 
4561.952 

5 
499 
504 

164.170 
7.498 

21.887 0.000 

Fase 2  
Variável dependente =estimativa de risco 

R = 0.379 
R2 = 0.144 
R2 Ajustado = 0.141 
Erro padrão da estimativa = 2.800 
Incremento de R2 = 0.024 
F = 14.124 
P = 0.000 

Pesos de Regressão 
Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

F5 0.318 7.565 0.000 
Representação social total -0.158 -3.758 0.000 

Análise de variância 
Efeito Soma quadrados GL Média quadrados F p 

Regressão 
Residual 
Total 

662.236 
3936.010 
4598.246 

2 
502 
504 

331.118 
7.841 

42.232 0.000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relação entre níveis de consumo de álcool e represe ntações sociais 
 

 Para o estudo das representações sociais com os níveis de consumo procedemos a 

uma análise de variância a um factor. Dos resultados apresentados na tabela, 111 

constatamos que nos dois momentos do estudo, os estudantes com baixo nível de consumo 

possuem uma melhor consciência dos efeitos do álcool, têm melhor noção acerca dos falsos 

conceitos sendo a justificação recreativa a razão principal que os leva a um menor consumo. 

Pelo contrário os estudantes com altos níveis de consumo têm uma menor consciência dos 

Hipótese 2 - As representações sociais e as expectativas e crenças pessoais 

acerca do álcool e são mais elevadas entre os estudantes com maior nível de 

consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicas 
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efeitos sobre o álcool e aumentam o consumo por justificação recreativa. Apenas no 

segundo momento de estudo se verifica que os estudantes com moderado nível de consumo 

revelam melhores conhecimentos no que respeita aos falsos conceitos. As diferenças entre 

os grupos na segunda fase não são estatisticamente significativas e na primeira fase do 

estudo ocorrem diferenças nos factores consciência dos efeitos, justificação recreativa e 

representação social total entre os grupos de baixo e alto nível de consumo.  

 
Tabela 111 – Análise de variância entre representações sociais e níveis de consumo de bebidas 

alcoólicas. 
 

Baixo Moderado Alto Teste Tukey (p) Níveis  
Variáveis Média dp Média  dp Média  dp 

 
F 

 
p B/M B/A M/A 

Fase 1            
Consciência dos efeitos 10.60 1.88 10.34 1.68 10.14 1.75 3.606 0.028 - 0.021 - 
Falsos conceitos 29.89 3.92 29.17 3.87 29.12 3.67 2.492 0.084 - - - 
Justificação.Recreativa 16.02 2.90 15.02 3.22 15.11 3.11 5.817 0.003 - 0.005 - 
Represent..Social Total 56.51 5.68 54.53 4.72 54.37 5.50 9.123 0.000 0.037 0.000 - 
Fase 2             
Consciência dos efeitos 10.82 1.74 10.51 1.72 10.53 1.94 1.570 0.209 - - - 
Falsos conceitos 30.26 4.25 30.33 3.20 29.87 4.52 0.546 0.579 - - - 
Justificação.recreativa 15.79 2.88 15.51 3.11 15.43 3.08 0.823 0.440 - - - 

Represent..Social Total 56.86 5.74 56.34 5.21 55.84 6.74 1.552 0.213 - - - 

 
 

 
Relação entre níveis de consumo e expectativas e cr enças pessoais acerca do 
álcool 
 

 Os resultados obtidos com a aplicação da análise de variância a um factor 

demonstram que na primeira fase, com excepção dos factores F2 (Activação e prazer 

sexual) e F3 (efeitos positivos na actividade e humor), são os indivíduos classificados de alto 

nível de consumo os que apresentam expectativas e crenças pessoais mais elevadas com 

diferenças estatísticas altamente significativas e os de baixo consumo revelam expectativas 

e crenças pessoais mais baixas em todos os factores. Já para a fase 2, os índices médios 

dos factores das expectativas e crenças pessoais acerca do álcool traduzem valores mais 

elevados nos estudantes com níveis de consumo mais elevados. Os testes post hoc indicam-

nos que as diferenças se situam na fase 1 entre os estudantes com níveis de consumo baixo 

e alto e baixo e moderado em todos os factores excepto neste último caso no factor F6 

(diminuição dos sentimentos negativos de si mesmo e da ansiedade avaliativa). Na fase 2 as 

diferenças ocorrem entre os estudantes com níveis de consumo baixo e alto em todos os 

factores e moderado e alto no factor F1 (efeitos globais positivos e facilitação das 

interacções sociais). 
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Tabela 112 – Análise de variância entre níveis de consumo de álcool e expectativas e crenças pessoais 
acerca do álcool nas duas fases. 

 
Níveis Baixo  Moderado  Alto Teste Tukey (p) 

Variáveis M dp M dp M dp 
 
f 

 
p B/M B/A M/A 

Fase 1             
F1  48.27 17.80 56.37 22.10 58.31 18.30 17.034 0.000 0.008 0.000 0.755 

F2  17.86 6.85 21.03 8.71 20.80 7.24 10.569 0.000 0.008 0.000 0.975 

F3  23.73 7.86 26.86 9.16 26.90 7.45 10.100 0.000 0.018 0.000 0.999 

F4  18.37 6.67 21.44 8.12 21.28 6.69 11.415 0.000 0.007 0.000 0.987 

F5  4.31 2.06 5.16 2.36 5.55 2.21 18.589 0.000 0.020 0.000 0.439 

F6  15.78 5.81 16.94 6.59 17.16 5.33 3.468 0.032 0.342 0.029 0.963 

IECPA total  128.35 43.77 147.83 53.77 150.03 42.88 14.121 0.000 0.008 0.000 0.936 
Fase 2             

F1  47.01 18.81 51.49 21.88 58.83 20.83 19.323 0.000 0.266 0.000 0.032 

F2  17.85 6.93 18.93 8.11 21.10 8.27 9.433 0.000 0.646 0.000 0.129 

F3  23.66 8.05 25.21 9.94 27.04 8.92 8.415 0.000 0.428 0.000 0.316 

F4  18.02 6.72 19.72 7.78 21.93 7.84 15.721 0.000 0.240 0.000 0.098 

F5  4.14 1.90 4.67 2.30 5.56 2.19 25.796 0.000 0.178 0.000 0.100 

F6  15.18 5.64 15.84 6.59 17.78 6.28 10.551 0.000 0.727 0.000 0.070 

IECPA total  125.96 45.31 135.87 53.97 152.24 50.81 16.156 0.000 0.334 0.000 0.056 

 
 
 
Regressão múltipla entre níveis de consumo de bebid as alcoólicas, expectativas e 
crenças pessoais acerca do álcool e representações sociais 
 
 

Configuram-se na tabela 113 para os dois momentos do estudo, as correlações de 

Pearson entre os níveis de consumo e as expectativas e crenças pessoais acerca do álcool 

e representações sociais. Observam-se valores baixos, positivos e significativos nos factores 

das expectativas e crenças pessoais acerca do álcool, oscilando entre (r=0,155 vs 0.230) 

nos factores diminuição de sentimentos negativos de si mesmo e efeitos globais positivos da 

actividade e humor na primeiro e segunda fase do estudo respectivamente com variâncias 

explicadas de 2.40% e de 5.29%, e (r=0.293 vs r=0.359) no factor desinibição sexual com 

variância explicada de 8.58% e 12.88% respectivamente. 

Por outro lado nas representações sociais os valores das correlações continuam 

baixos mas negativos embora significativos oscilando entre (r=-0,107 vs r=-0.067) nos falsos 

conceitos e consciência dos efeitos na primeira e segunda fase do estudo respectivamente 

com variâncias explicadas de 1.14% e de 0.44% e (r=-0.175 vs r=-0.148) no factor 

representação social total com variância explicada de 3.06% e 2.19%. 
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Tabela 113 – Correlação de Pearson entre níveis de consumo, expectativas e crenças pessoais 
acerca do álcool e representações sociais. 

 
Fase  Fase 1 Fase 2 

Variáveis R R2 p  R R2 p  

F1 - Efeitos globais  positivos e facilitação das 
interacções sociais 

0.280 7.84 0.000 0.305 9.30 0.000 

F2 - Activação e prazer sexual 0.234 5.47 0.000 0.268 7.18 0.000 

F3 – Efeitos positivos na actividade e humor 0.210 4.41 0.000 0.230 5.29 0.000 

F4 – Escape a estados emocionais negativos 0.226 5.10 0.000 0.305 9.30 0.000 

F5 – Desinibição sexual 0.293 8.58 0.000 0.359 12.88 0.000 

F6 – Diminuição de sentimentos negativos de si 
mesmo e da ansiedade avaliativa 

0.155 2.40 0.000 0.231 5.33 0.000 

IECPA total 0.260 6.76 0.000 0.298 8.88 0.000 

Consciência dos efeitos -0.111 1.23 0.006 -0.067 0.44 0.068 

Falsos conceitos -0.107 1.14 0.008 -0.098 0.96 0.014 

Justificação recreativa -0.120 1.44 0.003 -0.123 1.51 0.003 

Representação social total -0.175 3.06 0.000 -0.148 2.19 0.000 

 

Neste modelo de regressão que configura a existência de dois passos em cada um 

dos momentos de estudo, verificamos que para a fase 1 a primeira variável a entrar foi o 

factor F5 (desinibição sexual) por ser a que apresenta maior coeficiente de correlação em 

valor absoluto. Esta variável explica por si só 8.6% da variação dos níveis de consumo com 

uma estimativa de erro de 2.846. No segundo modelo quando se insere a variável 

representação social total o coeficiente de determinação passa a ser de 10.3% e o erro 

padrão de regressão diminui para 2.822.  

Os testes F ao apresentarem-se estatisticamente significativos leva-nos a aceitar a 

independência entre as variáveis em estudo e os valores de t porque apresentam diferenças 

estatísticas significativas permitem afirmar que as variáveis que entraram no modelo de 

regressão têm poder explicativo no nível de consumo, constituindo-se como preditoras. A 

correlação que estas variáveis estabelecem com os níveis de consumo é positiva e fraca 

(r=0,320) e os coeficientes padronizados B indicam-nos que é o factor F5 – desinibição 

sexual que apresenta maior valor preditivo (0.272) estabelecendo uma relação directa 

enquanto que a representação social total (-0.130) estabelece uma relação inversa, pelo que 

podemos afirmar que quanto mais elevados os níveis de consumo maior a desinibição 

sexual e menores as representações sociais.  

No segundo momento do estudo, é também a desinibição sexual a apresentar o 

maior coeficiente de correlação pelo que se constituiu como a primeira variável a entrar no 

modelo de regressão. No primeiro passo deste modelo, a desinibição sexual explica 12.9% 

da variação dos níveis de consumo e o erro padrão de regressão é baixo pois situa-se nos 

2,641.  
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 No segundo passo que se descrevem sumariamente no quadro 10 entrou a 

justificação recreativa. As duas variáveis em conjunto passaram a explicar 13,8% da 

variabilidade total e estabelecem com os níveis de consumo uma correlação positiva fraca 

(r=0,372) com um erro estimado de 2,630. Os testes F e os valores de t são estatisticamente 

significativos, o que permite afirmar que as variáveis que compõem o modelo têm valor 

explicativo na variável dependente níveis de consumo. Os coeficientes padronizados beta 

indicam que o factor 5 – desinibição sexual é o que possui maior valor preditivo (0.352) 

estabelecendo uma relação directa enquanto que a justificação recreativa estabelece uma 

relação inversa tendo um peso preditivo de (-0.095). Face aos resultados podemos afirmar 

que quanto maior os níveis de consumo maior a desinibição sexual e menor a justificação 

recreativa.  

Quadro 10 - Regressão múltipla entre níveis de consumo de álcool e expectativas e crenças 
pessoais acerca do álcool e representações sociais nos dois momentos do estudo 

Fase 1 
Variável dependente = níveis de consumo 
 
R = 0.320 
R2 = 0.103 
R2 Ajustado = 0.099 
Erro padrão da estimativa = 2.822 
Incremento de R2 = 0.017 
F = 9.261 
P = 0.002 

Pesos de Regressão 
Variáveis independentes Coeficiente  

padronizado 
t p 

F5 – Desinibição sexual  
Representação social total 

0.272 
-0.130 

6.342 
-3.043 

0.000 
0.002 

Análise de variância 
Efeito Soma quadrados GL Média quadrados F p 

Regressão 
Residual 
Total 

457.635 
4000.523 
4458.158 

2 
502 
504 

228.818 
7.969 

28.713 0.000 

Fase 2 
Variável dependente = níveis de consumo 
 
R = 0.372 
R2 = 0.138 
R2 Ajustado = 0.135 
Erro padrão da estimativa = 2.630 
Incremento de R2 = 0.009 
F = 5.269 
P = 0.022 

Pesos de Regressão 
Variáveis independentes Coeficiente  

padronizado 
t p 

F5 – Desinibição sexual  
Justificação recreativa 

0.352 
-0.095 

8.461 
-2.295 

0.000 
0.022 

Análise de variância 
Efeito Soma quadrados GL Média quadrados F p 

Regressão 
Residual 
Total 

556.077 
3472.695 
4028.772 

2 
502 
504 

278.039 
6.918 

40.192 0.000 

 

 

 

 

Hipótese 3 - Os estudantes com maiores níveis de consumo durante os rituais/ 

praxes académicas são os que apresentam maior estimativa de risco  
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Regressão simples entre níveis de consumo e estimat iva de risco 

 Para se determinar a relação existente nas duas fases do estudo entre níveis de 

consumo e estimativa de risco procedeu-se a uma regressão linear simples. No primeiro 

momento do estudo os resultados revelaram uma correlação positiva substancial (r=0.513) e 

o coeficiente de determinação explica 26.3% de variabilidade. No segundo momento do 

estudo a correlação apesar de positiva é fraca (r=0,457) explicando 20,9% de variabilidade. 

Os valores de f e de t apresentam nos dois momentos diferenças estatísticas significativas o 

que nos permite afirmar que a estimativa de risco tem valor explicativo sobre os níveis de 

consumo, variando na razão directa ou seja a maior ou menor estimativa de risco 

corresponde um maior ou menor nível de consumo, (cf. quadro 11). 

 

Quadro 11 - Regressão simples entre níveis de consumo de álcool e estimativa de risco nas fases 1 e 
2. 

 
Variável dependente = níveis de consumo fase 1 
 
R = 0.513 
R2 = 0.263 
R2 Ajustado = 0.261 
Erro padrão da estimativa = 2.556 
Incremento de R2 = 0.263 
F = 179.332 
p = 0.000 

Pesos de Regressão 
Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Estimativa de risco 0.513 13.391 0.000 

 
Análise de variância 

Efeito Soma quadrados GL Média quadrados F p 
Regressão 
Residual 
Total 

1171.703 
3286.456 
4458.158 

1 
503 
504 

1171.703 
6.534 

179.332 0.000 

Variável dependente = níveis de consumo fase 2 
 
R = 0.457 
R2 = 0.209 
R2 Ajustado = 0.207 
Erro padrão da estimativa = 2.518 
Incremento de R2 = 0.209 
F = 132.532 
p = 0.000 

Pesos de Regressão 
Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Estimativa de risco 0.457 11.512 0.000 

Análise de variância 

Efeito Soma quadrados GL Média quadrados F p 
Regressão 
Residual 
Total 

840.149 
3188.624 
4028.772 

1 
503 
504 

840.149 
6.339 

132.532 0.000 
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Relação entre estimativa risco e níveis de consumo de álcool. 
 
 Ainda no que se refere aos níveis de consumo e à sua relação com a estimativa de 

risco, os resultados da tabela 114 dão-nos indicações que nas duas fases os estudantes 

com níveis de consumo baixo e moderado apresentam uma menor estimativa de risco, com 

diferenças residuais significativas. Por outro lado, nos estudantes com altos níveis de 

consumo é observável, uma alta estimativa de risco (65.1% vs 63.4%) também com 

diferenças residuais significativas. Ainda podemos observar que 26,8% vs 19.9% dos 

estudantes da primeira e segunda fase do estudo, apresentam respectivamente altos níveis 

de consumo mas baixa estimativa de risco e 48.2% vs 37.1% altos níveis de consumo e 

moderada estimativa de risco. 

 
Tabela 114 – Relação entre a classificação da estimativa de risco e níveis de consumo. 
 

Estimativa de Risco Baixo Moderado Alto  Total 
Níveis de Consumo Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
X2 

 
p 

Fase 1           
Baixo  162 63.8 18 32.1 44 22.6 224 44.4   

res  8.8  -2.0  -7.8     
Moderado 24 9.4 11 19.6 24 12.3 59 11.7 85.729 0.000 

res  -1.6  2.0  0.3     
Alto 68 26.8 27 48.2 127 65.1 222 44.0   

res  -7.8  0.7  7.6     
Total 254 100.0 56 100.0 195 100.0 505 100.0   

Fase 2           
Baixo  143 66.2 30 48.4 61 26.9 234 46.3   

res  7.7  0.3  -7.9     
Moderado 30 13.9 9 14.5 22 9.7 61 12.1 89.752 0.000 

res  1.1  0.6  -1.5     
Alto 43 19.9 23 37.1 144 63.4 210 41.6   

res  -8.5  -0.8  9.0     
Total 216 100.0 62 100.0 227 100.0 505 100.0   

 
 

Como síntese final do trabalho realizado, procuramos de uma forma pictórica 

sistematizar no quadro 12, as relações encontradas na análise diferencial entre as variáveis 

independentes representações sociais e expectativas e crenças pessoais acerca do álcool e 

as variáveis dependentes estimativas de risco e níveis de consumo, nos dois momentos de 

avaliação. 

Os tons de cores utilizados para diferenciar as relações de dependência estão em 

consonância com os testes utilizados e as variáveis em questão. Assim, o tom verde diz 

respeito ás regressões múltiplas, realizadas tanto para a estimativa de risco como para os 

níveis de consumo, os tons castanho e azul para as análise de variância a um factor para as 

variáveis de estimativa de risco e níveis de consumo respectivamente. 
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Quadro 12 – Síntese das relações entre as variáveis representações sociais, expectativas e crenças pessoais acerca do álcool, estimativa de risco e níveis de consumo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda: 
                                                                                                                                Cor Verde – Regressões Múltiplas 
                                                                                                                                Cor Castanha – ANOVA – Estimativa de Risco 
                                                                                                                                Cor Azul – ANOVA – Níveis de Consumo 
  

 

Consciência efeitos 

Falsos conceitos 

Justificação Recreativa  

Represent social total 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

IECPA total  

Consciência efeitos 

Falsos conceitos 

Justificação Recreativa  

Represent social total 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

IECPA total  
 

FASE 1 FASE 2 

Estimativa de 
risco 

Níveis de 
consumo 
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3 – ANÁLISE DISCUSSÃO E CONCLUSÃO DOS RESULTADOS 

 

 No capítulo anterior, analisámos a informação fornecida pelos participantes no 

estudo, introduzindo alguns comentários aos resultados obtidos sempre que tal foi 

considerado oportuno. Para este capítulo reservamos uma discussão mais detalhada, 

chamando a atenção para o conteúdo das tabelas, comentando os resultados obtidos 

e comparando-os com os dados resultantes de outros estudos publicados. 

 

 3.1 – BREVE NOTA METODOLÓGICA 

 

 A estratégia metodológica desenhada para este estudo levou em linha de 

conta, desde o início, a necessidade de obviar a enviesamentos nos resultados 

obtidos, controlando, nomeadamente, as variáveis ditas “concorrentes” ou “parasitas”. 

Temos consciência que tal nem sempre foi conseguido, pois é quase impossível 

dispor, em meio escolar, de condições que permitam recolher nas diferentes escolas a 

informação em completa paridade, pelo que reconhecemos não terem sido reunidas 

as condições para poder afirmar que os dados obtidos foram adequadamente 

controlados.  

Por outro lado, há ainda a considerar as limitações que se colocam quando 

trabalhamos com o público em geral e neste particular com estudantes, já que os 

resultados, dependem da honestidade e sinceridade do respondente, isto é, as suas 

respostas nem sempre são particularmente fiáveis relativamente aos comportamentos 

em análise. 

 Apesar dos esforços encetados junto dos responsáveis das unidades orgânicas 

que constituem o Instituto Politécnico de Viseu não foi possível a obtenção de uma 

amostra de estudantes representativa da população estudantil que frequenta o ensino 

superior de Viseu, dado que a proporcionalidade de estudantes por curso não foi tida 

em consideração pelos motivos já expostos, embora todas as unidades orgânicas e os 

diferente cursos que as representam façam parte do nosso estudo. 

 Com efeito, ao fazer o apuramento dos resultados, pode verificar-se que alguns 

cursos têm uma elevada representação, enquanto que outros têm uma representação 

mais baixa, podendo daí resultar enviesamentos que o tipo de amostra por nós 

escolhida arrastam consigo, e que na análise das respectivas tabelas tivemos 

oportunidade de comentar justificando as suas razões. Face a estes factos limitativos, 

a pesquisa está condicionada às nossas opções metodológicas, impedindo-nos de 
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generalizarmos os resultados à população estudantil que frequentava o ensino 

superior em Viseu durante o período em que decorreu o trabalho de campo desta 

investigação.  

De qualquer modo, e no que respeita às variáveis potencialmente 

concorrentes, os estudantes não se distinguem no que diz respeito às seguintes 

variáveis: idade, sexo, residência em tempo de aulas, residência actual dos pais e 

coabitação. O controlo destas variáveis torna-se absolutamente necessário na medida 

em que poderiam modificar a maior ou menor tolerância ao consumo de bebidas 

alcoólicas nos rituais académicos. No que respeita às restantes variáveis em estudo, 

pensamos poder afirmar, com alguma segurança, que foram adequadamente 

controladas 

Entretanto, dado que o nosso estudo é de natureza descritiva e correlacional, 

carecendo por tal motivo de controlo experimental das variáveis independentes (POLIT 

& HUNGLER 1994), corre-se, sempre, o risco de uma interpretação errónea dos 

resultados obtidos. Contudo, esta situação não é impeditiva de fazer predições pois, 

tal como referem os autores citados, a finalidade deste tipo de estudos é o de 

identificar a interrelação entre as variáveis dependentes e independentes. 

Uma outra limitação no nosso estudo prende-se com a sua validação externa. 

Não desconhecemos que para esta se tornar possível teríamos de recorrer à escolha 

duma amostra que fosse representativa e proporcional de todos os estudantes das 

escolas superiores do país insertas nos Institutos Politécnicos, mas, tal como afirma 

D’HAINAUT (1990), a validação externa poderá estar comprometida não tanto pelo N 

da amostra, mas porque o teste último para essa validação é a reaplicação (KIESS E 

BLOOMQUIST, 1985). No dizer do referido autor, “nenhuma investigação isolada pode 

ser perfeitamente válida”. 

Assim sendo, estas limitações levam-nos a considerar os resultados obtidos 

como preliminares, necessitando de confirmação em outros estudos da mesma índole 

e com amostras mais alargadas. 

Pensamos, no entanto, que os resultados obtidos, nos permitem, por um lado, 

adquirir um conhecimento mais real sobre a problemática do consumo de bebidas 

alcoólicas durante os rituais académicos e, por outro, constituem um contributo valioso 

ao nível da prevenção primária, preferencialmente em idades mais precoces, já que a 

sua divulgação poderá permitir uma intervenção pedagógica no sentido de diminuir os 

consumos quando estes jovens ingressarem no ensino superior e se confrontem com 

a oferta de bebidas alcoólicas durante os rituais / praxes académicas. 
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3.2 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS (EM CORTE 
TRANSVERSAL E LONGITUDINAL) 

 

A amostra inicial em estudo era constituída por 2056 estudantes 

pertencentes aos dezanove cursos diurnos da formação inicial das quatro 

unidades orgânicas do Instituto Politécnico no concelho de Viseu. No primeiro 

momento de estudo participaram 1238 estudantes a quem foi aplicado o 

instrumento de colheita de dados e destes, apenas 818 estudantes participaram 

no segundo momento, tendo-se por isso registado uma “mortalidade amostral” de 

44,0% do primeira para a segundo vaga do inquérito epidemiológico. 

Sendo a variável dependente em estudo o consumo de bebidas alcoólicas no 

contexto das rituais / praxes académicas optámos por fazer previamente a análise 

desta temática, a fim de melhor compreender e discutir a sua variação relativamente 

às variáveis independentes do protocolo de investigação.  

SOFIA (1988) e PIRES (1999), opinam que já no princípio do século XIX era 

aceite que os factores sócio-culturais, religiosos e económicos tinham um peso 

preponderante na modelação das atitudes perante o álcool, considerando que nos 

países consumidores de bebidas alcoólicas se assiste a um elevado grau de 

permissividade ao invés do que ocorre nos países nórdicos e nos países 

consumidores de cerveja, que apresentam atitudes mais restritivas e ambivalentes.  

NEGREIROS (1998), considera o consumo de álcool um comportamento social 

assimilado e consequentemente indissociável do padrão cultural em vigor, sendo o 

consumo de bebidas alcoólicas o resultado das diferenças na qualidade e estrutura 

das normas, que as sociedades defendem acerca da bebida  

Passamos, de seguida, a discutir os resultados obtidos nas análises 

estatísticas efectuadas em corte transversal e em corte longitudinal. 

 

3.2.1- Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / p raxes académicas e 
variáveis sócio demográficas 

 

A diversidade abrangente dos cursos leccionados nas Escolas do Instituto 

Politécnico de Viseu e as condições proporcionadas aos alunos têm funcionado como 

poder atractivo para a fixação da população estudantil no concelho. Por este e outros 

factores a população total de estudantes de formação inicial diurna do Instituto 

Politécnico de Viseu, é de cerca de 4500, pertencentes às escolas superiores que o 

integram.  
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A escola superior de Tecnologia foi a que mais contribuiu para este estudo, 

seguindo-se por ordem decrescente as escolas superiores de Saúde, de Educação e a 

escola superior Agrária. Os cursos de Enfermagem com 27.7%, de Gestão de 

Empresas com 10.0%, de Educadores de Infância com 6.7% e de Turismo com 6.6% 

foram os mais representativos nas duas fases deste estudo. 

 A literatura indica que cerca de 60 % dos estudantes do ensino superior são do 

sexo feminino e que os cursos relacionados com as áreas sociais e humanas são as 

mais procurados por este grupo, enquanto que o sexo masculino procura 

preferencialmente cursos ligados às áreas tecnológicas e engenharias. Estas 

tendências são confirmadas no nosso estudo uma vez que se observou a 

predominância do sexo feminino tanto no que se refere à sua prevalência como ao tipo 

de curso escolhido. Com efeito, o sexo feminino é predominante no curso de 

Enfermagem e dos cursos ministrados na escola superior de Tecnologia, quatro são 

frequentados maioritariamente pelo sexo feminino e cinco pelo sexo masculino. 

Apenas no curso de Educação Física da escola superior de Educação predomina o 

sexo masculino e na escola superior Agrária, observa-se uma distribuição proporcional 

do sexo face aos cursos aí existentes.  

A idade mínima registada nos estudantes da nossa amostra foi de 18 anos, e a 

máxima oscilou entre os 20 anos no cursos de Engenharia Zootécnica e os 40 anos 

nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Electrotécnica, correspondendo uma 

idade média de 21.1 anos para a totalidade dos estudantes. Trata-se de uma média de 

idades relativamente baixa, que para CHICKERING e REISSER (citado por 

FERREIRA e cols, 1997) constitui, para a maioria dos estudantes universitários, uma 

fase de vida com as inevitáveis questões de desenvolvimento, de autonomia, de 

interdependência, de relações interpessoais, de construção da identidade entre outras.  

Em período lectivo a quase totalidade dos estudantes envolvidos (90.0%) e 

cerca de 80.0% dos seus progenitores residem no concelho de Viseu distribuindo-se 

uma minoria pelos concelhos limítrofes.  

A frequência do ensino superior obriga, por vezes ao afastamento do jovem do 

seu meio familiar, com acrescidas responsabilidades para este (LEVISKY 1995; 

PINTO 1999; MONTEIRO e SANTOS 2001; BALLONE, 2002 e BOLIVAR 2002). Os 

resultados do nosso estudo vão ao encontro desta realidade pois mais de metade dos 

estudantes da amostra, optam por viver com colegas ou seja em grupo, (56.8% vs. 

58.8%) com valores superiores para o sexo feminino e somente cerca de 1/3 vive em 

ambiente familiar. Este contexto grupal propicia muitas vezes, segundo MARTINS, 
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(1995), o refúgio em comportamentos aditivos, sendo por isso um poderoso 

influenciador de atitudes, considerando-o, este autor, uma cultura em si mesmo, com 

valores próprios sobre sexo, drogas, álcool, maneira de vestir, política, etc.  

Quase metade dos progenitores possui como habilitações literárias o 6º ano de 

escolaridade e apenas 10.6% cursos médios e superiores. Associava-se no passado o 

consumo de álcool a baixos níveis de escolaridade, mas os dados que possuímos não 

nos permitem retirar este tipo de ilações. Actualmente, esta afirmação é também 

questionada pois a literatura refere que os problemas de estilismo são comuns a todos 

os estratos sociais. SOFIA (1988) advoga que não há classes sociais imunes ao 

estilismo, surgindo este em todos os estratos sócio-económicos da população 

encontrando-se estes associados a sucesso e prestígio. 

É reconhecida por VILLA (1996); (MISHARA e YSTGAARD, 2000) e 

(MACFARLANE 2000), a função da escola e dos pais na preparação dos jovens para 

a vida. No nosso estudo o contributo de professores, profissionais de saúde e órgãos 

de comunicação social como fonte de informação acerca das bebidas alcoólicas é 

diminuto e a dos pais é de cerca de 30.0%, mas as preferidas pelos estudantes são os 

amigos (para 33.6%) sendo estes mais valorizados pelas raparigas. 

 

3.2.2 - Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / praxes académicas e 
variáveis sócio culturais 

 

São vários os estudos que demonstram que nas famílias com hábitos 

alcoólicos, os jovens apresentam uma maior tendência para a ingestão precoce de 

bebidas alcoólicas CARVALHO (1996), PIRES (1999) e BREDA (2000). Este ultimo 

autor no seu estudo encontrou 58% de jovens que afirmaram que o pai bebia 

diariamente e 20% das mães também o faziam. Os resultados do nosso estudo 

apontam para 13.9% de estudantes que afirmaram ter familiares consumidores de 

bebidas alcoólicas em excesso. Aliás, parece-nos que as virtudes simbólicas 

enraizadas em mitos acerca das bebidas alcoólicas têm sido responsáveis pela 

manutenção do hábito de beber não só no meio familiar como em meio social, e nesse 

sentido LAMEIRAS e PINTO (1999) e MELLO e cols. (2001), justificam o uso abusivo 

de bebidas alcoólicas com base em ideias gerais que estão erradas e por isso mesmo, 

se traduzem em falsos conceitos e em modelos culturais de utilização do álcool.  

Embora a literatura consultada não nos elucide acerca da relação entre as 

representações sociais e o facto de os estudantes consumirem ou não bebidas 

alcoólicas, seria previsível que a progressão académica traria alterações na forma de 
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interpretação das representações sociais. O nosso estudo veio confirmar tal facto pois 

registaram-se na fase dois do estudo índices médios mais elevados em todos os 

indicadores da escala excepto nos itens “o álcool melhora a coordenação motora e os 

reflexos” e “as bebidas alcoólicas também são alimento”. Verificou-se também que as 

raparigas possuíam, na primeira fase do estudo, uma melhor opinião em todos os 

indicadores excepto nos relacionados com a publicidade, mas as diferenças com os 

rapazes só se observam nos itens: “A oferta de uma bebida alcoólica pressiona as 

pessoas para beber”, “A publicidade às bebidas alcoólicas pode levar os jovens a 

consumir mais”, “Whisky ou aguardentes velhas, podem ajudar a digestão”,“o álcool 

melhora a coordenação motora e os reflexos” e “O álcool e as bebidas alcoólicas 

podem dar força”. Os rapazes mantêm, na segunda fase do estudo, melhor opinião 

nestes mesmos indicadores e melhoram-na ainda nos itens seguintes: “Depois de 

beber é mais fácil expressar os sentimentos”, “É possível morrer por uma ingestão 

elevada de álcool num só dia” e “A publicidade às bebidas alcoólicas pode levar os 

jovens a consumir mais”.  

BREDA (2000), considera a publicidade como uma possível causa da ingestão 

abusiva de álcool por parte dos jovens. No seu estudo verificou que 18.0 % dos jovens 

inquiridos concordaram com a afirmação "ver jovens como eu a tomar bebidas 

alcoólicas, por vezes leva-me a beber também". Esta mesma opinião é também 

partilhada por SANTOS (1999); PIRES (1999) e OLIVEIRA (2002), ao afirmarem que 

os adolescentes experimentam o álcool porque são encorajados pela publicidade 

permanente e diversidade de bebidas alcoólicas. 

Tanto na primeira como na segunda fase do estudo, encontramos em alguns 

dos itens que compõe a escala, principalmente nos relacionados com os falsos 

conceitos, valores tradutores de preocupação dado os seus elevados índices 

percentuais. Com efeito, perante os resultados obtidos, parece-nos ser baixo o nível 

de conhecimentos acerca do álcool, já que cerca de metade dos estudantes 

desconhece se “Um copo de cerveja de 5o tem tanto álcool como um copo de vinho de 

12 o” e igual percentagem refere não concordar nem discordar nos indicadores “Martini 

ou alguns tipos de vinho do Porto abrem o apetite” e “Whisky ou aguardentes velhas, 

podem ajudar a digestão”. Por outro lado, as percentagens obtidas nos itens “Um 

indivíduo que bebeu pode conduzir, desde que não se sinta embriagado” (85.6% vs 

89.0%), “O álcool melhora a coordenação motora e os reflexos” (96.6% vs 96.5%),“ O 

álcool e as bebidas alcoólicas podem dar força” (85.8% vs 85.3%)” e “As bebidas 

alcoólicas também são alimento” (88.9% vs 87.3%), são também reveladoras não só 

de falta de conhecimentos sobre o álcool como ainda da existência de falsos conceitos 
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sobre a bebida alcoólica. Reportando-nos a este último falso conceito parece-nos que 

ele constitui uma “referência” em vários estudos realizados, pois já CALVARIO e cols. 

(1997), concluíram que, para muitos estudantes, o "vinho pode substituir um alimento" 

e EDWARDS e cols. (1999), na revisão da literatura reforçam esta ideia, ao afirmarem 

que o álcool é uma bebida consumida como alimento e às vezes como remédio e 

possui, ainda, um forte significado simbólico quando usado em rituais sociais, culturais 

e religiosos.  

De fácil acessibilidade, inserido na cultura, presente nos lazeres e encontros de 

adolescentes, em casa e fora dela, consumir álcool, pode parecer normal para o 

estudante, sem muita censura ou orientação por parte dos pais. Vários estudos têm 

relacionado variáveis situacionais (contexto social) e padrão de consumo de álcool. 

CALVARIO e cols. (1997) e SOFIA (1988), concluíram que para muitos alunos “festas 

sem álcool são chatas” e da mesma opinião comungam 10.3% e 9.8% dos 

colaboradores neste estudo da primeira e segunda fase respectivamente, quando 

discordam ser “possível organizar uma festa sem bebidas alcoólicas”, ou quando 

65.3% e 64.7% afirmam que “Beber é uma das formas mais agradáveis de festejar”. 

Parece-nos porém que os resultados deste estudo não podem nem devem ser 

analisados e reduzido a aspectos de uma lógica meramente racional, e foi nesta 

perspectiva que procuramos discutir as representações sociais dos jovens sobre o 

álcool. Dos resultados do nosso estudo concluímos que a representação social, 

registou índices médios mais elevados na segunda fase do estudo, com diferenças 

estatísticas significativas, excepto para o factor “justificação recreativa”, o que, do 

nosso ponto de vista, pode traduzir uma melhor opinião das representações sociais 

nesta fase do estudo. São as raparigas que, nas duas fases, apresentam índices 

médios mais elevados, e entre os estudantes das diversas escolas são os da escola 

de Saúde que sobressaem sobre as restantes, apesar de estes se situarem entre os 

que mais consomem bebidas alcoólicas. Os resultados do nosso estudo coincidem, 

em larga medida, com os obtidos por diversos autores, nomeadamente SOFIA (1988); 

MORAIS (1996); CALVARIO e cols. (1997), LAMEIRAS e PINTO (1999); EDWARDS e 

cols (1999); SANTOS (1999); PIRES (1999); BREDA (2000); MELLO e cols. (2001) e 

OLIVEIRA (2002).  

Os jovens bebem menos regularmente do que os adultos, mas, nas ocasiões 

propícias, o consumo de álcool pode tornar-se exagerado. São 61,7%, do total dos 

estudantes neste estudo que consomem bebidas alcoólicas. Na nossa amostra 

são os estudantes do sexo masculino quem mais consome (78.0%), com destaque 

para os estudantes do curso de Engenharia Mecânica e de Enfermagem e no sexo 
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feminino são as estudantes de Enfermagem e as de Educadoras de Infância as 

mais consumidoras. Estes resultados estão em consonância com outros estudos 

efectuados neste âmbito, nomeadamente os realizados por LOPES (1990); 

MORAIS (1996); CALVARIO e cols. (1997; BREDA (1997); SCHUCKIL (1998); 

GAMEIRO (1998); DUARTE (1999) e FARATE (2001). 

Se muitos dos jovens carecem da informação sobre o consumo de bebidas 

alcoólicas, outros apesar de a possuírem, minimizam as suas consequências com o 

argumento de melhorar as relações sociais, coesão do grupo e momentos de diversão. 

Em jovens mais vulneráveis a opção pelo consumo é facilitada pela ausência de 

competências sociais (recusa e de confronto) VILLA (1996). Contrariamente ao 

referido, verificamos, que as principais fontes de informação nos dois sexos acerca 

das bebidas alcoólicas são os amigos e os pais surgindo os órgãos de comunicação 

social ainda com alguma representatividade. Estes dados, parecem-nos ser tradutores 

de alguma demissão do papel formativo/educativo dos professores e profissionais de 

saúde. Mais ainda, quando nos confrontamos com dados estatísticos que revelam ser 

os pais com menor habilitação literária os que mais contribuíram como fonte de 

informação. Sendo reconhecida a função da escola na preparação dos jovens para a 

vida, no desenvolvimento social e emocional saudável e de uma saúde mental firme e 

positiva (MISHARA e YSTGAARD, 2000) e (MACFARLANE 2000) esperávamos um 

grande contributo dos professores como fonte de informação mas, o seu contributo foi 

apenas de 7.7%.  

No que se refere ao início do consumo de álcool, já foi referido, que este se 

verifica em idades muito precoces e pode ser motivado por razões sócio-culturais, 

MARTINS (1995); CARVALHO (1994); BARROSO (2004); BREDA (2000) e BORGES 

(1993) Também os dados do nosso estudo corroboram com os apresentados, já que 

11.5% iniciaram o consumo no ensino básico, com valores mais elevados entre as 

raparigas e em dois terços (74.2%) ocorreu durante o ensino secundário em ambos os 

sexos. São 14.2% os que iniciaram o consumo durante o ensino superior, basicamente 

as raparigas. São os estudantes do curso de Enfermagem que apresentam 

percentagens mais elevadas quanto ao início de consumo no ensino básico, 

secundário e superior. Dos estudantes consumidores, uma elevada percentagem 

(62.2%), vive com colegas e 27.1% vive com os pais. 

Relativamente ás razões do não consumo FRASQUILHO (1998), opina que a 

educação para a saúde poderá ser um meio de reforçar os comportamentos geradores 

de saúde. É neste contexto, que surge a curiosidade de saber as razões pelas quais 

os jovens optam pelo não consumo de bebidas alcoólicas, tendo-se concluído, que 
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fundamentalmente nos estudantes de enfermagem se prende com questões de Saúde 

em (38.8% vs 37.0%). São também referenciados, o medo de provocar acidentes, a 

perda de controlo e de ficar dependente e os efeitos desagradáveis com valores 

semelhantes nas duas fases. Na segunda fase, as raparigas aumentam as 

preocupações com os efeitos desagradáveis, medo de provocar acidentes, perda de 

controlo e medo de ficar dependente e nos rapazes aumenta ligeiramente a 

preocupação com questões de Saúde. 

Comparando as duas fases, verifica-se coerência de resposta em 51.4% pelo 

motivo de não gostar do sabor, em 83.1% por ser prejudicial à saúde, em 68.1% pelos 

efeitos desagradáveis, em 38.7% pelo medo de provocar acidentes, em 37.1% pelo 

medo da perda de controle e em 22.0% pelo medo de ficar dependente. 

Dos motivos que levaram os estudantes inquiridos ao consumo de bebidas 

alcoólicas, a diversão e o prazer foram os mais valorizados nas diferentes escolas, 

sexos e em ambas as fases, o que está em consonância com os resultados obtidos no 

indicador “beber é uma das formas mais agradáveis de festejar” da escala de 

representações sociais acerca do álcool. No nosso estudo a influência dos amigos no 

acto de consumir observou-se em 22.8% vs 21.8%, para esquecer problemas em 

23.0% vs 22.8% e para ser mais sociável em apenas 14.3% vs 11.7 % dos inquiridos. 

Os dados obtidos ajustam-se aos de PENDERGAST e SCHAFFER (1974); RICCO e 

GARLINGHTON (1977); KANDEL e cols. (1978) SCHYDLOWER e cols. (1995), 

BREDA (1996), MORAIS (1996), LEITE e cols. (1998) e (1999); BREDA (2000); 

BARROSO (2000) e BARROSO (2004). Os estudantes de Saúde bebem sobretudo 

por questões grupais, os da escola superior de Tecnologia fazem-no sobretudo para 

esquecer problemas e sentir emoções fortes, os estudantes da escola superior de 

Educação encaram o consumo por distracção e diversão e os da escola superior 

Agrária por diversão e prazer. Cerca de metade dos rapazes consomem para 

“esquecer problemas” e as raparigas para “sentir emoções fortes”, “diversão” e para 

“esquecer problemas”.  

Comparando as motivações do consumo nas duas fases, observa-se coerência 

de resposta em 37.0% dos estudantes por sentir prazer, em 63.2% por diversão, em 

9.1% porque os amigos também o fazem, em 18.2% por distracção, em 3.2% para ser 

mais sociável, em 9.1% para esquecer problemas e em 4.8% para sentir emoções 

fortes com diferenças significativas em todas as opções de resposta. ` 

Constatamos que 62.8% do total dos estudantes já reprovou durante o seu 

percurso académico sendo nos estudantes da escola superior de Tecnologia que esta 
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situação mais ocorreu, concretamente nos cursos de Gestão de Empresas, Turismo e 

Engenharia Mecânica e os da escola superior Agrária os que possuem menor taxa de 

reprovação, com valores ligeiramente superiores nos rapazes. É no curso de 

Enfermagem que se registam índices mais elevados de estudantes com reprovações e 

dos cursos da escola superior de Educação, é o de Educadores de Infância que 

apresenta índices mais elevados. Os cursos em que os estudantes reprovaram quatro 

ou mais vezes distribuem-se por quinze dos dezanove cursos em estudo, com 

percentuais mais elevados nos cursos de Gestão de Empresas, Enfermagem e 

Engenharia do Ambiente. A taxa de reprovação é ligeiramente superior nos 

estudantes que consomem (62.3%vs 60.9%). 

Em cerca de 10% dos estudantes ocorreu “várias vezes” a frequência às aulas 

em estado de embriaguez, com diminuição percentual no sexo masculino na segunda 

fase e aumento no sexo feminino. MELLO e cols. (1988). 

 

3.2.3 - Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / praxes académicas e 
variáveis académicas 

 

 A entrada no ensino superior é acompanhada por vezes por parte do jovem por 

algumas dificuldades como a sensação de solidão, saudades e alguns receios mas 

que quando superados no primeiro ano de curso, constituem um factor de protecção 

do risco de insucesso académico, de desmotivação escolar e até de abandono escolar 

(ALMEIDA, 2005).  

Actualmente os jovens podem encarar o percurso académico como algo 

imposto e talvez pela desmotivação e fracas perspectivas futuras tem-se assistido a 

um prolongamento no tempo de escolaridade, e consequentemente a dependência 

para com os seus progenitores (BERNARDO 1994), e um elevado insucesso escolar. 

No nosso estudo, 62,8% já passaram por essa experiência sendo a escola superior de 

Tecnologia, a que apresenta uma maior taxa de reprovação e a escola superior 

Agrária a menor. É um acontecimento que já ocorreu “mais de três vezes”, em todos 

os cursos excepto nos de Comunicação Social, Engenharia Agrícola e Ciências 

Vitivinícolas. 

 A estes factos provavelmente poderão não ser alheios os 62.3% da taxa de 

reprovação entre os estudantes que consomem, bem como os 15.4% e 14.7% que 

assistiram às aulas uma ou várias vezes em estado de embriaguez nos dois 

momentos de estudo. Curioso foi ainda verificar que na primeira fase de estudo os 
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rapazes foram os que mais vezes frequentaram as aulas em estado de embriaguez e 

na segunda ponderaram com maior percentagem as raparigas.  

Embora a literatura referira que o consumo de álcool origina desmotivação e 

diminuição do rendimento escolar CORMILLOT (1994) e TRINDADE e CORREIA 

(1999), no nosso estudo não é relevante a taxa de estudantes desmotivados às 

actividades escolares e ao curso que frequentam, já que estes aspectos foram 

encontrados com maior incidência nos rapazes em pouco mais de 16% dos 

estudantes. Parece-nos pois que este não é um factor a ter em consideração na 

análise que possa realizar-se face ao consumo de álcool. 

 

3.2.4 - Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / praxes académicas e 
variáveis contextuais 

 

É geralmente em contexto de socialização, escolar, de stress, em grupo e em 

contexto familiar que o consumo de bebidas alcoólicas ocorre. No nosso estudo os 

momentos de consumo de bebidas alcoólicas preferidos pelos estudantes foram 

encontrados em “dias de festa” com 48.9% vs. 54.5% e com “amigos/colegas” com 

37.7% vs.34.1% com destaque para uma ligeira diminuição de consumo nas raparigas 

e um aumento nos rapazes quando em presença dos pais. Estes resultados vão de 

encontro aos obtidos por BARROSO (2004), quando no seu estudo, constatou que 

entre os jovens, o consumo era iniciado em 67,2% preferencialmente com os amigos e 

em 45,7% fora de casa. Também BREDA (1997), aponta valores similares ao referir 

que 40% dos rapazes e 46% das raparigas consumiam bebidas alcoólicas fora de 

casa. 

Continuando a discussão em torno dos momentos de consumo de bebidas 

alcoólicas e fases do estudo, reparamos que dos 92.1% dos estudantes que na 

primeira fase de estudo não consumiam bebidas alcoólicas às refeições, 9.3% 

passaram a fazê-lo na segunda fase e dos 7.9% que o faziam na primeira, 5.0% 

deixaram de o fazer. Por outro lado, dos 79.2% de estudantes que consumiam em dias 

de festa na primeira fase de estudo, 8.1% deixaram de o fazer, mas dos 20.8% que 

não consumiam, 17.2% passaram a fazê-lo. Já o consumo na companhia de 

amigos/colegas diminuiu 23.2% na segunda fase mas dos 39.0% que não consumiam 

neste contexto, 17.4% passaram a faze-lo. O consumo na presença dos pais e 

sozinho foi observado apenas em 8.5% e 1.2% dos estudantes. Não nos parece que 

este resultado configure o que foi descrito por PIMENTEL E MOREIRA (1989), e 

GUIMARÃES e cols (2000) ao afirmarem que o pai é o principal indutor dos hábitos 
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alcoólicos dos filhos. Nos estudos realizados por THOMS BECK e SUMMONS (1993), 

BARROSO (2004) e BREDA (1997), também foram encontrados valores similares aos 

descritos. 

Já no que respeita aos locais de consumo, PATRÍCIO (2002), refere que o 

consumo de bebidas alcoólicas se inicia em qualquer local: em casa, com os amigos, 

na rua, em locais de diversão, em áreas próximas da Escola, no trabalho, em 

situações de lazer, de ócio, de festa e despreocupação, mas também em situações de 

solidão e de tristeza. Reforça esta ideia BATALHA (1999), quando, no seu estudo, 

concluiu que 71% dos jovens, consomem bebidas alcoólicas quando saem à noite 

para frequentarem discotecas bares ou outros locais de diversão. No nosso estudo, 

comprovamos que, rapazes e raparigas optaram por consumir preferencialmente em 

bares nas duas fases do estudo (69.7% vs 72.7%), sendo ainda locais de eleição as 

festas com (66.7% vs 72.1%) e as discotecas com (57.4% vs 65%). Com menor 

expressão encontram-se os estudantes, que consomem bebidas alcoólicas em cafés 

(25.7% vs 29.3%) ou em casa (12.5%.vs 17.0%). 

Os resultados obtidos também nos indicam ter havido um aumento de consumo 

de bebidas em todos os locais. Comparando os locais de consumo por fase 

verificamos que dos 30.3% que não consumiam em bares, 18.4% passou a fazê-lo 

neste local na segunda fase e dos 69.7% que já o faziam neste local, apenas 15.4% 

deixou de o fazer mantendo-se este hábito em 54.3%. Dos 57.4% dos estudantes que 

consumiam em discotecas 12.5% deixaram de o fazer decorrido um ano mas 20.0% 

passaram a faze-lo. O consumo de bebidas alcoólicas em cafés reduz para 14.5% na 

segunda fase de estudo entre os que consumiam mas 18.0% que não consumia 

adoptou este hábito na segunda fase. Quanto ao consumo nas festas dos 66.7% dos 

estudantes da amostra, apenas 15.6% eliminou este local de consumo no segundo 

momento, mas dos 33.3% que não consumia neste contexto, 21.0% opta na segunda 

fase por consumir. Finalmente o consumo em casa, diminui em 7.5%, embora se 

tenha verificado que dos 87.5% que não consumiam neste local, 12.1% passou a fazê-

lo na segunda fase. Estes resultados estão de acordo com ANTUNES (1998), 

MARTINS (1995) e DUARTE (1999), quando nos relatam que é nos cafés, discotecas, 

bares e festas que se verifica o maior consumo de álcool.  

Quanto ao tipo de bebida, pode dizer-se que se assiste hoje a uma ingestão 

excessiva de bebidas alcoólicas por parte dos jovens, com maior tendência para o 

consumo de cerveja e bebidas destiladas. Entre as razões deste incremento, figuram a 

publicidade e a sua venda em discotecas, bares ou “pubs”, locais frequentados, na sua 

maioria, por este grupo etário. Comprovámos que a cerveja com 82.0% era a bebida 
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preferida pelos estudantes de ambos os sexos, seguindo-se os shots (24.5%) e vodka 

(23.3%). Nos rapazes, a segunda e terceira opção, recaem no consumo de vinho e 

shots na primeira fase e vinho e vodka na segunda e nas raparigas nos shots e vodka 

em ambas as fases com diminuição de consumo de aguardente e shots na segunda 

fase. Realça-se que nesta fase e neste sexo aumentou substancialmente o consumo 

de bebidas de elevado teor alcoólico como vodka e alcopops e em menor grau o de 

vinho e cerveja, enquanto que nos rapazes se observou aumento de consumo de 

vodka, whisky, cerveja e vinho. Com efeito, comparando os tipos de bebida consumida 

nas duas fases dos 26.3% que consumia vodka, 11.1% mantém esse consumo, 15.2% 

que não consumia passou a fazê-lo na segunda fase e 9.1% aboliu esse consumo. O 

Whisky passou a ser consumido por 8.1% na segunda fase. A cerveja mantêm 

consumo em mais de 70.0%. A aguardente e os alcapops são consumidos por 0.4% 

em ambas as fases.  

 

3.2.5 - Consumo de bebidas alcoólicas e variáveis r elacionadas com os 
rituais / praxes académicas 

 

Com a abertura do novo ano lectivo, são dinamizadas pelos estudantes, um 

conjunto de actividades que têm como finalidade a inserção do estudante recém-

chegado (o caloiro) na nova vida académica e num novo núcleo de amigos PRATA 

(1994) e RIBEIRO (2001). A necessidade de pertença ao novo grupo, no sentido de 

não serem abandonados e desconhecidos por todos, contribui para a aceitação e 

adesão dos caloiros a este ritual. Dai que, a maioria dos jovens estudantes, tanto os 

rapazes como as raparigas, adira a estes rituais / praxes, o que é comprovado no 

nosso estudo, pois apenas 16.6% discordam da forma como estas são realizadas.  

O consumo de álcool durante estes rituais / praxes académicas parece 

constituir uma “marca registada” (RODRIGUES 2003), e, nesse sentido, o nosso 

estudo veio revelar que 78.0% vs.77.0% dos estudantes consumiram vários tipos de 

bebidas, sendo que 39.8% vs 35.2% consomem entre “três a cinco” tipos diferentes de 

bebidas alcoólicas e 18.0% vs 18.5% “mais que cinco” tipos diferentes verificando-se 

que as raparigas apresentam, nas duas fases, percentagens mais elevadas para o 

consumo de “uma a duas” ou de “três a cinco” bebidas diferentes e os rapazes no 

consumo de “mais que cinco”.  

Como consequência destes consumos, o nosso estudo revelou que em 28.1% 

e em 32.3% dos estudantes, respectivamente da primeira e da segunda fase do 

estudo, a ingestão de bebidas alcoólicas durante os rituais / praxes académicas 



 379

motivou a sua ausência às aulas. Em cerca de metade este comportamento ocorreu 

“até cinco vezes”, com valores percentuais aproximados nas duas fases, mas, ainda 

mais preocupante, são os valores de 14.8% vs 20.2% para os que faltaram “mais de 

onze” vezes, com um aumento percentual na fase final do curso.  

Por outro lado, verificamos também que, em 21.8% vs 22.6%, o consumo de 

bebidas alcoólicas originou esquecimento de factos ocorridos, sendo os valores 

ligeiramente mais elevados entre as raparigas na primeira fase, e entre os rapazes na 

segunda fase do inquérito.  

As conclusões apontadas por LEITE e cols. (1997,1998), já revelavam que 

muitos alunos faltavam às aulas depois de ingerirem bebidas alcoólicas, iam às aulas 

após ter ingerido, ou conduziam após consumirem álcool, e apresentavam mais fraco 

rendimento escolar por causa dos seus excessos alcoólicos.  

Parece-nos ainda preocupante encontrar no nosso estudo cerca de 40% de 

estudantes, que nas duas fases e principalmente entre os rapazes, referem que os 

colegas os incentivam ao consumo.  

Face a estes resultados, consideramos ser grande o desafio que um 

adolescente abstémico enfrenta quando se junta com um grupo de amigos, 

necessitando por isso de estar equipado com conhecimentos, competências e meios 

que lhe permitam resistir ao primeiro trago (RIBEIRO, 1985). 

O European School Survey Project on Alcohol and Drugs vem demonstrar que 

36% dos jovens já se embriagaram (PRECIOSO,1999). Mas, ainda mais contundentes 

são os resultados obtidos por DUARTE (1999), no seu estudo quando encontra 75,8% 

de estudantes que já se embriagaram. Os resultados obtidos neste estudo aproximam-

se dos apresentados por nós, pois 58.4% vs. 59.4% dos estudantes da nossa amostra 

também já se embriagaram, atingindo rapazes e raparigas valores percentuais acima 

dos 50.0% nas duas fases. Destes, recorreram ao serviço de urgência 2.0% na 

primeira fase e 5.0% na segunda, com aumento que consideramos significativo e que 

é resultante de uma maior utilização pelos rapazes. É ainda de salientar que, da 

totalidade dos estudantes envolvidos neste estudo, 97.2% vs. 97.4% observaram 

colegas seus embriagados, e destes cerca de 30.0%, em cada momento do estudo, 

foram assistidos no serviço de urgência.  

É sabido que o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens ocorre mais 

frequentemente aos fins-de-semana e dias festivos, períodos em que como diz 

BLANCO e cols. (2000), os jovens procuram os efeitos da embriaguez. Dados 

mundiais sugerem mesmo um incremento da cultura da “borracheira” esporádica entre 
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os jovens. Durante os rituais/praxes académicas, comprovamos que em cerca de 

51.0% de estudantes em cada fase do estudo se verificou um aumento do consumo de 

bebidas alcoólicas, cerca de 40.0% mantiveram o consumo habitual e só em 4.8% vs 

8.3% houve diminuição. Quanto aos efeitos desse consumo, deparamo-nos, nas duas 

fases com cerca de 90% dos estudantes que sentiu um estado psicológico de algum 

contentamento, 7.1% vs 10.5% que atingiu o estado de embriaguez, com aumento na 

segunda fase e 0.4% ficou em estado de coma. È sobretudo entre os rapazes (11.8% 

vs 13.5%) que a ingestão de bebidas alcoólicas se faz em quantidade suficiente para 

atingir o estado de embriaguez e/ou coma enquanto que a quase totalidade das 

raparigas (96.3% vs 91.4%) bebe para ficar contente. CALVARIO e cols. (1997), no 

estudo com estudantes da Universidade da Beira Interior, apresenta valores 

percentuais superiores aos da nossa amostra, ao concluir que 51.0% dos rapazes e 

23.3% das raparigas responderam ter-se embriagado e LEITE e cols. (1997/98), 

concluiu que 30% dos rapazes e 8% das raparigas referiram já se terem embriagado 

mais de 20 vezes.  

Em cerca de metade dos colaboradores neste estudo e com valores 

semelhantes entre os sexos, a ingestão do álcool nunca originou sintomatologia física, 

tendo ocorrido “raramente” em 45.1% e em 46.3% da primeira e segunda fase 

respectivamente, com maior expressão no sexo masculino e “frequentemente” em 

cerca de 5.0%, com valores mais elevados no sexo feminino. Ainda a este propósito, 

MORAIS (1998), refere que o consumo de bebidas alcoólicas em excesso é causa de 

vários problemas em todos os grupos etários, sendo superior no grupo de 

adolescentes dada a menor capacidade de identificação e compensação da toxicidade 

do álcool. Encontramos no nosso estudo 13.8% do total da amostra que, após 

consumo de bebidas, ficaram feridos uma ou várias vezes. 

Quanto aos sentimentos de culpa no referido estudo realizado por DUARTE 

(1999), concluiu-se que as situações mais marcantes nos pós consumo são de “não se 

recordar do que se passou na noite anterior”, e “sentir remorsos”. È fraca a 

percentagem de estudantes no nosso estudo que, após o consumo de bebidas 

alcoólicos, referiram sentimentos de culpa ou remorso, sendo que as raparigas 

registaram valores percentuais mais elevados na opção “nunca” e os rapazes nas 

opções “raramente” e “frequentemente”.  

Mesmo considerando os estudantes que se embriagam apenas, 41.0% vs 

35.7%, sentem este sentimento “raramente” com valores superiores nas raparigas e 

2.7% vs 4.7% “frequentemente” com valores superiores nos rapazes. Provavelmente a 

ausência de consequências físicas para a maioria dos estudantes estará na base 
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destes resultados pois apenas em 16.4% vs 13.3% esta ocorreu, “uma ou várias 

vezes” entre os estudantes nas duas fases, com ligeiro decréscimo na segunda fase. 

O perfil do jovem consumidor de álcool tem vindo a alterar-se ao longo dos 

tempos com o aparecimento de novos modos de beber e de novos grupos de 

bebedores, como por exemplo as mulheres e os jovens e com preferência pelo 

consumo de bebidas destiladas e cerveja, sendo estas consumadas em saídas 

nocturnas (MELLO e cols. 1988) e (BREDA, 2000). 

Nos rituais académicos, concluímos que a quantidade e o tipo de bebidas alcoólicas 

consumido é bastante diversificado. Na primeira fase, rapazes e raparigas centram as opções de 

escolha para “2 a 3 copos” fundamentalmente nos shots, cerveja e vinho, sendo ainda de considerar os 

consumos de vodka e whisky. Para quem ingere “mais de um litro”, a cerveja é a mais consumida. As 

raparigas que ingerem “dois a três copos” têm como preferência os shots, a cerveja e a vodka e em 

quantidades “até um litro” e “mais que um litro” a cerveja é a bebida mais consumida. Na segunda 

fase, os valores são semelhantes aos da primeira registando-se nos rapazes que consomem entre “dois 

a três copos” uma diminuição nas bebidas Whisky, Shots e cerveja e aumento no consumo de vinho, 

vodka e aguardente e nas raparigas uma diminuição no consumo de whisky e shots e aumento do 

consumo de vinho, vodka e cerveja. 

Para os estudantes com ingestão de quantidades “até um litro” os rapazes 

aumentaram a ingestão de vinho, vodka e shots e diminuíram o consumo de cerveja e 

as raparigas aumentaram o consumo de cerveja. Já para os estudantes com 

consumos “até dois litros” mantém-se o consumo de cerveja tanto em rapazes como 

raparigas e “além dos dois litros” as raparigas só consomem cerveja e os rapazes 

cerveja e vinho. Vários estudos têm apontado a cerveja como a bebida alcoólica mais 

consumida pelos jovens, situando-se o seu consumo acima dos 60.0% PINTO e 

MELLO (1992); (PINTO, 1997); RODRIGUES e cols. (1997); CALVARIO e cols. 

(1997); LEITE e cols. (1997-98); GAMEIRO (1998); DUARTE (1999) e BREDA (2000). 

A verdade é que nas últimas décadas, o consumo de cerveja aumentou cerca de 

500%, sendo os jovens e o sexo feminino, a população que mais adere a este tipo de 

bebida alcoólica (PINTO, 1997), o que está de acordo com os resultados do nosso 

estudo. Também no já mencionado estudo desenvolvido pelo Instituto Politécnico de 

Coimbra (2005), concluiu-se, que a cerveja era a bebida de eleição destes jovens, 

tendo o whisky, gin, brandes, licores e shots expressão acentuada. BARROSO (2004), 

no seu estudo com jovens universitários, constatou que 69.0% consomem bebidas 
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destiladas e no estudo realizado por CARVALHO (1996), surgem em segundo lugar as 

bebidas destiladas com 29.0% e em terceiro, o vinho com 24.0%. 

O consumo imoderado de álcool, está ligado com alguma frequência a condutas violentas, a 

lesões acidentais e a relações sexuais não protegidas, com a possibilidade de surgirem gravidezes não 

desejadas e/ou doenças de transmissão sexual, que possam suscitar posterior arrependimento MATOS, 

(1995); A AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1996); LEITE e cols. (1997/98); 

SCHUCKIL (1998) e PRAZERES (2000). Algumas destas ocorrências verificaram-se na nossa 

amostra em 10.1 % dos rapazes em ambas as fases do estudo e em 3.4% vs 7.1% das raparigas, sendo 

as “relações sexuais ocasionais” o comportamento que gera mais sentimento de arrependimento, com 

24.2% vs 25.5%. Contudo, a “falta de respeito a pessoas e bens” com (36.4% vs 11.6%), “conduzir 

embriagado” com (18.2% vs 6.4%) e “figuras tristes” com (15.2% vs 14.9%) são também situações 

valorizadas pelos estudantes.  

Dos alunos consumidores de bebidas alcoólicas em rituais / praxes 

académicas, apenas 0.6% vs. 1.0%  tiveram problemas com os agentes de segurança, 

sendo o “conflito/agressão”, a “detenção” e o “excesso de barulho” as razões mais 

evocadas pelos estudantes nas duas fases. 

 

3.2.6 - Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / praxes académicas e 
expectativas e crenças pessoais acerca do álcool  

 

As expectativas e crenças pessoais acerca do álcool têm sido consideradas 

como determinantes do comportamento de bebida, trazendo novas informações que 

enriquecem a compreensibilidade dos problemas relacionados com o álcool. Em 

Portugal, é na década de 50 que se fazem as primeiras referências epidemiológicas 

relativas a este assunto (PINTO e MELLO, 1993).  

Foi este um dos motivos que nos levou a incluir neste estudo, a escala de 

expectativas e crenças pessoais acerca do álcool (IECA) desenvolvida por Pinto e 

cols. (1993) Os índices médios na primeira fase de estudo para os diferentes factores 

oscilaram entre os 4.96 na “Desinibição sexual” e os 53.63 nos “Efeitos globais 

positivos e facilitação das interacções sociais,” obtendo-se na segunda fase, valores 

inferiores em todos os factores, não sendo as diferenças estatísticas significativas. 

Os rapazes, tanto na primeira como na segunda fase de estudo, apresentam 

índices mais elevados de expectativas e crenças pessoais acerca do álcool do que as 



 383

raparigas em todos os factores. Neste sentido e dado que no nosso estudo são os 

rapazes os maiores consumidores, parece-nos pois que tais resultados estão em 

consonância com os obtidos por CARVALHO (1996), ao concluir que a intensidade 

das expectativas é mais elevada em indivíduos com hábitos alcoólicos. ABRAMS e 

NIAURA (1987), consideram que quando o indivíduo possui expectativa positivas de 

que é o álcool que lhe fornece aptidões para lidar com uma determinada situação, ou o 

alivia de emoções desagradáveis, a probabilidade de recorrer ao seu consumo 

aumenta. Com efeito, no estudo que desenvolvemos, são os estudantes que 

aumentaram o consumo e se embriagaram nos rituais académicos que possuem 

expectativas e crenças mais elevadas acerca do álcool. É provavelmente por esse 

facto que os estudantes da escola superior de Tecnologia apresentam maiores 

expectativas e crenças pessoais acerca do álcool dado que é nesta escola que 

encontramos entre os seus estudantes o maior consumo de bebidas alcoólicas. Ao 

invés é entre os estudantes da escola superior Agrária que se verificam as mais baixas 

expectativas que poderão também ser resultantes dos menores consumos de bebidas 

verificados. 

O consumo de álcool nos adolescentes é mediado por factores intrapessoais 

(expectativas), factores interpessoais (relação com os pais e companheiros) e 

situações ocasionais (beber em casa dos amigos quando os pais estão ausentes, 

apostas de bebida, fins de semana, festas, etc.,) (MARLATT e cols. 1988; LOWERY, 

1980 e SPIEGLER, 1983). 

Foi nesta linha de pensamento, que indagámos os estudantes acerca dos seus 

sentimentos face aos colegas consumidores ou não, tendo-se concluído que os 

sentimentos de aceitação para com os colegas que não consomem no primeiro 

momento de avaliação é superior ao sentimento de admiração em todos os factores 

excepto nos efeitos positivos na actividade e humor, no escape a estados emocionais 

negativos, na diminuição de sentimentos negativos de si mesmo e da ansiedade 

avaliativa e escala global e no segundo momento em todos os factores mas as 

diferenças encontradas não são estatisticamente significativas. Para com os colegas 

que consomem, o sentimento de aceitação é superior em todos os factores ao 

sentimento de admiração no primeiro momento de avaliação mas no segundo 

sobrepõe-se para todos os factores o sentimento de admiração. 

3.2.7 - Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / praxes académicas e 

estimativa de risco. 
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Os adolescentes constituem um grupo de risco (SUBTIL 1990), pelo fácil 

acesso a comportamentos de risco sendo o consumo regular de bebidas alcoólicas 

(BARROSO, 2004), um factor preponderante na dimensão desse mesmo risco 

(MATOS, 1995 e PRAZERES, 2000b). No nosso estudo o sexo masculino apresenta 

estimativas de risco mais elevados que o feminino com diferenças significativas em 

ambas as fases de estudo. 

Como já foi referido o aumento de consumo predispõe os jovens a riscos 

acrescidos, pois pequenas quantidades são suficientes para prejudicar o 

funcionamento de capacidades tais como a inteligência, memória, raciocínio e atenção 

pela sua progressiva acção tóxica (MELLO e BARRIAS, 1986 e BREDA, 2000). 

Dos dados obtidos verificamos que 38.6% dos estudantes na primeira fase de 

estudo e 45.0% da segunda foram classificados de “alto risco”, com uma significativa 

prevalência nos dois momentos de estudo, sendo esta ainda maior nos rapazes que 

nas raparigas. Mas, ao compararmos a evolução da estimativa de risco, concluímos 

que na segunda fase se registou um maior índice na estimativa de risco global, 

resultante provavelmente das maiores estimativas de risco que foram observadas 

tanto nos rapazes como mas raparigas. Concluímos, com efeito, que dos 50.3% de 

estudantes que na primeira fase foram classificados com baixa estimativa de risco, 

somente 28.3% manteve essa classificação e 16.2% passaram para a categoria de 

alta estimativa de risco. Ao invés, dos 38.6% de estudantes classificados com alta 

estimativa de risco na primeira fase, 23.2% mantiveram essa posição e 10.9% 

classificaram-se em baixo risco. 

Os conceitos, as atitudes e os comportamentos acerca do álcool, são 

determinados por factores sócio-económicos, isto é, pelos costumes, tradições e 

falsos conceitos que são transmitidos ao longo de gerações e que determinam um 

maior risco de consumo (MELLO e cols. 1988). Foi neste sentido que analisamos a 

relação entre estimativa e representações sociais, tendo concluído que a consciência 

dos efeitos, os falsos conceitos e a representação social total são mais elevados nos 

indivíduos com risco de consumo moderado, enquanto nos classificados de baixo risco 

a maior estimativa de risco foi obtida na representação social total. Aliás, esta variável 

revelou-se preditora da estimativa de risco nas duas fases de estudo com um poder 

explicativo de 15.7% e 15.8% variando em sentido inverso, ou seja quanto maior a 

estimativa de risco menor a representação social total ou vice-versa. 

Por outro lado da relação entre a “estimativa de risco” e as “expectativas e 

crenças pessoais acerca do álcool” concluímos que os estudantes de “alto risco” foram 
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os que apresentaram valores médios mais elevados em todos os factores da escala e 

os de “baixo risco” os que apresentaram menores valores, e isto tanto no primeiro 

como no segundo momento do estudo, e com diferenças estatísticas significativas 

entre os grupos. 

A “desinibição sexual” foi o único factor das expectativas e crenças pessoais 

acerca do álcool com valor preditivo nas duas fases de estudo, explicando, 

respectivamente, 16.0% e 31.8% da sua variabilidade. Na primeira fase do estudo 

ainda foram encontradas, como variáveis explicativas, os “efeitos positivos na 

actividade e no humor” e a “diminuição dos sentimentos negativos relativamente a si 

mesmo”. A relação que estes factores estabelecem com a “estimativa de risco” é 

positiva, o que significa que um aumento nos índices dos factores descritos se traduz 

numa maior estimativa de risco.  

 

3.2.8 - Consumo de bebidas alcoólicas em rituais / praxes académicas e 
níveis de consumo  

 

É notório que o excessivo consumo de álcool é um importante problema de 

saúde pública não só em Portugal, como no resto do mundo (SILVA DE LIMA, 1997). 

Com excepção do tabaco e da cafeína, o álcool é a substância psicotrópica mais 

consumida em toda a União Europeia. A OMS (2001), estima que 5% das mortes 

ocorridas no mundo entre os jovens dos 15 aos 29 anos são atribuídas ao álcool. Este 

estudo revela ainda que os maiores níveis de consumo se verificam sobretudo entre 

os jovens do sexo masculino. 

Da avaliação do nosso estudo ressalta também que são os jovens do sexo 

masculino que apresentam um nível médio de consumo superior aos do sexo 

feminino, embora as diferenças não traduzam significância estatística. Apenas 11.7% 

e 12.1% do total da amostra da primeira e segunda fase de estudo, apresentaram um 

nível de consumo moderado correspondendo os de baixo e alto consumo a 44.4% e 

44.0% na primeira fase e 46.3% e 41.6% na segunda fase de estudo, ou seja, 

verificou-se da primeira para a segundo fase, sem significado estatístico, um aumento 

entre os de baixo consumo e diminuição entre os de alto consumo. A razão desta 

diminuição pode provavelmente estar associada ao menor consumo registado entre as 

raparigas. Parece-nos pois concludente que, dos 44.4% de estudantes que na primeira 

fase foram classificados com baixo nível de consumo, 27.1% continua a manter essa 

classificação e dos 44.0% que na primeira fase tinham níveis de consumo elevados 

14.5% apresentou níveis baixos, ou seja, registou-se um decréscimo de 3.0% da 
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primeira para a segunda fase de estudo. Ao invés do que seria de esperar, são os 

estudantes da área de Saúde os que apresentaram um nível médio de consumo mais 

elevado e os da escola superior Agrária os níveis médios mais baixos.  

Face aos novos hábitos de beber, e aos novos tipos de bebida, o adolescente 

consegue atingir, uma rápida e elevada taxa de alcoolémia (CORDEIRO, 1999). 

Alguns estudos têm demonstrado a existência de uma correlação positiva entre o 

consumo de álcool e a incidência de problemas relacionados com o mesmo 

nomeadamente conduzir alcoolizado, mortalidade por cirrose hepática e crimes 

violentos (EDWARDS e cols. 1999). Também os resultados do nosso estudo apontam 

nesse sentido, isto é, para a existência de uma relação positiva entre estimativa de 

risco e níveis de consumo com um valor explicativo de 26.3%. A relação encontrada, 

sugere-nos que os estudantes com níveis de consumo baixo e moderado terão uma 

menor prevalência de estimativa de risco, e os estudantes com altos níveis de 

consumo uma alta estimativa de risco. 

BROWN (1985); CHRISTIANSEN e cols. (1982) e ROHSENOW citado por 

TRINDADE (1999), referem que a importância das expectativas como factor 

relacionado e / ou explicativo do consumo de álcool na adolescência resulta de 

factores cognitivos, sendo que para CARVALHO (1996), a intensidade das 

expectativas é mais forte em alcoólicos, menor em alcoólicos recuperados e menor 

ainda em bebedores normais ou moderados. Ao confrontarmos no nosso estudo, a 

relação entre níveis de consumo e expectativas e crenças pessoais acerca do álcool 

também verificamos que eram os estudantes com alto consumo, os que apresentavam 

expectativas e crenças pessoais mais elevadas em todos os factores sendo 

secundados pelos de consumo moderado e em último lugar os de baixo consumo, 

com diferenças significativas entre os grupos. A desinibição sexual constituiu-se como 

o factor que pode levar o jovem ao consumo de álcool pois foi a única expectativa e 

crença pessoal que se traduziu como preditora do nível de consumo tanto no primeiro 

como no segundo momento de estudo, variando em sentido directo e explicando 

respectivamente 27.2% e 35.2% da sua variabilidade. 

 É sabido que o consumo do álcool assenta numa representação social que só 

raramente é conotada como negativa sendo muitas vezes entendida pelos próprios 

jovens como sinal de crescimento e maturidade. Na nossa pesquisa, ao analisarmos a 

relação entre níveis de consumo e representações sociais concluímos que nos dois 

momentos de estudo, eram os estudantes de baixo consumo os que possuíam uma 

melhor consciência dos efeitos acerca do álcool, um melhor esclarecimento dos falsos 

conceitos e apontaram a justificação recreativa como a razão principal que os levou ao 
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consumo. Contudo, a representação social na primeira fase do estudo e a justificação 

recreativa na segunda fase, revelaram ser variáveis preditivas relativamente aos níveis 

de consumo, explicando 10.0 % e 9.5% da sua variabilidade.  

É chegado o momento de fazer uma breve reflexão teórica e prática sobre o 

estudo efectuado e sobre os resultados mais relevantes, relacionados com a 

construção e validação do modelo compreensivo que avançámos para abordar 

empiricamente o consumo de bebidas alcoólicas em rituais/ praxes académicas no 

ensino superior em Viseu.  

O ambiente académico, suporte de desenvolvimento, com novas experiências 

pessoais, académicas e familiares, pode ser entendido como um “lugar de passagem” 

para a idade adulta, como um meio para conhecer pessoas e uma forma de 

socialização e integração. Contudo uma larga franja de estudantes encara neste novo 

processo adaptativo várias dificuldades, como o sentimento de solidão e a saudade, 

alguns receios, e também, é justo referir, novas responsabilidades sociais e culturais. 

São porventura alguns destes factos que poderão estar na base da ingestão e ou 

consumo exagerado de álcool. 

Considerados os resultados deste estudo, estamos perante estudantes que 

frequentam as quatro escolas superiores do ensino superior politécnico de Viseu, com 

ampla abrangência de áreas científicas. A média de idades é de 21.1 anos e 

predomina sobretudo o sexo feminino.  

A maioria dos estudantes vive com colegas ou amigos, o nível de escolaridade 

dos pais é baixo e cerca de 14.0 % pertencem a famílias em que algum dos seus 

membros consome bebidas alcoólicas em excesso. Os amigos são as fontes 

privilegiadas, tanto para os rapazes como para as raparigas, para discussão de 

assuntos relativos ao álcool. Realce-se que os estudantes nutrem um sentimento de 

“aceitação” e “admiração” face aos colegas que não consomem bebidas alcoólicas, 

mas face aos colegas que consomem apenas a “aceitação” é o sentimento vigente. As 

representações sociais dos estudantes melhoram com a aquisição de novos saberes 

científicos e denota-se conhecimentos mais consistentes nas raparigas em todos os 

factores. 

Aproximadamente 62.0% dos estudantes consomem bebidas alcoólicas 

durante os rituais / praxes académicas, com maior percentual no sexo masculino 

sendo que são os estudantes do curso de enfermagem os que mais contribuíram para 

estes valores. Entre os consumidores 11.5% iniciaram o consumo no ensino básico, 

74.2% no ensino secundário e 14.2% no ensino superior. 
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Concluiu-se ainda que as principais razões do não consumo em ambos os 

momentos de estudo são por questões relacionadas com a saúde e pelos efeitos 

desagradáveis que provoca, enquanto que as razões para o consumo são a diversão e 

o prazer, sendo que cerca de 23 % dos jovens parecem fazê-lo para esquecerem os 

seus problemas. 

As maiores taxas de reprovação foram registadas entre os estudantes dos 

cursos da escola superior de Tecnologia, sendo que estas são superiores entre os 

estudantes que consomem bebidas alcoólicas. Cerca de 15% dos estudantes 

frequentaram aulas embriagado, 16 % sente-se desmotivado pelas actividades 

escolares e 5.7% pelo curso que frequenta diminuindo esta ao longo do curso. 

O consumo de bebidas alcoólicas ocorre preferencialmente em dias de festa e 

com os amigos, em bares, festas e discotecas, onde a cerveja é a bebida de eleição 

seguida dos shots e vodka.  

Cerca de 17.0% dos estudantes discorda da forma de realização do rituais / 

praxes na escola, em 28.1% o consumo originou a ausência ás aulas, e em 21.8% 

produziu esquecimento de factos. O consumo de vários tipos de tipos de bebida em 

rituais observou-se em 78.0 %, aproximadamente 60 % embriagaram-se durante os 

mesmos, tendo recorrido ao serviço de urgência 2% vs 5 % de estudante da primeira e 

segunda fase respectivamente. Em mais de 50% aumentou o consumo durante os 

rituais, com preferência por bebidas com elevado teor alcoólico, como shots, vodka e 

whisky. Mais de 50% dos estudantes referiu consumir mais que três tipos diferentes de 

bebidas alcoólicas durante os rituais/praxes académicas sendo que cerca 11.0% o fez 

até atingir o estado de embriaguez sendo que 37.0% sente que são os colegas que 

incentivam o seu consumo. 

As expectativas e crenças pessoais acerca do álcool são superiores nos 

rapazes em todos os factores tanto na primeira como na segunda fase do estudo 

verificando-se também que os estudantes que aumentaram o consumo e se 

embriagaram nos rituais académicos possuem expectativas e crenças mais elevadas 

acerca do álcool.  

A “estimativa de risco” permitiu classificar cerca de 40 % dos estudantes como 

sendo de “alto risco”, sendo o sexo masculino que apresenta estimativas de risco mais 

elevadas. Na segunda fase do estudo denotou-se um aumento percentual do alto risco 

em 6.4% dos estudantes. A relação entre estimativa de risco e representações sociais, 

revelou que a consciência dos efeitos, os falsos conceitos e a representação social 

total são mais elevados nos indivíduos com risco de consumo moderado, enquanto 
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nos classificados com baixo risco se encontrou a maior estimativa de risco na 

representação social total sendo esta variável preditora da estimativa de risco. 

Os estudantes de alto risco apresentaram maiores expectativas e crenças 

pessoais acerca do álcool e os de baixo risco os de menores expectativas 

constituindo-se preditoras da estimativa de risco os efeitos positivos na actividade e 

humor, a diminuição de sentimentos negativos de si mesmo e da ansiedade avaliativa 

na primeira fase de estudo e a desinibição sexual nas duas fases de estudo. 

Quanto aos níveis de consumo mais de 40% dos estudantes classificaram-se 

de alto com percentagem semelhante para os de baixo consumo sendo estes mais 

elevados no sexo masculino. Concluiu-se existir uma relação positiva entre estimativa 

de risco e níveis de consumo com um valor explicativo de 26.3%, isto é, estudantes 

com níveis de consumo baixo e moderado terão menor prevalência de estimativa de 

risco, e os estudantes com altos níveis de consumo uma alta estimativa de risco. São 

os estudantes de alto consumo, os que apresentam expectativas e crenças pessoais 

mais elevadas em todos os factores, sendo a desinibição sexual o único preditor do 

nível de consumo nos dois momentos de estudo. 

 São os estudantes de baixo consumo de bebidas alcoólicas que apresentaram 

uma melhor consciência dos efeitos sobre o álcool, um melhor esclarecimento sobre 

os falsos conceitos e apontam a justificação recreativa como a principal razão do 

consumo. A representação social na primeira fase do estudo e a justificação recreativa 

na segunda são explicativas dos níveis de consumo.  

Como dissemos anteriormente, a nossa pesquisa apresenta algumas 

limitações de representatividade, que se consubstanciam principalmente pelo facto de 

incidirem num grupo de jovens estudantes do ensino superior politécnico duma área 

geográfica específica deixando de fora outros grupos representativos dessa 

população.  

Provavelmente outros resultados adviriam, e alguns viés seriam colmatados se 

porventura enveredássemos pela realização da nossa investigação numa amostra 

representativa de toda a população estudantil, e na qual se englobariam os dois 

subsistemas de ensino superior português. Temos consciência de que este tipo de 

pesquisa foge às possibilidades, temporais e financeiras do investigador sendo apenas 

possível concretizar-se se organizações públicas ou privadas facultarem as condições 

necessárias a esse fim. Pensamos contudo, ter contribuído com humildade para algum 

esclarecimento desta temática e ajudado na construção de estratégias preventivas 

com intervenções consistentes e formativas conducentes á tão desejada mudança de 
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comportamentos que mesmo face a possíveis duvidas de eficácia, deveriam ser 

encaradas como o começo da sabedoria, tal como afirmou Descartes. 

A principal recomendação que nos apraz salientar diz respeito às medidas 

preventivas dos consumos abusivos de bebidas alcoólicas em contexto académico. 

Nesse sentido, as escolas do ensino básico e secundário devem, em nossa opinião, 

ser o alvo privilegiado das intervenções educativas, pois efectivamente constatamos 

que a maioria dos actuais consumidores iniciaram o seu consumo nestes dois níveis 

de ensino. Estas intervenções educativas não são tarefa fácil, e mais difícil se tornam 

quando se sabe que na maioria das escolas não existem professores com motivação, 

envolvimento e formação necessária nestas áreas. É uma dificuldade que os 

dirigentes escolares devem ultrapassar, pois os actores da educação / formação 

devem também reger-se por competências relacionais, técnicas e científicas 

devidamente enquadrada em programas de educação para a saúde.  

Pensamos que este modelo preventivo deve privilegiar ainda programas 

dirigidos aos pais, sensibilizando-os para a dimensão deste problema e informá-los 

que uma boa parte dos consumos se verifica dentro da família.  

Qualquer intervenção preventiva eficaz só será possível, através duma partilha 

de saberes, com respostas criativas e inovadoras (FARATE, 2001). Parafraseando 

Bertrand Russel “não há comparação entre o que se perde por fracassar e o que se 

perde por não tentar”. Dai a nossa persistência, pois não queremos ser meros 

observadores mas sim interventores oportunos e responsáveis, sem subterfúgios ou 

falsa moralidade. Para concluir acresce-se referir que o problema em estudo não se 

esgotou com este trabalho, nem esse era o seu objectivo, mas novas pistas e novos 

horizontes pensamos ter levantado e que podem ter continuidade em novos estudos  

Fica pois o nosso contribuído para um conhecimento mais abrangente acerca 

dos consumos de bebidas alcoólicas em estudantes do ensino superior durante os 

rituais / praxes académicas, especialmente no que respeita ás representações sociais 

destes estudantes face ao álcool, às suas expectativas e crenças acerca deste 

comportamento social, à estimativa de risco e à determinação dos níveis de consumo.  
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