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IV 

Conclusões – A Colheita 

 

“Boa e má, a tua árvore. Nem todos os frutos de agradam. Mas alguns deles são belos. 

Passar-te-á pela cabeça procurares o deleite dos belos e renegar os outros? Olha que 

são aspectos diversos de uma mesma árvore.”1 

 

Nesta fase, olhamos para árvore e colhemos-lhe os frutos. Eco (1997, p. 211) 

comparou uma tese com um porco, “não se deita nada fora, aproveita-se tudo”. E assim 

é, pois nos estudos científicos, temos de olhar para o que correu bem e mal, aos olhos 

dos investigadores, e continuar a trabalhar nesse sentido, absorvendo e transformando as 

investigações e perspectivando intervenções. 

Com o presente estudo exploratório, foi possível verificar que, para a mudança do 

comportamento alcoólico, a percepção que os indivíduos têm da sua relação não é um 

factor que motive para a mudança.  

Não podemos deixar de lembrar que as variáveis (Satisfação Conjugal, 

Proximidade e Motivação para a Mudança) são avaliadas através de percepções 

subjectivas
2
, e os enviesamentos perceptivos podem influenciar os resultados do 

indivíduo, que não está consciente de que a informação que percepciona é 

exclusivamente uma parte de toda a informação disponível na situação (Ribeiro, 2002).  

 Reflectindo sobre a conceptualização de complexidade sistémica da Satisfação, 

e Proximidade e Motivação, salientaremos algumas conjecturas, na intervenção: (1) 

utilizar estratégias de consciencialização do problema alcoólico, promovendo o estágio 

de Reconhecimento, baixando a Ambivalência, para haver um maior sucesso no 

momento de Acção. Oliveira Júnior e Malbergierb (2003) ressaltam a importância de 

utilização de estratégias terapêuticas, dando primazia à entrevista motivacional, com o 

foco na diminuição e na elaboração da Ambivalência, ou seja, consciencialização do 

problema, firmando o estágio de Reconhecimento, permitindo melhor aderência ao 

tratamento discriminando uma possibilidade de mudança, no estágio de Acção. E é claro 

que isso será tanto mais positivo se existir um cônjuge participativo e colaborante no 

tratamento (Walitzer & Dermen, 2004); (2) perceber que a avaliação das percepções dos 

                                                 
1
 Saint-Exupery, Cidadela, 2008, p. 400 

2
 Ribeiro (2002, p. 177) explica que a “percepção é um processo activo de organização da informação que 

é vulnerável à atenção selectiva devida a factores emocionais, fadiga e estruturas cognitivas disponíveis 

para clarificar a informação”.  
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sujeitos PRA pode não ser preditor de motivação para a mudança, sem que isso 

signifique a não influência da relação, ou qualidade relacional, no empenho do 

tratamento; por isso, (3) deve-se envolver o cônjuge e ajudá-lo a, também ele, mudar de 

comportamento no sistema; (4) aumentar as estratégias de coping para a manutenção da 

abstinência, em ambos os elementos do casal; (5) aumentar o empowerment dos casais, 

ajudando-os a, dia a dia, no processo da abstinência.  

Relativamente à investigação, (1) criar modelos de intervenção que levem ao 

estágio de Reconhecimento do problema para intervenções mais precoces; (2) olhar para 

o casal como um todo, pois os olhos dos dois permeiam e desenham a relação com mais 

definição, incidindo a investigação nas percepções dos dois (Ribeiro, 2002); (3) adaptar 

a SOCRATES a Portugal, pois parece ser um instrumento consistente na avaliação da 

motivação para a mudança no alcoolismo; (4) fazer estudos empíricos com amostras 

maiores e mais diversificadas, com as diferentes escalas; (5) seria também do maior 

interesse a realização de estudos longitudinais
3
 e qualitativos

4
 sobre esta temática, 

conjugalidade alcoólica; (6) seria, ainda, conveniente sinalizar em que fases estão no 

tratamento, se no início ou mais avançados, para perceber se existe implicação do 

tratamento na avaliação da relação; e, por último (7), comparar os que têm relações 

amorosas permanentes e os que não têm, do ponto de vista da motivação.  

Olhamos com expectativa para o desenvolvimento de intervenções de prevenção 

(Jakobsson, 2007), evocando a necessidade de esforços de investigação e intervenção 

familiar e social neste âmbito, pois intervenções tardias retardam a resolução de 

problemas de saúde física e da relação conjugal. 

 

 

 

                                                 
3
 Uma vez que a passagem pelos estágios de mudança até a fase da acção leva de três a seis meses 

(Oliveira Júnior & Malbergierb, 2003) 
4
 São mais sensíveis ao contexto, e permitem o acesso a uma informação mais pormenorizada sobre 

significações e processos 


