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III 

Discussão dos Resultados – Primeiros Frutos 

 

Anteriormente, analisámos os resultados com o enquadramento estatístico. É agora, 

necessário discuti-los, reflectindo possíveis hipóteses que surgem desta investigação. 

Hipóteses que nos orientarão para a compreensão científica, na área de intervenção e/ou 

investigação do alcoolismo, à luz de outros trabalhos empíricos.  

A discussão percorre a mesma sequência da apresentação dos resultados. 

Começamos por analisar o perfil da Motivação em que se encontra a amostra dos 

sujeitos com Perturbações Relacionadas com o Álcool (PRA). Posteriormente, faremos 

comparações entre a sub-amostra PRA e a sub-amostra Normativa (N) e também em 

relação ao sexo, nas diferentes variáveis estudadas (Satisfação Conjugal, Proximidade e 

Motivação para a Mudança). Depois, apresentaremos os resultados das correlações 

entre as variáveis que achamos conveniente discutir. Por último, serão, ainda, 

apresentadas algumas limitações e perspectivas deste estudo exploratório.   

 

1. Estado Motivacional  

 

Observando as médias das somas dos resultados da SOCRATES, nos diferentes 

estágios de mudança, verificámos que os indivíduos PRA estão no estágio de mudança 

para a Acção, i.e., encontram-se motivados para o tratamento e manutenção da 

abstinência. Porém, no que se refere a reconhecer ou aceitar que têm problemas 

relacionados com o álcool, aparecem com índices baixos no estágio Reconhecimento, 

mostrando-se ambivalentes quanto ao diagnóstico, o que pode promover a recaída. 

Lembremo-nos que os elementos que compõem esta amostra estão num estado inicial 

ou adiantado do tratamento. Talvez isso justifique os índices elevados de motivação 

para a Acção. Porém, a estrutura da SOCRATES, questiona os indivíduos se têm 

problemas com o álcool, o que numa análise geral da escala, justifica que a maioria 

tenha discordado de certas afirmações, pois estavam num período de abstinência. 

Relacionado com este factor, pode ter havido, ainda, interferências nos resultados da 

baixa escolaridade dos participantes, promovendo outras interpretações que não as da 

escala. 
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2. Reflexão das Comparações 

 

Faremos, agora, comparações entre as amostras, PRA e N, e em relação ao sexo. 

Para isso, recorremos a medidas não-paramétricas, uma vez que a sub-amostra Não se 

distribui normalmente, nem é homogénea. Assim, iniciámos por comparar a sub-

amostra PRA e N relativamente aos resultados da Satisfação Conjugal e não foram 

encontradas diferenças significativas. Esta observação parece pôr em causa as 

características que diferenciam as relações amorosas da população PRA da população 

N. Em geral, as relações conjugais e familiares dos PRA são caracterizadas por falhas 

graves na capacidade de comunicação afectiva entre os membros, falhas que promovem 

o sentimento de insatisfação na relação (Fleming, 2001, Mello et al, 2002), motivo pelo 

qual, os cônjuges dos PRA aparecem nos Serviços de Medicina, Alcoologia, Policiais e 

Judiciais com acusações sobre o comportamento agressivo e desajustado dos seus 

companheiros/as. À parte esta visão, as percepções da qualidade da relação dos PRA 

foram positivas, assim como na sub-amostra N. Ambos os grupos avaliam a relação 

como satisfatória.  

Podemos reflectir sobre os resultados a partir de uma abordagem dialéctica e não 

dualista, percebendo que as relações são marcadas por momentos de afectividade 

positiva e momentos de afectividade negativa, i.e., nas relações, as satisfações e 

insatisfações coexistem (Narciso, 2001). Igualmente, o factor tempo influencia estes 

resultados. Observando a duração das relações da amostra global, verificamos que são 

períodos extensos (em média 22,4 anos no casamentos e 8,08 anos na união de facto), o 

que confirma também os índices de positividade, já apercebidos nos estudos empíricos 

de Narciso, Costa e Pina Prata (2002). Também é provável que esta visão positiva da 

relação seja influenciada pela desiderabilidade social, ou, ainda, pelas “Distorções 

Idealistas” da qualidade da relação, conforme explica Narciso (2001).  

Direccionando o olhar para os resultados dos sujeitos PRA, pensamos que, 

provavelmente, o tratamento terá promovido bem-estar individual e, consequentemente, 

bem-estar conjugal, numa perspectiva sistémica e circular de causalidade (Minuchin & 

Fishman, 2003; Relvas, 2006). Bem-estar que possibilitou maior investimento na 

relação e, consequentemente, uma avaliação positiva da mesma, ressaltando, no 

momento da avaliação, os aspectos positivos da relação como os sentimentos de ser 

querido, amado, cuidado, e de retribuição dos mesmos sentimentos ao outro, 

promovendo o bem-estar conjugal, e uma percepção satisfatória da mesma. Talvez por 



 CONJUGALIDADE ETÍLICA 45

isso, exista a propensão para o sucesso das intervenções psicoterapêuticas em alguns 

casais, quando os PRA estão em tratamento e abstinência (DiClemente, et al, 1999; 

O’Farrel & Fals-Stewart, 2000; 2003; Walitzer & Dermen, 2004). Podemos, ainda, 

hipotetizar, que existem componentes na relação avaliadas positivamente num contexto, 

que podem não o ser noutro, o mapa não é o território, i.e., as pessoas podem manter a 

percepção da qualidade da relação como suficientemente satisfatória, mesmo que as 

suas posições dentro da relação variem (Crespo, 2007).  

Domingos (2006) e Crespo (2007), nos seus estudos sobre relações de casal, já 

tinham verificado que nas dimensões de Satisfação Conjugal e Proximidade não 

existem diferenças significativas em relação ao sexo. O que foi confirmado com este 

estudo, tanto na sub-amostra N como na sub-amostra PRA. Isto provavelmente acontece 

porque comparámos os resultados gerais das escalas, talvez se fizéssemos uma análise 

mais pormenorizada, nas diferentes áreas da vida conjugal1 da EASAVIC, pudéssemos 

encontrar diferenças. Contudo, tal não constituía um objectivo do nosso estudo, pois 

propusemo-nos, apenas, efectuar a avaliação global da relação. Logo, com os presentes 

resultados, apenas evocamos a similaridade entre os sexos na percepção global da 

relação (Gottman & Silver, 1999). Também não foram encontradas diferenças entre os 

sexos, no que se refere à Motivação para a Mudança. O que pode significar que o 

processo de motivação é semelhante em ambos os sexos. Note-se que a vivência com o 

álcool também não é significativamente diferente entre os sexos. Miller e Cervantes 

(1997) notaram mais similaridades que diferenças. Até mesmo ao observarem os dados 

demográficos, a história familiar e problemas de vida, verificaram que havia poucas 

diferenças. As únicas discrepâncias estão no tipo de dificuldades na adesão ao 

tratamento: os homens têm mais dificuldade em pedir ajuda ou cuidados psiquiátricos e 

as mulheres em serem vistas e se assumirem como alcoólicas (Jakobsson, 2007). Assim, 

podemos concluir que a motivação para a mudança envolve um estado de 

disponibilidade do indivíduo para alterar o comportamento que lhe é prejudicial tanto 

para ele como para o próximo, independentemente do sexo.   

Relativamente à Proximidade, existem diferenças significativas entre os grupos 

PRA e N. Tal verifica-se na distribuição dos resultados da IOS, em que na sub-amostra 

N os níveis de proximidade concentram-se no pólo máximo, enquanto na sub-amostra 

PRA se distribuem nos extremos máximos e mínimos de proximidade. Esta distribuição 

                                                 
1 Para melhor compreensão leia a descrição da EASAVIC, no ponto 8.2 
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extremista nos PRA (muito próximos ou afastados na relação amorosa) mostra a 

dificuldade que têm em harmonizar as concepções do Self e dos Outros, alternando em 

estados de dependência ou desvalorização dos que lhe são próximos (Dias, 2001; Mello 

et al, 2002). Provavelmente, na sub-amostra PRA, os sujeitos, ao projectarem a sua 

relação como muito próxima, sentem confiança e interdependência do seu cônjuge 

(Crespo, Narciso, Ribeiro & Costa, 2006), ou sentem a relação como fusional, 

dependente, onde um dos, ou ambos os, selves se pode(m) ter difundido na relação. Esta 

dupla interpretação dos níveis elevados de proximidade vem de uma das limitações da 

IOS, a dificuldade de se distinguir níveis de proximidade desejáveis ou “fusionais” 

(Crespo, 2007). Analisando os indivíduos PRA com proximidades mínimas, 

apercebemo-nos da pouca partilha dos seus recursos, perspectivas e identidades entre o 

casal. Este afastamento sentido pelos indivíduos pode estar relacionado com factores de 

stress que são vividos por estes casais (agressividade física e verbal, pouca empatia, 

sofrimento psicológico, etc) distanciando-os emocionalmente. Em ambos os casos, 

dependência ou distância da relação, são factores de risco e estagnam o crescimento das 

relações no seu ciclo vital. Torna-se relevante compreender estes resultados, pois 

definem a amostra em estudo, e deveriam ser realizadas mais investigações para a 

compreensão da vivência relacional e emocional dos sujeitos PRA, e como isso se 

traduz na sua vivência com a substância, o álcool. 

 

3. Correlações e Ilações  

 

De seguida, analisaremos as correlações das variáveis em estudo que são 

importantes para a reflexão empírica. Voltamos a relembrar que as correlações não são 

medidas de causa e efeito entre as variáveis, mas de associação entre elas (Maroco, 

2007).  

A Satisfação Conjugal está associada com a Proximidade, em ambas as amostras, 

PRA e N. Estudos anteriores evidenciaram que a probabilidade de existir satisfação 

conjugal aumenta se no relacionamento houver proximidade (Norgren, Souza, Kaslow, 

Hammerschmidt, & Sharlin, 2004). Porém, existem diferenças entre as duas amostras, 

relativamente às correlações calculadas. A sub-amostra N tem maior associação entre as 

variáveis Satisfação e Proximidade que a sub-amostra PRA. As diferenças entre as duas 

amostras relativamente à percepção de proximidade pode ter influenciado este 
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resultado, sendo que, na sub-amostra PRA, embora os sujeitos avaliassem a relação 

como satisfatória, nem todos se consideravam próximos do seu cônjuge.   

Ao observar as correlações entre a Satisfação e a Proximidade, notámos que eram 

similares tanto para homens como para mulheres, na amostra global. Porém, as 

variáveis estão mais correlacionadas nos homens da sub- sub-amostra N do que nos 

homens da sub-sub-amostra PRA. Talvez, os homens PRA não dêem tanta importância 

à proximidade na relação, como o fazem os da sub-amostra N. Similarmente, 

observámos os resultados da sub-sub-amostra PRA, e verificámos que, nos homens, as 

correlações são mais baixas que nas mulheres. O que nos fez pensar que, os homens 

PRA, ao sentirem satisfação na relação, provavelmente, não a têm que sentir como 

próxima, ou, sendo próxima, senti-la como satisfeita. Contrariamente às mulheres, a 

quem lhes é reconhecido uma maior necessidade de proximidade na relação como um 

indicador de intimidade. A proximidade, para as mulheres, é um factor de maior 

satisfação conjugal (Narciso, 2001). Por essa razão, na literatura, as mulheres PRA 

referem os conflitos relacionais como sendo uma das causas para beberem. E, quando as 

intervenções incidem nas relações afectivas, as mulheres mostram maiores índices de 

sucesso do que os homens (Fals-Stewart, Birchler, & Kelley, 2006).  

Ao relacionarmos a Satisfação e a Proximidade com a Motivação para a Mudança, 

deparámo-nos com a não associação das variáveis na sub-amostra PRA, ocorrendo o 

mesmo em relação aos sexos. A avaliação da relação parece não influenciar a avaliação 

que os sujeitos PRA fazem da sua vontade em aderir ao tratamento. Parece-nos, 

segundo os resultados, que a proximidade relacional não é um factor de promoção ou 

desinvestimento ao processo de motivação para a mudança. Os PRA não mudam por 

aquilo que sentem da e na relação, parece que são outros factores que os motivam à 

mudança. Matzger, Kaskutas, e Weisner (2005) referiram três factores primários para a 

mudança como, o encontro de um caminho espiritual, uma experiência negativa/evento 

traumático, o bater no fundo, ou seja, quando o comportamento de beber deixou de ser 

mantido por contingências reforçadoras positivas e passou a ser mais punido do que 

reforçado, como refere Oliveira Júnior e Malbergierb (2003).  

Igualmente, foi relevante, verificar as fortes correlações entre as variáveis 

Reconhecimento, Ambivalência e Acção, entre elas e com a SOCRATES, em geral. 

Mesmo não tendo sido feito um estudo empírico sobre a escala, podemos concluir que 

existem fortes índices de associação das variáveis. É de notar que, nos estudos de Figlie, 

Dunn e Laranjeira (2004, p. 93) já se tinham verificado correlações mais elevadas entre 
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o Reconhecimento e a Ambivalência que entre essas variáveis com a Acção, como foi 

também observado neste estudo. Os mesmos autores justificam esse resultado com duas 

hipóteses: “o instrumento, no seu formato actual pode não ser capaz de distinguir entre 

Ambivalência e Reconhecimento, porque o conteúdo dos itens do questionário é 

inadequado para realizar tal distinção” e a segunda explicação “é que Ambivalência e 

Reconhecimento, são de facto parte do mesmo fenómeno”, i.e., parte do mesmo estágio 

de motivação para mudança. Também, na análise factorial, verificaram que há 

substancialmente mais semelhanças entre esses constructos, pois ao observar as 

perguntas desenhadas para medi-los, verificaram que não variam independentemente, 

mas, de facto, estão fortemente correlacionados como factor único.  

Ao correlacionarmos a Ambivalência e Acção, observámos não haver associações 

entre as variáveis, relativamente às mulheres PRA. Presumivelmente, esse dado foi 

influenciado pelo número reduzido de participantes mulheres, e/ou pela dificuldade de 

as mulheres reconhecerem que têm problemas com o álcool, como já referimos. 

Podemos pensar que, nas mulheres PRA, mesmo existindo ambivalência quanto à sua 

problemática, ou dificuldade em assumir que têm problemas com o álcool, não deixam 

de investir na mudança através do tratamento do comportamento adicto. 

 

4. Limites e Expansões   

 

As investigações que fizemos com a SOCRATES foram um estudo pioneiro em 

Portugal, e meramente exploratório, o que nos obriga a relativizar os resultados e a 

tomá-los, sobretudo, como pistas de reflexão e guias de orientação para futuros estudos. 

Porém, calculámos os alpha de Cronbach e verificámos forte consistência interna na 

SOCRATES (>,90), o que denota sua potencialidade como escala auxiliadora na 

avaliação psicológica, mais especificamente, na avaliação da motivação para a mudança 

no alcoolismo. Contudo, achamos que mais estudos são necessários para aferir de uma 

forma mais rigorosa e completa as qualidades psicométricas desta escala.  

Também é de referir que foi a primeira vez que se aplicou numa amostra clínica, 

com perturbações relacionadas com o álcool, a EASAVIC e a IOS. Pensamos serem 

necessários mais estudos sobre a qualidade relacional no alcoolismo, não só com o 

paciente a quem é identificado o problema, mas também ao seu cônjuge, para ser feita 

uma avaliação mais abrangente e sistémica da relação (Ribeiro, 2002).  
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 Na aplicação do protocolo à amostra clínica, tivemos dificuldades no que diz 

respeito ao: preenchermos os requisitos de uma amostra estatisticamente significativa; 

na validade de alguns protocolos; nas recusas de participação por vários sujeitos. 

Contudo, os que participaram foram prestimosos e não relutavam em participar e 

contribuir para a investigação. E essa experiência ajudou-nos a perspectivar outros 

métodos de recolha de dados, nesse tipo de população. É claro que não descuramos as 

características demográficas e quantitativas da amostra, pois achamos que a 

possibilidade de aumentar e ampliar as características da amostra permitiria uma melhor 

reflexão dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


