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I 

Enquadramento Teórico – Fundar nas Raízes 

 

Observando as plantas, percebemos que, no seu crescimento, antes de as folhas e o 

caule rasgarem a terra, as suas raízes tacteam o solo à procura de fontes de alimento 

para fundar a nova árvore. A revisão de literatura, o enquadarmento dos estudos e as 

reflexões dos seus autores, não são mais que o tactear de uma nova e pequena ideia que 

está a germinar, para dar os seus frutos, ou contributos.  

 

1. A Família 

 

Antes de apresentarmos qualquer outro constructo deste trabalho, é fundamental 

caracterizar o sistema familiar no âmbito do paradigma ecológico e sistémico, onde a 

família é entendida como um holão1, sendo a família, simultaneamente, um todo e uma 

parte de sistemas (Minuchin & Fishman, 2003).  

O sistema familiar caracteriza-se por um conjunto de partes ligadas, por múltiplas 

relações, permeável ao exterior, possuindo a capacidade de se equilibrar ao longo do 

tempo, durante o seu processo evolutivo (Sampaio & Gameiro, 2005). No processo 

evolutivo da família, ou no seu ciclo vital (Relvas, 2006), as relações entre os elementos 

entram em processos metamórficos. No decorrer destes processos, dada a turbulência 

inerente aos processos de mudança, é possível que a família se desequilibre, entrando 

em crise. Assim, a crise, significando, simultaneamente, perigo e oportunidade, tanto 

pode, em situações de maior vulnerabilidade, levar ao emergir de um problema que, 

pelo menos temporariamente, estagna o processo evolutivo da família, como pode, 

igualmente, possibilitar à família movimentos criativos para uma mudança que implica 

um novo estado. Os problemas podem tomar vários rostos. Neste estudo, é a 

perturbação relacionada com o álcool.  

 

2. Alcoolismo  

 

“forte é um rei que tudo destrói, mais forte uma mulher que tudo obtém, mas mais 

forte ainda o vinho que afaga a razão.”2 

                                                 
1 Do grego holos, todo, com o sufixo âo que, como em protão ou neutrão, sugere uma partícula ou parte. 
2 Umberto Eco, A Ilha do Dia Antes, 2005 
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O alcoolismo é considerado um grave problema de saúde pública. Em 2003 

Portugal ocupou o 8º lugar entre os 10 maiores consumidores mundiais de álcool puro, 

9,6 litros per capita (Barrias, 2006).  

Ao álcool estão ligadas as principais causas de morte, como as doenças 

cardiovasculares e oncológicas, os acidentes de viação, os suicídios, a cirrose hepática. 

A mortalidade ligada ao álcool, em Portugal, é, estatisticamente, a quarta causa de 

morte (Ribeiro, 2008).  

O consumo abusivo de álcool constitui, para além de perda importante de saúde, 

causa de acidentes de viação e da redução de produtividade social, este, um factor 

influente na ruptura familiar. A acção do alcoolismo sobre a vida familiar faz-se sentir 

nas dificuldades e carências materiais, perturbações relacionais, deterioração 

progressiva do lar e desagregação familiar. O alcoolismo está radicado a múltiplos 

factores: biológico, genético, psicológico, familiar, económico e sociocultural (Ferreira-

Borges & Cunha-Filho, 2000; Roussaux, Faoro-Kreit & Hers, 2002). 

Decorrendo desta descrição, é possível compreender que, quando o ser humano 

perde a liberdade de como e quando parar de beber, tal não é uma situação isolada, mas 

implicada nas relações que esse humano estabelece com o mundo e com as pessoas em 

seu redor. Para compreender a pessoa, segundo esta perspectiva, temos de observá-la na 

sua globalidade de existir no mundo (Tarride, 1995; Watzlawick, Beavin & Jackson, 

1967). Portanto, o alcoolismo que se instala em tal pessoa não pode ser visto apenas no 

seu espaço restrito, individual, pois as manifestações desta doença extrapolam tais 

limites e expande-se muito além da esfera individual (Silva, 2003). Os problemas 

atingem directamente a família e outros sistemas.  

Porquê alcoolismo, e não dependência do álcool? É, agora, relevante, justificar a 

incidência, neste trabalho, do constructo alcoolismo. As definições actuais psiquiátricas 

abandonaram, com efeito, o contructo, pois não constitui uma “identidade nosológica 

definida, mas a totalidade dos problemas motivados pelo álcool, no indivíduo, e 

estendendo-se em vários planos, causando (entre outros) perturbações da vida familiar” 

(Organização Mundial de Saúde, 1982; citado por Mello, et al, 2002, p. 290). 

Considerámos conservar este constructo mais genérico de alcoolismo, por ser uma 

expressão cada vez mais usada, pois abrange os problemas ligados ao álcool ou 

simplesmente problemas de álcool, e as consequências nocivas do consumo. Estas 
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consequências não só envolvem o bebedor, como já foi comentado anteriormente, mas 

também toda a família e a colectividade geral.  

As razões que nos levaram a escolher o constructo alcoolismo, coadunam-se com as 

razões que levaram Roussaux, Faoro-Kreit e Hers (2002) a privilegiarem-no nos seus 

estudos: em primeiro lugar, a investigação é relativa, exclusivamente, a uma só 

substância, o álcool, utilizado no meio familiar; depois, os problemas ligados à 

dependência alcoólica, mesmo que graves e extensos, representam apenas uma parte de 

todos os problemas ligados ao álcool. Pareceu-nos, também a nós, que o constructo 

alcoolismo seria o termo mais conveniente à perspectiva defendida neste trabalho 

empírico.  

 

3. Alcoolismo e Família  

 

Porquê famílias alcoólicas? É um termo curioso, mas, para nós, muito significativo. 

A génese de famílias alcoólicas tem por suporte as teorias sistémicas da família. É uma 

conceptualização rica em perspectivas explicativas e compreensivas do indivíduo nos 

sistemas.   

Acompanhando o movimento geral a que se assiste, com a introdução da 

perspectiva sistémica na compreensão da patologia mental3, também a investigação 

sobre famílias de toxicodependentes conhece um desenvolvimento notável. No caso 

específico da dependência do álcool, a família passou a ser vista como um sistema onde 

o indivíduo com problemas com o álcool se insere e onde se afectam mutuamente. 

Bowen (1978, citado por Ferreira-Borges & Cunha Filho, 2000) reconheceu, nos 

seus estudos, que o sistema familiar estava doente, disfuncional, e que este, com a sua 

ansiedade generalizada, influenciava o desenvolvimento de alcoolismo num dos 

elementos mais vulneráveis. O autor relata que a pessoa alcoólica, propriamente dita, 

passa a ocupar um lugar central no sistema familiar, cristalizando-se as relações no 

decorrer do tempo, definindo a forma como a família se organiza internamente e com o 

sistema exterior, fixando-se na homeostase. Na perspectiva de Stanton (1979, citado por 

Fleming, 2001, p.66), a família é entendida como “um sistema composto por membros 

em interacção, o sintoma como um comportamento particular que funciona como 

                                                 
3 Ilustrativo desse fenómeno é o aumento da literatura conceptual e empírica relativa ao funcionamento da 
família a que se assiste na década de 70 com os trabalhos de Framo, Bowen, Minuchin, Lidz, Wynn, 
Batson, Haley e tantos outros (Fleming, 2001). 
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mecanismo homeostático regulador das transações familiares e que deve mudar-se o 

sistema para que o sintoma mude também”. Baseia essa ideia nos quadros de referência 

teóricos produzidos por Minuchin e Haley, e que são o alicerce da terapia familiar 

estrutural e estratégica. O sistema familiar é compreendido como o locus primário da 

saúde e da doença mental, “onde o adoecer acontece de forma indiscriminada, atingindo 

todos os seus membros” (Silva, 2003, p.17). Portanto, o sintoma esclarece-nos sobre o 

funcionamento da família, onde o sujeito se interrelaciona, e, a sua função no equilíbrio 

desse sistema. Com esta nova abordagem, o alcoolismo é visto como um sintoma que 

contamina todo o sistema familiar, e não só o indivíduo que o evidencia. Por isso, a 

família é alcoólica, porque o álcool impregna as relações dos elementos do sistema.   

Este quadro conceptual é uma porta aberta para a avaliação relacional, concepção 

mais integrativa e imparcial, que nos ajuda a reconhecer a família como uma dimensão 

do alcoolismo (Alarcão, 2006; Silva, 2003). A família é entendida como o berço do 

sintoma e como o berço da mudança. É de salientar, o papel destas famílias na 

resistência a uma mudança de costumes, pois a mudança leva a uma reestruturação das 

relações familiares no vivenciar e enfrentar dos seus problemas, motivo pelo qual deve 

ser um alvo primário na prevenção e educação para a saúde (Mello, et al, 2002). 

 

4. Conjugalidade Alcoólica  

  

A união de duas pessoas, de sexos diferentes, celebrando, ou não, um contracto, 

para constituir família, é o início da epopeia familiar. Cada cônjuge traz consigo, para a 

nova relação, as percepções das relações que viveram ou observaram do contacto com 

as figuras primárias de vinculação, e criam um modelo de conjugalidade real, através da 

contemplação e inter-negociação dos modelos fantasmáticos que cada elemento do casal 

transporta da sua família de origem (Alarcão, 2006; Relvas, 2006). 

Como este estudo empírico se foca no casal, onde a problemática do álcool é um 

quotidiano, é relevante descrever o funcionamento deste subsistema familiar. Melman 

(1973, citado por Roussaux, et al, 2002) refere a cena conjugal como o contexto de 

desenvolvimento do alcoolismo. A metáfora é o alcoolismo como o lençol da cama 

destes casais, onde se tecem os modelos de conjugalidade com falsos conceitos e 

modelos culturais de utilização do álcool, transportados da família de origem, ou do 

contexto social (Mello, et al, 2002), à luz do que anteriormente foi explicado.   
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Nestes casais, existem, regra geral, falhas graves na capacidade de comunicação 

afectiva entre os membros. A compreensão da linguagem dos afectos é deficiente, 

promovendo o sentimento de insatisfação na relação (Fleming, 2001). As relações 

podem ir, desde a dependência à agressiva rivalidade, e ambivalência, sendo as relações 

descritas, por vários autores, do tipo sado-masoquista (Mello et al, 2002).  

A ideia de pouca afectividade relacional, é o que esteriotipifica este tipo de casais, 

devido à constante vivência de stress e da inconsistência das relações afectivas. Porém, 

é característico posicionarem-se numa situação de dependência nas relações, investindo 

de modo fusional, em que o comportamento de cada cônjuge é controlado de muito 

perto pelo outro. Os selves dos dois misturam-se um no outro, de maneira tal, que os 

limites entre os indivíduos são esbatidos. Se perdurar esse tipo de relações, estabelece-

se a simbiose entre os selves, conduzindo à difusão do próprio (Fleming, 2001; Frazão, 

Teles, Pereira & Cristina, 2005). 

Se as relações são tão patogénicas, e difíceis de gerir, porque é que certos casais se 

mantêm nessas relações? Talvez ajude na compreensão desta questão, a reflexão 

seguinte. O casamento alcoólico, como evoca Roussaux (2002), é um mecanismo 

homeostático para resistir à mudança a longo prazo. O álcool tem uma “virtude 

estabilizadora” nos casais. As tentativas para a mudança ameaçam o equilíbrio 

estagnado da família, e, assim, há esforços renovados para manter o comportamento 

habitual, contrário ao crescimento familiar. Porém, se o alcoolismo tem um caracter 

adaptativo, porque desencadeia, na família, um pedido de ajuda, de tratamento? Porque, 

a acção estratégica de circunscrever o sintoma e fazê-lo desaparecer é, também, um 

comportamento regulador. As medidas adoptadas mais não fazem que colocar o sujeito 

numa posição de bode expiatório (Angel & Angel, 2005).  

 

5. O Amor 

“O amor nunca falha.” 4 

 

No Núcleo de Estudos e Tratamento do Etilo-Risco (NETER), Departamento de 

Alcoologia do Hospital Geral de Santa Maria, em Lisboa, tivemos a oportunidade de 

observar os doentes alcoólicos acompanhados por um fiador5, pelo menos. Na maioria 

dos casos, quando casados ou em união de facto, são os cônjuges ou companheiras/os, 

                                                 
4 Cap.13, ver. 8_1ª Carta aos Coríntios, Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. 
5 Familiar ou pessoa proxima que vigia, ajuda, e promove o tratamento do doente. 
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as identidades que co-participam no tratamento do doente. São visíveis os casos em que 

os cônjuges deste tipo de doentes estão angustiados com os vários stressores que o 

álcool acarreta, desde agressividade física ou verbal, depressão, negligência nos deveres 

familiares, profissionais, e tantos outros. Contudo, em muitos casos, existem os pedidos 

de ajuda, como última oportunidade6, para salvar a relação, e a pessoa que evidencia o 

problema. 

Nas relações a dois, existem muitos recursos que se desenvolvem na e com a 

relação. O sentimento de ser querido, amado, cuidado, e de retribuição dos mesmos 

sentimentos ao outro, promovem o bem-estar e o desejo pela vida. Pio Abreu (2007) 

recorda-nos que nós não seriamos se o outro não existisse. Se o outro não se nos 

contrapusesse, mas também se o outro não estivesse presente em nós. O que somos 

então? Não nos resta senão procurar nos olhos dos outros. É esse sentimento de 

compromisso, que reforça o projecto afectivo comum que estabiliza a relação, é o 

vínculo afectivo que determina a criação da relação a dois (Sanz, 2002).  

Vários estudos (Gottman & Silver, 2001) revelam que, nas relações de 

conjugalidade, a taxa de bem-estar é mais elevada, quando comparada com a da 

população não casada, reflectindo o potencial e a estrutura de apoio que estas relações 

promovem. É claro que não fechamos os olhos aos insucessos das relações, e ao 

aumento das vulnerabilidades quando os elementos do casal não se sentem satisfeitos 

com a relação (Narciso, 2001). Porém, preferimos dedicar-nos, neste trabalho, aos 

recursos e à potenciação desses recursos, para a compreensão holística dos casais 

alcoólicos. 

Roussaux, e colaboradores (2002, p.14) evocam uma velha inspiração freudiana, 

que defende um aspecto curioso sobre o amar, afirmando que “é a capacidade do 

paciente amar (...) que melhor define o grau de gravidade da patologia e o prognóstico 

terapêutico”. Portanto, é a capacidade de amar e ser amado que melhor facilita a cura, 

ou a mudança nas pessoas. Numa relação onde os sujeitos a avaliem, subjectivamente, 

como satisfeita, será que se disponibilizam a mudar por essa relação?  

 

 

 

 

                                                 
2 Expressão utilizada pela Dra. Fátima Ismail, coordenadora do NETER.  
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6. Satisfação Conjugal 

 

A Satisfação Conjugal parece estar relacionada com o bem-estar conjugal, uma vez 

que promove este sentimento e é por ele promovida. Esse bem-estar, o gostar de estar 

nessa relação, o querer continuar nela, depende de como cada elemento do casal a avalia 

subjectivamente. Portanto, a satisfação conjugal é a avaliação pessoal da conjugalidade, 

quer relativamente aos aspectos mais centrados nos sentimentos pelo outro e pela 

relação, quer nos mais focados na funcionalidade (Narciso, 2001). Torna-se um conceito 

muito complicado de objectivar, como refere Sanz (2002), já que cada pessoa o entende 

de maneira diferente, segundo o seu padrão subjectivo e exclusivo, e além disso, vive a 

satisfação num contexto muito diferente do de outras pessoas.  

Sentir-se satisfeito, agradado, com a relação é um determinante da duração da 

mesma. A satisfação vai-se definindo no quotidiano da relação, e não apenas de um 

modo global ou mais a longo prazo. A satisfação conjugal varia com o tempo, com as 

metamorfoses que, na ampulheta do tempo, são desenvolvidas na relação. Narciso 

(2002, p. 80, 81) explica o sentido de as relações não serem “estáticas, unitárias e 

imutáveis”, quando apresenta a característica dialéctica das relações, que “vão-se 

“reescrevendo” através de experiências diversas, diferentes estados de humor, prazeres e 

dores”, não sendo possível “analisar a satisfação sem considerar a insatisfação, 

evitando-se a crença num tipo ideal relacional”. 

A satisfação tem sido estudada por vários investigadores, interessados sobre este 

constructo, e suas relações com outros constructos das relações, como a funcionalidade, 

o amor, a intimidade, etc. (Narciso e Costa, 1996).  

É do nosso interesse, neste trabalho, percebermos, também, se existem relações 

entre a satisfação e a proximidade conjugal, e os vectores que a proximidade acarreta na 

definição da relação, principalmente em casais alcoólicos. Mas, o que é a proximidade, 

e quais as suas valências na relação? 
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7. Proximidade 

 

“Estou disposto a salvar aquela que, em vez de amar a Primavera, ama a 

ordenação desta ou daquela flor em que a Primavera se encerrou. Quem não ama o 

amor, mas sim este ou aquele rosto particular que contraiu o amor.”7 

 

Definir este constructo, a proximidade, tem vindo a ser tarefa difícil para os 

investigadores (Crespo, 2007). Neste trabalho, decidimos seguir as directrizes de Aron e 

Aron (1986) segundo o modelo de Inclusão do Outro no Self. É um modelo que tem 

vindo a ser trabalhado com vários colaboradores (Aron, Aron, MacLauglin-Volpe, 

Mashek, Lewandowisk & Wright, 2004), seguindo a ideia de que as relações de 

proximidade são centrais na experiência e comportamento humano. O axioma aceite 

neste modelo, o qual nos faz sentido para este trabalho, é a motivação intrínseca que as 

pessoas possuem, para expandirem o seu self. Consequentemente, cada pessoa inclui os 

recursos, perspectivas e identidades do self do outro, no decorrer de uma relação 

próxima.  

Os recursos do outro, defendem os autores (Aron, Mashek & Aron, 2003), são os 

bens materiais, o conhecimento (conceptual, processual) e bens sociais; a pessoa, ao 

identificar estes recursos no cônjuge, apreende-os também para si, considerando-os 

como seus. Por exemplo, ajudando o outro, ajuda-se a si mesmo. 

As perspectivas incluem a forma de experienciar o mundo (consciente ou 

inconscientemente) segundo o olhar do outro. Portanto, de certa forma, serão 

incorporadas no self várias construções cognitivas do outro, juntamente com as suas 

falhas. 

As identidades são as características, as memórias e outros traços que definem a 

pessoa e a distinguem das outras, localizando a pessoa no espaço social e físico. Ao 

incluir as identidades do outro, segundo este modelo, as características e memórias 

podem-se difundir com as do cônjuge.  

Os recursos, as perspectivas e as identidades do outro, são linhas que se cruzam, 

facilitadas pela proximidade nas relações, bordando a intimidade na e da relação (Aron, 

et al, 1986). Pois a intimidade cria-se de uma relação próxima priveligiada, distinta de 

outras relações de proximidade, numa relação romântica como aqui referênciamos.  

                                                 
7 Saint-Exupery, Cidadela, 2008, p. 26 
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A proximidade íntima é uma parte da conjugalidade, e nela estão inerentes 

processos tais como o amor, auto-revelação/partilha, apoio emocional, confiança, 

mutualidade, interdependência, sexualidade. Nestes meandros da relação, emerge a 

identidade do casal que promoverá a aliança do compromisso (Narciso, 2001). Numa 

abordagem mais sistémica, Satir (1991, citado por Relvas, 2006) afirma que toda a 

relação de intimidade entre pares, é criada com três partes, tu, eu e nós. 

Inter(in)dependentes entre si, com significado próprio. Uma das partes só é possível 

com a outra. Eu sou mais possível contigo, tu és mais possível comigo, nós somos mais 

possíveis comigo, e contigo, eu e tu somos mais possíveis connosco. A relação é 

possível quando cada uma das três partes tem o seu espaço sem que nenhuma domine a 

outra (Caillé, 1991).  

A noção de proximidade como Inclusão do Outro no Self refere-se ao grau e não à 

qualidade. Crespo (2007) esclarece que pode incorrer o risco de não permitir distinguir 

entre níveis de proximidade desejáveis e “fusionais”, onde um dos, ou ambos os,  selves 

se possa(m) ter difundido na relação. Contudo, no instrumento de Aron, Aron e Smollan 

(1992), a Escala de Inclusão do Outro no Self, é considerado um aspecto positivo o 

formato projectivo da escala, que capta o sentido subjectivo da proximidade apercebida 

pelo indivíduo.   

 Percebemos, que a proximidade é uma parte da construção da qualidade da 

relação conjugal. E que a satisfação é uma avaliação subjectiva da relação conjugal. Nos 

casais alcoólicos, a literatura descreve-os como relações insatisfeitas causadas pelas 

vivências de stress a que continuamente estão sujeitos, por causa do álcool. Dias (2001) 

refere que o alcoólico tem dificuldade em harmonizar as concepções do Self e dos 

Outros, e de modelar os estados alternados de dependência e desvalorização dos outros. 

Nos casais alcoólicos, como serão as relações de proximidade, e como avalia a 

pessoa com problemas com álcool, a sua relação? Estas perguntas são do interesse desta 

investigação, porque as queremos também relacionar com o processo de mudança. Mas, 

qual processo de mudança? 
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8. Motivação para a Mudança e Relações Conjugais 

 

“The more motivated he is, the more he sacrifices in order to participate, the 

harder he tries to participate adequately, the more adequate his participation, the more 

sensitive and attentive he is to his cues in this participation, and the more opposed he is 

to disruptions of treatment, other thing being equal”8 

 

No âmbito deste trabalho empírico, e iluminados pelas observações clínicas, 

achámos, pois, pertinente estudar, nas relações conjugais, a proximidade e a satisfação 

conjugal, e percebermos a sua participação na motivação para a mudança do 

comportamento alcoólico.  

O que é motivação para a mudança? Este constructo foi amplamente estudado nos 

comportamentos adictos. Miller (1985, citado por Figlie, Dunn & Laranjeira, 2004) 

definiu motivação como a “ a probabilidade de uma pessoa ingressar, continuar e aderir 

a uma estratégia de mudança específica”. A motivação pode ser entendida como um 

estado interno influenciado por um estado externo, um estado de prontidão para a 

mudança que varia no tempo. A motivação tem um papel importante no tratamento do 

alcoolismo. Tanto assim é, que a identificação do estágio de motivação, em que o 

doente se encontra, será um preditor do sucesso ou insucesso de uma abstinência a 

longo prazo (Rumpf, Hapke & John, 1998; Demmel, Beck, & Lammers, 2003; Oliveira 

Júnior & Malbergierb, 2003; Simoneau & Bergeron, 2006).  

O Modelo Trans-Teórico dos Estágios de Mudança, elaborado por Prochaska e 

DiClemente (1986) explica, de uma forma abrangente, como as pessoas modificam o 

seu comportamento adicto, por meio de passos sequenciais e progressivos (da pré-

comtemplação à comtemplação, determinação, acção e finalmente, manutenção).  

Seguindo as raízes do modelo de Proshaska e DiClementi (1986), Miller e Tonigan 

(1996) desenvolveram a Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale 

(SOCRATES). O objectivo é avaliar a motivação para a mudança, em pessoas com 

consumo problemático de álcool. Os estágios de mudança são três factores da escala, o 

reconhecimento, ambivalência e acção. Examinemos os três estágios. O 

reconhecimento, é um estágio em que a pessoa pode acreditar que tem problemas com o 

álcool, e expressa o desejo de modificar o seu comportamento; ou está em negação e 

                                                 
8 Krause, 1967, citado por Hafen, 2002 
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rejeita o diagnóstico de abusador ou dependente alcoólico, mesmo evidenciando 

problemas causados pelo álcool, não desejando mudar.  

A ambivalência, corresponde ao estágio de contemplação, do modelo de Proshaska 

e DiClementi. O sujeito admite que precisa de mudar de comportamento, contudo existe 

uma atitude dual em que uma parte da pessoa impele-a à mudança, e outra parte resiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  

Roda dos estágios de mudança de Proshaska e DiClementi. 

 

O estágio de acção, como o nome indica, refere-se a um ponto de viragem, e de 

motivação para a mudança, o querer parar de beber e de manter este comportamento.  

Como foi referido, a motivação é um estado influenciado pelo contexto, ou estado 

externo. Estudos têm reflectido sobre a complexidade da motivação e a sua 

funcionalidade sistémica na família (DiClemente, Bellino & Neavins, 1999). Já foi 

reflectido o alcoolismo na funcionalidade do sistema familiar. Percebemos a influência 

circular, sistémica, que esta problemática exerce na família, e como a família mantém o 

alcoolismo no seu meio. Temos, assim, a visão de que o sistema familiar é mais que a 

soma das partes, pois os seus elementos e subsistemas estão sempre em interacção, e 

isso contribui para os comportamentos individuais, e vice-versa. Portanto, também é 

       
 

    
 

Recaída 

Manutenção 
Contemplação 

Acção Determinação 

Pré-contemplação 



CONJUGALIDADE ETÍLICA 23 
 

possível que o todo da família mude quando uma das partes o afecta com a sua 

mudança. 

Nos trabalhos de O’Farrel e Fals-Stewart (2000; 2003; O’Farrel, Fall-Stewart, 

Murphy, Stephan & Murphy, 2004), verificou-se que sessões de terapia conjugal 

contribuíam para melhoras significativas e melhor prognóstico, nas pessoas com 

problemas de álcool. Gleidman (1957, citado por Roussaux, et al, 2002) realizou um 

estudo dedicado às mulheres dos alcoólicos, e verificou que os homens cujas mulheres 

foram igualmente sujeitas a um acompanhamento tiveram melhores resultados de 

abstinência aos 6 meses. Ajudar os casais nas suas estratégias de coping, e melhorá-las, 

promove o bem-estar conjugal, e as pessoas sentem-se mais motivadas à mudança do 

comportamento alcoólico (DiClemente, et al, 1999).  

 

9. A Pertinência do Estudo 

 

Assiste-se, actualmente, a um grande interesse pela criação de instrumentos com 

fundamentação teórica e conceptual sistémica, que permitem medir conceitos 

descritivos das interacções familiares (Fleming, 2001). 

Contudo, no alcoolismo, existem poucos estudos neste âmbito. Silva (2003) refere a 

insuficiência de estudos sobre a família e alcoolismo, e o como cuidar da família e da 

pessoa com o problema. Sentimos o mesmo, na investigação e pesquisa sobre o tema. 

Principalmente, na avaliação da satisfação e qualidade conjugal, e da proximidade, em 

particular, bem como na falta de estudos empíricos que relacionem motivação para a 

mudança com qualidade relacional. Os trabalhos são escassos, e não respondem, por 

inteiro, a inúmeras dúvidas, permitindo apenas fazer algumas ilações.  

Por isso, achamos que este trabalho pode ser um contributo para a reflexão da 

conjugalidade no alcoolismo, já que pretendemos compreender a satisfação e a 

proximidade na relação conjugal, do ponto de vista de pacientes alcoólicos, e, ainda, 

partindo de uma perspectiva complexa e circular, sistémica, observar a existência, ou 

não, de relações entre a satisfação conjugal e a motivação para a mudança numa 

amostra de pacientes alcoólicos. 

 

 

 


