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O ajustamento psicossocial de jovens com consumos de substâncias 

psicoativas em escolas profissionais do grande Porto 

Resumo 

 

O presente estudo tem por objeto os jovens cuja trajetória de risco marca o seu 

desenvolvimento psicossocial e os relacionamentos com os seus referentes sociais 

mais próximos e significativos, como a família, os amigos, o grupo de pares, os 

colegas da escola e os professores.  

Tendo por base conceptual dois dos modelos mais representativos do contextualismo 

evolutivo (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 1983), este estudo teve como propósito 

basilar a compreensão em torno dos principais elementos condicionantes de risco e 

proteção dos jovens e a influência destes no seu ajustamento psicossocial. 

Principalmente, pretendeu-se com este estudo compreender a relação entre risco e 

proteção com base na análise dos indicadores associados ao nível socioeconómico, 

percurso escolar, consumo de substâncias lícitas e ilícitas e envolvimento com pares 

desviantes, bem como da sua associação e interdependência com a perceção de 

autoeficácia geral, autoconceito, autocontrolo, estilos de vinculação e satisfação com o 

suporte social, com os pares e com a escola.  

A amostra foi composta por 811 jovens, de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 26 anos (M= 18,75; DP= 1, 928) que frequentavam as 

Escolas Profissionais na área do Grande Porto. Para a recolha dos dados e posterior 

análise dos indicadores de ajustamento psicossocial, procedeu-se à construção de um 

inquérito que teve por base itens adaptados de instrumentos utilizados em estudos 

validados e adaptados à população portuguesa. Num primeiro momento realizou-se 

uma análise geral dos resultados dos indicadores e medidas do estudo. 

Posteriormente procedeu-se a uma análise comparativa em três grupos de jovens com 

experiências diferentes de exposição ao consumo: G1 (jovens com consumos de 

drogas), G2 (jovens que cessaram os consumos) e G3 (jovens sem histórico de 

consumos de drogas ilícitas). 

Sumariamente, os resultados obtidos neste estudo indicaram dados relevantes no que 

concerne à influência dos fatores de proteção e risco pessoais e contextuais, além de 

agregar valor à compreensão da determinação e interação de alguns destes fatores 

analisados ao ajustamento dos jovens inquiridos. Sobre este ângulo, na globalidade, 

os resultados alcançados convergem com os resultados de diversas investigações 

genéricas que pretendem analisar a influência dos fatores de risco e proteção sobre o 

desenvolvimento dos jovens. 

 

Palavras-chave: jovens – ajustamento psicossocial – fatores de risco e proteção – 

comportamento – contexto 
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The psychosocial adjustment of young people with psychoactive 

substances consumption in vocational schools in the metropolitan area of 

Porto 

Abstract 

 

 

This study's purpose has as it object young people whose risk trajectory mark their 

psychosocial development and relationships with its immediate and significant social 

referents, such as family, friends, peer group, the classmates and teachers. 

 

Having conceptual basis for two of the most representative models of evolutionary 

contextualism (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 1983), this study had as basic 

purpose the understanding around the main elements of risk conditions and protection 

of young people and their influence on their psychosocial adjustment. Mainly, it was 

intended with this study to understand the relationship between risk and protection 

based on the analysis of the indicators associated with socioeconomic status, 

educational background, consumption of licit and illicit substances and involvement 

with deviant peers, as well as their association and interdependence with perception of 

general self-efficacy, self-concept, self-control, attachment styles and satisfaction with 

social support, with peers and with the school. 

 

 The sample consisted of 811 adolescents of both sexes, aged between 14 and 26 

years old (M= 18.75, SD= 1, 928) who attended Vocational Schools in the area of 

Grand Porto. For data collection and subsequent analysis of the psychosocial 

adjustment indicators, it was proceeded towards the construction of a survey that was 

based on items adapted from instruments used in studies validated and adapted to the 

Portuguese population. At first, it was made a general analysis of the results of the 

indicators and measurements of the study. After that we proceeded to a comparative 

analysis among three groups with different exposure to the consumption: G1 (young 

people with drug consumption), G2 (young people who ceased consumption) and G3 

(young people with no history of illicit drug consumption). 

 

In summary, the results of this study had indicated relevant data regarding the 

influence of protective factors and personal and contextual risk, besides adding value 

to the understanding of the determination and interaction of some of these factors 

analyzed the adjustment of young people surveyed. From this perspective, on the 

whole, the results achieved converge with the results of several generic investigations 

they aim at analyzing the influence of risk and protective factors on the development of 

young people. 

 

Keywords: young people - psychosocial adjustment - risk and protective factors - 

behavior - context 
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O presente estudo tem por objeto os jovens cujas práticas de risco marcam o seu 

desenvolvimento psicossocial e as relações constituídas no seio dos seus referentes 

sociais mais próximos e significativos, junto da família, dos grupos de pares, dos 

amigos, dos companheiros, dos colegas de escola e dos professores. O interesse das 

pesquisas na área das ciências humanas pelo fenómeno dos comportamentos de risco, 

sobretudo pelos consumos de drogas na faixa etária da adolescência, na qual os jovens 

são reconhecidos como um grupo de grande vulnerabilidade social, explica-se pela 

necessidade de se continuar a prestar atenção aos adolescentes, sobretudo ao modo 

como os jovens estabelecem relações com os contextos em que interagem e à cadeia 

de efeitos que se desenrola ao longo destas interações. Para este grupo de jovens esta 

etapa evolutiva é, por conseguinte, associada ao despoletar de comportamentos de 

risco. 

Os desafios que supõem as intervenções e os esforços de diversos profissionais nesta 

área dizem respeito ao emaranhado de fatores de risco que se colocam ao ajustamento 

psicossocial dos adolescentes e jovens adultos que não pode ser compreendido fora 

das relações celebradas nos sistemas familiar, escolar, com os pares e comunitário. No 

qual diariamente o risco se mescla com a proteção, fazendo com que no algoritmo 

desenvolvimental passem a figurar outras possibilidades mais favoráveis ao 

desenvolvimento destes jovens marcados pela trajetória de risco psicossocial.  

Embora exista um vasto campo de estudos voltados para a compreensão dos fatores de 

risco e de proteção que influenciam o ajustamento dos adolescentes em trajetórias de 

risco psicossocial, a atenção privilegiada dada a esta temática ainda não foi suficiente 

para dar resposta a este fenómeno social. De tal modo que as inquietações que 

emergem dos contextos sociais, nos quais os jovens são protagonistas, assumiram um 

papel decisivo na escolha do objeto de estudo deste trabalho. 

Tendo por base conceptual a perspetiva e os fundamentos dos modelos contextualistas 

(Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 1983), este estudo teve como propósito basilar a 

compreensão em torno dos principais elementos condicionantes de risco e proteção dos 

jovens e a influência destes no seu ajustamento psicossocial. Principalmente, 

pretendeu-se com este estudo:  

a) explorar a relação entre risco e proteção com base na análise dos indicadores 

associados ao nível socioeconómico, percurso escolar, consumo de substâncias lícitas 

e ilícitas e envolvimento com pares desviantes, bem como da sua associação e 

interdependência com a perceção de autoeficácia geral, autoconceito, autocontrolo, 

estilos de vinculação e satisfação com o suporte social, com os pares e com a escola; b) 
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avaliar a força que os fatores de proteção exercem no ajustamento psicossocial dos 

jovens; c) analisar a influência dos fatores de risco e proteção na integração e 

ajustamento psicossocial dos jovens nas escolas profissionais; d) identificar a natureza 

dos fatores preditores do ajustamento psicossocial em três grupos de jovens com 

experiências diferentes de exposição ao consumo de substâncias psicoativas: G1 

(jovens com consumos de drogas), G2 (jovens que cessaram os consumos) e G3 

(jovens sem histórico de consumos de drogas ilícitas). 

Este trabalho foi estruturado em duas partes: A primeira parte compreende o 

enquadramento teórico-conceptual que inclui um conjunto de referências aos modelos 

teóricos e uma revisão de literatura na área de estudo. A segunda parte compreende o 

estudo empírico, cujo objetivo foi norteado pelo interesse em aprofundar o nosso 

conhecimento acerca do processo de ajustamento psicossocial dos jovens com 

consumos de substâncias, tendo para o efeito selecionado o universo das escolas 

profissionais na área metropolitana do Porto.  

Neste sentido, para alcançar a finalidade aspirada, a tese foi organizada em 7 capítulos. 

Deste modo, no capítulo I discute-se sobre os jovens e os desafios da atualidade 

sempre fundamentado na perspetiva integradora das abordagens do desenvolvimento 

humano, sobretudo, as abordagens alicerçadas nas conjeturas ecológicas que 

consideram que as investigações na área do desenvolvimento humano instituíram as 

analogias específicas entre os atributos do indivíduo e dos seus contextos, 

reconhecendo desafios e potencialidades ao desenvolvimento do adolescente. Com 

efeito, a abordagem ecológica edificou a ideia de relação mútua entre os sistemas e 

entre os elementos destes mesmos sistemas.  

Com efeito, nesta seção ainda busca-se tecer uma apresentação da teoria do 

desenvolvimento bioecológico de Bronfenbrenner (1979/1996). Neste quadro 

conceptual, discute-se, a dinâmica das relações estabelecidas entre os diversos 

contextos que influenciam no processo de desenvolvimento dos adolescentes. 

Adicionalmente, aborda-se a influência da situação socioeconómica e cultural, da 

relação com a família, mercado de trabalho  e escola no ajustamento psicossocial dos 

jovens. Os resultados de estudos teóricos e empíricos evidenciam que estas relações 

podem adotar formas distintas de expressão, quer ao permitir a formação de 

comportamentos e atitudes resilientes, quer ao assumir risco e vulnerabilidades ao 

desenvolvimento. 
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O capítulo II estrutura-se na perspetiva de analisar e compreender os comportamentos 

de risco na adolescência através de uma revisão e sistematização da literatura na área 

dos comportamentos de risco nesta etapa do desenvolvimento. Com efeito, busca-se 

uma orientação centrada na compreensão do caráter multideterminado destes 

comportamentos, fazendo referência também aos principais modelos que estudam os 

efeitos cumulativos do risco. Na sequência, ainda neste capítulo, discute-se brevemente 

a questão atual dos jovens consumidores de drogas “não problemáticos”. Por fim, 

embora não seja o interesse último deste estudo, aborda-se sucintamente a 

problemática do tratamento dos consumos abusivos de substância psicoativas na 

adolescência e o processo de ajustamento psicossocial dos jovens em tratamento dos 

consumos. 

Quanto ao capítulo III debruça-se sobre as contribuições teóricas e metodológicas dos 

conceitos de risco e proteção internos e contextuais. Neste sentido discute-se 

substantivamente os fatores internos de risco e proteção, procurando apreciar 

simultaneamente a influência dos fatores disposicionais e individuais que se encontram 

articulados com a dimensão social, tais como competências sociais e as atitudes. 

Acrescenta-se ainda neste capítulo uma abordagem aos conceitos de resiliência e aos 

constructos psicológicos do coping, autoestima e autorregulação emocional. Estes 

constituem um forte domínio preditivo face aos comportamentos de risco. Sobretudo 

porque envolvem a capacidade de tomada de decisão, o autocontrolo, o uso de 

estratégias de resolução de problemas focadas nos problemas, entre outros. 

Os fatores externos, contextuais, também foram o foco da abordagem do capítulo III. De 

realçar, a relação que se estabelecem entre os fatores famíliares, a relação com os 

pares e a relação com a escola. Para este efeito, examina-se, na literatura e nos 

resultados de estudos empíricos, as principais questões associadas aos contextos de 

vida (situação socioeconómica, agregado familiar e problemas de patologia mental e 

adição na família) e qualidade dos processos relacionais (práticas parentais, estilos de 

vinculação e suporte parental), além das relações de mediação e moderação que se 

estabelecem entre os efeitos destes fatores nos comportamentos de risco e no 

ajustamento psicológico dos jovens. No tocante à influência do grupo de pares, analisa-

se, conjuntamente, os elementos aderentes à influência da necessidade de integração e 

aceitação no grupo de pares. Sabe-se que na adolescência o grupo de pares é fator 

singular do processo de socialização e ajustamento psicossocial dos jovens. Quanto à 

relação com a escola, na generalidade discute-se a importância que a escola assume 

no processo de desenvolvimento dos adolescentes, estando as análises fundamentadas 

na apresentação de resultados de estudos empíricos. A dinâmica da relação entre os 
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fatores internos e externos de risco e proteção agrega uma série de elementos que 

fazem parte da ecologia do desenvolvimento dos jovens.  

A revisão da literatura realizada nesta seção proporciona ainda uma compreensão mais 

alargada dos fatores que exercem força de mediação e moderação nos 

comportamentos dos jovens que, por sua vez, tem efeito no seu ajustamento 

psicossocial. Por último, para uma compreensão em torno das sinergias que se 

estabelecem entre estes fatores de risco e proteção, elaborou-se sucintamente uma 

referência aos contributos dos modelos interativos e transacionais. 

No capítulo IV debate-se a problemática em torno das Escolas Profissionais e a 

compreensão sobre a possível assunção destas instituições como espaço de 

ajustamento psicossocial dos jovens. As ofertas formativas, a estruturação do currículo 

escolar e as demandas profissionais, entre outros, foram fomentados de modo a 

responder as necessidades dos jovens que apresentam dificuldades em adaptar-se ao 

ensino regular ou carecem de entrar mais precocemente no mercado de trabalho. 

A segunda parte da dissertação propõe a apresentação dos resultados da investigação 

empírica realizada junto de uma amostra de 811 jovens que frequentavam (à data da 

recolha dos dados) as Escolas Profissionais na área do Grande Porto.  

O capítulo V integra esta segunda parte deste estudo e visa descrever o design da 

investigação. Neste capítulo faz-se a exposição, de forma pormenorizada, da 

metodologia empregue na pesquisa, e descreve-se ainda o inquérito utilizado para a 

recolha dos dados e o procedimento de construção dos diversos indicadores que 

tiveram como fundamento as diversas variáveis que compuseram o estudo. 

No capítulo VI faz-se a exposição da estatística descritiva dos resultados com ênfase na 

prevalência e taxas de frequência das variáveis e indicadores de risco e proteção 

analisados, além de se examinar e discutir a estrutura de interdependência e a 

modalidade de interação entre os fatores de risco e proteção. 

Por sua vez, no capítulo VII realizam-se as análises estatísticas comparativas nos 

diferentes grupos de jovens que compuseram o estudo. Assim, num primeiro momento, 

faz-se- a descrição dos critérios de seleção para a formação dos grupos, bem como a 

caracterização destes. Num segundo momento apresenta-se o resultado do estudo 

comparativo que teve por base os indicadores construídos e aperfeiçoados nos 

capítulos anteriores. Seguidamente procede-se a uma análise e discussão da relação 

entre os fatores de risco e proteção, a forma como interagem e os efeitos no 

ajustamento psicológico dos jovens que compõem os diferentes grupos. 
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Na última seção são apresentadas as conclusões gerais, limitações do estudo e 

implicações deste para investigações futuras. Debate-se, também, as possíveis 

implicações dos principais resultados desta pesquisa empírica nas políticas e práticas 

de intervenção na área dos comportamentos de risco e ajustamento dos jovens. 
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Os contextos de vida das sociedades contemporâneas caraterizam-se pela mudança, 

que associando-se à situações de crise, cria com frequência enormes exigências ao 

desenvolvimento de indivíduos e grupos, particularmente entre os mais jovens para 

quem as consequências das crises podem ter impactos duradouros na saúde e bem-

estar psicológico, na qualidade dos relacionamentos familiares, no ajustamento 

psicossocial nos domínios escolar, laboral, sociocultural e económico. 

Consequentemente, os jovens e as relações que estes instituem com a família, os 

pares, a escola e o mercado de trabalho vem sendo tema de pesquisadores, que 

objetivam compreender a dinâmica das relações da juventude com a sociedade atual e 

ainda elaborar possíveis alternativas para minimizar os comportamentos de risco e os 

desafios com que estes se defrontam diariamente. 

Inegável é o facto de que na atualidade, os jovens se cruzam com mais oportunidades e 

mais desafios comparados com as gerações passadas. Em muitos casos, na busca por 

respostas aos desafios contemporâneos, a adesão a opções negativas e destrutivas 

resulta no comprometimento do seu ajustamento e desenvolvimento psicossociais 

(Benson, 2003).  

Os pesquisadores que se ocupam dos jovens enfrentam ainda alguns desafios quer na 

definição do conceito de juventude, quer nas relações que estes estabelecem com 

outras instâncias da sociedade. Frigotto (2004) descreve que ao tratar sobre este tema 

encontra muitas controvérsias, uma vez que existe dificuldade em obter um conceito 

homogéneo de juventude, seja por razões históricas, sociais ou culturais.  

Não obstante, apesar de todas as discussões e teses já redigidas sobre o tema da 

adolescência, ainda é recente a ideia de que entre a infância e a fase adulta existe uma 

etapa intermédia, assinalada por inúmeras alterações singulares para as quais torna-se 

cada vez mais essencial a adoção de intervenções apropriadas. É ainda possível 

verificar uma tendência para caraterizar este período apenas como um momento no 

curso de vida, repleto de desafios (Lerner, 2004).  

Nas apreciações de Steinberg e Morris (2001) é inadequada, limitada e ultrapassada a 

visão de uma adolescência única, existente na atualidade. Fundamental é o 

entendimento de que é necessário fomentar um diálogo amplo entre as distintas áreas 

de investigação, para uma compreensão do adolescente com base em fatores múltiplos, 

reciprocamente interativos, que variam de acordo com o tempo, o contexto e o processo 

(Brown, 2005). Tanto que, ainda no entendimento de Brown (2005), considerar a 



38 
 

adolescência apenas como um período de mudanças e transições no curso do 

desenvolvimento humano, vai contra os progressos ocorridos nas perspetivas teóricas 

do desenvolvimento humano. 

 

1.1  A perspetiva interdisciplinar e integradora das abordagens do 

desenvolvimento humano  

Na história da psicologia do adolescente, as teorias do desenvolvimento assumem uma 

função relevante. As suas contribuições organizaram e deram significado, coerência e 

subsequente cientificidade aos factos relacionados com a adolescência (Goossens, 

2006). 

Nesta direção, as principais abordagens do desenvolvimento marcaram fortemente o 

discurso científico sobre a adolescência, sendo que até à década de 70, este discurso 

foi assinalado pela importância dada à vulnerabilidade, crise e desadaptação, 

associados às condições que determinam esta fase do desenvolvimento humano. Não 

obstante, à medida que as evidências empíricas foram sendo produzidas, outros 

paradigmas relacionais do desenvolvimento foram emergindo. Estes asseguravam as 

influências dos diferentes níveis de organização da ecologia do desenvolvimento 

humano como fundamentais e integradoras, fomentando a segunda fase dos estudos 

científicos sobre a adolescência (Goossens, 2006; Lerner & Steinberg, 2004). 

Quando as pesquisas empíricas começaram a desvincular-se dos suportes teóricos 

clássicos, surgiram os novos modelos sobre o desenvolvimento humano no “curso de 

vida” que davam início à segunda fase dos estudos científicos sobre a adolescência na 

década de 70. Tais modelos traduziam a visão contextualista, que focaliza o indivíduo, o 

ambiente, o tempo e o espaço nas suas interações bidirecionais. Neste sentido, as 

dinâmicas na relação pessoa-contexto são percebidas como um fenómeno do 

desenvolvimento psicológico (Goossens, 2006). 

Além do mais, esta conceção do desenvolvimento, presente nesta segunda fase dos 

estudos científicos da adolescência, influenciou o entendimento da atual visão da 

adolescência. Já anteriormente a perspetiva do ciclo vital difundida com a teoria de 

Bronfenbrenner (1979/1996) orientou as pesquisas em desenvolvimento humano 

intitulado “teoria dos sistemas ecológicos do desenvolvimento”, que visava 

principalmente a consideração das múltiplas influências dos variados contextos no ciclo 

vital do desenvolvimento humano. Desde então, a abordagem ecológica, proposta por 
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Bronfenbrenner (1979/1996), é utilizada para identificar os processos evolutivos e os 

múltiplos fatores que influenciam o desenvolvimento humano. 

No final da década de 90, o próprio autor realizou uma revisão no modelo ecológico e 

passou a intitulá-lo de modelo bioecológico (Bronfenbrenner & Morris, 1998; 

Bronfenbrenner, 1999) explicitando as orientações para o planeamento de investigações 

que enfatizassem as dinâmicas interacionais dos múltiplos fatores presentes no 

processo de desenvolvimento humano e, sobretudo, a consideração da 

bidirecionalidade em relação à pessoa e ao ambiente em que atua, introduzindo uma 

maior ênfase não só na interação entre as pessoas, mas também com os objetos e 

símbolos inseridos no contexto do desenvolvimento (Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

Apoiada nesta ótica, a perspetiva sistémica tornou-se fundamental para a compreensão 

das questões de investigação sobre o desenvolvimento humano, uma vez que esta 

preconiza a relação mútua entre sistemas e entre os componentes destes mesmos 

sistemas (Lerner & Steinberg, 2004). 

As investigações na área do desenvolvimento humano instauraram, ao adotar uma 

visão relacional e contextual, o estabelecimento de relações específicas entre os 

atributos do indivíduo e dos seus contextos, identificando desafios e potencialidades de 

desenvolvimento do adolescente (Lerner & Steinberg, 2004). Com efeito, a grande 

ênfase na juventude foi transferida para os fatores de transformação e plasticidade 

latentes neste período do desenvolvimento, bem como com as diversas possibilidades 

de trocas dinâmicas entre o adolescente e seus diferentes contextos (Lerner & Overton, 

2008). 

Neste mote, um dos principais contributos dos modelos contextualistas situa-se em 

torno da ideia de plasticidade que questiona a unidirecionalidade do curso do 

desenvolvimento humano. Nas considerações de Lerner e Steinberg (2009) estes 

modelos abrangeram, no entendimento das modificações pessoais e contextuais, as 

principais instituições da sociedade: família, escola, pares, redes de vizinhança e 

comunidade, que através do interesse do estudo simultâneo das dinâmicas de 

organização individuais e contextuais, conduziu a uma abordagem mais integrada e 

relacional sobre a compreensão da influência recíproca dos processos genéticos e 

contextuais no desenvolvimento humano. 

Para além de Bronfrembrenner, também Sameroff (1987) sugeriu, através do modelo 

transacional, que o desenvolvimento fosse visto como o resultado das interacções 
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contínuas e dinâmicas dos sujeitos e da experiência no contexto família e social. Ou 

seja, o modelo transacional propõe uma ênfase aos efeitos da criança e do ambiente, 

de tal forma que as experiências propiciadas pelo ambiente não devam ser encaradas 

como independentes da criança, mas também influenciadas por esta.  

Com efeito, recentemente as pesquisas sobre a adolescência que derivam da psicologia 

positiva, realçam as potencialidades inerentes a esta etapa da vida e aguçam o 

entendimento das modificações advindas desta fase para além da visão lacunar incitada 

pelos teóricos do desenvolvimento, da sociologia, da educação, entre outros, 

valorizando as potencialidades dos jovens e as qualidades e resultados que se pretende 

que os mesmos venham a desenvolver (Yunes, 2003). Ademais, a psicologia positiva 

traz uma contribuição valiosa à psicologia do adolescente ao tratar da investigação 

sobre as potencialidades e qualidades no indivíduo. Tal evidencia o interesse 

relativamente recente pelas pesquisas sobre a resiliência (Yunes, 2003). 

 

1.1.1  Bronfenbrenner e a teoria do desenvolvimento bioecológico  

 
Urie Bronfenbrenner (1977, 1979/1996, 1988, 1994, 1999, 2001, 2004), o preceptor da 

abordagem ecológica do desenvolvimento humano, defende que a investigação no 

âmbito da psicologia do desenvolvimento deve salientar a compreensão do modo como 

o desenvolvimento humano ocorre nos cenários (settings) mais significativos à 

representação da realidade humana.  

No seu livro "A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e 

planejados", (Bronfenbrenner, 19791) revisto e alterado em 1999, Bronfenbrenner 

sustenta que, para compreender o desenvolvimento humano, é necessário agrupar as 

interações e os padrões relacionais que se estabelecem em diferentes contextos das 

capacidades percetuais, motoras ou cognitivas dos indivíduos ao longo do tempo. Nesta 

direção, será preciso analisar as múltiplas influências dos diversos ambientes inter-

relacionados com o processo de desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 

1979/1996). 

Em 1998, no capítulo do “Handbook of Child Psychology”, escrito em parceria com 

Pamela Morris, Bronfenbrenner reforça o entendimento que o desenvolvimento ocorre 

contextualmente, apoiado em quatro níveis dinâmicos multidirecionais e inter-

                                                             
1 Este livro foi traduzido para o português no Brasil em 1996 (ver referências bibliográficas). 
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relacionados designado como PPCT: a pessoa (P), o processo (P), o contexto (C) e o 

tempo (T) (Bronfenbrenner, 1995; Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

Nas considerações dos autores, a pessoa (P) refere-se ao fenómeno de estabilidade e 

transformações ao longo da existência humana que se encadeia nos processos (P) de 

interações recíprocas e progressivamente mais complexas, abrangendo outras pessoas, 

objetos ou símbolos no ambiente imediato e ocorrendo em períodos regulares e longos 

no tempo. Com efeito, o formato duradouro de interação no contexto imediato reporta-se 

aos processos proximais, que são definidos como motores do desenvolvimento. O 

poder, o conteúdo e a posição que os processos proximais assumem para impulsionar o 

desenvolvimento, alternam de forma sistemática, em função das particularidades da 

pessoa em desenvolvimento, dos contextos em causa e das imediações sociais e 

alterações no tempo (Bronfenbrenner & Morris, 1998, Bronfenbrenner, 1999).  

Ademais, é necessário enfatizar que o conceito de processos proximais, no modelo 

bioecológico, tem um significado muito específico. Bronfenbrener (1999) defende que 

para que os processos ocorram, a pessoa deve desempenhar atividades de 

desenvolvimento. No entanto, para que os processos proximais sejam efetivos, a 

atividade deve acontecer com regularidade temporal. Neste mote, os processos de 

desenvolvimento proximais efetivos não são unidirecionais, ou seja deve existir 

influência bidirecional. No que concerne as interações interpessoais, estas devem ser 

mútuas. Tais interações podem variar de acordo com as particularidades da pessoa, 

dos contextos e do tempo em que ocorrem, podendo originar tanto competências como 

disfunções no desenvolvimento (Bronfenbrenner & Evans, 2000). 

A abordagem bioecológica do desenvolvimento humano considera ainda que o 

adolescente apresenta características individuais, psíquicas e biológicas muito 

específicas, sendo compreendido como um sujeito ativo, produto e autor do seu 

desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1999), que sucede na interação com o contexto (C). 

O contexto é descrito por uma hierarquia de estruturas interdependentes (micro, meso, 

exo e macrossistemas que serão abordados mais adiante), composto por ações, 

funções e relações interpessoais que ocorrem no ambiente. Neste sentido, a interação 

da pessoa com o ambiente é caracterizada pela reciprocidade. A pessoa em 

desenvolvimento adapta-se, altera e recria o seu ambiente. Este, por sua vez, também 

exerce influência no desenvolvimento da pessoa, configurando-se como um processo 

de mútua interação (Bronfenbrenner, 1979, 1996).  
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A influência das transformações históricas, culturais, sociais, políticas e económicas, 

bem como das modificações sucessivas e constantes que ocorrem no desenvolvimento 

das características individuais refletem-se, sobretudo, na adolescência (Bronfenbrenner, 

1999). Algumas dessas transformações são normativas e previstas, porém outras são 

imprevistas ou não-normativas. Contudo, todas devem ser compreendidas aos níveis do 

micro, meso e macrotempo que compõem o cronossistema (T). Neste prisma, a 

bidirecionalidade exerce um conjunto de influências entre a pessoa e os contextos que 

devem ser apreciados ao longo do tempo (Bronfenbrenner, 1979/1996). Assim, o tempo 

pode traduzir-se em desenvolvimento ou em mudanças nos eventos observáveis com a 

passagem do tempo e que resultam da sua influência na pessoa em desenvolvimento. 

Bronfenbrenner e Morris (1998) consideravam que eventos históricos podem alterar o 

curso de desenvolvimento humano, em qualquer direção. Neste sentido, os episódios 

do curso de vida familiar podem exercer significativa influência no desenvolvimento dos 

membros da família (Martins & Szymanski, 2004). 

Bronfenbrenner concebe o ambiente ecológico como uma série de estruturas 

embutidas, em que cada peça abrange ou está abrangida noutra. Algumas metáforas 

têm sido utilizadas para ilustrar a disposição sistémica dos ambientes de influência ou 

contextos de desenvolvimento. Originalmente, o autor, utiliza a imagem das bonecas 

russas Matrioskas para representar as principais estruturas. Tais representações 

objetivam explicitar os níveis estruturais do mapa ecológico. A ênfase desta estrutura na 

abordagem é a de que o indivíduo está em interação bidirecional, constante e dinâmica 

com o ambiente. Bronfenbrenner (1979/1996) compreende o ambiente ecológico como 

um sistema de estruturas agrupadas, interdependentes e ativas. Estas estruturas 

traduzem a principal compreensão do modelo ecológico sobre o desenvolvimento 

humano.  

O primeiro nível da estrutura ecológica, chamado de microssistema, é descrito pelo 

autor como: “um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais experienciados 

pela pessoa em desenvolvimento num dado ambiente com caraterísticas físicas e 

materiais específicas” (p. 18). Na consideração do autor, este nível mais interno deve 

ser compreendido para além da influência da família, expandindo-se para outros 

contextos. Com efeito, está relacionado com a consequência de influências proximais e 

ambientais que resulta do interior do indivíduo, das suas características físicas e das 

relações que estabece com objetos e pessoas do ambiente imediato. No entendimento 

do autor, a existência de uma relação bidirecional entre duas pessoas favorece o 

estabelecimento da ocorrência de uma díade. Bronfenbrenner (1979/1996) caracteriza 

uma díade como uma unidade básica de análise, uma estrutura interpessoal simples na 
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qual ocorre o contexto mais imediato do desenvolvimento humano. Nesta ótica, uma 

relação pode ocorrer quando uma pessoa fica atenta ao comportamento de outra 

pessoa (díade observacional), ou participa com esta pessoa em alguma ação (díade de 

ação conjunta). São atribuídas algumas propriedades ao potencial de desenvolvimento 

da díade de ação conjunta. Que são: reciprocidade, equilíbrio de poder e relação 

afetiva. Essas caraterísticas não são exclusivas desta e podem estar presentes em 

vários tipos de díades. A reciprocidade está relacionada com a forma como as pessoas 

interagem entre si e o processo de influência que exercem sobre o desenvolvimento de 

todos os envolvidos na ação (Martins & Szymanski, 2004). Ou seja, quando um dos 

participantes da díade exibe alguma mudança, esta também afeta as outras pessoas. 

Estes resultados são designados de efeitos de primeira ordem, já que envolvem as 

conexões diretas e as influências recíprocas entre as pessoas, no seu processo 

evolutivo (Polónia, Dessen & Silva, 2005). 

 
Concomitantemente à ocorrência das interações diádicas vão desenvolver-se 

sentimentos distintos e estáveis entre as pessoas. Estas relações afetivas devem ser 

positivas e genuínas a fim de que os processos de desenvolvimento ocorram 

favoravelmente. As relações afetivas podem progredir para uma díade primária, sendo 

descrita por Bronfenbrenner (1979/1996) como a mais duradoura das interações, estas 

existem para as pessoas mesmo que não estejam fisicamente juntas. Os conflitos, os 

sentimentos e emoções negativas poderão comprometer o ajustado desenvolvimento no 

interior das interações diádicas.  

Nesta direção, Bronfenbrenner (1979/1996) chama de efeitos de segunda ordem os 

resultados no desenvolvimento dos processos mesmo que as pessoas envolvidas não 

estejam interagindo simultaneamente, nomeando este sistema de interação de rede 

social que poderá ocorrer num ambiente restrito, no qual há a necessidade da 

intervenção de uma terceira pessoa na comunicação. No entanto, as redes sociais mais 

extensivas e comuns são aquelas que estão presentes nas interconexões entre os 

diversos ambientes. 

O segundo nível denomina-se mesossistema e está relacionado com os elos e com os 

processos entre os ambientes nos quais a pessoa se desenvolve e pelas relações que 

se estabelecem entre os diferentes elementos do microssistema. O terceiro nível foi 

denominado de exosistema e representa as relações que se estabelecem entre os 

elementos do mesossistema e outras estruturas formais e informais, com relações 

indiretas com a pessoa, mas que podem influenciar as pessoas envolvidas na interação. 

Ou seja, o microssistema e o mesossistema traduzem os ambientes cujos níveis de 
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relação são proximais e as suas influências são mais manifestas. Os ambientes em que 

a pessoa não participa diretamente, mas sofre influência indireta, residem no seu 

exossistema (Miranda, Adorno, Cuello & Yunes, 2003).  

Finalmente, o quarto nível trata-se do macrossistema que sendo mais amplo abrange os 

factos, políticas, ideologias, culturas e valores que influenciam as relações que se 

estabelecem nos outros níveis do sistema (Bronfenbrenner, 1977). O macrossistema, ao 

envolver todos os outros ambientes forma uma rede de interconexões que se 

distinguem entre as diferentes culturas existentes em cada sociedade.  

Para o entendimento do desenvolvimento humano sustentado na abordagem 

bioecológica, será necessário a compreensão destas complexas estruturas e das suas 

interações. O modelo bioecológico explica não apenas os componentes fundamentais 

das interações no desenvolvimento humano, mas também propõe um realce na 

compreensão confrontada das dimensões e características da própria pessoa e dos 

ambientes, auxiliando investigações que se debruçam na forma como os adolescentes 

se posicionam nos seus contextos específicos de desenvolvimento, na forma como 

esses mesmos contextos influenciam o seu desenvolvimento e, simultaneamente, como 

estes influenciam esses contextos direta ou indiretamente. Tal entendimento tem 

contribuído para agregar uma conceção da adolescência mais positiva, ultrapassando a 

visão da adolescência percebida apenas como um período de rebeldia e inconstância 

(Senna & Dessen, 2012). 

 

Na ótica de Bronfenbrenner (1979/1996), as investigações devem abranger dados 

relacionados com os diversos sistemas dos jovens em estudo, não se limitando 

exclusivamente a um único ambiente. 

 

1.2  A família, a escola e o mercado de trabalho 

 

O primeiro microssistema no qual os jovens, ainda crianças, interagem e se 

desenvolvem é a família. Para Bronfenbrenner (1979/1996, 1986) a família é encarada 

um sistema dinâmico e em constante interação, entendida como um ambiente que 

envolve atividades, papéis e um complexo de conexões interpessoais próximo e 

imediato da criança em desenvolvimento. 

Entretanto, nas últimas décadas tem-se constatado que a família, enquanto instituição 

nuclear responsável pela socialização e formação da pessoa, tem vindo a perder 
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sistematicamente esta função central em detrimento de outras instituições, tais como a 

escola, isto quer em virtude das influências socioeconómicas, quer em virtude das 

transformações socioculturais. Não obstante, para compreender as modificações na 

estrutura familiar faz-se imprescindível entender as mudanças produzidas na sociedade 

atual (Benavente, 1994; Poletto & Koller, 2008).  

Giddens (2007) considera que as atuais dinâmicas familiares refletem um processo de 

adaptação às novas condições de vida, com influência no seu próprio conceito. Neste 

sentido, o conceito de família, bem como a sua constituição poderá mudar de um grupo 

sociocultural para outro, em virtude das influências de modelos de comportamentos e 

valores oriundos de outros meios e grupos sociais.  

O contato direto com valores e condições socioculturais de outras sociedades, a 

inserção no mercado de trabalho e a escolarização dos membros da família agrega para 

esta, elementos de aculturações de outros meios socioculturais. Tais influências são 

definidas por Bronfenbrenner como mesossistema e exossistema (que serão mais 

detalhados no tópico seguinte). Com efeito, a família modifica-se e essa mutação é 

influência destes novos agentes, que sendo interações trazidas do exterior são 

rapidamente acomodadas no interior da família pelos seus membros (Rutter, 2004; 

Sloboda, Tarter & Ralph, 2012). 

 

1.2.1  O contexto familiar, socioeconómico e cultural e suas contribuições ao 

ajustamento psicossocial dos jovens 

 

As mudanças nas instituições familiar e escolar verificadas nas últimas décadas e 

resultantes das alterações socioeconómicas, indiscutivelmente exercem influências no 

processo de desenvolvimento dos jovens. Ultimamente, a incorporação dos conceitos e 

contextos familiar e escolar e as suas implicações para o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social dos jovens tem estimulado o interesse de diversos estudiosos das 

ciências sociais e humanas (Anaut, 2005; Carter, McGee, Taylor & Williams, 2007; 

Dessen & Polónia, 2007; Hankin & Abela, 2005; Machado, 2012; Tomé, Camacho, 

Matos & Diniz, 2012; Rutter, 2010; Sameroff, Seifer, Barocas, Zax & Greenspan,1987). 

Seguindo esta perspetiva, a família é reconhecida como a principal responsável por 

incorporar as modificações sociais e intergeracionais das últimas décadas, influenciando 

através dos seus elementos o aperfeiçoamento da criança, a sua personalidade e a sua 

inserção na vida social e no mercado de trabalho (Anaut, 2005; Hankin & Abela, 2005; 

Carter et al., 2007; Gruber & Martinez-Pampliega, 2013; Távora, 2003). 
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Estes dois contextos: escola e família constituem-se como fundamentais para o 

desenvolvimento de qualquer pessoa, posto que partilham papéis instrutivos, sociais e 

políticos influenciando e contribuindo para a formação do cidadão (Rego, 2003; Poletto 

& Koller, 2008). Sendo ainda responsáveis pelo ensino e edificação do conhecimento 

culturalmente organizado, auxiliando o processo de desenvolvimento através de 

mudanças a nível físico, cognitivo, emocional e social, atuando para impulsionar ou 

dificultar este mesmo processo de evolução (Dessen & Polónia, 2007; Hoffman & 

Duffur, 2008). 

Sendo a família o primeiro microssistema com o qual a criança desenvolve interações 

recíprocas com outras pessoas, a criança em desenvolvimento deve ser encarada como 

um sistema ativo, que se desenvolve a partir das ações, papéis numa complexa rede de 

relações interpessoais que, por sua vez, facultam a adaptação dos seus elementos ao 

seu contexto social e promovem a sua individualização e socialização (Bronfenbrenner, 

1979/1996). Por exemplo, a relação pai-filho é reflexo do papel de cada um no ambiente 

social. Ao darem corpo a estes papéis cada um dos elementos implica-se em ações 

específicas e conjuntas, estabelecendo padrões de interação que com o passar do 

tempo vão se alterando. Portanto, a natureza do meio ambiente em que estes papéis 

estão inseridos diretamente influencia as ações, o papel e as relações interpessoais dos 

seus participantes (Polonia, Dessen & Silva, 2007).  

A família, como mediadora primária entre o homem e a cultura estabelece a unidade 

dinâmica das relações afetivas, sociais e cognitivas, que se inserem nas condições 

históricas e culturais de um dado grupo social (Schenker & Minayo, 2003). As 

ocorrências e as experiências vivenciadas no seio familiar proporcionam a formação de 

repertórios comportamentais, atitudinais e de valores morais com significados universais 

e particulares (Dessen & Polonia, 2007). Tais vivências compõem a prática coletiva e 

individual que organiza, intervém e a torna um todo organizado e dinâmico, estruturadas 

nos moldes da subjetividade e da interação social (Cecconello & Koller, 2003).  

Enquanto que a escola, na ótica de Bronfenbrenner (1979/1996), faz parte do 

microssistema no momento em o aluno participa ativamente da aula, estabelecendo 

uma relação direta entre o professor-aluno, partilhando atividades conjuntas. A escola é, 

sobretudo reconhecida como um mesossistema, uma vez que este sistema compreende 

as inter-relações entre dois ou mais ambientes nos quais o jovem em evolução insere-

se e age ativamente, ou seja entre microssistemas (Cecconello & Koller, 2003). Nesta 

direção, Martins e Szymanski (2004) apontam que, por exemplo, este sistema inclui as 

relações que o jovem mantém em casa, na escola ou no trabalho como um constante 
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de interações entre os diferentes microssistemas que influenciam diretamente o 

desenvolvimento deste jovem.  

Por sua vez, o mercado de trabalho, na sua forma mais ampla, poderá inserir-se no 

exossistema, uma vez que neste o jovem em desenvolvimento poderá ainda não ser 

participante ativo, mas poderá sofrer influências de eventos decorridos neste sistema. 

Para Bronfenbrenner (1986), os tipos de ambientes que constam em exossistemas, 

podem ser, por exemplo, a rede de apoio social e a comunidade em que a família está 

inserida. O exosssistema define-se assim como uma extensão do mesossistema e 

consiste em um ou mais ambientes sistémicos em que a família não coopera 

ativamente, mas que podem, indiretamente, influenciar os acontecimentos e as relações 

familiares (Bronfenbrenner, 1993). 

A influência dos contextos nos quais os indivíduos estão direta e indiretamente inseridos 

no processo de ajustamento psicossocial e emocional destes é alvo de diversos estudos 

na atualidade (Anaut, 2005; Hankin, & Abela, 2005; Carter, McGee, Taylor, & Williams, 

2007; Cecconello & Koller, 2003; Dessen & Polónia, 2007; Machado, 2012; Tomé, 

Camacho, Matos & Diniz, 2012; Schotte et al., 2006). A família assume um papel 

primordial na evolução e desenvolvimento biopsicossocial dos jovens, com funções 

essenciais neste processo que estão intimamente relacionadas, tais como o suprimento 

das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais (Haase & Pratschke, 2010; 

Sameroff, 1999).  

Neste mote, o impacto que a família exerce na consolidação do autoconceito e da 

autoestima dos adolescentes pode ser apreciado a diferentes níveis que vão desde as 

avaliações acerca dos jovens realizadas pelos elementos da família que influenciam as 

representações que este constrói sobre si próprio (Eccles, 1993; Haase & Pratschke, 

2010; Rutter, 2004; Rutter, 2010), até as próprias dinâmicas das relações familiares que 

influenciam as diferentes dimensões do autoconceito, com especial foco, neste 

processo, na intervenção do suporte emocional proporcionado pela família. 

Como é sabido a adolescência corresponde a um fenômeno biopsicossocial, no qual o 

ajustamento psicológico é constantemente influenciado, adaptado e modificado pelos 

contextos sociais (Schon, 2006; Kalina, 1999). Sendo um período de transições e 

aprendizagens caracterizado pela necessidade de integração social, pela busca da 

autoafirmação, autonomia e identidade. Neste período os jovens passam por fases de 

fragilidades e instabilidade psicoemocional, com sentimentos de insegurança, angústia, 

revolta, hostilidade face aos adultos que poderá resultar em conflitos nas relações 
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interpessoais mais próximas. Tais instabilidades funcionam como uma condição 

necessária para o desenvolvimento psicológico dos jovens, daí poder ser caracterizada 

como normativa entre estes (Drummond & Drummond Filho, 1998; Schotte et al., 2006).  

Num estudo que objetivava analisar os fatores condicionantes de risco psicossocial e 

sofrimento psicológico nos adolescentes, tendo os pais como referência, Myklestad e 

EspenTambs (2012) concluíram que os fatores relacionados aos pais concorrem como 

efeito indireto para o sofrimento psicológico dos adolescentes, sendo que as variáveis 

alusivas ao desempenho escolar e à satisfação com a escola, sobretudo nas raparigas, 

surgiram como os preditores mais significativos do sofrimento subjetivo. Dados que 

parcialmente concordam com os resultados encontrados duas décadas atrás por Wills, 

Vaccaro e McNamara (1992) numa investigação realizada junto de uma amostra 

alargada de 1391 adolescentes, servindo-se de um conjunto de medidas relativas à 

estruturação da família, ao nível académico dos pais, à perceção dos professores 

acerca das competências sociais e académicas dos adolescentes, atitudes favoráveis 

ao comportamento desviante, estratégias de coping, autoestima e autocontrolo, uso de 

drogas lícitas pelos membros da família, uso de drogas pelos pares e uso de drogas 

pelos próprios adolescentes. A conclusão do estudo foi a de que os baixos níveis 

académicos dos pais se encontravam relacionados com mais baixos níveis de perceção 

de suporte parental, autoestima, suporte social, competências académicas e sociais e 

outros eventos de vida negativos.  

 

1.2.2  A escola: da perspetiva do sucesso ao insucesso escolar 

 

A escola é um dos principais agentes de promoção dos jovens, no qual estes 

desenvolvem a capacidade de estabelecer relações, a perceção da experiência 

sensorial e das necessidades pessoais, de autoestima, confiança bem como as 

competências de comunicação e a identidade (Santos, 2008). 

Ao longo do tempo, o insucesso escolar transitou de um problema de responsabilidade 

única do aluno para um fenómeno social que assume proporções cada vez mais 

expressivas (Benavente, 1980). Diversos estudos realizados e teorias desenvolvidas 

nesta área atestam a existência de múltiplas variáveis e condições que, direta ou 

indiretamente interferem no processo de aprendizagem e no rendimento académico dos 

alunos (Fernandes, Vasconcelos-Raposo, Bertelli & Almeida, 2011; Almeida, Miranda & 

Guisande, 2008; Hoffman & Duffur, 2008).  
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Na perspetiva de Formosinho (1991), o sucesso escolar pode ser compreendido, como 

o êxito do aluno certificado pela instituição escolar, sugerindo que o insucesso 

académico é difundido pela falta de obtenção positiva desta mesma certificação. Para 

Weiner (1993) as experiências de sucesso e insucesso escolar são comummente 

atribuídas a fatores como o intelecto, o esforço, o grau de dificuldade da tarefa, o 

temperamento, a fadiga, a influência do professor, dos pares e a influência dos 

famíliares.  

Neste trabalho, será seguida uma conceção do insucesso escolar similar ao conceito 

ostentado por Roazzi e Almeida (1988), no qual o insucesso é analisado tendo como 

fundamento os indicadores de reprovações, baixo rendimento e abandono escolar, mas 

nunca em detrimento dos demais indicadores que apontam para um padrão de fraco 

rendimento académico e/ou pobre ajustamento psicossocial na instituição escolar. 

Nesta direção, no entendimento de Martins (1993), o nível sociocultural dos educandos 

associado à organização curricular, as práticas e políticas da escola, poderão ser os 

principais responsáveis pelo insucesso escolar, na maioria das vezes, dos alunos 

oriundos das classes menos favorecidas. O autor defende que a escola, ao pretender 

ser democrática, admite currículos universais, desenhados para um modelo de aluno 

médio, priorizando um saber clássico, universal e enciclopédico, em detrimento das 

múltiplas realidades que compõem o universo dos alunos que a frequentam. Porém, tal 

posição poderá integrar a teoria do handicap sociocultural, a qual, sustenta Machado 

(2007), outorga o insucesso académico ao meio social em que o aluno está inserido, 

dando a entender que uma criança oriunda de um meio socioeconómico mais 

desfavorecido apresenta já por si uma maior suscetibilidade ao fracasso e ao abandono 

escolar.  

A par disto, autores como Farmer e colaboradores (2003) advogam que, na 

generalidade, o abandono não é um acontecimento isolado na vida do aluno e o motivo 

pelo qual este abandona a escola, e que, na maioria das vezes, este poderá advir de 

um agregado de condições desfavoráveis ao processo de aprendizagem institucional 

que surgem desde os primeiros anos de escolaridade e que acompanham o aluno ao 

longo do seu percurso académico com registos de insucessos e baixos rendimentos 

escolares, até que este desiste e opta por abandonar a escola.  

O abandono escolar emerge, assim, como um fenómeno eminentemente social, 

comumente associado a famílias carenciadas, extensas, que pouco valorizam a 

educação institucional, sendo necessitadas são mais propícias a uma precoce inserção 

do educando na vida laboral (Pais, 2005; Sameroff & Cole, 2002). O Plano Nacional de 
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Prevenção do Abandono Escolar (PNAPAE) (2004) expõe as consequências do 

abandono escolar e aponta que este pode revelar-se na precariedade do emprego, nas 

desigualdades sociais e na redução da produtividade. 

Senos e Diniz (1998) argumentam que a ocorrência de insucessos académicos 

frequentes carateriza uma ameaça para o autoconceito académico e a autoestima do 

educando. Com efeito, para os autores, a indisciplina surgiria de maneira a depreciar a 

ameaça que a escola pode em si representar para o aluno e como forma de abstrair 

significado psicológico ao insucesso académico, facultando ao aluno neutralizar a 

ameaça latente que o fracasso representaria e proteger-se, assim, da perceção de 

responsabilidade perante o insucesso.  

 

1.2.3  Das expetativas de futuro à integração no mercado de trabalho 

 
A adaptação das instituições educativas às modificações na organização do mercado de 

trabalho e às mudanças socioeconómicas vem ocorrendo de forma vagarosa e, por 

vezes, obsoleta, agregando prejuízos na preparação e inserção dos jovens na vida 

laboral (Azevedo, 2000). Tal quadro conduz a que os jovens se encontrem, 

atualmente, como um grupo marginalizado pelo cenário económico e se deparam 

com sérias dificuldades de inserção no mundo laboral, experienciando uma 

multiplicidade de trabalhos precários com percursos profissionais pautados pela 

transitoriedade e aleatoriedade, sendo sinónimo de desemprego, tendencialmente 

contínuo (Pais, 2001).  

Ironicamente, em contrapartida, a estrutura social em Portugal tem tido dificuldades em 

acompanhar o crescimento dos sistemas educativos, conduzindo a desvalorização dos 

diplomas académicos e reduzindo as expetativas da educação como meio de ascensão 

social (Grácio, 1986). Por conseguinte, a educação termina por ser frequentemente 

subutilizada no cenário económico, havendo, atualmente, pouca relação direta e 

positiva entre o investimento na formação académica e os rendimentos obtidos através 

do emprego. Os jovens vêm-se forçados a aceitarem empregos subqualificados em 

função das suas habilitações académicas, por outro lado, os empregadores estão, cada 

vez mais, a aumentar o nível de habilitação exigido para determinada função laboral, 

excluindo cada vez mais os detentores de habilitações inferiores (Azevedo, 2000). 

Destaque é dado às ofertas formativas das Escolas Profissionais que parecem mais 

direcionadas para as atuais necessidades do mercado de trabalho (Gonçalves & 

Martins, 2008). 
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A vulnerabilidade dos adolescentes ao risco psicossocial influenciou um segmento 

amplo de investigações teóricas e empíricas em diversos domínios científicos, 

inclinados para a compreensão da etiologia, evolução e manifestação destes 

comportamentos. Fatores desenvolvimentais (transição e crise normativa)  e fatores 

contextuais (espaços vitais e qualidade do suporte parental, social, institucional e 

comunitário) não são indissociáveis quando se faz referência aos comportamentos de 

risco nos jovens. 

No campo científico da psicologia, a grande maioria destas investigações alicerçam-se 

nos princípios subjacentes aos paradigmas do contextualismo evolutivo do 

desenvolvimento humano, que foi detalhado no capítulo I, e que servirá, neste estudo, 

como paradigma estrutural e teórico para a análise do comportamento de risco nos 

jovens.  

Vale ressaltar que neste trabalho, a adolescência e a juventude serão compreendidos 

como um período único e transitório no desenvolvimento humano influenciado 

fortemente pelos contextos e interações no seio da família, bem como no quadro 

socioeconómico e cultural em que lhes é dado viver. 

 

 2.1 Compreensão dos comportamentos de risco na adolescência 

 

Na atualidade, existe um corpo teórico amplo e diversificado nesta área que visa uma 

melhor compreensão dos comportamentos de risco. Autores como Feijó e Oliveira 

(2001) defendem que os comportamentos de risco, por fatores diversos, podem ser 

iniciados na infância e/ou pré-adolescência e podem agravar-se mantendo-se até à fase 

adulta. Na generalidade, o comportamento de risco é descrito na literatura como 

atitudes e procedimentos desajustados e intencionais do sujeito, que apresenta um 

resultado incerto e suas implicações concebem riscos físicos e psicossociais ao próprio 

(Jessor, 1998).  

No estudo e compreensão dos comportamentos de risco, Jessor (op. cit.) salienta ainda 

a importância das perspetivas centralizadas nos processos e na evolução temporal dos 

comportamentos problemáticos, preconizando que estes sejam descritos como fatores 

de risco pelos resultados e possíveis danos no que respeita ao desenvolvimento 

psicossocial dos jovens. 
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2.1.1  O efeito cumulativo do risco  

 

Diversos estudos realizados nas últimas décadas (Evans, Li  & Sepanski Whipple, 2013; 

Hai, Connell, & Tebes, 2010; Jaccard, Blanton & Dodge, 2005; Jessos, 1993; Lac et al., 

2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; Rutter, 1994; Rutter, 2010; Schenker & Minayo, 

2004; Sloboda,Tarter & Ralph, 2012) que aspiravam compreender, sobretudo, a 

incidência das condições ambientais adversas sobre o comportamento de risco nos 

jovens, verificaram o efeito negativo de famílias carenciadas e desestruturadas, relação 

com pares desviantes, precário sistema escolar e de ambientes comunitários e 

institucionais de risco sobre os comportamentos de risco.  

Haggerty e colaboradores (2000) advogam que a acumulação de eventos adversos 

aumenta a probabilidade de efeitos negativos aos sujeitos, resultante da combinação de 

múltiplos fatores de risco. Com efeito, a constatação de um agregado de elementos 

comuns a diferentes problemáticas levou a que os investigadores defendessem o efeito 

cumulativo do risco como mais relevante do que a influência de marcadores específicos 

de risco no eclodir de determinados comportamentos problemáticos (Sameroff, Bartko, 

Baldwin, Baldwin & Seifer, 1999; Sameroff, 1993; Haggerty et al., 2000; Rutter, 1994). 

Com efeito, nota-se que com alguma frequência que é maior a probabilidade de uma 

ação agregada dos fatores de risco do que isolada, como se reconhece que a influência 

explicada por um único fator de risco é sempre reduzida (Cicchetti & Rizley,1981). 

A expressão deste processo cumulativo é bastante visível no plano da saúde e bem-

estar da população infantil e juvenil.  Em termos epidemiológicos, Fraser, Richman e 

Galinsky (1999) notam que a exposição ao risco e as relações entre fatores de risco 

eleva o seu grau de de gravidade e consequentemente a prevalência dos 

comportamentos de risco. Porém, convém o esclarecimento de que, nesta perspetiva, 

Fraser, Richman e Galinsky (1999) somente sugerem que os efeitos de condições 

negativas tendem a ampliar a probabilidade de ocorrência de diferentes tipos de 

comportamentos problemáticos e perturbações. Embora a sua tese não seja 

comprometedora para a existência dos efeitos cumulativos do risco, estes problemas 

são explicados por fatores de risco globalizados sem discriminar qual o tipo de fatores. 

Neste sentido, Rodriguez, Camacho, Rodrigo, Martin & Maiquez (2006) advertem que 

uma possível desvantagem deste modelo é mencionar a ação de vários fatores de risco 

sem especificar de que tipo de fatores se trata.   
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Certo parece ser que na adolescência a influência dos contextos, em particular, o 

familiar, mas ainda, o grupo de pares e a escola assumem maior interferência sobre o 

comportamento de risco, em virtude da participação mais ativa e crescente dos jovens 

nestes ambientes (Jessor, 1993). O ambiente familiar adverso está fortemente 

associado com o aumento do risco de abuso e dependência de drogas ilícitas (Oshri, 

Rogosch, Burnette e Cicchetti, 2011) e no tocante à influência negativa do grupo de 

pares desviantes nos comportamentos dos jovens é assinalado por uma série de 

atitudes e comportamentos desadaptativos, que surgem como indicadores de risco em 

diversos estudos realizados nesta área, tais como a delinquência e os comportamentos 

desviantes (Compas, Hinden & Gerhardt, 1995; Negreiros, 2008), o uso de drogas (Fox, 

Towe, Stephens, Walker & Roffman, 2011; Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 2012), o 

abandono escolar (Cascone et al., 2011; Lac, Basááññez, Ritt-Olson, Soto & Lourdes, 

2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010), a 

atividade sexual precoce (Chitas, 2010; Jessor & Jessor, 1979; Jessor, 1993), e o 

consumo abusivo de álcool (Brook, Zhang & Brook, 2011; Ybrandt, Borjesson, & 

Armelius, 2008). 

A escola inclui-se neste grupo de fatores de risco contextuais e próximos. Nesta 

perspetiva, Schenker e Minayo (2005) num estudo de revisão dos fatores de risco e 

proteção ao consumo de drogas verificaram que o contexto escolar estabelece-se como 

um dos principais contextos para o abuso de drogas mediante a influência dos pares. 

Em relação ao contexto escolar, Braddock e McPartland (1992) atestam também que a 

exposição ao baixo rendimento académico resulta numa estigmatização para os alunos 

que favorece o desenvolvimento de sentimentos de inferioridade que podem refletir-se 

em comportamentos de exclusão ou de alienação neste âmbito. Consequentemente, 

desta divergência entre os jovens, as suas necessidades e às situações adversas a que 

estão expostos no contexto escolar, podem emergir a desmotivação e a economia de 

esforços, e na sequência, sentimentos e atitudes negativas neste contexto, aumentando 

a vulnerabilidade para o desenvolvimento de comportamentos desajustados (Compas, 

Hinden & Gerhardt, 1995; Eccles et al., 1993; Negreiros, 2008).  

Os estudos do risco vão também afirmar que não é apenas a combinação dos fatores 

que aumenta as consequências da exposição ao risco, mas também apontar que essa 

combinação dá lugar a processos dinâmicos que podem modificar a ação de cada fator,  

aumentando ou diminuindo a influência de cada fator (Cicchetti & Rizley, 1981). Se o 

modelo cumulativo confere grande importância ao potencial que resulta da combinação 

dos vários fatores, os modelos mediacionais vão apontar para os fatores de proteção 

que, do ponto de vista da psicopatologia evolutiva, explicam o efeito de mediação ou de 
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moderação de forças e recursos individuais de sinal positivo e adaptativo. Sem dúvida 

que variáveis que exerçam um efeito compensatório, associadas a fatores de proteção, 

contribuirão para que, no nosso caso, o adolescente supere a adversidade. Por 

exemplo, uma adequada comunicação familiar é um fator de proteção contra o consumo 

de substâncias (Carga, Murgui & Musitu, 2008). Neste sentido alguns modelos 

consideram ainda que a resiliência é desencadeada quando as condições de contexto 

são especialmente adversas e representam um esforço muito considerável para o 

indivíduo (cronicidade dos consumos, pares desviantes, transgeracionalidade e 

ambiente familiar). Fruto da sua resiliência o adolescente pode superar estas condições 

adversas e sair mais fortalecido mediante um processo de inoculação ao stress (Rutter, 

1987). Por outro lado, Cicchetti, Ganiban e Barnet (1991) apontam que a desregulação 

emocional, caracterizada por ser um processo que tem um efeito negativo noutros 

sistemas comportamentais de regulação, é influenciada pelas fortes exigências do meio, 

que resultam direcionando os recursos e modelando o comportamento de maneira a 

adaptar as emoções, conduzindo a pobreza na interação com o meio e no 

desajustamento psicológico (Cicchetti, Ganiban & Barnet, 1991). 

A moderação ou mediação do efeito do risco pode ser realização através do 

abrandamento que alguns ambientes podem desempenhar no efeito do risco, neste 

caso assumindo um efeito de proteção (Gore & Eckenrode, 1996). Em Portugal, um 

estudo efetuado desenvolvido por Chitas (2010) junto de uma amostra de jovens 

portugueses indica os efeitos de moderação de risco desempenhado pelos fatores de 

proteção. A autora do estudo aponta ainda para os modelos mediacionais na 

compreensão ao nível dos determinantes dos comportamentos de risco. Outro estudo 

aplicado junto de uma população de jovens portugueses foi realizado por Naia, Simões 

e Matos (2007). Este converge com a ideia até aqui defendida. O estudo apontou que 

existe uma relação entre o consumo de drogas e os contextos frequentados pelos 

jovens. Sendo que a escola e os espaços desportivos indicam estar mais associados a 

proteção, enquanto que as discotecas/bares e cafés são espaços mais associados ao 

risco. 

Portanto, o comportamento de risco será proporcional ao grau de exposição aos fatores 

de risco individuais e contextuais, tanto proximais como distais, podendo ser atenuados 

na presença de fatores de proteção no mesmo padrão (Asking & Arbi bem, 2011; 

Cicchetti & Rizley, 1981; Evans, Li  & Sepanski Whipple, 2013; Seidman, 1991; Jessor, 

1993). Dai a importância da compreensão acerca dos fatores de risco que determinam a 

etiologia destes comportamentos e implica a consideração de variadas influências 

causais e dos efeitos diretos e indiretos destes mesmos fatores sobre o comportamento 
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dos jovens (Chitas, 2010). Neste sentido, parece imprescindível a consideração das 

características pessoais normativas e contextuais, além da perceção de bem estar 

psicológico dos adolescentes que, de acordo com estudos realizados (Luthar, Cicchetti 

& Becker, 2000; Gutman, Sameroff, & Eccles, 2002; Simões, Matos &  Batista-Foguet, 

2006; Wills, Sandy & Yaeger, 2002), também exercem forte influência sobre os 

comportamentos de risco. 

 

 2.2  Comportamentos de risco: o uso de substâncias psicoativas entre os jovens 

num panorama nacional e internacional 

 

É consenso que o consumo de substâncias psicoativas na adolescência é um problema 

de saúde pública que atinge as sociedades pós-modernas (OMS - World Health 

Organization, 2002), e agrega preocupação em virtude dos prejuízos para a vida 

decorrentes do consumo de drogas iniciado logo na adolescência (Auckenthaler, & 

Robert-Tissot, 2011; Becker, Curry & Yang, 2009; Lerner & Steinberg, 2009; Oshri, 

Rogosch, Burnette & Cicchetti, 2011). 

Muitas são as abordagens e os teóricos que trabalham o tema. Para Angel, Richard e 

Valleur (2002), o consumo de substâncias psicoativas pode ser compreendido como um 

complexo “encontro de uma personalidade, de um produto e de um momento 

sociocultural” (p. 17). Esta afirmação é justificada porque a dependência química 

engloba práticas de consumo heterogéneas relacionadas com a natureza do produto, a 

frequência de utilização e a motivação do indivíduo (Angel, Richard & Valleur, 2002). 

Na abordagem dos modelos contextuais do desenvolvimento, orientação conceptual 

que seguimos neste estudo, o principal contributo situa-se na ideia de plasticidade e 

mudança do desenvolvimento humano, criticando a ideia de que o curso do 

desenvolvimento humano assume uma linha única (Lerner & Steinberg, 2009). Segundo 

esta mesma fonte, tais modelos incluíram na compreensão das transformações 

individuais e contextuais do indivíduo, as principais instituições da sociedade, tais como: 

a família, o grupo de pares, a escola, a comunidade, etc., orientando a compreensão da 

influência recíproca dos processos genéticos e contextuais no desenvolvimento 

humano, através de uma abordagem integrada e relacional destes fenómenos em 

conjunto. 

Certo é que o consumo de substância psicoativas na adolescência é um problema de 

saúde pública que atinge as sociedades pós-modernas. Esta preocupação é devida aos 

prejuízos para a vida do indivíduo decorrentes dos consumos abusivos iniciados logo na 
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adolescência (Becker, Curry & Yang, 2009; Cascone, Zimmermann, Auckenthaler, & 

Robert-Tissot, 2011; Oshri et al., 2011). Tal leva a que os adolescentes se tornem um 

grupo particularmente vulnerável ao consumo de substâncias psicoativas em virtude das 

características e fatores típicos da adolescência, como a influência do grupo de pares, a 

necessidade de afirmação, a formação da identidade, entre outros (Fox et al., 2011). 

Isto, porque a adolescência é ainda uma fase do desenvolvimento humano 

caracterizada pelos processos de mudança e de consolidação dos processos 

psicológicos, fisiológicos e sociais (Lerner & Steinberg, 2009). 

Acresce ainda o facto de que o consumo de muitas substâncias químicas encontra-se 

vulgarizado na sociedade, sendo que há inúmeros estudos que atestam que tem 

aumentado o número de adolescentes que iniciam mais cedo o contato com as 

substâncias (Nunes & Jólluskin, 2010).  

Importante também é referir a propagação do consumo de drogas legais, que 

originaram a cultura de consumo de psicotrópicos, ao permitir regular o nível de energia 

psíquica, do humor e do stress. Para Jenkins (2006) tal fato poderá ter propiciado o 

aumento significativo, ocorrido nos últimos anos, de jovens que utilizam estas 

substâncias, gerando a necessidade de se analisar, não apenas a influência dos pares 

no consumo de substância pelos jovens, mas também a influência dos comportamentos 

de consumo dos adultos que são socialmente aceites. 

Atualmente na sociedade os padrões de consumo têm sofrido inúmeras alterações, 

assinaladas, principalmente, por influências económicas e culturais. Os padrões de 

consumo de substâncias psicoativas remetem para a grande variedade de substâncias 

existentes no mercado, aos seus efeitos, às propriedades químicas das substâncias, à 

quantidade ingerida e, sobretudo, ao modo como cada indivíduo irá responder aos 

efeitos da droga ingerida (Angel, Richard & Valleur, 2002). 

A OMS (1993) caracteriza o uso abusivo de uma substância como o consumo que 

coloca a saúde do usuário em risco, podendo este ser de natureza física ou mental. O 

uso continuado de substâncias, causada pelo consumo abusivo, irá ocasionar a 

dependência física e/ou psíquica da substância utilizada, considerando que a 

dependência de drogas tem como principal característica um conjunto de sinais e 

sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos que indicam que o indivíduo 

continua a consumir a substância, apesar dos problemas significativos relacionados 

com esta (Matellanes, 1999). De forma que o individuo desencadeie e auto-administre, 

repetidamente, a substância psicoativa, o que normalmente resultará em tolerância, 

abstinência e comportamento compulsivo de consumo (APA, 2013).  
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Ainda de acordo com o DSM-V (APA, 2013) a “dependência” de substâncias, é 

caracterizada como um padrão desadaptativo de uso de substâncias, conduzindo a 

prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, manifesto por tolerância ao consumo, 

abstinência na ausência dos consumos e prejuízos para a vida social, laboral ou 

académica, ocorrendo a qualquer momento no período de 12 meses. Sendo que uma 

das mudanças introduzidas pelo DSM-V nesta categoria diagnóstica é que já não há 

mais a dicotomia entre os termos “abuso” e “dependência” de substâncias, resumindo-

os em Perturbação pela Utilização de Substâncias. 

A “tolerância” pode ser compreendida como a diminuição da sensibilidade a uma 

substância após a sua administração repetida, que leva a que doses mais elevadas 

sejam necessárias para produzir os mesmos efeitos que se atingiam anteriormente com 

uma dose em quantidade inferior dessa substância. Segundo a Classificação 

Internacional de Doenças (CID - 10ª revisão), o aumento da dose pode ser necessário 

pelas alterações do metabolismo da substância ou por uma adaptação fisiológica, 

celular ou comportamental aos seus efeitos (OMS, 1993). 

Segundo o DSM-V (APA, 2013), a “abstinência2” surge a partir de uma alteração 

comportamental desadaptativa causada por uma substância acompanhada de 

alterações fisiológicas e cognitivas, que ocorre logo a seguir à interrupção ou diminuição 

do uso da substância. Isto resultará num sofrimento e deterioramento do funcionamento 

do indivíduo a nível social, ocupacional, etc. 

Para Bukstein (1995), existe pouco consenso entre os especialistas na definição do 

conceito de abuso de substâncias. Ao passo que considera que os critérios de 

diagnóstico utilizados para consumo abusivo e dependência de substâncias podem ser 

imprecisos para descrever as características desses padrões de consumo, 

especialmente entre o grupo de consumidores mais jovens, como os adolescentes. Ao 

que pouco ou nada mudou com a introdução do DSM-V (APA, 2013). 

Autores como Scivoletto (2001), Micheli, Fisberg e Formigoni (2004) afirmam que os 

pacientes adultos são utilizados na maioria dos estudos que procuram validar os 

critérios diagnósticos atuais para abuso de drogas. O que implica, para Scivoletto (2001) 

                                                             
2 Neste estudo, o termo abstinência será considerado apenas como referência a abstenção, privação, 

cessação dos consumos e não a “Síndrome de Abstinência” (DSM-V, APA – 2013) que envolve a 

conjugação de sintomas fisiológicas clinicamente significativos, com défice social e ocupacional, que não 

foram possíveis de serem avaliados no estudo. Embora o DSM-V (APA, 2013) aponte que entre 50-95% 

dos adultos e adolescentes que fizeram uso regular de drogas apresentem sintomas de abstinência após 

redução ou cessação dos consumos. 
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a exigência de estudos mais específicos para a validação de critérios diagnósticos nesta 

faixa etária em virtude das particularidades que estes apresentam e das características 

próprias do uso de drogas na adolescência.  

Stoppard (2000) argumenta que as substâncias psicoativas podem ser classificadas 

através de diferentes critérios: efeitos, fórmulas químicas, farmacológicas, etc. No 

entanto, a classificação mais clássica é realizada em função dos efeitos globais das 

substâncias no indivíduo. Existem substâncias depressoras, estimulantes e 

perturbadoras do sistema nervoso central. Entre estas encontram-se as drogas que tem 

o seu consumo legalizado (lícitas) e aquelas que são de consumo ilegal (ilícitas), as 

quais são definidas no ponto seguinte. 

 

2.2.1  Consumo abusivo de drogas lícitas  

 

É polémica a abordagem da distinção entre drogas ilícitas e lícitas. Com efeito, a 

diferenciação das substâncias psicoativas em legais e ilegais, realizadas através das 

políticas proibicionistas e das consequências do consumo para a saúde nem sempre 

têm como referência os estudos científicos que atestam os padrões de dependência, 

tolerância, abstinência e prejuízos ao funcionamento do indivíduo destas substâncias 

para o organismo (Nunes & Jólluskin, 2010). 

De acordo com o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT, 

2011), nos últimos anos o termo “drogas lícitas” ou “alternativas lícitas às drogas ilícitas” 

ganharam popularidade. Tal termo refere-se a uma extensa categoria de combinados 

psicoativos não regulamentados, ou produtos que os contêm, que são vendidos como 

alternativas lícitas às substâncias controladas. Sendo aplicado a uma enorme 

diversidade de substâncias e produtos sintéticos ou derivados de plantas, os quais, em 

muitos casos, podem ser mesmo concebidos para fugir aos controlos de substâncias 

psicoativas existentes. 

Neste domínio, partindo da consideração da neuroquímica, a nicotina é considerada 

como uma das drogas com maior poder aditivo (Rondina, Gorayeb & Botelho, 2005), 

apesar do seu consumo continuar a ser legal. Consequentemente, o mercado negro das 

drogas continua a crescer e a adaptar-se as exigências da sociedade atual gerando 

novos padrões de consumo e consumidores.  

Quanto às prevalências do consumo na realidade europeia, de acordo com o relatório 

do European School Survey project on Alcohol and other Drugs - ESPAD (Observatório 
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Europeu da Droga e da Toxicodependência - OEDT, 2007) 58% dos jovens inquiridos 

afirmavam já ter consumido tabaco pelo menos uma vez ao longo da vida, e 29 % nos 

últimos 30 dias. 

Assim, entre as principais drogas lícitas temos o álcool, o tabaco e os fármacos 

utilizados com ou sem receita médica. No que concerne às prevalências do consumo 

abusivo de drogas lícitas ao longo da vida em Portugal (tabaco e bebidas alcoólicas), os 

valores são alarmantes, atingem os cerca de 73% da população, no caso das bebidas 

alcoólicas, e de cerca de 44% no caso do tabaco. Relativamente ao fármacos, a taxa de 

prevalência ao longo da vida, através de receita médica, é de 20,4%, e de 1,4% sem 

receita médica (Balsa, Vital & Urbano, 2013).  

 

2.2.2  Consumo abusivo de drogas ilícitas 

 

As drogas ilícitas são substâncias psicoativas que se encontram enquadradas dentro 

das políticas proibicionistas na maioria dos países, em virtude das consequências do 

seu consumo para a saúde do indivíduo. Ao nível da Europa, segundo o Projeto 

Europeu de Inquéritos em meio Escolar sobre o Álcool e outras Drogas (ESPAD, 2007) 

a respeito da evolução do consumo de drogas ilícitas nos últimos 10 anos, verifica-se 

um aumento das prevalências do consumo destas substâncias, entre 1995 e 2003, 

respetivamente um aumento de 12% para 23%. Porém, estes valores baixaram para 

18%, entre 2003 e 2007.  

A cannabis é, sem dúvidas, a substância ilícita mais consumida pelos jovens (Becker, 

Currie & Yang, 2009; Cascone et al, 2011; Nunes & Jólluskin, 2010). Em Portugal, 

segundo o OEDT (2013), o consumo de cannabis entre a população escolar aumentou 

significativamente no período de 2007-2011. Entretanto, Entre 2007 e 2012 verificou-se 

uma descida das prevalências de consumo de cannabis ao longo da vida (de 12% para 

9%) e de consumo recente (de 3,6% para 2,7%), tendo sido a cannabis/haxixe a 

substância, a par do LSD, que apresentou as taxas de continuidade dos consumos mais 

elevadas. Dados do OEDT (2015) apontam que a cannabis continua a ser a droga mais 

consumida na Europa, na qual 23,3% das pessoas entre os 15 e os 64 anos já a 

experimentaram pelo menos uma vez e 1% usa-a diariamente 

Dados recentes apontam que a cannabis/haxixe é ainda a droga mais consumida entre 

os jovens escolares (SICAD, 2014).  O relatório do ESPAD (2011) aponta que a 

prevalência ao longo da vida do consumo de cannabis na população portuguesa em 
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2007 é de 13%. As demais substâncias ilícitas, como a cocaína, o ecstasy e as 

anfetaminas, aparecem emparelhadas em segundo lugar, com valores médios para a 

prevalência ao longo da vida de 3% (OEDT, 2007). A heroína, o LSD e a cocaína, 

assumem prevalências mais baixas ao longo da vida, entre 1% e 2%. Em 2012 a 

cannabis foi a substância ilícita que registou as maiores prevalências de consumo ao 

longo da vida as prevalências foram respetivamente de 9,4% e 2,7% na população total, 

e de 14,4% e 5,1% na jovem adulta. 

Em relação ao opiáceo, os dados do relatório anual da OEDT (2011) indicam que os 

consumidores europeus de opiáceos estão estimados em 1,3 a 1,4 milhões. Sendo o 

opiáceo a droga principal, em mais de 50% do total de pedidos de tratamento da 

dependência de substâncias psicoativas. Enquanto que a prevalência ao longo da vida 

do consumo de anfetamina entre os europeus é de cerca de 12,5 milhões de pessoas 

(3,8% dos adultos europeus). 

 

2.2.3  Jovens consumidores de drogas “não problemáticos” 

 

Os adolescentes estão enquadrados no grupo de risco para o consumo e dependência 

de drogas. Isto, porque o encontro do adolescente com as drogas psicoativas é um 

fenómeno muito mais frequente e complexo do que se pensa, tornando-se, assim, difícil 

de ser abordado, o que favorece a crescente preocupação em torno dos riscos que os 

jovens assumem pelo consumo de drogas (Instituto de Medicina, EUA, 1990; Lawson & 

Boudin, 1985; Bertollte & Kanapp, 1994; Fox et al, 2011). Porém, algumas pesquisas 

apontam que os consumidores de drogas conhecem os potenciais danos do consumo à 

saúde física e mental e que por isso buscam gerir padrões de consumos de modo a 

evitar eventuais prejuízos (Parker,  Williams & Aldridge, 2002; San Julián & Valenzuela, 

2009). 

Com efeito, durante a trajetória de consumos, alguns jovens tornam-se dependentes, 

enquanto outros conseguem adaptar os consumos a um ajustamento psicossocial, com 

um estilo de vida socialmente aceite, como a vida escolar, profissional e familiar 

(Calafat, Gómez, Juan e Becoña, 2007; Frone, 2006; Jenkins, 2006; Parker,  Williams & 

Aldridge, 2002). Para Cruz e Machado (2010) ao longo do percurso de consumo, os 

utilizadores de drogas vão tendo diferentes experiências, com efeitos positivos ou não, 

que concomitantemente com as vivências com pares consumidores acabam por 

desenvolver práticas controladas na gestão destes consumos. Embora, os adolescentes 
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apresentem maior evolução entre a experimentação até a dependência, comparados 

com os adultos (Stewart & Brown, 1995).  

Um estudo longitudinal realizado junto de uma população de jovens adultos 

convencionais concluiu que o uso de droga recreativa é cada vez mais acomodado na 

vida social dos inquiridos (Parker et al., 2002). Em Portugal, Cruz (2010) desenvolveu 

um estudo que buscou compreender a trajetória de consumidores “não problemáticos” e 

concluiu que tal implica um processo constante de autorregulação do uso das drogas, o 

desenvolvimento de uma conceção de risco, adotando cuidados de gestão dos 

consumos, mesmo que inconscientemente pensada e nem aplicada, objetivando 

assegurar a funcionalidade nas várias áreas da vida.  

 

2.3  O tratamento dos consumos abusivos de substância psicoativas na 

adolescência 

 

O processo de recuperação do consumo abusivo de substâncias químicas na 

adolescência poderá apresentar complicações devido ao facto de que os jovens ainda 

não possuem um padrão de conduta e atitudes consolidados, antes de iniciar a história 

de consumos, que auxilie nas respostas mais adaptativas aos problemas e que sirva 

para orientar os projetos de vida, diferentemente do que acontece com os adultos 

(Marques & Cruz, 2000; Scivoletto, 2001; Wilians, Meyer & Pechansky, 2007).  

Múltiplas estratégias de intervenção têm sido propostas nas últimas décadas na 

tentativa de reduzir os problemas associados ao consumo abusivos de substâncias 

psicoativas na adolescência (Kaminer & Szobot, 2004). Neste sentido, com o intuito de 

auxiliar na formação de padrões de intervenção mais ajustado aos jovens consumidores 

de substâncias, diversos autores destacam a necessidade de se avaliar a efetividade 

das intervenções propostas atualmente a esta população (Coelho & Pérez-Ramos, 

2008; D’Amico, Miles, Stern &  Meredith, 2008; Scaduto & Barbieri, 2009; Raupp & 

Milnitisky-Sapiro, 2008; Roffman & Stephens, 2009) 

2.3.1  O processo de ajustamento psicossocial dos jovens em recuperação dos 

consumos abusivos de substâncias psicoativas na adolescência 

 

O consumo de drogas na adolescência tem sido identificado como um fator de risco 

para uma ampla gama de problemas (Becker, Curry & Yang, 2009; Cascone, 

Zimmermann, Auckenthaler, & Robert-Tissot, 2011; Fox et al., 2011; Oshri et al. 2011). 

Estes autores referem ainda, com base em diversos estudos, que estes problemas 
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incluem a diminuição da memória a curto prazo, redução da capacidade de resolução 

de problemas, evasão escolar e drop-out de risco, comprometimento das relações 

interpessoais, etc.  

Importa ressaltar que os problemas para a saúde dos adolescentes decorrentes do 

uso/abuso de substância psicoativas são inúmeros e de várias ordens. Entre as 

diversas consequências, pode-se ilustrar ainda, o prejuízo no desenvolvimento e 

estruturação das habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais, o ajustamento 

psicossocial, o insucesso e o abandono escolar, entre outros (Bukstein, 1995; Marlatt, 

2004; Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010; Wills & Hirky, 1996).  

Tal afirmativa poderá ser ilustrada através da perspetiva de Marllat e Gordon (1993) ao 

considerarem que, mesmo com os inúmeros prejuízos decorrentes do consumo abusivo 

de substâncias ilícitas, os usuários exibem dificuldades em se manter em tratamento, 

por período de tempo mais prolongado. Isto, porque os autores consideram que manter-

se sem consumir é o resultado da utilização de habilidades aprendidas, sendo que este 

processo poderá incluir lapsos, como as recaídas. Entretanto, para evitar que tais falhas 

se tornem recaídas permanentes e, consequentemente, o indivíduo volte aos consumos 

abusivos, um repertório cognitivo-comportamental, com base em autoeficácia, 

autocontrolo, assertividade, entre outras estratégias de enfrentamento, deve ser 

gradativamente adquirido (Marllat, 2004; Marllat & Gordon, 1993).  

As estratégias de enfrentamento configuram-se, assim, como fatores de proteção 

fundamentais no tratamento e na manutenção para a mudança dos jovens que estão 

em recuperação da dependência/consumo abusivo de substâncias psicoativas. Isto, 

porque as habilidades individuais para lidar com situações de alto risco ao consumo de 

drogas, tais como problemas pessoais, familiares, profissionais, frustração ou pressão 

social podem ser preditivas de estratégias de enfrentamento seguras (Marllat & Gordon, 

1993). 

Nesta direção, variados estudos indicam que, quanto mais precoce for a intervenção no 

comportamento aditivo, maiores serão as oportunidades de melhor prognóstico, e 

menores os prejuízos para a vida do adolescente (Becker, Curry & Yang, 2009; 

Bukstein, 1995; Muck, Zempolich, Titus, Fishman, Godley & Schwebel, 2001).  

Embora a abordagem dos modelos psicoterapêuticos de tratamento não seja do âmbito 

desta tese é importante destacar que as discussões em torno da eficácia dos 

tratamentos para adolescentes situam-se, principalmente, no facto de que estes 

requerem uma intervenção mais voltada para minimizar o nível de disfunções causadas 
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pelo consumo abusivo de substâncias psicoativas iniciada na adolescência, assim como 

para prevenir consequências prejudiciais futuras (Wilians, Meyer & Pechansky, 2007; 

Kaminer, Burleson & Goldberger, 2002; Hser & cols., 2001; Scivoletto, 2001). Existem 

diversos modelos de tratamento ambulatoriais com efetividade comprovada (Kaminer & 

Szobot, 2004). Por outro lado, Micheli, Fisberg e Formigoni (2004) desenvolveram uma 

investigação que atestou a efetividade de uma sessão de intervenção breve dirigida a 

adolescentes consumidores de drogas na redução dos consumos.  

A literatura aponta ainda que um dos principais problemas relacionados com o 

tratamento na adolescência é que a maioria dos tratamentos disponíveis na área dos 

comportamentos aditivos foram desenvolvidos para a população adulta (Wilians, Meyer 

& Pechansky, 2007; Scivoletto, 2001). Em Portugal, segundo o European Monitoring 

Center for Drugs and Drug Addiction (2013), em 2013, um total de 4.138 pessoas 

entraram em tratamento, destes 1.983 iniciaram o tratamento pela primeira vez, do 

geral, a idade média das pessoas em tratamento ambulatorial era de 36 anos, e 

daqueles que iniciaram o tratamento pela primeira vez a idade média era de 31 anos. 

Com efeito, Scivoletto (2001) alude que uma das principais diferenças encontradas 

entre os adultos e os adolescentes, é que os adolescentes, por iniciarem o consumo de 

substâncias mais cedo, tendem também a iniciar o tratamento com menor tempo de 

consumo, logo, estes teriam menos tempo para apresentar deterioração das suas 

funções físicas, psicológicas e socias. Existe uma urgente necessidade de programas 

de tratamento especialmente desenvolvidos para os adolescentes, posto que as 

necessidades desta faixa etária são diferentes das necessidades dos adultos 

(Scivoletto, 2001). 

Tal reflete-se em outros estudos, como a investigação realizada por Anker e Carroll 

(2009) que visava analisar os comportamentos de recaídas nos adolescentes em 

abstinência dos consumos de cocaína comparativamente com os adultos. Os resultados 

revelaram que os comportamentos dos adolescentes podem ser especialmente mais 

vulneráveis à recaída.  

Os adolescentes ainda têm uma curta história de vida, tal dificultará o processo de 

recuperação do consumo abusivo de drogas, uma vez que ainda não possuem um 

padrão de vida (eg. hábitos) consolidado antes de iniciar a história de consumos, que 

seja mais adaptativo e que sirva para orientar os projetos de vida, diferentemente do 

que acontece com os adultos (Scivoletto, 2001). Desse modo, os adolescentes ficarão 

muito dependentes da influência do suporte social dos presentes nos diversos contextos 

envolventes, tais como a familia, amigos e instituições, como a escola.  
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Outro fator considerado fundamental durante o processo de recuperação é a perceção 

do apoio social. Este tem efeito direto no tratamento, sendo ainda fator de risco à 

recaídas quando ausente (Ellis, Bernichon, Roberts & Herrell, 2004; Mason, 2009).  

Um estudo apontou que o sucesso no tratamento de dependência de cocaína e heroína 

estava relacionado à reformulação da rede de amigos (Buchanam e Latkin, 2008). Por 

outro lado, a manutenção do vínculo com pares que consomem está associado às 

recaídas (Ellis et al., 2004; Bartholomew et al., 2000; Roffman & Stephens, 2009). 

Sendo necessário o restabelecimento do vínculo positivo com o suporte parental e nova 

rede de apoio social no controlo das recaídas (Marllat & Donovan, 2009; Marllat, 2004; 

McMahon, Kouzekanani & Malow, 1999). 
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Os comportamentos de risco, tal como foram discutidos no capítulo anterior, estão 

subjacentes a uma série de variáveis contextuais e disposições individuais dos sujeitos. 

Existem diferentes estudos empíricos, realizados neste domínio, que evidenciam a 

conexão entre estes comportamentos e, por exemplo, o envolvimento com pares 

desviantes (Asking, Abdallah & Arbi bem, 2011; Brook, Zhang & Brook, 2011; Padilla-

Walker & Bean, 2009; Jessor, 1987; Negreiros, 2008; Rutter, 1994; Sloboda, Tarter & 

Ralph, 2012; Kaplan, 1999), as características pessoais e interpessoais dos jovens 

(Gaspar, 2010; Rutter, 2004; Simões, Matos & Batista-Foguet, 2006; Wills, Sandy & 

Yaeger, 2002), o insucesso escolar (Lac et al., 2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; 

Tomé, Matos, Simões & Diniz, 2012; Padilla-Walker & Bean, 2009), o contexto social 

vivenciado (Rutter, 2010; Sameroff, 1999; Kaplan, 1999), a condição financeira familiar 

e o capital sociocultural desta e as relações estabelecidas no seu interior (Anaut, 2005; 

Galezewski, 2010; Gauffin, Vinnerljung,  Fridell,  Hesse & Hjern, 2013; Oliveira, 

Bittencourt & Carmo, 2010; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Rhodes et al., 2003), etc. 

Estas variáveis, denominadas de fatores de risco, expõem os jovens a uma maior 

predisposição ao desenvolvimento de comportamentos desajustados. 

Por outro lado, os fatores de proteção que são aqui entendidos como disposições ou 

caraterísticas individuais ou condição ambiental/contextual que inibe ou minimiza a 

viabilidade dos comportamentos de risco (Anaut, 2005; Becoña, 2002; Hankin & Abela, 

2005; Dell'Aglio, Koller & Yunes, 2006; Martinez-Pampliega, Gruber, Pietro & Narezo, 

2013; Rutter, 1990, Rutter, 2010; Serra, 2006; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Schoon, 

2006). Estes irão beneficiar o digno desenvolvimento dos jovens orientados face à 

estilos de vida mais saudáveis e adaptados (Amengual et al., 2002; Yunes, 2003; 

Rutter, 2004).  

Partindo de uma análise sistémica, nota-se que investigações empíricas recentes têm 

buscado, para além da interferência direta dos fatores individuais, interpessoais e 

sociais nos comportamentos de risco também a análise das interações existentes entre 

estas variáveis (Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Rutter, 2010; Schoon, 2006). Não 

obstante, como resultado dos estudos destas interações têm havido uma crescente 

necessidade da apreciação simultânea dos conceitos de risco e proteção. Conceitos 

que serão simultâneos e amplamente debatidos neste capítulo. 

 
 
 



70 
 

 

3.1  Os fatores de risco e proteção externos, contextuais 

 

A adolescência se distingue por ser a fase da vida com maior intensificação da 

vulnerabilidade para o desenvolvimento de condutas desajustadas, particularmente para 

os jovens inseridos em contextos com escassas condições socioculturais. Durante esta 

fase da vida, os jovens estão mais expostos às influências diretas ou indiretas dos 

diversos contextos em que convivem (Koller & Poletto, 2008). Autores como Kazdin 

(1993) e Seidman (1991) consideram que quando os ambientes de convivência não 

apresentam condições apropriadas às necessidades e expetativas dos jovens, além de 

registar a presença de fatores de risco, existe o comprometimento do seu ajustamento 

psicossocial, intensificando os problemas típicos desta fase do desenvolvimento. 

Havendo, deste modo, a necessidade de identificar e favorecer o surgimento dos fatores 

de proteção. 

Não obstante, ao analisar os fatores de risco e proteção externos aos comportamentos 

de risco, a partir de uma visão sistémica, torna-se necessário considerar o processo de 

vida, os contextos sociais envolventes e a história de cada jovem. Na história de vida 

poderá está presente situações e contextos que favorecem a vulnerabilidade aos 

comportamentos de risco (Anaut, 2005; Monteiro, 2011; Martinez-Pampliega, Gruber, 

Pietro & Narezo, 2013; Schon, 2006). No esforço de estudar a etiologia dos 

comportamentos de risco e a sua previsibilidade, os fatores de proteção devem ser 

analisados juntamente com fatores de risco. 

Para Schenker e Minayo (2005), os fatores de risco e de proteção para os 

comportamentos de risco estão relacionados com seis domínios: o individual, o familiar, 

o escolar, o midiático, os amigos e a comunidade. Tais domínios apresentam relações 

entre si, sendo que há ainda variáveis, como sexo, idade, nível socioeconómico, 

cultural, desempenho académico, consumo de substâncias, entre outros, que 

determinarão a maior influência de determinados domínios na vida dos indivíduos. 

 

3.1.1 A família 
 

Entre os principais fatores externos de risco e de proteção do adolescente, encontra-se 

a família. E a sua importância é tão evidente que a influência da família no processo de 

ajustamento sócio emocional dos adolescentes se constitui objeto de inúmeros estudos 
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(Anaut, 2005; Galezewski, 2010; Gauffin, Vinnerljung,  Fridell,  Hesse,  & Hjern, 2013; 

Oliveira, Bittencourt & Carmo, 2010).  

A família pode influenciar os comportamentos dos adolescentes através dos padrões de 

interação. Tais padrões podem condicionar o desenvolvimento dos jovens de forma 

positiva ou negativa. Dentro dos padrões de interação familiar encontram-se os agentes 

de índole distal, como a influência na relação com a escola e com o grupo de pares, e 

os agentes de índole proximal através das condutas parentais, como administração da 

disciplina, o envolvimento com os afazeres dos jovens, a qualidade das relações, a 

coesão familiar etc. (Anaut, 2005; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). 

Denominada por Rhodes e colaboradores (1991) como fatores microambientais estes 

irão relacionar-se com a estrutura e qualidade das relações familiares, abrangendo os 

conflitos familiares; a criminalidade parental; as situações de separação e divórcio; os 

padrões disfuncionais de comunicação; a disciplina dura ou controladora; a grande 

dimensão do agregado familiar; as desigualdades socioeconómicas; a negligência dos 

pais, a super ou baixa proteção e o consumo de drogas pelos familiares, etc.  

Por conseguinte, a estrutura e a dinâmica familiar desajustadas são preditores do 

agravamento da vulnerabilidade no jovem, acentuando as dificuldades no seu 

desenvolvimento e no ajustamento psicossocial (Chiapetti, 2001; Pratta & Santos, 

2013). Nesta direção, alguns pesquisadores consideram que famílias desestruturadas, 

com precária supervisão familiar ou superproteção, coabitando em ambientes 

desfavorecidos ou marginais, intensificam nos jovens a formação de baixa autoestima, 

insegurança, baixa tolerância à frustração, frágil autocontrolo emocional e 

comportamental, baixas expetativas académicas e limitam o desenvolvimento de 

estratégias de resolução de problemas, entre outros, reforçando a vulnerabilidade ao 

desenvolvimento de comportamentos de risco e condutas desajustados (Anaut, 2005; 

Bush, Ballard & Femouw, 1995; Rubin, Coplan & Bowker, 2009; Sloboda, Meyer & 

Ralph, 2012).  

Já Abraão (1999), Oshri e seus colaboradores (2011) apontam que, tal como as 

interações familiares, é de considerar que o nível socioeconómico, o nível académico e 

a ausência de um dos progenitores, constituem fatores de risco para os 

comportamentos desviantes. Uma vez que a existência de vinculação segura dota as 

crianças e jovens de, entre outras coisas, segurança e boa autoestima, colaborando 

para o estabelecimento de competências sociais mais ajustadas e adaptativas (Anaut, 

2005; Hankin & Abela, 2005). Por outro lado, a saudável relação com a família também 
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está associada às atitudes positivas em ambiente escolar (Carter, McGee, Taylor & 

Williams, 2007) tornando-se indispensável para uma boa relação com o grupo de pares.  

O efeito contágio dos comportamentos aditivos entre os familiares, mesmo entre 

diferentes gerações, encontra-se largamente documentado nas investigações 

(Farrington, 2004; Hu, Mei-ChenGriesler, Schaffran & Kandel, 2011; Lotfipour, 2014; 

Ohannessian, 2012; Precioso, Macedo & Rebelo, 2007; Kagan, 2010). Segundo 

Merikangas e seus colaboradores (1992), ao analisar a história da família de sujeitos 

com comportamentos aditivos, verificou-se um aumento do risco de comportamentos 

aditivos nos membros da família. Matellanes (1999), considera que tal comportamento 

ocorre em virtude da observação destes comportamentos, que levará ao 

comportamento aprendido por observação do familiar. Sendo que os comportamentos 

adotados pelos pais auxiliará o modelo que será adotado pelos jovens (Bricker, 

Peterson, Sarason, Andersen, & Rajan, 2007).  

O apoio parental e a ajustada comunicação no seio da família são fortes fontes 

alternativas do apoio ofertado pelo grupo de pares (Anteghini, Fonseca, Ireland, & Blum, 

2001). Não obstante, uma relação negativa com os pais e com os pares poderá 

conduzir a insatisfação com as relações interpessoais gerando sentimentos de solidão e 

de infelicidade, aumentando a probabilidade do consumo de substâncias psicoativas 

(Tomé, Matos, & Diniz, 2008; Corsano, Majorano, & Champretavy, 2006).  

 

3.1.2  Situação socioeconómica 

 

Os fatores de risco macrossociais, que dispõem de variáveis comunitárias, tais como a 

carência social e económica que se associa aos fenómenos de miséria, desemprego, 

baixos níveis e expetativas educacionais, habitações precárias, frágil acesso à saúde, 

etc., tal como já discutido até aqui, tornam-se cada vez mais preditores do 

desenvolvimento de comportamentos de risco nos jovens (Chitas, 2010; Gruber & 

Martinez-Pampliega, 2013; Sameroff, Seifer, Barocas, Zax & Greenspan, 1987). E se 

associa às variáveis de ordem distal e proximal dos fatores de risco e proteção 

inerentes às dinâmicas e estruturas familiares, a relação com a escola e com o grupo de 

pares e as disposições e características individuais dos jovens (Hoffman & Duffur, 2008; 

Lanza & Taylor, 2010). 

Em ambientes que apresentam condições precárias de vida, os jovens estão expostos 

ao maior risco psicossocial, com mais predisposição à manifestação de padrões 

desajustados de condutas e atitudes que poderão generalizar-se para contextos e 
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situações diversas (Gruber & Martinez-Pampliega, 2013). Dado que, diversos estudos 

empíricos apontam que o baixo nível sócioeconómico torna-se preditor de risco ao 

desenvolvimento de comportamentos desviantes (Anaut, 2005; Galezewski, 2010; 

Gauffin, Vinnerljung,  Fridell,  Hesse,  & Hjern, 2013; Gruber & Martinez-Pampliega, 

2013; Oliveira, Bittencourt & Carmo, 2010; Pratta & Santos, 2007; Pratta & Santos, 

2013; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Kaplan, 1999). 

 

3.1.3  Relação com os pares 

 

O grupo de pares representa para os adolescentes, a inserção na vida social. Assume 

uma enorme importância por servir como veículo de experimentação do mundo exterior 

e auxiliar na construção de sua identidade e validação das competências sociais. Deste 

modo os jovens têm necessidade de ser aceite num grupo, e que esse grupo valide o 

seu valor (Engels & Bogt, 2001; Wilkinson, 2009). Ao passo que a integração num grupo 

social estabelece um fator preditor do ajustamento psicossocial dos jovens (Tomé, 

Matos & Diniz, 2008; Wilkinson, 2009). Entretanto, também poderá ser um forte 

indicador de vulnerabilidade, se funcionar de forma desadaptativa e com práticas 

disfuncionais integradas a modelos que proporcionem situações sociais desajustadas 

como comportamentos desviantes, consumos de substâncias ilícitas, etc. (Schotte et al., 

2006; Wills, Mariani & Filer, 1996). 

Para Schotte e seus colaboradores (2006), as redes de apoio social são um importante 

fator protetor de equilíbrio dos jovens. Estas auxiliam o desenvolvimento de 

competências sociais, autoestima e bem-estar psicossocial, etc. Porém, para Wills e 

seus colaboradores (1996), as interações sociais podem ser protetoras em relação aos 

comportamentos de risco, mas este efeito protetor irá depender das características da 

rede social na qual o adolescente está inserido. Já que, no que concerne ao 

comportamento aditivo do seu grupo de pares mais próximo, a perceção que os jovens 

têm, torna-se um preditor mais forte para o consumo de drogas do que a perceção do 

consumo relativamente ao grupo de pares de que não são tão próximos (Asking, 

Abdallah, Arbi bem, 2011; Brook, Zhang & Brook, 2011; Padilla-Walker & Bean, 2009; 

Negreiros, 2008; Yanovitzky, Stewart & Lederman, 2006).  

Consensual nos estudos realizados sobre este tema é a consideração de que a 

tentativa de integração ou necessidade de aceitação pelos pares encontra-se entre os 

principais motivos para o consumo de álcool e outras drogas (Kuntsche, Knibbe, Gmel & 

Engels, 2005). A influência do grupo de pares também é apontada no consumo de 
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tabaco, no qual o jovem num grupo de pares em que a maior parte dos membros são 

fumadores terá maior probabilidade de iniciar o consumo de tabaco (Go, Green, 

Kennedy, Pollard & Tucker, 2010).  

Quanto à perceção das normas sociais, os jovens tendem a comparar o seu 

comportamento aos comportamentos dos membros do seu grupo de pares e tenta 

ajustá-lo para que se torne semelhante aos dos seus pares (Yanovitzky, Stewart & 

Lederman, 2006). O mesmo ocorre em relação aos comportamentos de risco, no qual 

um estudo realizado por Maxwell (2002) com 1969 adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos, apurou que os adolescentes que tinham pares 

que se envolviam em comportamentos de risco tinham maior probabilidade de se 

envolver nestes comportamentos.  

Por outro lado, verifica-se que a influência do grupo de pares não ocorre de maneira tão 

linear entre os jovens, os adolescentes mais velhos apresentam maior resistência a esta 

interferência, tornam-se menos vulneráveis à influência negativa dos pares. Tal poderá 

ser explicado em virtude da maturidade e experiência que os jovens mais velhos 

acomodam, auxiliando a responsabilização pelos atos e o maior controlo dos impulsos 

(Sumter, Bokhorst, Steinberg & Westenberg, 2009).  

Os adolescentes constroem a sua auto imagem através da perceção da opinião que os 

outros têm sobre eles. A ausência de relações positivas com os pares pode impedir este 

processo e ocasionar um possível desajustamento social e emocional (Kim, Rapee, Oh 

& Moon, 2008). Sendo notória na literatura a preocupação quase sempre centrada no 

estudo da influência negativa do grupo como mediador no envolvimento em 

comportamentos de risco, em detrimento da análise dos benefícios que a inserção num 

grupo pode trazer aos jovens (Poelen, Engels, Vorst, Scholte & Vermulst, 2007), pois a 

falta de amigos e o isolamento social podem funcionar como preditor para o 

comportamento de risco, havendo estudos que indicam que os jovens que não têm 

amigos são os que mais experimentam substâncias psicoativas como a heroína, o 

ecstasy e que se sentem mais tristes e infelizes (Tomé, Matos & Diniz, 2012).  

Em 2007, Segrin e Taylor realizaram uma investigação junto de uma população de 703 

sujeitos, com idades compreendidas entre os 18 e os 87 anos e verificaram que as 

competências sociais estavam fortemente associadas às relações positivas com outras 

pessoas, que simultaneamente estavam associadas ao bem-estar psicológico. 

Concordante com esta ideia alguns autores afirmam que a relação positiva com os 

pares facilita a partilha de experiências, expressão de sentimentos e a resolução de 

conflitos (Pérez, Maldonado, Andrade & Díaz, 2007). Ao passo que os sentimentos de 
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bem-estar psicossocial na adolescência podem estar associados à aceitação e 

integração no grupo de pares (Tomé, Matos & Diniz, 2008). E que, ao mesmo tempo, 

uma amizade próxima com maior nível de intimidade proporciona aos jovens bem-estar 

psicológico e o maior desenvolvimento de estratégias de coping (Wilkinson, 2009). 

Padilla-Walker e Bean (2009) apontam que ter em conta o grupo de pares como o 

único mediador para o envolvimento dos adolescentes em comportamentos de risco 

é demasiado redutor. É importante ter em conta que existem outras variáveis que 

influenciam este processo e começar a considerar mais nos estudos realizados a 

influência positiva do grupo de pares para os comportamentos ajustados, podendo 

funcionar assim como um fator protetor aos comportamentos de risco (Padilla-

Walker & Bean, 2009; Tomé, Matos & Diniz, 2008). 

 

3.1.4  Relação com a escola 
 

A escola estabelece-se como um espaço privilegiado no processo de desenvolvimento 

das crianças e dos jovens, uma vez que grande parte do repertório de competências 

sociais será aprendido no contexto escolar, ao lado dos conhecimentos formais 

(académicos) e informais (regras sociais).  Para Matellanes (1999), a escola será 

percecionada pelos jovens como uma experiência aborrecida, mas integradora da sua 

realidade ambiental.  

Por sua vez, Jessor (1991) aponta que a qualidade da escola é um fator de proteção 

fundamental, ou seja o bom funcionamento administrativo e pedagógico da escola com 

supervisão adequada e intervenção adaptada ao desenvolvimento evolutivo dos alunos 

poderá contribuir para a ausência de comportamentos de risco. Em contrapartida, 

Becoña (2002) lista que o baixo rendimento académico, o afeto negativo em relação à 

escola, o mau comportamento, o funcionamento e a estrutura da própria escola podem 

ser considerados fatores preditores às condutas desajustas.  

Um estudo realizado por Roeser, Eccles e Sameroff (2000), junto de uma amostra de 

jovens estudantes com idades entre os 14 e os 18 anos de idade, apuraram que os 

jovens que percecionavam a escola como espaço promotor de competição e na qual os 

professores apresentam postura e atitudes preconceituosas e inadequadas exibiam 

baixos níveis de ajustamento sócioemocional, motivação para a aprendizagem, além de 

problemas de comportamento na escola e afiliação a pares desviantes. De modo 

contrário, os jovens que consideravam a escola como dirigida para a tarefa e para a 

valorização do esforço e, na qual os professores apresentavam uma atitude mais 
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positiva face às suas competências e facultavam apoio quanto aos problemas 

emocionais, que avaliavam os conteúdos curriculares com significado e relevância, 

manifestavam melhores níveis de ajustamento sócioemocional e motivação para a 

aprendizagem. 

Dados do estudo realizado por Haase e Pratschke (2010) com 991 jovens entre os 15 e 

os 18 anos, com amostra dividida entre os jovens que frequentavam a escola e aqueles 

que a teriam abandonado, apontou que o apego à escola é um dos fatores de proteção 

mais significativos para os jovens inquiridos. Ou seja, caso um estudante percecionasse 

que tinha uma relação positiva com um professor que o apoiasse ou que tinha uma 

experiência escolar positiva, isto teria um grande efeito na redução do risco de consumir 

substâncias. Do contrário, a deficitária vinculação a escolar estabelece um fator 

determinante na decisão de alguns alunos para abandonarem a escola, sendo o 

consumo de substâncias consideravelmente maior entre estes jovens. Deste modo, 

concluíram que o sentimento de pertença em relação à escola e a perceção de boa 

relação com os professores auxilia a manutenção dos jovens na escola e funciona como 

um importante fator de proteção ao consumo de drogas.  

No tocante ao insucesso escolar, Eccles e colaboradores (1993) facultam um papel 

mais ativo e responsável à escola por este e apontam que os motivos para o insucesso 

escolar encontram-se mais nas características dos programas académicos do que 

propriamente nas frágeis condições familiares e sociais envolvidas, atestando, o papel 

determinante e responsável do contexto escolar na determinação do comportamento de 

risco. No entanto, um estudo realizado com uma amostra de jovens portugueses atesta 

que o insucesso escolar e/ou os padrões de comportamentos desadaptativos na escola 

podem associar-se a variáveis familiares e sociais desajustadas, como o baixo nível 

socioeconómico, que aumentaria o risco dos comportamentos desviantes (Chitas, 2010) 

 

 3.2  Os fatores de risco e proteção internos  

 

A adolescência é um período de transformações biopsicossociais na vida dos jovens. 

Estes acabam por se confrontar com muitos desafios, como a definição e busca da sua 

identidade. Tais desafios levam à procura de respostas rápidas e fáceis às frustrações, 

como as encontradas através dos comportamentos desviantes, nomeadamente do 

consumo de drogas (Oshri et al, 2011). Tornando-se necessário a identificação dos 

mecanismos protetores e de risco individuais nas fases do desenvolvimento para 

efetivar a organização de intervenções voltadas para a redução dos comportamentos 
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desajustados nesta etapa do ciclo vital (Lerner & Overton, 2008; Oshri, Rogosch, 

Burnette & Cicchetti, 2011; Rutter, 2010). 

Lozano e Gonzáles (1988) postulam que a ação modeladora dos fatores de proteção 

ocorre através de dois mecanismos de atuação: o mecanismo de risco-proteção (no 

qual os fatores de risco estão modulados pelos de proteção) e o mecanismo de 

proteção-proteção (em que um fator de proteção potencia um outro, intensificando o seu 

efeito). Neste esquema a ação modeladora dos fatores de proteção através do 

mecanismo de proteção-proteção, no qual um fator de proteção potencia a outro 

(Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Schoon, 2006; Rutter, 1990; Rutter, 2010), reforça a 

ideia de que as competências pessoais e sociais assumem um forte efeito protetivo 

(Gaspar, 2010; Rutter, 2004; Schotte et al., 2006). Já a ação delineadora do mecanismo 

de risco-proteção, no qual os fatores de risco são modulados pelos de proteção (Haase 

& Pratschke, 2010; Rutter, 2004; Sameroff, 1999), a longo prazo poderá em alguns 

casos fortalecer competências pessoais e sociais mais ajustadas e adaptativas (Anaut, 

2005; Hankin & Abela, 2005; Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 2012; Yunes, 2003). 

Por sua vez, Neuman (1982) aponta que a instabilidade no comportamento dos jovens é 

provocada pelo efeito dos diferentes stressores intrapessoais, interpessoais ou 

extrapessoais que atuam neste, e que provocam alterações a nível das suas variáveis 

psicológicas, fisiológicas, socioculturais, entre outras. Porém, este afirma que cada 

indivíduo tem subjacentes defesas e resistências que protegem a sua estrutura básica 

do efeito nefasto dos diferentes stressores. Sendo que, os fatores de proteção reforçam 

estas defesas e resistências, enquanto os fatores de risco as fragilizam. Neste sentido, 

recorda-se que individualmente, são muitas as variáveis que podem ser consideradas 

risco para o desenvolvimento de condutas problemáticas na infância e na adolescência, 

tais como as psicopatologias do desenvolvimento, o stress, as perturbação de conduta 

ou de personalidade, a evasão escolar, o uso de drogas, família disfuncional, abandono, 

abuso sexual, entre outros. 

Seguindo nesta direção é necessário realizar a distinção entre a natureza do 

comportamento adaptativo e mal adaptativo que podem encontrar-se tanto no contexto 

individual como no social. Assim, os fatores de proteção individuais, como suportes 

estáveis, habilidade para resolução de problemas, relacionamento saudável com pares 

e adultos, competências socais, bom sentido de eficácia, entre outros, atuam 

minimizando as variáveis situacionais negativas que influenciam os comportamentos 

desadaptativos (Epstein et al., 2000; Haggerty et al., 2000; Gaspar, 2010; Martinez-

Pampliega, Gruber, Pietro & Narezo, 2013; Rutter, 2004; Schotte et al., 2006).  
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Um estudo longitudinal desenvolvido junto de uma amostra de crianças inseridas em 

contexto de risco que pretendia analisar os padrões de autorregulação, resiliência e 

controlo do ego como fatores de promoção para o ajustamento global e/ou como fator 

de risco aos problemas de comportamentos, averiguou que a resiliência opera como 

preditora do funcionamento adaptado em ambientes de baixo nível sócioeconómico 

(Causadias, Salvatorre & Sroufe, 2012). 

 

3.2.1  Disposições individuais 

 

Os fatores de proteção são basilares do desenvolvimento saudável, sendo que estes 

encontram-se em maior número nas disposições e características psicoemocionais da 

própria pessoa que poderá ou não ser influenciado pelo contexto (Laursen, Hafen, Kerr 

& Stattin, 2012). Podendo ser enumerados como atributos disposicionais dos sujeitos: a 

autonomia, a autoestima, o bem-estar subjetivo, a perceção de eficácia social positiva, 

apego, afeto positivo e bons níveis cognitivos (Cecconello, 2003), além de uma 

funcional rede de suporte social, coesão familiar, boa gestão de conflitos e resolução de 

problemas, afetividade no sistema familiar e/ou institucional (Morais & Koller, 2004).  

Autores como Horowitz (1992) acreditam que as adversidades e a exposição aos 

fatores de risco impedem a aprendizagem dos comportamentos não-universais, 

relativos ao repertório individual que poderiam favorecer os fatores protetivos. Neste 

sentido a dimensão socioemocional seria a mais afetada pelos ambientes de 

desenvolvimento dos jovens. Tal preocupação advém do facto de que alguns jovens 

expostos às adversidades, devido à ação de algum fator protetor individual ou 

contextual, conseguem desenvolver-se adequadamente (Hankin & Abela, 2005; 

Martinez-Pampliega, Gruber, Pietro & Narezo, 2013; Rutter, 2010; Serra, 2006; Schoon, 

2006; Yunes, 2003).  

Denominados como “escudo” por Grünspun (2003), estes fatores protetores podem 

atuar como amortecedores de risco e favoreccer o desenvolvimento das crianças, 

mesmo após intensa ou prolongada exposição a condições adversas. Sendo que um 

autoconceito positivo e uma boa perceção de suporte social funcionam como proteção 

diante dos danos causados por experiências estressantes.  
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3.2.2  Competências e atitudes 

 

O domínio da competência social adota uma função fulcral na compreensão do 

processo de desenvolvimento durante a adolescência ao considerar que este consiste 

num determinante de êxito nesta fase da vida, sendo que nos adolescentes a identidade 

e as competências sociais ainda se encontram em desenvolvimento. Neste sentido, 

jovens que exibem condutas problemáticas demonstram maior comprometido ao nível 

do processo de construção da identidade, tendendo a evidenciar mais identidade 

negativa (Erikson, 1976), o que poderá limitar o desenvolvimento de competências 

sociais (Epstein & Doyle, 2002; Rutter, 2010). 

Para Epstein e Doyle, (2002), o sucesso obtido repetidamente ao nível interpessoal, 

académico e noutros domínios importantes da vida, como o social, conduzirá a que os 

adolescentes desenvolvam de maneira saudável a  perceção de autoeficácia, 

competências e atitudes sociais. Daí a necessidade de um suporte social que apoie o 

desenvolvimento de uma estrutura psicológica saudável e adaptativa às frustrações, 

traumas e situações de alto risco para os jovens (Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 2012; 

Gaspar, 2010).  

Existindo evidências de que as limitações ao nível das competências favorecem o 

surgimento do comportamento antissocial na infância, e que este sem intervenção 

precoce poderá ser preditor de comportamentos de risco na adolecência (Abraão, 1999; 

Davies, 2011; Engle, 2010; Haase & Pratschke, 2010; Galezewski, 2010). Jessor (1992) 

conceptualiza que, ao nível pessoal, estabelece-se como fatores de risco ao 

desenvolvimento de condutas desajustadas a baixa autoestima, a fraca perspetiva de 

futuro, limitadas competências sociais, baixo autocontrolo, entre outros. 

A baixa autoestima social também encontra-se entre os fatores de risco que mais 

contribuem para os comportamentos de risco, nomeadamente os consumos de 

sustâncias psicoativas, uma vez que este pode ser preditor da insegurança, baixa 

capacidade de assertividade e a pouca confiança que o jovem possui em si próprio e 

nas suas competências com os pares (Matellanes, 1999; Tomé, Matos, & Diniz, 2008).  

Ainda segundo a perspetiva de Matellanes (1999), a baixa autoestima poderá também 

ser preditor de um comportamento passivo muito influenciável pelos pares, com 

dificuldades para questionar, tomar decisões e com pouca iniciativa, contribuindo ainda 

para uma baixa tolerância à frustração.  
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3.2.3  Resiliência, coping, autocontrolo e autorregulação emocional 

 

A vulnerabilidade frequentemente implica a ação de stressores biológicos e 

psicossociais sobre os sujeitos (Haggerty et al., 2000). Neste sentido os fatores que 

tornam um jovem vulnerável ao desenvolvimento de condutas de risco são: 

perturbações biopsicossociais no desenvolvimento, família disfuncional, precária 

situação socioeconómica, limitações de acesso à saúde e educação, etc. Sendo que 

algumas crianças e adolescentes são mais suscetíveis ou vulneráveis a eventos 

danosos, quando comparados a outros na mesma situação de risco (Haggerty et al., 

2000).  

A resiliência é um domínio pessoal que dará ao jovem proteção diante de situações de 

alto risco, ou maior vulnerabilidade quando ausente (Anaut, 2005; Rutter, 1985; Schoon, 

2006). Sendo muitas vezes relacionada a fatores protetores individuais que predizem 

conseqüências positivas em indivíduos expostos à um contexto de risco (Hankin & 

Abela, 2005; Martinez-Pampliega, Gruber, Pietro & Narezo, 2013; Yunes, 2003).  

O conceito de resiliência surgiu nas últimas décadas, no entanto, ainda não há um 

consenso em torno da melhor conceitualização do termo. Para alguns estudiosos, a 

resiliência poderá ser entendida como o resultado dos processos psicológicos na 

adaptação e ajustamento saudável ao enfrentamento das situações de alto risco. 

Enquanto para outros, a resiliência poderá ser entendida como o processo psicológico 

em si em mesmo (Schoon, 2006).  

Neste contexto sublinha-se o conceito de Masten (1994) ao referir que a resiliência 

insere-se no domínio da psicopatologia, na qual a adaptação é explicada em função da 

capacidade de acomodação saudável das atividades do meio circundante. Mas também 

poderá ser descrita como resistência às adversidades, ligadas à sua capacidade de 

recuperação e adaptação, diminuindo os riscos de vulnerabilidade (Anaut, 2005; Hankin 

& Abela, 2005; Martinez-Pampliega, Gruber, Pietro & Narezo, 2013). No domínio da 

infância, incluem o ajustamento escolar, o desempenho académico, a integração no 

grupo de pares, adaptação as regras sociais e familiares. No domínio da adolescência, 

incluem-se a adaptação às novas tarefas, como as relações com os pares, mudanças 

próprias da puberdade, estabelecimento de uma identidade coesa, etc. Assim, entende-

se que em sujeitos resilientes existe uma maior tendência para acionar um repertório 

mais amplo de estratégias de enfrentamento de situações adversas, promovendo a 

amenização do efeito negativo da adversidade, sendo por isso considerada um fator de 

proteção (Hankin & Abela, 2005; Silva, 2001).  
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Mas, no entendimento de Monteiro (2012), a vulnerabilidade e a resiliência às situações 

adversas para a saúde são resultantes das experiências de vida, que poderão tornar os 

indivíduos mais resilientes ou vulneráveis, uma vez que são um processo dinâmico e 

evolutivo, que acarreta impacto ao longo do desenvolvimento. Portanto, tais variáveis no 

indivíduo fazem parte de um processo que estará em constante adaptação e evolução, 

seja como preditor de vulnerabilidade às situações, seja como preditor de resiliência. 

Neste domínio, entre os principais fatores internos de proteção (ou de risco, quando 

ausentes ou estes são desadaptativos) encontram-se as estratégias de enfrentamento 

ou coping. Tais estratégias referem-se ao modo como o indivíduo age perante situações 

adversas ou ao stress (Folkman & Lazarus,1988). Neste caso, no contexto dos 

comportamentos de risco ilustram o estilo de ação do indivíduo diante de situações de 

alto risco para o consumo de drogas, comportamentos delinquentes, condutas sexuais 

perigosas, etc.  

Assim, na perspetiva clássica de Folkman e Lazarus (1988), as estratégias de coping 

são descritas como esforços cognitivos e comportamentais para responder a 

determinadas exigências específicas que podem ser internas ou externas, mas que são 

avaliadas pelo indivíduo como excedendo os recursos para enfrentá-las. O coping 

consiste numa mobilização de energias e esforços cognitivos e comportamentais para 

lidar com as demandas internas ou externas, que surgem da interação do indivíduo com 

o ambiente em resposta às suas necessidades. As estratégias de coping, traduzir-se-ão 

em fatores de proteção relativamente as situações que causam stress e poderão ainda 

servir para regular a emoção gerada pelo stress (Costa & Bigras, 2007). 

Os estudos no campo do coping nos adolescentes relacionados ao consumo de 

substâncias psicoativas, baseiam-se no pressuposto de que a forma como os jovens 

respondem aos problemas condicionam as respostas subsequentes, que poderão ser 

ajustadas ou desadequadas (Wills et al., 2013). 

Wills e Hirky (1996) expõem que o consumo de substâncias produz efeitos no bem-estar 

do indivíduo e sugerem que o risco de abuso/dependência de substâncias psicoativa, 

incluindo iniciação do consumo ou recaída, pode ser relacionado com as estratégias de 

coping, uma vez que os jovens vêem o consumo de substâncias como uma estratégia 

para lidar com o stress. Os estudos realizados por Wills, McNamara, Vaccaro e Hirky 

(1997) apontam que o stress é um fator de risco ao consumo de substâncias, ao passo 

que este provoca um aumento da angústia emocional ou uma alteração das percepções 

do controlo dos indivíduos, tornando-os mais vulneráveis ao consumo abusivo de 

substâncias.  
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Um outro fator de risco importante refere-se à impulsividade relativa a baixa 

autorregulação emocional que conduz a busca por respostas mais rápidas às 

frustrações, como o consumo de drogas, e propicia o aparecimento  deste 

comportamento como padrão de resposta para regular as emoções (Wills et al., 2001; 

Wills, Walker, Mendonza & Ainette, 2006).  

Ainda para o autor e colaboradores (2001) o autocontrolo deve ser entendido como um 

constructo multidimensional que agrega conceitos como: autorregulação emocional, 

coping, planeamento, adiamento da gratificação, etc., sendo necessário diferenciar o 

bom e mau autocontrolo com vista a compreensão dos fatores de risco inerentes ao 

mau autocontrolo (Wills et al., 2001). 

 

 3.3  As interações entre os fatores de risco 

 

O estudo das interações entre os diversos fatores de risco tem assumido cada vez mais 

protagonismo no domínio das investigações na área dos fatores de risco e proteção 

(Davies, 2011; Engle, 2010; Galezewski, 2010; Jessor, 1979; Rutter, 2004; Sloboda, 

Meyer & Ralph, 2012). Uma das determinantes deste pressuposto é o entendimento de 

que existe um agregado de fatores de risco que são habituais à distintas problemáticas. 

Na perspetiva de Gerard e Bhuehler (1999) os modelos interativos de risco sustentam a 

conceção de que a influência exercida por determinados fatores de risco apenas 

acontece na presença ou inexistência de um outro fator de risco, assumindo que a 

gravidade do risco relacionado a um fator específico é motivada pelos níveis de um 

outro fator (Dodge & Petit, 2003; Haase & Pratschke, 2010; Sameroff, 1999). 

Este entendimento sobre as sinergias dos fatores de risco proporcionou o 

esclarecimento de como a moderação, através da influência do género, idade, cultura e 

situação socioeconómica assumia magnitude sobre determinados fatores, remetendo à 

abordagem contextualizada a compreensão das relações que se celebram entre os 

diferentes determinantes dos comportamentos de risco (Haase & Pratschke, 2010; 

Myklestad & EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Sameroff, 1999; Taylor 

& Williams, 2007). 

Diversos estudos ao analisar o padrão de associação dos fatores de risco na 

adolescência verificaram a incidência com os outros fatores e comportamento de risco 

(Davies, 2011; Engle, 2010; Fox et al., 2011; Galezewski, 2010; Padilla-Walker & Bean, 

2009; Rutter, 2010; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Shonkoff et al., 2012; Tomé, Matos, 
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Simões & Diniz, 2012;) e sublinharam, conjuntamente, o caráter multideterminado 

destes fatores. 

Estes resultados certificam as tendências averiguadas em estudos recentes no que 

respeita a uma evidência de valor preditivo e associação entre, por exemplo, o consumo 

de álcool e drogas ilícitas e o baixo desempenho académico (Cascone et al., 2011; Hai, 

Connell & Tebes, 2010; Lac et al., 2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; Sameroff, 

Gutmann & Peck, 2003; Sloboda,Tarter & Ralph, 2012). A afiliação a pares desviantes e 

o desenvolvimento de comportamentos desajustados (Asking, Abdallah, Arbi bem, 2011; 

Brook, Zhang & Brook, 2011; Rutter, 1994; Sloboda, Tarter & Ralph, 2012;) e um 

percurso de insucesso escolar (Tomé, Matos, Simões & Diniz, 2012; Padilla-Walker & 

Bean, 2009; Wilkinson, 2009; Sumter et al., 2009).  

Evidenciando, por fim, a força do efeito estruturado dos fatores de risco ao ajustamento 

psicossocial dos jovens (Galezewski, 2010; Rodriguez, Camacho, Rutter, 2010; Tomé, 

Matos, Simões & Diniz, 2012). E a um padrão homogéneo de fatores de risco, 

condizente com os resultados de outras pesquisas que verificaram a existência de uma 

correlação entre diferentes comportamentos de risco e deduziram para a presença de 

uma etiologia comum não especificada a estes fatores (Davies, 2011; Engle, 2010; 

Galezewski, 2010; Rutter, 2004; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Shonkoff et al., 2012).  

Finalmente, a compreensão sobre os fatores de risco que determinam a etiologia destes 

comportamentos de risco envolve a apreciação de múltiplas influências causais e dos 

efeitos diretos e indiretos destes mesmos fatores sobre o comportamento dos jovens 

(Schoon, 2006; Rutter, 1990, 2004, 2010). A ideia da intercorrelação dos fatores de 

risco transporta a lógica de um sistema de base partilhada entre estes fatores, embora 

distintos (Rutter, 1994).  
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Capítulo IV 

 

A INTEGRAÇÃO PSICOSSOCIAL DOS 
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Como aludido brevemente no capítulo I, as Escolas Profissionais (EPs) servem-se de 

ofertas formativas mais direcionadas para as atuais necessidades do mercado de 

trabalho e assim, funcionam outorgando maiores oportunidades de inserção profissional 

e académica aos jovens. 

Com efeito, as medidas do governo que visam reduzir as desigualdades de 

oportunidades entre os jovens têm dirigido esforços que, na generalidade, propõem-se a 

criar oportunidades de formação profissional e ajustar mecanismos que atraiam os 

jovens à escola. Entre estas políticas de combate às desigualdades encontra-se a 

criação das EPs que objetivam atender, entre outras coisas, às necessidades dos 

jovens que apresentam dificuldades de adequação e adaptabilidade à escola regular, 

seja pelo histórico de abandono ou insucesso escolar, seja pela necessidade de entrar 

precocemente e de maneira mais vocacionada no mercado de trabalho (Gonçalves & 

Martins, 2008).  

Neste sentido, as EPs constituem-se como espaços frequentados por jovens com ou 

sem histórico de abandono ou insucesso escolar, mas que invariavelmente pretendem 

fazer a mediação mais rápida entre a vida académica e o mercado de trabalho. Vão 

consolidar-se, como um espaço que se orienta para o reforço de competências e 

atitudes face à promoção dos comportamentos sociais, laborais, de saúde e da 

autonomia emocional e afetiva (Gonçalves & Martins, 2008).  

Surgiram em Portugal no fim da década de 80 como uma alternativa aos jovens com o 

9º ano de escolaridade para a continuidade no sistema normativo de ensino, 

estabelecendo-se como uma das modalidades de educação formal, de acordo com o 

previsto nos artigos 16º e 19º da Lei de Bases do Sistema Educativo. Os cursos 

profissionais ministrados nestas instituições são, na sua maioria, cursos de nível III que 

conferem diplomas equivalentes ao secundário regular, viabilizando a continuidade dos 

estudos num nível superior. 

 

4.1  As escolas profissionais: Que oportunidades? 

 

A criação das Escolas Profissionais emergiu do paradigma do neoprofissionalismo na 

estruturação dos sistemas de ensino secundário com o intuito de normalizar, uniformizar 

e adequar o ensino e a formação às exigências da sociedade globalizada e competitiva 

(Mendes, 2009). As relações educação/economia e educação/mercado de trabalho têm-

se alterado nos últimos anos. Definiram-se novos perfis profissionais e escolares, 

alargou-se o conceito de formação profissional e alteraram-se modelos educativos, 
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exigindo-se ao ensino em geral, e ao ensino técnico e profissional em particular, a 

adequação dos seus objetivos. 

Grácio (1998) aponta que, com a criação das EPs, o sistema educativo deixa de ser a 

única esfera onde se desenvolve o ensino uma vez que a criação e o funcionamento 

destas escolas e seus cursos dependem mais das necessidades empresariais e sociais. 

Algo que foi instituído pelo Decreto-Lei nº 4/98, de 8 de Janeiro, que traz um novo 

regime jurídico de criação de escolas ao substituir “o regime de criação por contrato-

programa entre promotores e o Ministério da Educação por um regime de liberdade de 

criação sujeito a autorização prévia de funcionamento”. Deste modo, as pessoas 

singulares, coletivas ou ainda outros Estados e organizações internacionais de que 

Portugal faça parte podem passar a criar as Escolas Profissionais privadas (Grácio, 

1998).  

Porém, contrário a esta ideia, Antunes (2001) aprecia que o próprio Estado parece ter 

sido o principal impulsionador da criação das EPs avançando com uma política 

educativa de emprego, receptivo às expetativas da sociedade civil e da economia. 

Sendo que, ainda segundo as apreciações deste autor, ao possibilitar mais uma via 

alternativa de formação aos jovens, o ensino secundário regular pôde conservar a sua 

especificidade preparatória para o nível superior de ensino, portanto, académico e 

socialmente mais seletivo.  

Nesta mesma direção, Marques (1990) alude que as EPs surgiram principalmente com 

a pretensão de dotar o mercado de trabalho português dos recursos humanos 

qualificados de que necessitava num nível intermédio da estrutura de emprego, dentro 

da perspetiva de modernizar e de promover o desenvolvimento económico, cultural e 

social. Propicia novas oportunidades de formação e de realização pessoal e social aos 

jovens que concluíram o 9º ano da escolaridade básica, ao fomentar uma política de 

redução progressiva das desigualdades de oportunidades. 

Ainda para este autor, estas escolas vão organizar-se em torno do conceito de 

“partenariado sócio-educativo” ou seja, na estruturação da oferta formativa deverá haver 

um apelo do estado e, por parte da sociedade, uma corresponsabilização (Marques, 

1990).  

Algo a reter é o facto de que os cursos oferecidos pelas EPs, por mais que estejam 

dirigidos à preparação para a vida profissional, também devem facultar aos jovens o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais (Azevedo, 1999). O autor 

considera que as EPs tornam-se uma opção de formação socialmente reconhecida, 
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sendo ainda um modelo instrutivo que fomenta o sucesso pessoal e social (Azevedo, 

1999). Com efeito, Silva (1997) defende que estas escolas são uma alternativa positiva 

ao sistema normativo de ensino, sendo ainda capaz de atender às exigências de 

formação dos jovens que, por diferentes motivos, não concretizam as suas expetativas 

e necessidades no sistema regular de ensino (Alves e Porfírio, 1996). 

Não obstante, a criação e funcionamento de mecanismos de inserção na vida ativa 

deverão ser incluídos nos projetos educativos das Escolas Profissionais, com o intuito 

de promover a integração e o acompanhamento dos jovens (Santos, 2008). A autora 

refere ainda que nestas escolas os cursos abrangem um período de formação em 

contexto de trabalho, conectados às atividades práticas no domínio profissional 

respetivo, tendo o formato de estágio. O que irá contribuir para que a transição entre a 

vida académica e a vida ativa seja mais ajustada a realidade laboral. 

Santos (2008) conceitua, em conformidade com outros autores debatidos até aqui, que 

as EPs dirigem-se a facultar cursos integrados no ensino secundário, sendo o resultado 

de iniciativas autónomas, locais ou de caráter associativo, no sentido de intervir na 

qualificação da mão-de-obra para o mercado de trabalho.  

Concordante com está afirmação, o Parlamento Europeu (2011) propõe que as políticas 

que visam contrariar o insucesso escolar proporcionem aos jovens oportunidades de 

obter aprendizagem e qualificação profissional, sem desconsiderar que estas requerem 

alguns cuidados já que “alguns jovens necessitam de orientação e apoio prático para a 

resolução de problemas como a falta de casa ou o consumo de drogas, antes de 

poderem iniciar o seu percurso de reintegração no sistema escolar” (Parlamento 

Europeu, p. 12, 2011).  

Entretanto, autores como Stoer (1991) incitam um discurso crítico em relação às 

Escolas Profissionais, referindo-se a este projeto como sendo projetado para falhar, 

fundamentado nos argumentos de que este é:  

“a) a confirmação de um ensino de “ segunda oportunidade”, isto é, um 

projecto construído na base de um sistema discriminatório; b) um projecto 

que se opõe à noção da construção da cidade educativa, porque defende 

a escola terminal que canaliza os jovens precocemente para um mercado 

de trabalho superficialmente problematizado, o que, (...) promove a 

produção de um «subproduto desvalorizado»; c) um projecto baseado na 

noção de capital humano em vez de culturas humanas; d) um projecto 

sociologicamente ingénuo face ao local; e) um projecto que se assume 
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como prioridade, quando no contexto global e para assegurar a 

operacionalização do princípio de igualdade de oportunidades e da 

efectiva interiorização dos direitos humanos e sociais básicos, as 

prioridades são outras (ex: desenvolvimento da escola de massas); f) um 

projecto que se origina no Estado mas que pretende proclamar-se como 

uma aposta na iniciativa local; g) um projecto que aponta para a 

desescolarização de alguns – os mais frágeis – em nome de inovação; h) 

um projecto de escola - mercado contemplado no âmbito de uma política 

educativa liberalizante onde se defende a gestão privada dos recursos 

públicos; i) um projecto que prolonga para os anos 90 o discurso dos anos 

80.” (op. cit., p. 65).  

Neste panorama, o autor afirma que as políticas educativas da década de oitenta deram 

maior atenção ao eixo escola-economia em detrimento da ligação educação–

democracia, muito mais evidenciada nos anos setenta.  

Todavia, na perspetiva de Marques (1993) as EPs surgem na fronteira do sistema 

regular educativo e possibilitaram a introdução de inúmeras inovações em diversos 

domínios, nomeadamente nas relações estabelecidas com a sociedade e a economia, 

com o mercado do trabalho e na elasticidade da formação e na autonomia das escolas. 

 

4.1.1  Perspetivas profissionais  

 

A constante adaptação das instituições de ensino às transformações socioeconómicas e 

às alterações conferidas nas estruturas laborais tem sido vagarosa. Como afirma 

Azevedo (2000) a educação parece caminhar sempre com permanente atraso em 

relação ao emprego. Por outro lado, como resultado da expansão da procura social de 

educação como fator de mobilidade social ascendente, surge a crescente ampliação do 

número dos diplomados no mundo laboral, o que em Portugal tem revertido na 

desvalorização dos diplomas, e na consequente desvalorização dos postos de trabalho 

por contraponto às habilitações profissionais, tendo isto efeito direto na falta de 

motivação escolar dos jovens bem como de expetativas profissionais futuras que 

poderão remontar ao investimento pessoal ao nível da formação escolar (Grácio, 1986).  

Portanto, com base no panorama descrito, neste estudo importa compreender quais 

seriam as aspirações profissionais futuras dos jovens que ingressam nos cursos 

profissionais em Portugal. Sabe-se que os interesses vocacionais dos jovens são 
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resultado da interação de uma vasta sequência de variáveis, como o contexto social, 

familiar e as caraterísticas pessoais, etc., sendo difícil determinar o grau de influência de 

cada uma na formação da identidade ocupacional destes jovens.  

Porém, não são apenas as variáveis de ordem subjetiva e psicossociais a intervir nas 

decisões e condições profissionais, dado que as variáveis macrossociais, igualmente, 

afetam as condições de ingresso dos jovens no mercado ocupacional (Moreira, 2001). 

Deste modo, apreciando as informações que convergem do contexto familiar, escolar e 

social sobre o mundo profissional e, considerando as suas próprias aspirações 

pessoais, o jovem poderá planear perspetivas profissionais, desenvolvendo um cenário 

de futuro, do qual a formação profissional é parte crucial. 

Certo é que a família exerce uma forte influência nas decisões vocacionais dos jovens, 

conduzindo as suas escolhas na direção convergente às crenças e valores desta. Neste 

sentido, o microssistema e mesossistema destes jovens irá interferir diretamente na 

relação destes com o mundo laboral (Oliveira, Pinto & Souza, 2003). Autores como 

Moreira (2001) interpretam a construção da identidade ocupacional como sendo um 

processo idêntico ao da estruturação de uma identidade pessoal, posto que está sujeito 

às mesmas complicações. 

Já nas considerações de Abrantes (2005), as transições, como as que ocorrem entre a 

vida escolar e a profissional, representam situações em que as desigualdades sociais 

entre os jovens se evidenciam, sendo mais vulneráveis os grupos que apresentam 

resultados académicos deficitários. Neste cenário, o autor considera que a transição 

para o ensino secundário, ponto de viragem entre o ensino regular e o profissional, é 

fundamental para a compreensão das trajetórias escolares e perspetivas profissionais 

futuras, e que a mesma tem implicações quanto às saídas escolares e às aspirações 

profissionais (Abrantes, 2005).  

Pais (1993) defende que as escolhas vocacionais estão muito condicionadas por 

variáveis sociais, algo também defendido por Bourdieu (1984). Para estes autores 

existem dois modelos de juventude de acordo com a classe social e cultural envolvida. 

Os jovens das classes médias estão mais inclinados a seguir estratégias de transição 

de escolaridade e qualificação mais longas que privilegiam o futuro e disponibilizam de 

vastas oportunidades sociais e laborais. Por outro lado, os jovens das classes mais 

baixas buscam, na maioria das vezes, transições centradas em resultados mais rápidos 

para ingressar na vida ativa. 
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Banks e colaboradores (1992) intitulam de “escolha crítica” a decisão dos jovens de 

seguir a via escolar ou a via profissional, que originam dois modelos de transição 

diferenciados. Neste sentido, a via profissional concede de maneira mais precoce a 

autonomia económica e o estatuto social, conduzindo para as denominadas “transições 

aceleradas”. Pelo contrário, a via académica estende a situação de semidependência 

familiar e possibilita o desenvolvimento de mais recursos pessoais, académicos e 

sociais quanto ao futuro profissional. Os autores apontam que esta situação de 

semidependência prolongada perturba a assunção dos papéis sociais próprios da vida 

adulta, originando as denominadas “transições prolongadas” ao facultar um período 

relativamente extenso de experimentalismo afetivos e sociais. (Banks et al., 1992). 

Entre estas duas vias clássicas, atualmente em Portugal assiste-se ao crescimento da 

formação profissional como uma terceira via. Algo que retrata uma tendência presente 

na Europa, onde nos últimos anos se regista um amplo desenvolvimento dos cursos de 

formação profissional, a maioria financiados por projetos da União Europeia (Guerreiro 

& Abrantes, 2005; Guerreiro, Cantante & Barroso, 2009).  

Em 2009 foi realizada em Portugal uma investigação visando conhecer a origem social 

e o desempenho escolar dos estudantes das escolas profissionais, e compreender se 

os cursos profissionais se tornam a última escolha dos jovens que apresentam 

dificuldades em seguir os percursos regulares do sistema de ensino. A análise dos 

resultados permitiu identificar que a maioria dos estudantes inquiridos é oriunda de 

famílias de capital sociocultural e económico baixo e com registos de insucesso nos 

percursos escolares. Quanto à escolha pelo curso profissional, esta deveu-se a uma 

melhor preparação para o ingresso no mercado de trabalho e a aspirações futuras que 

se norteiam, igualmente, pela inclusão na vida ativa (Mendes, 2009). 

 

 4.2  As Escolas Profissionais como espaço de ajustamento psicossocial 

 

Os problemas escolares são descritos na literatura como os principais marcadores de 

deterioração do ajustamento psicossocial nos jovens. Sendo que são inúmeras as 

causas que podem levar ao insucesso e ao abandono escolar. Benavente (1994) 

defende que no panorama do “handicap sociocultural” pode listar-se como causa dos 

problemas escolares a falta de condições e de confiança na escola; o desinteresse pelo 

seguimento de estudos; as dificuldades socioeconómicas; o baixo capital sociocultural 

das famílias, etc., mas já, na ótica socioinstitucional, é o próprio papel social da escola 

que é colocado em causa, por não conseguir democratizar o ensino. 
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Não obstante, existe o entendimento de que em qualquer circunstância, durante os 

percursos escolares, as aspirações irão relacionar-se diretamente com o rendimento 

escolar (Grácio, 1997). Para o autor, quanto maior o aproveitamento, mais haverá a 

probabilidade de investimento escolar como o seguimento numa via de ensino mais 

longa, tal como a universitária. Este defende ainda que o aproveitamento escolar e a 

origem social interagem, sendo que a influência da origem social nas aspirações 

académicas e profissionais é tanto maior quanto mais baixo for o aproveitamento 

(Grácio, 1997).  

Na consideração de Noto e Galduroz (1999), a inadaptabilidade, o abandono e o 

insucesso escolar, são mais frequentes nos jovens que apresentam comportamentos 

desviantes e ocorrem, sobretudo, como resultado dos défices cognitivos, sociais e 

emocionais ocasionados por estes comportamentos e pelos consumos abusivos de 

drogas. Com efeito, numa investigação, Rebolledo e colaboradores (2004) apontaram 

que 87% dos jovens com consumos registam insucesso escolar e acabam por 

abandonar a escola.  

Apreciando este cenário, foi realizada em Portugal uma investigação por Madeira (2006) 

com o objetivo de saber quais as motivações e os interesses que levam os jovens a 

optar pelo ensino profissional. Os resultados apontaram que as opções de escolha dos 

cursos incidem mais sobre a especificidade dos mesmos e a opção orienta-se pela 

obtenção de uma certidão profissional que facilita a inserção no mercado do trabalho. 

Do estudo realizado por Santos (2008), que pretendia verificar quais as representações 

que os alunos e professores de uma escola profissional tinham em relação à ligação 

educação/emprego, resultou que tanto os alunos como os professores percecionavam 

que o ensino profissional prepara os alunos de forma a saírem com uma melhor 

formação para o mundo do trabalho. Assim, seguindo este entendimento, as Escolas 

Profissionais representam para os jovens a possibilidade de obtenção de maior sucesso 

académico (através do diploma) e profissional (através da inserção mais rápida no 

mercado de trabalho) (Madeira, 2006; Stone-III, 2014).  

Entretanto, interessa ainda saber, e de maneira mais alargada, até que nível as Escolas 

Profissionais representam espaços que favoreçam o ajustamento psicossocial dos seus 

formandos. Dada a especificidade das EPs é plausível considerar que este modelo 

educativo visa o favorecimento de alguns indicadores de ajustamento, designadamente, 

os relativos à oferta de cursos que criem maiores probabilidades aos jovens de 

atingirem sucesso académico; um ensino mais direcionado para as saídas profissionais 

(maior conexão com o micro, meso e exossistema); a possibilidade de maior integração 
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por afinidades vocacionais entre o grupo de pares, e finalmente, melhores perspetivas 

de sucesso e inserção na vida ativa com a obtenção do diploma profissional, entre as 

mais frequentemente enumeradas (Santos, 2008). 

O relatório “Combater o abandono escolar precoce” enfatiza a ideia de que o processo 

de reintegração de jovens que abandonaram o sistema educativo deve ser urgente. 

Este processo tem ainda que ter em atenção que o absentismo e outros problemas, tais 

como os comportamentais devem ser intervindos logo que surgem (Comissão Europeia, 

2011). Este mesmo documento de trabalho sugere que os jovens decidem abandonar a 

escola, em alguns casos, por considerarem que o curriculum não será útil ou importante 

para a sua vida. O relatório incentiva ainda as escolas a buscarem maneiras mais 

democráticas de avaliar o desempenho dos alunos, a fim de evitar os baixos resultados 

que têm como consequência o insucesso escolar e incitam ao abandono do sistema 

educativo. 

Entretanto, sabe-se também que existe uma parcela de jovens que procuram as 

Escolas Profissionais não em virtude das dificuldades e insucessos académicos, mas, 

sobretudo pela necessidade de ingressar mais precocemente na vida ativa, e de forma 

mas vocacionada, através dos cursos profissionais. Nesta perspetiva Stone-III (2014) 

advoga que o ensino profissional possibilita aos jovens maior envolvimento na escola, 

sendo ainda um bom preditor do sucesso na transição da vida acadêmica à vida 

profissional. O envolvimento dos jovens nas escolas para Veiga (2012) também 

funciona como preditor do sucesso e ajustamento académico. 

Por fim, estas escolas poderão orientar-se ainda para o reforço de competências e 

atitudes com vista à promoção de comportamentos sociais e laborais mas adaptados 

nos jovens que as frequentam (Gonçalves & Martins, 2008).  
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Tal como referido ao longo da primeira parte deste estudo os jovens se inserem dentro 

dos principais grupo de risco para o desenvolvimento de comportamentos nocivos à 

saúde e ao desenvolvimento adaptado. Neste sentido, o percurso de vida e as 

disposições individuais dos jovens que fazem opção pelos cursos profissionais em 

Portugal incitam o interesse em torno da compreensão dos elementos que poderão 

influenciar o seu ajustamento psicossocial no contexto educativo. 

Neste contexto, a necessidade crescente de investigações nesta área deve-se ao 

entendimento de que as políticas de combate ao insucesso na Europa têm conduzido 

compromissos visando criar oportunidades de formação profissional e arranjar 

mecanismos que aliciem os jovens à escola. Entre estas políticas encontra-se a 

implementação das Escolas Profissionais (EPs) suportadas com o intuito de responder 

às necessidades dos jovens que apresentam dificuldades de adaptação à escola 

regular, quer em virtude do histórico de abandono ou insucesso escolar ou pela 

necessidade de entrar de maneira precoce e vocacionada no mercado de trabalho 

(Gonçalves & Martins, 2008). Regista-se ainda que, de acordo com dados da Direção 

Geral de Estatística da Ciência e Educação (DGEEC/MEC, 2011/2012), a previsão de 

alunos matriculados nos cursos técnicos profissionais no ano letivo de 2012/2013 era de 

132.000, o que representa mais de 40% da previsão de alunos inscritos no ensino 

secundário daquele ano. 

Com efeito, a escolha das EPs como cenário da investigação deve-se à natureza destas 

que estão mais voltadas para os jovens que possuem um histórico académico de 

inadaptabilidade, abandono ou insucesso escolar, ou que pretendem fazer mais rápido 

a transição para o mercado de trabalho. Portanto, possuem uma clientela de jovens 

mais diversificada a nível socioeconómico, cultural, de género, faixa etária, etc., 

evidenciando maior desafio as instituições educativas/formativas face às vicissitudes 

desta clientela.  

É neste âmbito que surge a necessidade de compreender se o processo de ajustamento 

psicossocial destes jovens comporta influência de variáveis individuais e contextuais de 

risco e proteção. Isto porque a ação da escola deve ser explicitada de forma clara em 

resposta às especificidades destes jovens. Neste sentido, entre as inúmeras 

subjetividades que estes jovens possuem esta investigação considerou, entre outras, os 

comportamentos de risco, tais como o consumo abusivo de substâncias psicoativas. 
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5.1 Método 

 

A presente investigação, de natureza quantitativa, trata-se de um estudo descritivo de 

delineamento correlacional. Quanto à modalidade de pesquisa, optou-se ainda pela 

comparativa com o intuito de também examinar nas variáveis estudadas possíveis 

associações e diferenças nos grupos de jovens da amostra. Estes grupos foram 

formados tendo por base as contribuições dos indicadores de consumo de drogas 

ilícitas do ESPAD (European School Survey Project on Alcohool and other Drugs- 2009, 

2011). Assim, no 2º momento do estudo (Cap. VII), a amostra foi dividida em: Grupo 1 

(G1) - jovens que se encontram a consumir drogas; Grupo 2 (G2) - jovens que 

declararam estar sem consumir drogas no mínimo 4 meses; e Grupo 3 (G3) – jovens 

que não têm histórico de consumo abusivo de drogas e afirmaram não ter consumido 

nos últimos 30 dias. 

 

5.2  Objetivos 

 

Considerando a natureza da problemática em estudo, tornou-se necessário orientar a 

investigação para o objetivo de identificar as relações entre fatores de risco e proteção 

no ajustamento psicossocial dos jovens que frequentam as Escolas Profissionais na 

área do Grande Porto.   

Assim, foram operacionalizados os seguintes objetivos específicos:  

a) explorar a relação entre risco e proteção com base na análise dos indicadores 

associados ao nível socioeconómico, percurso escolar, consumo de substâncias 

lícitas e ilícitas e envolvimento com pares desviantes, bem como da sua 

associação e interdependência com a perceção de autoeficácia geral, 

autoconceito, autocontrolo, estilos de vinculação e satisfação com o suporte 

social, com os pares e com a escola;  

b) avaliar a força que os fatores de proteção exercem no ajustamento psicossocial 

dos jovens;  

c) analisar a influência dos fatores de risco e proteção na integração e ajustamento 

psicossocial dos jovens nas escolas profissionais; 

d) identificar a natureza dos fatores preditores do ajustamento psicossocial em três 

grupos de jovens com experiências diferentes de exposição ao consumo de 

substâncias psicoativas: G1 (jovens com consumos de drogas), G2 (jovens que 
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cessaram os consumos) e G3 (jovens sem histórico de consumos de drogas 

ilícitas). 

 

5.3  Hipóteses e questões de investigação 

 

No geral o plano de estudo considera o interesse em responder as seguintes questões 

de investigação:  

1)Quais as variáveis individuais e de contexto que exercem influência no 

ajustamento psicossocial dos jovens nas escolas profissionais?  

2) Existem diferenças ao nível dos fatores individuais e contextuais entre os 

grupos que influenciam o ajustamento psicossocial?  

3) Que fatores permitem predizer o ajustamento psicossocial dos jovens dos 

diferentes grupos? 

 4) Quais os principais fatores que diferenciam os jovens dos 3 grupos? 

São ainda propostas as hipóteses deste estudo quanto à compreensão das estruturas 

de interação e mediação que influenciam no ajustamento psicossocial dos jovens nas 

Escolas Profissionais:  

H1: Os fatores pessoais e contextuais de risco estão associados a 

desajustamentos psicossociais cujo efeito se atenua na presença de fatores de 

proteção. 

H2: A perceção de satisfação com a escola melhora ou aumenta o ajustamento 

psicossocial do jovem 

H3: Os jovens que cessaram os consumos apresentam diferenças ao nível do 

ajustamento psicossocial quando comparados aos jovens do G1 e G3. 

 

5.4  Amostra 

 

Os participantes da amostra foram recrutados junto das Escolas Profissionais 

localizadas na área do Grande Porto. As EPs foram escolhidas para recrutamento da 

amostra por apresentarem populações mais vulneráveis à exposição de fatores de risco, 

ao considerar-se, conforme discutido no capítulo IV, que os cursos de Educação e 
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Formação Profissional fazem parte das medidas alternativas de educação/formação, 

destinadas a combater o insucesso e o abandono escolar, proporcionando aos jovens a 

inserção mais rápida e vocacionada no mercado de trabalho.  

Assim, optou-se pela amostragem por conveniência, tomando as escolas como unidade 

de amostra, ficando a grelha de amostragem constituída por 10 instituições de ensino 

técnico profissional localizados na área do Grande Porto. Excluindo os questionários 

incorretamente preenchidos ou com “não respostas” a questões cruciais, obtiveram-se 

811 questionários válidos. 

 

5.5 Caracterização da amostra 

 

A amostra deste estudo foi constituída por 811 sujeitos, destes a maioria é composta 

por raparigas 51, 2% (n= 415).  

 
Tabela 1 - Características Sociodemográficas: Distribuição das Frequências e Percentagens 

  f %(válida) M DP 

Sexo      

Masculino 391 48,2%   

Feminino 415 51,2%   

Idade    18,75 1,928 

Mínima – 14 anos 1 0,1%   

Máxima – 26 anos 5 0,6%   

Grupo Étnico      

Europeu 735 92,0%   

Africano 44 5,5%   

Cigano 5 0,6%   

Sul-americano 12 1,5%   

Asiático 2 0,3%   

Outro 1 0,1%   

Composição do Agreg.Familiar      

Pais/enc.educ. 237 30,0%   

Pais/enc.educ. e irmãos 356 45,1%   

Fam. prox. (avó, tio, etc.) 97 12,3%   

Lar de Acolhimento 34 4,3%   

Outros 66 8,4%   

Situação de Emprego – Pai      

Trab. por conta própria 133 19,0%   

Trab. Outrem/assaliar. 353 50,4%   
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Desempregado 142 20,3%   

Reformado 51 7,3%   

Tarefas do lar 0 0,0%   

Incapac. para trabalhar 10 1,4% 

 

  

Situação de Emprego – Mãe      

Trab. por conta própria 91 11,9%   

Trab. Outrem/assaliar. 380 49,8%   

Desempregado(a) 194 25,4%   

Reformado(a) 22 2,9%   

Tarefas do lar 54 7,1%   

Incapac. para trabalhar 11 1,4%   

Habilitação  Académica – Pai      

Primário Incompleto 53 7,2%   

1º Ciclo 242 33,1%   

2º Ciclo 146 19,9%   

3º Ciclo 148 20,2%   

Ensino Sec./Profission. 104 14,2%   

Curso Superior 39 5,3%   

Habilitação  Académica – Mãe      

Primário Incompleto 52 6,6%   

1º Ciclo 233 29,6%   

2º Ciclo 143 18,2%   

3º Ciclo 186 23,7%   

Ensino Sec./Profission. 129 16,4%   

Curso Superior 43 5,5%   

 

Os inquiridos têm idades compreendidas entre os 14 e os 26 anos (M= 18,75; DP= 1, 

928), portanto, a maioria dos jovens inquiridos, ou seja 21, 8% (n= 173) tinha 18 anos 

de idade à data da recolha dos dados.  

Dos 811 jovens, 92% (n= 735) são europeus, 5,5% (n= 44) são africanos e os restantes 

pertencem a outros grupos étnicos.  

No que diz respeito à situação do agregado familiar dos jovens 45,1% (n= 356) vivem 

com seus pais/encarregados de educação e irmãos, 30% (n= 237) vivem apenas com 

os pais, sendo que 16,6% (n= 131) vivem com familiares próximos ou em lares de 

acolhimento. Os restantes 8,4% (n= 66) indicaram viver em outras condições de 

agregado familiar. 
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De referir que quanto à situação de emprego dos pais/encarregados de educação, 

20,3% dos pais (n= 142) e 25,4% (n= 194) das mães encontram-se desempregados. 

Relativamente à habilitação académica destes, a percentagem de pais que completou o 

primeiro ciclo de escolaridade é de 33,1% (n= 242), com o ensino secundário e/ou curso 

profissionalizante, 14,2% (n= 104) e o ensino superior 5,3% (n= 39). Quanto às mães, 

29,6% (n= 233) têm o 1º ciclo de escolaridade, 16,4% (n= 129) o ensino secundário 

e/ou curso profissionalizante e 5,5% (n= 43) o ensino superior. 

 

5.6  Procedimentos de administração dos questionários  

 

Durante a implementação deste estudo foi efetivado um contato com as Escolas 

Profissionais para o estabelecimento de um protocolo entre o Instituto de Educação da 

Universidade do Minho e as instituições que concordassem em participar do estudo. 

Tal, possibilitou o envolvimento das instituições de ensino neste processo, bem como a 

articulação de recursos para a aplicação do questionário. 

Relativamente ao procedimento de administração do questionário, foram respeitadas 

as condições de consentimento informado, envio de autorização para os 

pais/encarregados de educação dos alunos menores de idade (cf. Anexo 2), anonimato 

e confidencialidade. Assim, estes foram preenchidos pelos alunos, nas salas de aula, 

nos horários letivos normais, durante os meses de abril a junho de 2013. 

O questionário foi preenchido numa única sessão, com um tempo médio de aplicação 

de 40 minutos. Em todas as sessões de aplicação, as instruções foram lidas em voz alta 

e durante a aplicação a investigadora e os docentes das turmas estiveram presente nas 

salas, auxiliando com os esclarecimentos necessários, assegurando o preenchimento 

individual e o anonimato das respostas, a fim de favorecer a fidelidade destas. Apenas 

cinco dos participantes que aceitaram cooperar desistiram durante a administração do 

protocolo. É de referir, que muitos jovens apresentam dificuldades de compreensão e 

leitura, contribuindo para a morosidade do preenchimento. Em anexo constam as 

instruções escritas para o preenchimento do questionário (cf. Anexo 1). 

 

5.7  Descrição do inquérito a jovens alunos em escolas profissionais  

 

Os conteúdos de administração do Inquérito a Jovens Alunos em Escolas Profissionais 

(IJEP – 2013) agrupam-se em 7 partes, as quais correspondem a 47 questões ou 
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grupos de questões e a 292 variáveis iniciais na base de dados SPSS, após exclusão 

das questões de instrução do preenchimento (cf. Anexo 1). 

Tabela 2 - Descrição do IJEP 

Partes Questões Nº de variáveis 

 

Parte 1 - Caracterização Sociodemográfica 

 

1.1 – 1.12 

 

25 

Parte 2 – Percurso Escolar 2.1 - 2.11 57 

Parte 3 – Consumo de Substâncias  3.1 – 3.13 79 

Parte 4 – Características Individuais 4.1 – 4.2 40 

Parte 5 – Satisfação com o Suporte Social 5.1 – 5.2 38 

Parte 6 – Amigos e Ocupação dos Tempos Livres 6.1 – 6.5 32 

Parte 7 – Motivação e Projetos de Vida 7.1 – 7.2   21 

 

 

5.7.1  Caracterização sociodemográfica  

 

Esta seção do questionário possui um conjunto de itens relativos à caracterização 

sociodemográfica dos jovens pesquisados e de seus familiares com itens que se 

debruçam sobre a estrutura e composição do agregado familiar, o nível de formação e 

situação perante o trabalho dos pais e/ou encarregados de educação, a identificação de 

problemáticas de saúde mental, toxicodependência e/ou problemas com a justiça na 

família. Tais itens foram elaborados para o efeito (itens 1.1 – 1.12 -  Anexo 1). 

 

5.7.2  Percurso Escolar  

 

A parte 2 do questionário abarca itens que visam explorar retrospetivamente a trajetória 

escolar dos jovens até ao momento atual. Inclui a recolha de informações sobre 

possíveis retenções e motivos para as reprovações e o abandono escolar. Às questões 

anteriores foram acrescentadas outras sobre a participação dos pais/encarregados de 

educação na vida escolar e motivações para frequentar o curso profissional. Tais itens 

foram elaborados para o efeito (2.1 – 2.11 - Anexo 1). 
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5.7.3  Consumo de substâncias  

 
Abrange um conjunto de itens que foram adaptados do Inquérito Europeu sobre o 

Consumo de Álcool e Outras Drogas em Meio Escolar 2009 e 2011 (ESPAD -European 

School Survey Project on Alcohool and other Drugs) que trata sobre o consumo de 

drogas com itens que se referem a questões tais como: a prevalência dos consumos ao 

longo da vida, prevalência nos últimos 12 meses, prevalência nos últimos 30 dias, 

frequências de consumo e idade da iniciação do consumo de tabaco, álcool, 

cannabis/haxixe, anfetaminas, cogumelos mágicos, LSD, cocaína, heroína e ecstasy e 

quais as drogas consumidas com mais frequência, idade de início dos consumos de 

álcool, drogas psicoativas e tabaco, além dos hábitos de consumo (itens 3.1 – 3.8 -  

Anexo 1). 

Inclui também itens relativos à abstenção dos consumos, com questões que incidem 

sobre o tempo sem consumos, recaídas e tentativas para abandonar os consumos (3.9 

– 3.12 -  Anexo 1) que foram elaboradas para o efeito.  

Esta parte 3 do questionário integra ainda uma escala sobre as expetativas em relação 

ao consumo e os efeitos das drogas (3.13 - Anexo 1) cujos itens foram retirados e 

adaptados da “Escala sobre os Motivos para o Consumo de Drogas” desenvolvida por 

Wills, Sandy e Shinar (1999) cuja adaptação e tradução para o português foi realizada 

através de um estudo desenvolvido por Chitas (2010). Esta escala inclui ainda itens 

retirados da dimensão “Consequência dos Consumos ao nível físico” elaborada por 

Chitas (2010) adaptada do estudo realizado por Henry, Swaim e Slater (2005). 

 

5.7.4  Características individuais  

 

Esta seção do inquérito  agrega a escala 4.1 (cf. Anexo 1)  que se propõe a avaliar as 

perceções de autoeficácia e autoconceito nos jovens pesquisados. Para tal os itens 

utilizados foram adaptados da Escala de Autoeficácia: “Como eu sou” de Pais Ribeiro 

(1994) e do Inventário de Autoestima de Coopersmith - SEI adaptado à população 

portuguesa por Isabel Janeiro (2008). Esta escala encontra-se estruturada em torno de 

cinco subescalas, nomeadamente: Autoestima Geral (itens: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 16); 

Autoestima Social (itens 2, 8, 9, 10, 11, 13); Eficácia Perante Adversidade (itens 4, 14); 

Iniciação e Persistência (15, 19, 20) e Eficácia Social (17, 18). Os itens 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

14, 17, 18 são invertidos. 
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A escala 4.2 (cf. Anexo 1) que também compõe a parte 4 do IJEP propõe-se a avaliar a 

estratégias de resolução de problemas dos jovens e o autocontrolo a partir de duas 

dimensões: controlo dos impulsos e resolução de problemas. Nesta escala encontram-

se também itens que objetivam avaliar as estratégias de coping utilizadas pelos jovens 

pesquisados diante de situações problemáticas. Alguns itens desta escala foram 

adaptados do estudo realizado por Chitas (2010), outros foram adaptados do Inventário 

de Resolução de Problemas de Vaz Serra (1987). Esta escala encontra-se estruturada 

em torno de quatro subescalas, nomeadamente: Impulsividade (itens: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 

13, 14); Adiamento da gratificação (itens: 3, 8, 11, 12); Coping Focalizado na Emoção 

(itens: 4, 5, 16, 18, 19); Coping Focalizado no Problema (itens: 15, 17, 20). Os itens 7, 9, 

11, 12, 15, 17, 20 são invertidos (Anexo 1). Estas designações originais de estudos na 

área da personalidade são, no âmbito desta tese, e sem deixar de preservar a 

concetualização do constructo psicológico que lhes está implícito, adaptadas para 

estratégias orientadas para a regulação emocional/impulsidade (mau autocontrolo) e 

estratégias orientadas para o problema/gratificação (bom autocontrolo), respetivamente.     

 

5.7.5  Perceção de satisfação com o suporte social  

 

A parte 5 do IJEP compreende a escala 5.1 (cf. Anexo 1) que inclui um conjunto de 

medidas referentes à relação positiva com o suporte social existente, nomeadamente no 

que respeita à relação que os jovens mantêm com os pais e amigos. Visa ainda obter 

informação sobre os estilos de vinculação que estabelecem com as figuras de 

referência. Tais itens foram adaptados da Escala de Satisfação com o Suporte Social 

(Ribeiro, 1999), Inventário de Vinculação para Infância e Adolescência (Carvalho, 

Soares & Baptista, 2006) e da Child and Adolescent Social Support Scale - CASSS 

(Malecki, Demaray & Elliott, 2000). Esta escala encontra-se estruturada em torno de 

cinco subescalas, nomeadamente: Satisfação com a família (itens: 3, 9, 11, 19); 

Satisfação com os amigos (itens: 5, 8, 10, 12, 13); Vinculação segura (itens: 1, 6, 15, 

20); Vinculação ansiosa/ambivalente (itens: 2, 4, 7, 14, 18); Vinculação evitante (itens: 

16, 17). Os itens 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20 são invertidos. 

Já a escala 5.2 que também faz parte desta seção inclui um conjunto de medidas 

referentes à qualidade da vinculação dos jovens com a escola e com os colegas no 

contexto escolar. Alguns itens foram elaborados para o efeito e outros foram adaptados 

da Child and Adolescent Social Support Scale - CASSS (Malecki, Demaray & Elliott, 

2000) e do estudo realizado por Chitas (2010). Esta escala encontra-se estruturada em 

torno de três subescalas, nomeadamente: Satisfação com a escola (itens: 1, 3, 4, 5, 9, 
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12, 14, 18); Satisfação com os professores (itens: 7,10, 15, 16, 17) e Satisfação com os 

colegas da escola (itens: 2, 6, 8, 11, 13). Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 são invertidos. 

 

5.7.6  Amigos e ocupação dos tempos livres  

 

A escala 6.1 da parte 6 do inquérito traz um conjunto de itens relativos à forma como os 

jovens percecionam os comportamentos dos seus pares ao nível do bairro e da escola. 

Alguns itens foram elaborados e outros foram adaptados do estudo realizado por Chitas 

(2010).  

Quanto à escala 6.2, esta refere-se às formas de ocupação dos tempos livres dos 

jovens. Esta parte integra ainda uma seção com um conjunto de questões (6.3 - 6.5) 

sobre a participação em associações, clubes, trabalhos ou estágios renumerados. 

Todos os itens foram elaborados para o efeito (cf. Anexo 1). 

 

5.7.7  Aspirações e perspetivas de futuro 

 

A última parte do inquérito inclui uma escala (7.1) sobre a motivação para estudar e 

concluir os estudos e outra escala (7.2) que aborda as aspirações e projetos de vida 

que os jovens possuam para o futuro a curto e longo prazo (2 anos). Todos os itens 

foram elaborados para o efeito (cf. Anexo 1). 

 

5.8  Medidas e indicadores do inquérito a jovens alunos em escolas profissionais  

 

A análise dos itens que integram o IJEP possibilitou a criação de medidas empíricas 

suscetíveis de apoiar o estabelecimento de relações entre as variáveis em estudo. Esta 

análise constituiu a fase de tratamento de dados que se descreve em seguida, na qual 

será discutida também a operacionalização das variáveis do estudo.  

Seguindo a estrutura do questionário, iniciou-se a exploração do ajustamento 

psicossocial através da criação de três grandes grupos de indicadores: (1) indicadores 

relativos às categorias sociais; (2) indicadores relativos ao percurso escolar; (3) 

indicadores de risco e de proteção, ambos compostos a partir de fatores pessoais e 

contextuais e seguindo às orientações conceptuais do risco e proteção nos estudos 

teóricos e empíricos desta área de literatura, já apresentados na primeira parte deste 

estudo.  
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A criação destas medidas visou, em primeiro lugar, a identificação de fatores de risco e 

proteção e dos possíveis mecanismos de influência que regulam o ajustamento 

psicossocial dos jovens (Capítulo VI). Em segundo lugar e, tendo em conta o objetivo 

final do estudo, a comparação dos grupos de jovens com consumos regulares de 

drogas ilícitas, jovens que pararam de consumir drogas e jovens que não consumiram 

regularmente drogas ilícitas (Capítulo VII). 

Os dados para avaliação psicométrica foram todos introduzidos, analisados e tratados 

no programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences - versão 22). 

Para a análise da validade de constructo, utilizou-se o método de análise fatorial (após 

teste Kaiser-Meyer-Olkin e o teste de esfericidade de Bartlett), e para a análise da 

consistência interna utilizaram-se as correlações item-total e o cálculo do alfa de 

Cronbach (e.g., Pett, Lackey, & Sullivan, 2003), os testes de Levene para a 

homogeneidade de variâncias, e o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro Wilk para testar a 

normalidade de distribuição da amostra. Destes sobressai que, embora os resultados 

tenham violado os pressupostos da normalidade, teve-se em consideração que o 

tamanho alargado da amostra (n= 811) permitia optar por testes paramétricos tidos 

como mais “robustos” (Field, 2009; Pallant, 2001; Refinetti, 1996). 

Para a validação dos indicadores presentes em cada uma das escalas pertencentes ao 

IJEP, foi realizada a análise fatorial dos componentes principais. Estabeleceu-se como 

critério mínimo de loading significativo para cada fator o valor de .30 (Pett, Lackey, & 

Sullivan, 2003) e como critério mínimo nas correlações item-total para cada subescala 

de .40 e de .30 nos valores de squared multiple correlation, desde que a eliminação 

desse item não baixasse o valor de alfa de Chronbach do fator e não prejudicasse a 

relação com o seu questionário original. 

 

5.8.1 Indicadores e categorias socioeconómicas 

 

Tendo por base que as orientações teóricas realizadas na revisão bibliográfica deste 

estudo dão conta da influência dos fatores sociodemográficos no processo de 

desenvolvimento da criança e do adolescente, procurou-se controlar o seu efeito com o 

intuito de melhor compreender a influência destas sobre o ajustamento psicossocial dos 

jovens inqueridos. 
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5.8.1.1   Idade 

 

A variabilidade das idades dos jovens que integram a amostra e a inferência habitual à 

idade enquanto marcador desenvolvimental e diferentes indicadores de ajustamento 

psicossocial (eg. níveis de estudos, autonomia pessoal, etc.) pareceu justificar neste 

estudo a divisão em dois grupos: grupo1 (até 18 anos) composto por 50,9% (n=404) da 

amostra e grupo 2 (mais de 18 anos) com 49,1% (n= 389).  

Tabela 3 - Grupo: Idade 

 F % (válida) 

 Até 18 anos 404 50,9% 

Acima de 18 anos 389 49,1% 

 

5.8.1.2   Indicador socioeconómico do contexto familiar 

 

No presente estudo, a construção do indicador socioeconómico do contexto familiar 

assentou nas habilitações académicas do pai e nas habilitações académicas da mãe 

(ensino primário incompleto e/ou 1º ciclo e/ou 2º ciclo); a situação de emprego do pai e 

a situação de emprego da mãe (desempregado e/ou reformado e/ou do lar e/ou 

incapacitado para trabalhar); a existência de caraterísticas comportamentais nos 

progenitores suscetíveis de reforçar as vulnerabilidades socioeconómicas 

(toxicodependência e/ou alcoolismo e/ou depressão e/ou doença mental e/ou problemas 

com a justiça). 

Deste modo, os jovens que preencheram todos os critérios definidos para a presença de 

risco socioeconómico no contexto familiar representam 19,5% (n=158) da amostra e 

sem risco socioeconómico no contexto familiar 80,5% (n= 646). 

Tabela 4 - Indicador Socioeconómico 

 F % (válida) 

 Risco  Socioeconómico 0 646 80,5% 

Risco  Socioeconómico 1 158 19,5% 
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5.8.2  Indicador escolar 

 

Esta medida agrupa informações sobre o percurso escolar dos inquiridos e as razões 

atuais para frequentar um curso profissional, incluindo o conjunto de questões relativas 

ao envolvimento dos pais ou responsáveis na vida escolar dos participantes. Estes 

foram divididos em três grandes grupos: percurso escolar, participação dos pais e 

motivos para o estudo que serão melhor descritos e analisados nos pontos seguintes. 

 

5.8.2.1  Percurso escolar 

 

Este indicador agrega as informações relativas às reprovações e abandono escolar ao 

longo da vida académica dos inquiridos e tem por objetivo determinar a influência do 

percurso escolar de insucesso no ajustamento e integração psicossocial dos jovens nas 

escolas profissionais. 

Considerando o interesse em descrever as diferenças nos percursos académicos dos 

jovens inquiridos, construiu-se para este fim um indicador do nível de risco nos 

percursos escolares que tem por base a experiência de reprovações e abandono, de 

modo isolado ou combinado. Este indicador é intitulado de Percurso Escolar de Risco, 

dando origem a uma variável categórica diferenciando 3 níveis, a seguir discriminados: 

 Ausência de risco (Risco 1) - agrega os alunos que não reprovaram e 

nunca abandonaram a escola; 

 Risco (Risco 2) - são os alunos que já reprovaram durante o seu 

percurso escolar, mas que nunca abandonaram a escola  

 Risco elevado (Risco 3) - é composto pelos alunos que reprovaram 

durante o seu percurso escolar e também abandonaram a escola. 

 

Tabela 5 - Percurso escolar de risco 

 F % (válida) 

 Risco Escolar 1 127 15,8% 

Risco Escolar 2 421 52,4% 

Risco Escolar 3 255 31,8% 
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5.8.2.2 Motivos para a reprovação e abandono escolar 

 

Na construção dos indicadores relativos aos motivos para a reprovação e para o 

abandono escolar procedeu-se, num primeiro momento, a uma análise da estrutura 

fatorial destas duas escalas “Motivos para Reprovação” e “Motivos para o Abandono 

Escolar” (as escalas são idênticas).  

Assim, a análise das componentes principais da matriz de intercorrelações dos 11 itens 

da escala “Motivos para a Reprovação” forneceu, inicialmente, resultados que 

indicavam a retenção de três fatores. Extraindo estes três fatores, a percentagem de 

variância total explicada era de 57, 84. Entretanto, optou-se pela exclusão do item 3. da 

escala, devido aos loadings não atingirem o critério .30 definido como nível de 

saturação aceitável.  

Após repetir a análise das componentes principais da matriz de intercorrelações, mas 

agora apenas dos 10 itens da escala, sem forçar a nenhum fator, verificou-se 

novamente uma distribuição destes itens por 3 fatores. Após rotação OBLIMIN as 

contribuições proporcionais dos três fatores para a variância explicada são, 

respetivamente, de 24,9%, 23.0% e 13.1% para cada um dos fatores, com um total de 

variância explicada pelos 3 fatores de 61,1% cujo resultado está dentro dos limites 

científicos aceitáveis (Pett, Lackey, & Sullivan, 2003). 

Quanto à consistência interna dos fatores da escala “Motivos para Reprovação”, este 

indica que o fator 1 (itens: 8, 5, 9, 4) apresenta um alfa de Cronbach de .782 e o fator 2 

(itens: 7, 10, 11, 6) um valor de α =.733 que são considerados aceitáveis.  O fator 3 

(itens 1, 2) ficou com um α =.48, valor que poderá ser explicado através dos poucos 

itens pertencentes a este fator. 

Já na escala “Motivos para o Abandono”, após uma primeira análise fatorial com rotação 

varimax dos 10 itens (considerou-se a exclusão do item 3, realizado anteriormente na 

análise fatorial da escala “Motivos para Reprovação”) e sem forçar a nenhum fator, 

verificámos uma distribuição destes itens por 3 fatores, tal como ocorreu com a escala 

“Motivos para Reprovação”. Após rotação OBLIMIN as contribuições proporcionais dos 

três fatores para a variância explicada são de 27,2%, 21.8% e 14.3% para cada um dos 

fatores, com um total de variância explicada pelos 3 fatores de 63,3% cujo resultado 

está dentro dos limites científicos aceitáveis (Pett, Lackey, & Sullivan, 2003). Apesar de 

alguns itens saturarem em mais do que um fator, optou-se pelo maior valor de loading 

e/ou pelo fator que melhor justificava teoricamente a inclusão do item. 
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Quanto à consistência interna dos fatores da escala “Motivos para o Abandono”, este 

indica que o fator 1 (itens: 8, 5, 9, 4) apresenta um α =.801 e o fator 2 (itens: 7, 10, 11, 

6) um valor de α =.734 que são considerados aceitáveis.  O fator 3 (itens 1, 2) ficou com 

um α =.468 valor que também poderá ser explicado através dos poucos itens 

pertencentes a este fator. 

A organização obtida para a escala “Motivos para Reprovação” é equivalente à 

organização obtida para a escala “Motivos para o Abandono Escolar”, o que facilita uma 

comparação posterior entre estes indicadores. Assim sendo, em ambas as escalas os 

fatores 1 denominam-se “Apoio dos Amigos e Familiares”, os fatores 2 “Envolvimento 

com a Escola e os Professores” e os fatores 3 “Motivações Pessoais”. 

 
Tabela 6 - Escala de Motivos para a Reprovação e 

Escala de Motivos para o Abandono Escolar: Saturações Fatoriais 
 

 Motivos para Reprovação Motivos para o Abandono  

F1 F2 F3 F1 F2 F3 

8.Os meus colegas não gostavam de mim ,865   ,787   

5.Não me dava bem com os colegas ,817   ,777   

9.Os meus pais tinham pouco dinheiro 

para me manter na escola 

,718   ,708 ,446  

4.Não tive incentivo dos meus 

pais/encarregados de educação 

,612   ,656 ,508  

7.Tive maus professores (que não 

ensinavam bem) 
 ,772  ,587 ,395  

10.Não ter mais nada para fazer na 

escola, se não ir às aulas 
 ,723  ,415 ,317 ,400 

11.A escola ser feia e pouco arranjada  ,709   ,880  

6.Dava-me mal com os professores  ,654   ,822  

1.Não me esforcei o suficiente   ,845   ,805 

2.A matéria não tinha interesse nenhum…   ,738   ,769 
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5.8.2.3  Envolvimento dos pais 

 

O indicador respeitante à participação dos encarregados de educação na vida escolar 

dos filhos foi composto por itens que incidiam sobre questões, tais como incentivo ao 

estudo, participação nas reuniões escolares, acompanhamento dos resultados 

académicos, etc. 

 

5.8.2.4  Motivos para o estudo 

 

Quanto aos dados relativos aos indicadores dos motivos para o estudo entendeu-se que 

estes contemplassem apenas as informações acerca do curso profissional que o 

participante se encontrava a frequentar e o ano letivo, se era a primeira vez ou não que 

frequentava um curso profissional, quais foram os motivos que os levaram a escolher 

um curso profissional, bem como quem o incentivou e quais são as fontes motivacionais 

para estudar e concluir o curso em questão. Esta limitação prende-se, entre outros 

motivos, com o interesse em analisar elementos que influenciam diretamente o 

ajustamento atual dos jovens inquiridos. 

 

5.8.3  Comportamento de consumo de substâncias psicoativas 

 

Na construção dos indicadores relativos aos fatores de risco de desajustamento 

psicossocial foi considerada a resposta aos itens das subescalas relativas ao consumo 

de álcool, consumo de drogas e às expetativas face ao consumo de álcool e drogas, tal 

como já foi referido anteriormente no ponto 5.4.3. 

 

5.8.3.1  Consumo de substâncias psicoativas 

 

O indicador do consumo de substâncias psicoativas foi construído a partir da agregação 

dos itens que avaliavam o consumo de drogas (cannabis/haxixe, anfetaminas, cocaína, 

LSD, heroína, cogumelos mágicos, ecstasy e tranquilizantes) (durante toda a vida e nos 

últimos 30 dias), a idade de início dos consumos, a droga mais consumida e os hábitos 

de consumo. Este indicador abarcou ainda os itens alusivos à abstinência dos 

consumos de drogas, ao tempo sem consumos e às dificuldades e apoios na 

manutenção da abstinência dos consumos. 
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5.8.3.2  Consumo de álcool 

 

Foram considerados como indicadores para o consumo de álcool os itens do IJEP sobre 

frequência do consumo de álcool e embriaguez no último ano, nos últimos 30 dias e 

nesta semana, assim como se houve registo de tentativas de parar de consumir álcool. 

 

5.8.3.3  Expetativas face ao consumo de álcool e drogas 

 

Relativamente às expetativas face ao consumo os resultados desta escala espelham a 

crença dos jovens acerca dos efeitos do consumo de álcool e drogas a nível 

socioemocional bem como a perceção da sua própria reação às situações ligadas aos 

consumos. Para identificar a estrutura subjacente às expetativas face ao consumo  

procedeu-sa uma análise fatorial desta escala. A análise das componentes principais da 

matriz de intercorrelações dos 12 itens desta escala fornece resultados que sugerem, 

de acordo com o scree test de Catell, a retenção de dois fatores. Com base nos 

resultados desta análise, a cotação do item 9 foi invertida e recodificada (loadings 

negativos). A variância total explicada pelos 2 fatores é de 54,6%. 

No que concerne à consistência interna dos fatores da escala “Expetativas face ao 

consumo de álcool e outras drogas”, este indica que o fator 1 (itens:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11) apresenta um α =.880 e o fator 2 (itens: 12, 7, 9) um valor de α =.621 que são 

considerados aceitáveis (Pett, Lackey, & Sullivan, 2003).   

Assim, o primeiro fator reúne um conjunto de itens relacionados com a “Expetativas de 

Consumo Centradas na Regulação das Emoções”, e o segundo fator polariza 

predominantemente as crenças relacionados com o “Expetativas de Consumo 

Centradas no Alívio do Tédio”.  

Tabela 7 - Escala de Espetatvas Face ao Consumo de Álcool e outras Drogas: Saturações Fatoriais 

Itens F1 F2 

6 - Fumar uns “charros” anima... ,831  

1- Fumar uns “charros”... ,820  

3- Fumar ajuda as pessoas... ,763  

2- Divirto-me mais... ,751  

5- Beber torna as festas... ,742  
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5.8.4  Disposições pessoais e contextuais de risco e proteção 

 

Partindo ainda de uma visão sistémica para a construção metodológica dos indicadores 

pessoais e contextuais protetivos e de risco, buscou-se considerar elementos relativos 

às disposições e atributos pessoais e à qualidade dos relacionamentos interpessoais 

dos jovens inquiridos. Tais ficaram distribuídos em autoperceção, autoeficácia, 

autocontrolo e estratégias de coping, vinculação e perceção da qualidade da relação 

com o suporte social. 

 

5.8.4.1  Autoperceção  

 

O indicador respeitante à autoperceção dos jovens foi elaborado a partir de itens 

adaptados do Inventário de Autoestima de Coopersmith – SEI adaptado à população 

portuguesa por Isabel Janeiro (2008) que visa medir a autoestima geral e social das 

crianças e jovens. Assim, procedeu-se à análise fatorial dos itens (ver a escala 4.1. do 

inquérito) correspondentes à dimensão da autoestima. A análise fatorial inicialmente 

realizada com rotação varimax dos 13 itens desta escala (itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 16) sem forçar a nenhum fator, distribuiu os itens por 4 fatores. No entanto, a 

sua distribuição não se agrupava em torno de nenhum constructo teórico bem definido 

nem atingia valores de saturação aceitáveis (.30 ou inferiores). 

Com a análise do scree plot percebeu-se que os dados eram compatíveis com a 

escolha de 2 fatores. Com uma nova análise fatorial forçada a 2 fatores, os itens 10 e 16 

foram excluídos, apoiados nos resultados da análise fatorial (loadings negativos). 

10- A canábis/haxixe ajuda-me ... ,729  

4- Beber ajuda as pessoas... ,612 ,316 

8- Beber faz sentir as pessoas ... ,568 ,479 

11- Fumar torna as pessoas ... ,446  

12- As pessoas fumam ...  ,726 

7- As pessoas fumam porque...  ,722 

 9 –Consumir cannabis desvia…(inv).  ,692 
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Deste modo, a análise das componentes fatoriais da escala permite, de acordo com o 

critério de Kaiser, a extração de 2 fatores. A variância total explicada dos dois fatores é 

de 39,3%, sendo as contribuições de 24,6% e 14,7% para cada um dos fatores 

respetivamente. Apesar de alguns itens saturarem em mais do que um fator, optou-se 

pelo maior valor de loading e/ou pelo fator que melhor justificava a inclusão do item. 

Assim, no fator 1 denominado “Autoconceito” pontuam os itens: 12, 11, 6, 1, 13, 2 e no 

fator 2 “Autoestima Social” polariza prioritariamente os itens: 8, 3, 5, 7, 9.  

No que concerne à consistência interna dos fatores da escala Autoperceção o fator 1 

(itens: 12, 11, 6, 1, 13, 2) apresenta um α =.792 e o fator 2 (itens: 8, 3, 5, 7, 9) um valor 

de α =.615 que são considerados aceitáveis.  

Tabela 8 - Escala de Autoperceção: Saturações Fatoriais 

Itens F1 F2 

12- Sinto orgulho de mim mesmo... ,771  

11- Sinto que meus amigos me admiram... ,737  

6- Sinto-me uma pessoa feliz... ,697  

1- Estou sempre seguro... ,681  

13- Dou-me bem com toda a gente... ,650  

2- Sou uma pessoa simpática... ,608  

8- Na maioria das vezes preferia ficar sozinho...  ,697 

3- Se pudesse mudava muitas coisas em mim...  ,673 

5- Arrependo-me das coisas que faço...  ,648 

7- Sinto que não estou a progredir na escola...  ,525 

9- Considero-me uma pessoa tímida...  ,513 

 

5.8.4.2  Autoeficácia  

 

A análise dos indicadores relativos ao sentido de autoeficácia (ponto 5.4.4)  teve por 

base a análise fatorial aos itens correspondentes às questões da dimensão autoeficácia 

(4, 14, 15, 19, 20, 17, 18) A análise em componentes fatoriais dos 7 itens da escala 

sugere, de acordo com o critério de Kaiser, a extração de dois fatores. A variância total 
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explicada dos dois fatores é de 53,9%, sendo as contribuições de 28,5% e 25,3%, para 

cada um dos fatores respetivamente. Apesar de alguns itens saturarem em mais do que 

um fator, optou-se pelo maior valor de loading e/ou pelo fator que melhor justificava a 

inclusão do item. 

No que concerne à consistência interna dos fatores da escala “Autoeficácia”, este indica 

que o fator 1 (itens: 18, 17, 4, 14) denominado “Autoeficácia social e na adversidade” 

apresenta um α =.660 e o fator 2 denominado “Iniciação e Persistência” (itens: 19, 15, 

20) um valor de α =.640 que são considerados aceitáveis (Pett, Lackey, & Sullivan, 

2003). 

Tabela 9 - Escala de Autoeficácia: Saturações Fatoriais 

Itens F1 F2 

18- Sinto que tenho dificuldades .. ,765  

17- Se encontro alguém interessante.. ,732  

4- Custa-me adaptar às coisas novas... ,654  

14- Desisto facilmente da maioria das coisas... ,642  

19- Cumpro sempre os compromissos que assumo...  ,796 

15- Sou capaz de realizar os meus planos...  ,756 

20- Sinto-me capaz de fazer muitas ...  ,727 

 

 

5.8.4.3  Autocontrolo  

 

Com o intuito de construir um indicador para o autocontrolo e a resolução de problemas 

procedeu-se à análise fatorial da escala “Estratégias de Enfrentamento e Autocontrolo” 

do IJEP. A análise fatorial inicialmente realizada com rotação varimax dos 20 itens desta 

escala sem forçar a nenhum fator, distribuiu os itens por 5 fatores. No entanto a sua 

distribuição não se agrupava em torno de nenhum constructo teórico bem definido e 

atingiam valores de saturação no limite de .30 ou abaixo deste. 

Com a análise do scree plot percebeu-se que os dados eram compatíveis com a 

escolha de 2 fatores. Com uma nova análise fatorial forçada a 2 fatores, o item 3 foi 

invertido e recodificado, apoiada nos resultados da análise fatorial (loadings negativos).  
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O valor de Kaiser-Meyer-Olkin foi de .805, o qual é considerado razoável ou médio 

(Pestana & Gageiro, 2005; Pett, Lackey, & Sullivan, 2003), e o teste de esfericidade de 

Bartlett X2 = 2325,508, o qual atinge um valor significativo (p < .05), pelo que se rejeita a 

hipótese nula e se confirma que as variáveis são correlacionáveis. 

A solução da análise retém no fator 1, denominado “Estratégias Centradas na 

Resolução do Problema e no Adiamento da Gratificação” os itens: 3, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 

20 e no fator 2, “Estratégias Centradas na Regulação Emocional e Impulsividade” 

pontuam os itens 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19. 

Quanto à consistência interna dos fatores da escala “Estratégias de Enfrentamento e 

Autocontrolo”, este indica que o fator 1 apresenta um α =.633 e o fator 2 um valor de α 

=.776 que são considerados aceitáveis.   

 
Tabela 10 - Escala de Estratégias de Enfrentamento e Autocontrolo: Saturações Fatoriais 

Itens F1 F2 

5- Sinto que, por vezes, vejo ... ,625  

2- Costumo fazer coisas ... ,598  

18 - Atiro-me ao ar ou dá-me ... ,593  

6- Preciso de me controlar para ... ,591  

13- Considero-me uma ... ,574  

16- Não consigo deixar ... ,557  

1- Fico nervoso facil... ,548  

14- Faço o que quero, quando quero... ,489  

4- Fico a pensar continuamente ... ,463  

10- Gasto com facilidade ... ,449  

19 - Meto-me na cama durante ... ,439  

8- Se algo me parece muito ... ,426  

15- Faço um plano de ação e ...  ,654 

20 - Tento fazer alguma ...  ,610 

12- Sei que esforçando-me ...  ,585 

7- Se fico aborrecido com alguma ...  ,536 

17 - Costumo pedir ajuda ...  ,499 
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11- Consigo controlar-me ...  ,494 

9- Consigo acalmar-me facilmente ...  ,433 

3- Gosto de ter experiencias novas.invert.  ,349 

 

5.8.4.4  Estilos de vinculação 

 

A medida de vinculação agrega os itens adaptados da Escala de Satisfação com o 

Suporte Social (Ribeiro, 1999), Inventário de Vinculação para Infância e Adolescência 

(Carvalho, Soares & Baptista, 2006) e da Child and Adolescent Social Support Scale - 

CASSS (Malecki, Demaray & Elliott, 2000), considerando a sensibilidade dos mesmos 

para avaliar da segurança e a insegurança das relações de vinculação.      

A solução da análise fatorial realizada com rotação varimax dos 11 itens da escala 

“Vinculação”, sem forçar a nenhum fator, distribuiu os itens por 4 fatores. As 

contribuições proporcionais dos quatro fatores para a variância explicada são de 19,7%, 

14,9%, 13,1% e 12.3% para cada um dos fatores, com um total de variância explicada 

pelos 4 fatores é de 60% cujo resultado está dentro dos limites científicos (Pett, Lackey, 

& Sullivan, 2003).  

Assim, o primeiro fator reúne um conjunto de itens relacionados com a “Vinculação 

Ansiosa/Ambivalente”; o segundo fator polariza os itens concernentes com a 

“Vinculação Segura/Amigos”; o terceiro fator os itens relativos a “Vinculação 

Segura/Pais”; e, por último, o quarto fator reúne os itens referentes a “Vinculação 

Evitante”. 

Quanto à consistência interna dos fatores da escala “Vinculação”, este indica que o fator 

1 (itens: 14, 18, 7, 4) apresenta α =.648 e o fator 2 (itens: 15, 1) um valor de α =  .467, o 

fator 3 (itens 6, 20) ficou com um α =.510 e o fator 4 (itens 16, 17, 2) um valor de α 

=.437 valores que poderão ser explicados através dos poucos itens pertencentes a 

estes fatores.  

Tabela 11 - Escala de Vinculação: Saturações Fatoriais 

Itens F1 F2 F3 F4 

14- Fico triste ao pensar que os meus  ... ,724    

 7- Gostava de ser mais próximo/a dos ... ,682    

 18- Preocupo-me com a possibilidade de ser ... ,662    
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 4- Preocupa-me saber se ... ,649 -,387   

 15- Os meus amigos ajudam-me quando ..  ,767   

1- Julgo que as pessoas ...  ,712   

 6- Julgo que meus pais têm orgulho ...   ,832  

 20- Sinto que os meus pais não ...   ,752  

 17- Não gosto nada de depender de ...  -,407  ,715 

 16- Prefiro ficar sozinho. Sou reservado...  ,313  ,693 

 2- Há momentos que me sinto só ... ,382  ,315 ,463 

 

 

5.8.4.5  Perceção de  suporte social  

 

Os indicadores de suporte social visam analisar a perceção sobre a qualidade do 

suporte social. A análise fatorial inicialmente realizada com rotação varimax dos 9 itens 

desta escala sem forçar a nenhum fator, distribuiu os itens por 3 escalas. Porém, a sua 

distribuição não se agrupava em torno de nenhum constructo teórico e atingiam valores 

de saturação no limite de .30 ou abaixo deste.  

Com a análise do scree plot percebeu-se que os dados eram compatíveis com a 

escolha de dois fatores. Com uma nova análise fatorial forçada a 2 fatores, os itens 8 e 

13 foram eliminados (devido aos loadings não atingirem os critérios definidos), ficando a 

escala constituída por 7 itens e dois fatores, sendo o fator 1 denominado de “Satisfação 

com os Pais” e o fator 2 “Satisfação com os Amigos”. A variância total explicada dos 

dois fatores é de 60,0%, sendo as contribuições de 36,8% e 23,1%, para cada um dos 

fatores respetivamente. 

Os dados relativos à consistência interna dos dois fatores da escala relevam que o fator 

1 (itens: 9, 19, 11, 3) apresenta um α =.813 e o fator 2 (itens: 12, 10, 5) um valor de α 

=.550, que poderá ser explicado através dos poucos itens pertencentes a este fator.  

 
Tabela 12 - Escala de Perceção com o Suporte Social: Saturações Fatoriais 

Itens F1 F2 

 9- Sinto-me satisfeito com a forma ... ,848  
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 11- Considero-me uma pessoa de sorte ... ,831  

 19- Gosto do que faço em conjunto com... ,817  

 3- Julgo que os conselhos que ... ,704  

12- Acho que os amigos não me procuram ...  ,812 

 10- Não tenho neste momento atividades ...  ,696 

 5- Não costumo sair com meus ...  ,680 

 
 

5.8.4.6  Satisfação com a escola/amigos da escola 

 

Os resultados da análise em componentes principais da matriz de intercorrelações dos 

18 itens desta escala forneceram resultados que indicam, de acordo com o scree test 

Catell, a retenção de cinco fatores. No entanto, a sua distribuição não se agrupava em 

torno de nenhum constructo teórico bem definido e atingiam valores de saturação no 

limite de .30 ou abaixo deste. 

A análise do scree plot sugeriu a retenção de três fatores. Com uma nova análise 

fatorial forçada a três fatores, os itens 14, 6 e 2 foram eliminados (devido aos loadings 

não atingirem os critérios definidos). As contribuições proporcionais dos três fatores 

para a variância explicada são de 21,0%, 20,6%, e 11,7% para cada um dos fatores, 

com um total de variância explicada pelos três fatores de 53,4% cujo resultado está 

dentro dos limites científicos (Pett, Lackey, & Sullivan, 2003).  

No que concerne a consistência interna dos fatores da escala “Satisfação com a 

escola/amigos da escola”, este indica que o fator 1 denominado “Satisfação com a 

Escola” (itens: 3, 4, 1, 12, 5) apresenta um α = .849 e o fator 2 “Satisfação com os 

Professores” (itens: 15, 16, 17, 10, 18, 7, 9) um valor de α =.851 e o fator 3 “ Satisfação 

com os Colegas da Escola” (itens 11, 8, 13) ficou com α =.673, cujo resultado está 

dentro dos limites científicos aceitáveis (Pett, Lackey, & Sullivan, 2003).  

 
Tabela 13 - Escala de Satisfação com a Escola/Amigos da Escola: Saturações Fatoriais 

 F1 F2 F3 

3- Gostaria de poder mudar de escola  ... ,835   

 4- Sinto-me pouco apoiado(a) na escola  ... ,777   
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1- Se pudesse escolher não frequentaria ... ,775   

12- Sinto que escolhi o curso errado e a escola.. ,737   

5- A escola não tem corrido tão bem como eu desejaria .. ,690   

13- Não gosto da maioria dos alunos da minha ... ,510  ,489 

15- Sinto que sou próximo dos meus professores...  ,829  

16- Se precisar de ajuda, sei que posso contar com os ...  ,819  

17- Sinto que os meus professores ...  ,818  

10- Sinto-me à vontade para conversar ...  ,742  

18- Sinto que me tratam de ...  ,652  

7- A maioria dos alunos da minha turma gosta    ,422 ,345 

11- Gosto da maioria dos meus colegas ...   ,808 

8- Nesta escola tenho bons momentos com ...   ,761 

9- As coisas que aprendo na escola ...  ,446 ,493 

 
 

5.8.4.7  Envolvimento com os pares e ocupação dos tempos livres 

 

Para a elaboração do indicador sobre o envolvimento com os pares, utilizou-se a análise 

das respostas dos sujeitos aos itens do IJEP que se debruçavam sobre a perceção que 

os jovens têm dos comportamentos antissociais e pró-sociais dos seus amigos, quer 

sejam do bairro onde habitam, quer sejam da escola que frequentam. Incluiu-se também 

questões relativas às formas de ocupação dos tempos livres dos jovens. Além de um 

conjunto de questões sobre a participação em associações, clubes, trabalhos ou 

estágios renumerados. 

 

5.8.5  Perspetivas de futuro 

 

O indicador de aspirações e planos de futuro dos jovens foi elaborado a partir da 

agregação de um conjunto de questões do IJEP que incidem sobre os projetos de vida a 

curto e a longo prazo (2 anos). Pretende-se com este indicador compreender quais são 

os projetos e expetativas de vida dos jovens inquiridos, bem como perceber de que 

forma estes se enquadram nas aspirações de transição para a vida adulta. 
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Os modelos e os pressupostos teóricos discutidos na primeira parte deste estudo 

conduzem a consideração da especificidade dos fatores pessoais, relacionais e 

contextuais no ajustamento psicossocial dos jovens. Entre as variáveis estudadas, o 

consumo de substâncias psicoativas, o insucesso no percurso escolar (reprovações 

e/ou abandono) e o envolvimento com pares desviantes surgem na literatura como 

fatores potenciadores de desajustamento psicossocial na adolescência e no início da 

idade adulta. A sua dinâmica parece contudo ser contrariada em favor da atuação de 

fatores pessoais e de contexto entre os quais são, com frequência, referidos: a 

perceção da autoeficácia e do autoconceito, às estratégias adaptativas face à situações 

adversas e o suporte social percebido da parte dos pares, pais e professores na escola. 

A ação destes fatores pode constituir-se numa proteção importante na medida em que 

se despoletam mecanismos de compensação ou de ativação de estratégias de resposta 

adequadas às situações de risco muito variadas ou, ainda, mecanismos de bloqueio que 

impedem e travam o impacto negativo dos primeiros e que, em conjunto, fortalecem a 

resiliência individual.     

Estas questões são abordadas neste capítulo, analisando-se a relação entre fatores de 

risco e proteção no ajustamento psicossocial dos jovens no contexto da amostra de 

alunos das Escolas Profissionais em estudo na área metropolitana do Porto.  

O estudo, neste capítulo, pretende responder especificamente aos objetivos 

previamente enunciados: a) explorar a relação entre risco e proteção com base na 

análise dos indicadores associados ao nível socioeconómico, percurso escolar, 

consumo de substâncias lícitas e ilícitas e envolvimento com pares desviantes, bem 

como da sua associação e interdependência com a perceção de autoeficácia geral, 

autoconceito, autocontrolo, estilos de vinculação e satisfação com o suporte social, com 

os pares e com a escola; b) avaliar a força que os fatores de proteção exercem no 

ajustamento psicossocial dos jovens; c) analisar a influência dos fatores de risco e 

proteção no ajustamento psicossocial dos jovens nas escolas profissionais. 

As relações entre fatores de risco e proteção e os mecanismos de mediação que 

influenciam o ajustamento psicossocial dos jovens nas Escolas Profissionais são 

apresentadas e discutidas nesta seção, onde procurar-se-á ainda testar as hipóteses 

deste estudo, designadamente: H1: Os fatores pessoais e contextuais de risco estão 

associados a desajustamentos psicossociais cujo efeito se atenua na presença de 

fatores de proteção. H2: A perceção de satisfação com a escola melhora ou aumenta o 

ajustamento psicossocial do jovem. 
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6.1  Categorias socioculturais 

 

O contexto sociocultural e familiar dos jovens foi analisado a partir da caraterização  

socioeconómica dos jovens inquiridos apresentada no capítulo anterior. Às variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo) juntaram-se as habilitações e a situação de emprego 

dos pais/encarregados de educação, a estrutura e composição do agregado familiar, a 

identificação de problemáticas de saúde mental, toxicodependência e/ou problemas 

com a justiça na família que, no seu conjunto, contribuíram para a criação do indicador 

sociofamiliar. 

Em seguida, os resultados obtidos serão apresentados com base na categorização dos 

indicadores ligados ao nível socioeconómico e percurso escolar, que inclui as 

motivações dos alunos e, finalmente, ao envolvimento dos pais na vida escolar dos seus 

educandos.  

 

6.1.1  Indicador socioeconómico do contexto familiar 

 

As variáveis socioeconómicas não apresentaram correlações significativas com nenhum 

dos outros indicadores. Uma análise mais pormenorizada dos itens que se englobaram 

no indicador socioeconómico (5.8.1.2), revela, porém, correlações estatisticamente 

significativas entre as habilitações académicas do pai e a prevalência dos consumos de 

drogas e o consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, (rs = .086, p <.028) e as 

habilitações académicas da mãe com consumo de heroína nos últimos 30 dias (rs = -

.085, p <.018) e durante toda a vida (rs =  -.089, p <.013). Estes resultados sugerem que o 

maior consumo de bebidas alcoólicas está relacionado ao maior nível de escolaridade 

do pai, enquanto o maior consumo de heroína atual e ao longo da vida está relacionado 

ao menor nível de escolaridade da mãe.  

 

6.1.2  Percurso Escolar 

 

Neste indicador engloba-se o grupo de questões relativas à frequência da educação 

pré-escolar e o registo de reprovações e/ ou abandono escolar ao longo da vida 

académica dos jovens. 

Relativamente ao percurso escolar dos participantes 78,4% (n= 636) frequentou a 

educação pré-escolar.  
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Do total da amostra 78,7% (n= 638) afirmou ter reprovado uma ou mais vezes, 

observando-se que as reprovações no 3º ciclo e secundário representam 

aproximadamente o dobro das que se observam nos dois primeiros ciclos académicos. 

Dos inquiridos que afirmaram ter reprovado uma ou mais vezes ao longo do percurso 

escolar apresenta-se na tabela 14 a distribuição percentual de reprovações por ciclo de 

escolaridade 

Tabela 14 - Distribuição das reprovações por ciclo de escolaridade 

 f %  

 1º Ciclo 178 21,9% 

2º Ciclo 147 18,2% 

3º Ciclo 382 47,2% 

Secundário 105 13,0% 

Curso Profissional 42 5,2% 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 

 

De referir ainda que 31,8% (n= 251) afirmaram que já houve um ano em que 

abandonaram a escola sem concluir o ano letivo, e destes, 26,9% (n= 68) afirmaram 

que abandonaram a escola no 3º ciclo e 68,8% (n= 174) no ensino secundário/curso 

profissional. 

Quanto à frequência no curso profissional, a maioria 62,5% (n= 499) frequenta pela 

primeira vez o ensino profissional; 22% (n= 176) já concluiu outro curso profissional 

antes do atual; 10,8% (n= 86) iniciou um outro curso mas abandonou sem o ter 

concluído. 

Tal como referido no capítulo anterior (5.8.2.1), optou-se por criar um indicador de 

percurso escolar de risco através do qual se discriminam 3 níveis de risco: “risco 1” que 

integra os alunos que nunca reprovaram e nunca abandonaram a escola (15,8%; n= 

127); “risco 2” que compreende os alunos que já reprovaram uma ou mais vezes 

durante o seu percurso escolar, mas nunca abandonaram a escola (52,4%; n= 421) e 

“risco 3” que agrega os alunos que reprovaram e abandonaram a escola uma ou mais 

vezes durante o seu percurso escolar (31,8%; n= 255). Ou seja, a grande maioria da 

amostra é composta por jovens que já reprovaram ou abandonaram a escola ou ambos, 

em algum momento da sua trajetória académica. 

Este indicador permite ainda verificar a existência de diferenças de idade 

estatisticamente significativas nos três grupos de jovens [U = 49656.000, p <.000], na 
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qual o grupo de jovens com idades até 18 anos são aqueles com maior incidência de 

percurso escolar com nível de “risco 1” (n= 101), ou seja nunca reprovaram, nem 

abandonaram, enquanto os jovens acima dos 18 anos são poucos (n= 24) neste nível. 

O percurso de “risco 2” (percurso com reprovações) agrega, com uma pequena 

diferença, a maioria dos jovens também com idades até 18 anos (n= 224), acima dos 18 

anos são um pouco menos (n= 189). Em contrapartida, são os jovens com idades acima 

dos 18 anos que agrupam, na maioria, o percurso escolar de nível “risco 3” (n= 174), 

enquanto que os jovens com idades até 18 anos são bem menos (n= 73).  Portanto, 

estes dados registam que são os jovens mais velhos que apresentam maior risco 

escolar.  

Quanto ao sexo, as diferenças encontradas não atingiu significância estatística. A 

maioria dos jovens que nunca reprovou ou abandonou (risco 1) são de raparigas (n= 

79), sendo os rapazes pouco mais de metade das raparigas (n= 47). Já no nível de 

“risco 2” a diferença de rapazes (n= 214) e raparigas (n= 205) é menor Relativamente 

ao grupo no nível de “risco 3” a amostra é igual de rapazes (n= 127) e raparigas (n= 

127). Logo, na generalidade, o percurso escolar dos rapazes apresenta-se mais 

comprometido quer por serem menos os rapazes que pertencem ao “risco 1”, mas 

também por serem mais os rapazes que incidem no nível de “risco 2”. 

 

6.1.3  Envolvimento dos pais na vida escolar 

 

Como é referido anteriormente, optou-se por incluir o envolvimento dos 

pais/encarregados de educação no processo escolar dos seus educandos no indicador 

de risco associado ao percurso escolar.  

Dos jovens inquiridos, a maioria 63,6% (n= 507) afirmou que os pais perguntavam pelas 

notas sempre; 49,6% (n= 397) afirmou que os pais iam às reuniões da escola sempre; 

57,3% (n= 457) declarou que quando iam mal na escola, os pais mostravam-se 

zangados sempre. Contudo, 39,4% (n= 311) refere que os pais nunca os ajudaram a 

estudar.  

Tabela 15 - Distribuição das dimensões do envolvimento dos pais na vida escolar 

              Nunca                       Quase sempre                           Sempre 

 f % F % f %  

  Falar com a professora 80 10,0% 374 46,9% 342 42,9% 

Perguntar pela nota 47 5,9% 242 30,4% 507 63,6% 

Participar das reuniões 90 11,3% 312 39,0% 397 49,6% 
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Ajudar a estudar 311 39,4% 321 40,6% 157 19,9% 

Zangavam-se  quando iam 

mal na escola 

71 8,8% 269 33,7% 457 57,3% 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 

 

Por sua vez, regista-se na generalidade uma correlação negativa, estatisticamente 

significativa, entre o envolvimento dos pais e o percurso escolar de risco. Dos seis itens, 

quatro revelam que a diminuição do risco no percurso escolar está associada ao 

interesse dos pais pelas notas (rpb = -.143, p < .000); à participação dos pais nas reuniões 

de escola (rpb = -.154, p < .000); ao apoio ao estudo pelos pais (rpb = -.123, p < .001) e, 

finalmente, à expressão de desagrado dos pais perante o insucesso escolar (rpb = -.092, 

p < .009). Estes dados revelam que a percepção dos jovens relativamente ao maior 

envolvimento dos pais está associada a níveis de risco no percurso escolar mais baixos.  

 

6.1.4  Cursos profissionais 

 

Relativamente aos cursos profissionais, para a maioria dos inquiridos 62,5% (n= 499) é 

a primeira vez que frequenta um curso profissional. Já 22% (n= 176) fez e concluiu 

outro curso profissional.  

Procurou-se ainda saber quais eram as motivações dos jovens inquiridos para 

frequentarem os cursos profissionais. De referir que, do total da amostra, 74,4% (n= 

586) assegurou que a escolha se prendeu com o facto de ser um curso prático; 47,1% 

(n= 369) apontou que o motivo se devia ao curso profissional ser mais breve (terminar 

mais rápido) que o ensino secundário; 74,3% (n= 589) considerou que o curso 

profissional dá mais garantias de arranjar emprego; e, 52,4% (n= 411) optou pelo curso 

profissional por ser um curso que oferece ajudas de custo. 

Como se pode observar ainda, 84,7% (n= 679) não associam nenhum motivo em 

particular, afirmando que frequentam um curso profissional por vontade própria. 

 

6.2   Risco e Proteção: Fatores sócio-pessoais 

 

Os fatores condicionantes de vulnerabilidade ao desenvolvimento de comportamentos e 

atitudes de risco psicossocial nos jovens, bem como os elementos protetivos presentes 

na dinâmica de ajustamento orientaram o desenho metodológico das análises que se 
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seguem. Tal como exposto, no referencial teórico deste estudo, os fatores de risco e 

proteção serão examinados concomitantemente. Assim, nos tópicos que se seguem 

serão realizadas análises pormenorizadas da associação das variáveis em estudo, sem 

que se pretenda inferir relações de causalidade entre estas. 

Na generalidade, a análise das correlações entre as diferentes variáveis associadas ao 

risco (indicador de risco sociofamiliar, percurso escolar de risco, prevalência de 

consumo de substâncias psicoativas e envolvimento com pares desviantes, etc.) e à 

proteção (perceção de autoeficácia, autoestima, autocontrolo, satisfação com o suporte 

social, com os pares e com a escola), aponta para a presença de relações 

estatisticamente significativas entre a maioria dos indicadores de risco e proteção, 

indicando a interdependência da maioria das variáveis analisadas. 

 

6.2.1  Motivação para estudar 

 

No que concerne à motivação para concluir o curso que se encontra a frequentar, nota-

se que 73,7% (n= 582) dos jovens inquiridos aponta como “totalmente verdadeiro” que a 

motivação para o estudo é alimentada pelo desejo de arranjar um emprego (ver tabela 

16):  

Tabela 16 - Motivação para estudar e concluir o curso 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relativamente às diferenças entre sexos, os rapazes referem menos o desejo de 

terminar o curso com o propósito de obter um curso superior [t (775) = 4.118, p < .002]. 

Também os rapazes negam que a importância que os pais dão à educação constitua 

uma motivação para terminarem o curso [t (773) = 342, p <  .004]. 

  f % 

 Desejo de arranjar um emprego  582 73,7% 

Desejo de obter um curso mais rápido 482 61,4% 

Apoio e incentivo da Família 392 50,0% 

Importância que os pais dão à educação  341 43,8% 

Desejo de continuar a estudar (superior) 288 36,9% 

Obrigação 216 27,7% 

Ajuda de custo  210 26,9% 

Apoio e incentivo dos colegas 141 18,1% 

Apoio e incentivo dos professores 180 23,3% 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 
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Quanto às diferenças relacionadas com a idade dos jovens, os jovens com idades até 

18 anos [t (767) = 2.987, p < .000] expressam menor desejo de terminar de estudar o 

mais rápido possível a fim de obter um curso profissionalizante. É também o grupo dos 

mais novos que evidencia menos motivação para terminar o curso ou desejo de arranjar 

um emprego [t (772) = 1.615, p < .001]. 

 

6.2.2  Consumo de álcool e drogas entre os jovens estudantes das escolas 

profissionais 

 
Tal como referido no capítulo V (5.8.3), a estimativa da prevalência dos consumos entre 

os jovens inquiridos seguiu a indicação sobre os intervalos temporais habitualmente 

considerada nos estudos epidemiológicos sobre o consumo de substâncias lícitas e 

ilícitas, reportando as frequências destes consumos ao longo da vida, no último ano e 

nos últimos 30 dias. 

 

6.2.2.1  Prevalência do consumo de álcool 

 

Assim, no que concerne à prevalência do consumo de álcool, nota-se que 32,4% (n= 

224) consumiu de uma a três vezes na semana em que respondeu ao questionário. A 

ausência de consumo de bebidas alcoólicas mais estável aparece associada aos 21,7% 

(n= 160) de jovens que diz não ter consumido bebidas alcoólicas no último ano (ver 

tabela 17).  

Tabela 17 -Prevalência do Consumo de álcool 

  No último ano                              Nos últimos 30 dias                     Nesta semana 

 f % F % f % 

 Nenhuma 160 21,7% 237 32,8% 423 61,1% 

De 1- 3 vezes 166 22,5% 299 41,4% 224 32,4% 

De 4- 6 vezes 355 43,2% 158 21,9% 26 3,8% 

Quase todos os dias 56 7,6% 29 4,0% 19 2,7% 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 

  

Nas diferenças entre os dois sexos regista-se uma única diferença significativa 

relacionada com o consumo de álcool na última semana, [t (686) = 4.168, p <.000], 

revelando que os são os rapazes que afirmam ter consumido mais bebidas alcoólicas.  
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Já em relação à idade, as correlações estatisticamente significativas entre as idades e o 

consumo de bebidas alcoólicas no último ano (rpb = .097,  p <.010), nos últimos 30 dias 

(rpb = .114, p <.002) e  nesta semana (rpb = .093, p <.015),  levam a concluir que são os 

jovens com idades acima dos 18 anos que apresentam maior frequência do consumo de 

bebidas alcoólicas. 

Dos jovens que afirmaram ter consumido bebidas alcoólicas, 35,5% (n= 274) admitiu 

ter-se embriagado uma a três vezes no último ano. Este valor percentual é ligeiramente 

inferior quando se considera o último mês, tendo 20,6% (n= 139) afirmado ter-se 

embriagado  uma a três  vezes nos últimos 30 dias (ver tabela 18).  

 

Tabela 18 - Prevalência da bebedeira 

  No último ano                              Nos últimos 30 dias                     Nesta semana 

 f % F % f % 

 Nenhuma 361 46,8% 493 72,9% 610 93% 

De 1- 3 vezes 274 35,5% 139 20,6% 30 4,6% 

De 4- 6 vezes 120 15,5% 37 5,5% 8 1,2 % 

Quase todos os dias 17 2,2% 7 0,9% 8 1,2 % 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 

 

De igual modo, as diferenças entre os sexos [t (669) = 2.378, p < .001] permitem 

observar que foram os rapazes que afirmaram ter-se embriagado mais vezes  no último 

ano. Quanto à idade, são ainda os jovens com idades acima dos 18 anos que registam 

estados de embriaguez com maior frequência no último ano (rpb = .113, p < .002). 

As correlações entre o consumo de álcool, a embriaguez e o percurso escolar de risco 

revelam associações positivas estatisticamente significativas. Qualquer das categorias 

relativas aos consumos de álcool no último ano (rpb = .185, p < .000), nos últimos 30 dias 

(rpb = .719, p < .000) e nesta semana (rpb = .486, p <. 000) à frequência dos estados de 

embriaguez aos estados de  no último ano (rpb = .601, p < .000), nos últimos 30 dias (rpb = 

.371, p < .000) e nesta semana (rpb = .191, p < .000) são sugestivas de que quanto maior é 

a frequência dos consumos de álcool e dos estados de embriaguez ao longo da vida, 

recentes e atuais maior é  o percurso de risco escolar. 
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6.2.2.2  Prevalência do consumo de substâncias psicoativas  

 
Quanto à prevalência do consumo de drogas é assinalável que quase metade da 

amostra (46,7%, n= 378) tenha referido já ter consumido cannabis/haxixe várias ou 

muitas vezes. Nesta categoria, 2,1% (n= 17) consumiu anfetaminas, 3,6% (n= 29) 

cocaína e 5,1% (n= 41) ecstasy. No quadro abaixo, expõem-se apenas os resultados 

dos jovens que afirmaram ter experimentado drogas pelo menos uma vez durante toda 

a vida (ver tabela abaixo).  

 

Tabela 19 - Distribuição dos consumos de substâncias psicoativas durante toda a vida 

         Experimentei uma vez               Experimentei várias vezes      Experimentei  muitas vezes 

 f % f % f % 

 Cannabis/Haxixe 112 14,1% 160 20,1% 218 27,4% 

Anfetaminas 14 1,8% 17 2,1% 9 1,1% 

Cocaína 22 2,8% 19 2,4% 10 1,3% 

LSD 18 2,2% 15 1,9% 10 1,3% 

Heroína 8 1,0% 4 0,5% 0 0% 

Cogumelos  26 3,3% 10 1,3% 7 0,9% 

Ecstasy 27 3,4% 28 3,5% 13 1,6% 

Tranquilizantes 22 2,8% 9 1,1% 7 0,9% 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 

 

No que diz respeito à diferença entre os grupos etários, regista-se um aumento 

estatisticamente significativo do consumo de anfetaminas entre os jovens com idades 

acima de 18 anos [t (779) = 1.582, p < .002]. Igual tendência é registada no consumo de 

cocaína [t (780) = 1.519, p < .004]. São, por conseguinte, os jovens com idade superior 

a 18 anos que afirmaram consumir mais anfetaminas e cocaína. Quanto ao risco no 

percurso escolar, o estabelecimento de correlações positivas, estatisticamente 

significativas, encontra-se associado à frequência dos consumos de cannabis/haxixe ao 

longo da vida (rs = .241, p < .000). O mesmo ocorre em relação à prevalência do consumo 

de anfetaminas (rs = .165, p < .000), cocaína (rs = .201, p < .000), LSD (rs = .171, p < .000), 

cogumelos mágicos (rs = .179, p < .000) e ao ecstasy (rs = .148, p < .000). 

No que concerne ao consumo de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias, a 

cannabis/haxixe é novamente a droga mais consumida, sendo que 9,3% (n= 75) dos 

jovens pesquisados afirmou ter consumido uma a cinco vezes último mês (ver quadro 

20). As diferenças de idade surgem associadas ao consumo de drogas nos últimos 30 
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dias [t (784) = 1.883, p < .004], sendo sugestivas de níveis de consumo recentes entre 

os jovens com idades acima de 18 anos.  

Por sua vez, a relação dos consumos e risco no percurso escolar revela resultados 

estatisticamente significativos. O risco no percurso escolar está associado a maior 

frequência de consumo de cannabis/haxixe nos últimos 30 dias (rs = .170 , p < .000). O 

mesmo ocorre em relação ao consumo de anfetaminas (rs = .121, p < .000), cocaína (rs = 

.137, p < .000), LSD (rs = .115, p < .001) e cogumelos mágicos (rs = .102, p < .000), sendo os 

jovens que apresentam  consumos destas drogas mais recentemente que apresentam 

maior risco escolar.  

 

Tabela 20 - Distribuição dos consumos de substâncias psicoativas nos últimos 30 dias 

          Uma vez                    1-5 vezes           Quase todos os dias      Todos os dias 

 f % F % f % f % 

 Cannabis/Haxixe 18 2,2% 86 10,7% 75 9,3% 60 7,5% 

Anfetaminas 2 0,3% 10 1,3% 1 0,1% 2 0,3% 

Cocaína 3 0,4% 9 1,1% 3 0,4% 2 0,3% 

LSD 4 0,5% 8 1,0% 2 0,3% 2 0,3% 

Heroína 2 0,3% 1 0,1% 2 0,3% 2 0,3% 

Cogumelos  1 0,1% 2 0,3% 2 0,3% 2 0,3% 

Ecstasy 7 0,9% 6 0,8% 2 0,3% 2 0,3% 

Tranquilizantes 3 0,4% 4 0,5% 3 0,4% 3 0,4% 

Nota
.a 

Respostas múltiplas 

 

Relativamente aos hábitos de consumo apontados pelos jovens, a droga 

predominantemente mais consumida, é mesmo a cannabis/haxixe com 45,3% (n= 367). 

Quanto ao local de consumo, 27,4% (n= 222) dos jovens referiu consumir sempre na 

rua com os amigos, 14,4% (n= 117) respondeu ter consumido nas discotecas e bares, 

ocasionalmente. E ainda ocasional (13,4%, n= 109) parece ter sido o consumo na 

escola com os amigos.  

Quanto à idade de início dos consumos de substâncias lícitas e ilícitas, 51,1% (n= 226) 

ou seja, pouco mais de metade dos jovens da amostra referiu ter iniciado os consumos 

ou consumir cannabis/haxixe entre os 14 e os 16 anos, sendo que 24,7% (n= 124) dos 

jovens que consomem álcool e 29,3% (n= 139) dos que fumam tabaco iniciaram estes 

consumos entre os 10 e os 13 anos (ver tabela 21).  
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Tabela 21 - Distribuição da idade de início dos consumos de substâncias psicoativas 

   Menos de 10 anos         10-13 anos                  14-16 anos               Mais de 16 anos 

     f    %     F    %      f % f % 

 Cannabis/Haxixe 6 1,4% 63 14,3% 226 51,1% 147 33,3% 

Anfetaminas 6 12,5% 3 6,3% 8 16,7% 31 64,6% 

Cocaína 6 11,3% 4 7,5%    8 1,0% 35 66,0% 

LSD 6 14,6% 3 7,3% 5 12,5% 27 65,9% 

Heroína 8 42,1% 2 10,5% 2 10,5% 7 36,8% 

Cogumelos  7 17,9% 2 5,1% 9 23,1% 21 53,8% 

 Ecstasy 7 10,8% 5 7,7% 14 21,5% 39 60,0% 

 Tranquilizantes 8 19,0% 4 9,5% 14 33,3% 16 38,1% 

 Álcool  11 2,2% 124 24,7% 275 54,7% 93 18,5% 

 Tabaco 16 3,4% 139 29,3% 257 54,2% 62 13,1% 

 Nota
.a 

Respostas múltiplas 

 
 É ainda o grupo dos jovens com idade acima de 18 anos que refere ter iniciado o 

consumo de cannabis/haxixe mais tarde. A mesma associação é encontrada entre a 

idade atual e a idade de início dos consumos de cocaína (rpb = .307, p < .028), 

tranquilizantes (rpb = .356, p < .022), álcool (rpb = .153, p < .001) e o início do consumo de 

tabaco (rpb = .157, p < .001).  

Questionados se alguma vez tentaram parar de consumir, 29,9% (n= 142) afirmou ter 

tentado e conseguido parar de consumir. Contudo, 22,1 % (n= 105) assumiu que não 

pretende parar de consumir. Finalmente, 14,1% (n= 67) afirmou que nunca tentou e 

8,0% (n= 38) admitiu que tentou parar e não conseguiu.  

 Nesta questão, a análise à diferença entre sexos sugere que foram os rapazes que 

mais tentaram parar de consumir drogas [t (472) = 2.727, p < .001]  . 

Dos jovens que afirmaram que conseguiram parar de consumir, a maioria destes, ou 

seja, 40,2% (n= 90) estão sem consumir há 1 - 2 anos e 21,4% (n= 48) estão 

abstinentes dos consumos há 7 – 12 meses. 
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6.2.3  Indicadores de Ajustamento Psicossocial 

 

Com o intuito de proceder à análise pormenorizada das relações entre cada um dos 

fatores de risco e de proteção discutidos neste estudo e a sua influência em termos de 

ajustamento psicossocial, nesta seção trataremos de analisar os padrões de interação 

entre estes mesmos fatores. 

A operacionalização do indicador de ajustamento psicossocial baseou-se nos dados 

obtidos a partir das variáveis estudadas no presente estudo empírico. Esta escolha teve 

em consideração os resultados de investigações realizadas na área do desenvolvimento 

humano, sobretudo aquelas que se debruçam sobre a ótica bioecológica de 

Bronfenbrenner e na abordagem transacional (Sameroff, 1983; Sameroff, 1999; 

Sameroff, Bartko, Baldwin & Seifer, 1999) que foi discutida no capítulo III deste estudo. 

A matriz conceptual dos modelos de Bronfenbrenner (1979) e Sameroff (1983) assenta 

na influência dos contextos e das interações que determinam transações e explicam o 

curso do desenvolvimento ao longo da vida. Quer do lado da biologia quer do meio, a 

diversidade de caraterísticas será sucessivamente ampliada, modificada, condicionada 

pelas várias circunstâncias que durante o ciclo vital se colocam como possibilidades que 

podem induzir processos de risco e proteção.  

Ambas as perspetivas, a bioecológica e a transacional defendem que as interações 

entre a pessoa e os diversos elementos do contexto geram processos de influência 

mútua de forma não linear e dinâmica. Estas interações têm expressão e significado 

diferentes em função do momento em que ocorrem, da sua duração e do tempo 

histórico em que têm lugar. Desta multiplicidade de processos e relações em constante 

alteração é possível hipotetizar que o ajustamento individual será o resultado desta 

complexidade de influências e das variações que ao longo do tempo se desenharão 

através da sua confluência.     

No presente estudo, as variáveis que designam caraterísticas individuais e relacionais 

simultaneamente sendo reveladoras de percursos de desenvolvimento distintos, 

passam a ser consideradas como indicadores de ajustamento psicossocial. Na tabela 

22 apresentamos as variáveis que se associam aos indicadores de ajustamento que 

serão analisados nesta investigação e os itens do inquérito que estão na sua origem. 
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Tabela 22 - Indicadores de Ajustamento Psicossocial 

 
Indicadores de Ajustamento 

 
Escalas e Subescalas do IJEP 
 

 
Autoperceção 

 
Subescalas: “Autoconceito” e “Autoestima social” - IJEP 
– 4.1 (anexo 1) 
 

Autoeficácia Subescalas: “Autoeficácia social e na Adversidade” e 

“Iniciação e Persistência” -IJEP – 4.1 (anexo 1) 

 

Autocontrolo  Subescalas: “Estratégias centradas na Resolução do 

Problema e no Adiamento da Gratificação ” e “Estratégias 

centradas na Regulação Emocional e Impulsividade” – IJEP 

– 4.2 (anexo 1) 

 

Vinculação Subescalas: “Vinculação Ansiosa/Ambivalente”, 

“Vinculação Segura/Pais”, “Vinculação Segura/Amigos” e 

“Vinculação Evitante” – IJEP – 5.1 (anexo 1) 

 

Perceção de Satisfação com o Suporte 

Social 

Subescalas: “Satisfação com os Pais” e “Satisfação com 

os Amigos” – IJEP – 5.1 (anexo 1) 

 

Satisfação com a Escola Subescalas: “Satisfação com a Escola”, “Satisfação com os 

Professores” e “Satisfação com os Colegas da Escola” – 

IJEP – 5.2 (anexo 1) 

 

Expetativa face ao Consumo de Álcool e 

outras Drogas 

Subescalas: “Expetativas de Consumo Centradas na 

Regulação das Emoções”, “Expetativas de Consumo 

Centradas no Alívio do Tédio” - IJEP – 3.13 (anexo 1) 

 

Motivos para a Reprovação Subescala: “Apoio dos Amigos e Familiares”, 

“Envolvimento com a Escola e os Professores “Motivações 

Pessoais” - IJEP –2.3 (anexo 1) 

 

Motivos para o Abandono Escolar “Apoio dos Amigos e Familiares”, “Envolvimento com a 

Escola e os Professores “Motivações Pessoais”  – IJEP –

2.6 (anexo 1) 

 

Envolvimento dos Pais na Vida Escolar Escala - IJEP – 2.7 (anexo 1) 

Ocupação dos Tempos Livres Escala - IJEP – 6.2 e Questões 6.3, 6.4, 6.5 (anexo 1) 
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Pares Desviantes Escala - IJEP – 6.1 (anexo 1) 

Motivos para Concluir o Estudo Escala - IJEP – 7.1 (anexo 1) 

Perspetiva de Futuro Escala - IJEP – 7.2 (anexo 1) 

 

 

6.2.3.1   Autoperceção e autoeficácia 

 
Relativamente às representações associadas à imagem e à valorização dos atributos 

pessoais, das análises efetuadas às subescalas, registam-se somente uma relação 

estatisticamente significativa entre o sexo e o autoconceito, (rpb = .080, p < .024),  que se 

revela a favor das raparigas e sugere que estas têm uma imagem mais positiva de si 

próprias, por comparação ao grupo dos rapazes. Por seu turno, não se observam 

correlações com a idade, levando a concluir que a autoperceção se mantém estável nos 

grupos etários que integram a amostra em estudo. 

Das correlações realizadas entre a subescala da autoperceção e as demais subescalas 

de medidas da autoestima e da vinculação, observa-se que o Autoconceito está positiva 

e significativamente correlacionada com a subescala da Autoestima social, (r = .184, p < 

.000), conforme o esperado. De modo coerente a direção da correlação indica que a um 

autoconceito maior está associada a uma maior autoestima social. O mesmo ocorre em 

relação às duas subescalas de autoeficácia, respetivamente (r = .254, p < .000; r = .494, 

p < .000) e às medidas de estratégias centradas na resolução do problema e no 

adiamento da gratificação (r = .289, p < .000), da vinculação segura com os pais (r = 

.341, p < .000), satisfação com os pais (r = .375, p < .000) e satisfação com os amigos (r 

= .216, p < .000). Assim, um maior nível de autoconceito está relacionado ao melhor 

sentido de autoeficácia geral, ao uso de estratégias de resolução de problemas 

centradas nos problemas, ao vínculo seguro com os pais e à satisfação com o suporte 

familiar e social.  

De modo congruente com a direção anteriormente descrita, a segunda subescala que 

convencionou-se designar por autoestima social (ver 5.8.4.1), registou correlações 

positivas e significativas com as subescalas de autoeficácia - iniciativa e persistência (r 

= .149, p < .000), de estratégias centradas nas emoções/ impulsividade (r = .309, p < 

.000), de vinculação ansiosa/ambivalente (r = .270, p < .000), de vinculação segura com 

os pais (r = .223, p < .000), de vinculação evitante (r = .364, p < .000) e de satisfação 

com os amigos (r = .334, p < .000). As relações aqui observadas permitem concluir que 
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a um maior nível de autoestima social se associa ao sentimento de maior autoeficácia 

na realização de tarefas e maior satisfação com os amigos. As correlações da 

autoestima social com as subescalas de vinculação não se diferenciam entre si. 

Independentemente da perceção que o jovem tem da qualidade do vínculo com as 

figuras parentais (os vínculos seguro, ansioso ou evitante) a autoestima social não 

revela qualquer alteração na direção da correlação.   

 

6.2.3.2  Autocontrolo e expetativas face ao consumo  

 
Relativamente às expetativas de consumo de álcool e outras drogas regista-se a 

correlação negativa e significativa da subescala de expetativas de consumo centradas 

na regulação das emoções e o indicador de percurso escolar de risco  (rpb = -.141, p < 

.000). Sendo que, de acordo com a cotação dos itens desta subescala, conclui-se que 

quanto menor o risco no percurso de escolar, menor é a crença sobre os consumos 

focadas na regulação emocional. Ou seja, uma correlação negativa sugere que a 

perceção crítica dos consumos está associada a percursos escolares de baixo risco e 

ainda que são os jovens com maior sucesso escolar que apresentam perceção mais 

crítica face às expetativas de consumo de drogas que visam a regulação das emoções.  

Ainda quanto às expetativas de consumo centradas na regulação das emoções, esta 

correlaciona-se com a autoeficácia social e na adversidade (r = -.110, p < .001), 

estratégias focadas no problema e adiamento da gratificação (r = -.116, p < .001) e na 

vinculação segura com os pais (r = -.121, p < .001). Assim, em coerência com a cotação 

desta subescala, uma perceção mais crítica dos consumos corresponde a níveis mais 

elevados de autoeficácia, vinculação segura com os pais e maior uso de respostas 

centradas no problema,  

Quanto à subescala expetativas de consumo centrada no alívio do tédio notam-se 

correlações negativas significativas com as subescalas da autoeficácia: Autoeficácia 

social e na adversidade (r = -.119, p < .001) e Autoeficácia na iniciação e persistência (r 

= -.109, p < .002). Portanto, e seguindo a cotação destas subescalas, há associação 

entre a maior perceção de autoeficácia geral e a maior criticidade quanto às crenças 

dos consumos centradas no alívio do tédio.  

Já as correlações entre a subescala Estratégias focadas no problema e adiamento da 

gratificação também se registaram resultados significativos com as subescalas da 

autoeficácia: Autoeficácia social e na adversidade (r = .230, p < .000) e Autoeficácia na 

iniciação e persistência (r = .286, p <.000), Vinculação segura com os amigos (r = .251, 
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p < .000), Vinculação segura com os pais (r = .205, p < .000), Satisfação com os pais (r 

= .238, p < .000) e Satisfação com os amigos (r = .168, p < .000). Logo, existe 

associação entre a maior utilização o autocontrolo e regulação face aos problemas com 

a boa perceção de autoeficácia, vinculo seguro e contentamento na relação com o 

suporte social. 

 

 6.2.3.3  Satisfação com o suporte social: família e amigos  

 
 
Globalmente, os indicadores de satisfação com os pais registaram correlações 

estatisticamente significativas com as dimensões da vinculação segura com os pais (r = 

.618, p < .000) e com os amigos (r = .402, p < .000), respetivamente. De forma 

coerente, uma maior satisfação na relação com os pais associa-se a ambos os padrões 

de vinculação segura, estendendo-se dos pais aos amigos. 

Relativamente à satisfação com o suporte social, nomeadamente pelo apoio familiar e 

dos amigos, destacam-se ainda as correlações significativas com os padrões de 

vinculação ansiosa/ambivalente (rpb = .087, p < .013) e a vinculação evitante (rpb = .074, p < 

.035). Por sua vez, as correlações diferenciam-se de acordo com o sexo, apresentando 

os rapazes maiores vinculações inseguras e evitantes.  

Da análise da matriz de correlações, evidencia-se, de forma coerente, que a maior 

satisfação com os pais corresponde ao decréscimo do risco no percurso escolar (rpb = 

.098, p <.005. Já a correlação com a idade revela que os jovens mais velhos têm uma  

perceção de contentamento com o suporte parental mais baixa  (rpb = .076, p < .032). O 

aumento de idade está ainda correlacionado com a vinculação segura com os amigos 

(rpb = .081, p < .022), registando-se no grupo de jovens com idades acima dos 18 anos 

uma quebra menor no padrão da vinculação segura com os amigos. São, por sua vez, 

os mais novos que se percecionam vinculados aos amigos de forma mais evitante (rpb = 

.084, p < .018). 

A vinculação correlaciona-se também com os estilos de confronto (vulgo coping), 

registando-se correlações estatisticamente significativas entre as subescalas da 

vinculação ansiosa/ambivalente (r = .241, p < .000) e a subescala da vinculação evitante 

e a subescala de estratégias centradas na regulação emocional e impulsividade (r = 

.268, p < .000), apontando para uma  associação entre a maior perceção de vinculação 

insegura com a maior utilização de respostas emocionais e impulsivas no confronto com 

os  problemas.  
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Consoante à subescala de satisfação com os pais registaram-se correlações 

significativas com as subescalas Vinculação segura com os pais r = .618; p < .000 e 

vinculação segura com os amigos (r = .402; p < .000). Então, maior perceção de 

satisfação parental está associada a maior perceção de vinculação segura com o 

suporte social. 

De modo coerente, os indicadores de satisfação com os amigos revelam correlações 

estatisticamente significativas para a vinculação segura com os pais (r = .302, p < .000),  

e amigos (r = .123, p < .000). Contudo, a correlação mais elevada da satisfação com os 

amigos regista-se com o padrão ansioso/ambivalente (r = .513, p < .000). Logo, também 

a maior satisfação com os amigos está relacionado a maior perceção de vinculação 

segura com o suporte social, apesar de também apresentar maior estilo de vinculação 

ansiosa/ambivalente. 

 Finalmente, vinculação segura com os amigos (r = .210, p < .000) e com os pais (r = 

.223, p < .000) e a perceção de satisfação na relação com os pais (r = .141, p < .000) e 

amigos (r = .323, p < .000) encontraram-se significativamente correlacionadas com as 

subescalas da autoeficácia social e na adversidade. O mesmo ocorre com a subescala 

da autoeficácia: iniciação e persistência que também está significativamente 

correlacionada com as subescalas vinculação segura com os amigos (r = .194, p < 

.000), vinculação segura com os pais (r = .259, p < .000), satisfação com os pais (r = 

.1267, p < .000) e satisfação com os amigos (r = .173, p < .000). Portanto, são os jovens 

com melhor perceção de autoeficácia geral que apresentam associação com a melhor 

satisfação com o suporte social. 

 

6.2.3.4   Percurso académico e satisfação com a escola 

 
 
Aponta-se ao nível das correlações estatisticamente significativas entre a satisfação 

com a escola e as demais subescalas e itens relações de sinal contrário. Destaca-se 

que a cotação dos itens nestas subescalas foi invertida, e a correspondência estabelece 

que uma pontuação mais elevada equivale à perceção de menor ajustamento 

psicossocial. 

Assim, as correlações entre motivos para a reprovação centrado no envolvimento com a 

escola e professores (rpb = -.120, p < .002), os motivos pessoais para o abandono (rpb = -

.153, p < .018) e o sexo que apontam as raparigas com resultados significativos. No 

cômputo geral, dos motivos para a reprovação é o pouco envolvimento com a escola e 
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com os professores que mais se relaciona com as raparigas. O mesmo ocorre no 

abandono escolar, no qual são as raparigas que mais abandonam por motivos pessoais. 

Quanto aos motivos para concluir o curso e ao grupo idade verifica-se correlação 

negativa significativa entre os itens “desejo de obter um curso profissionalizante o mais 

rápido possível” (rpb = -.107, p < .003) e “desejo de continuar a estudar para obter um grau 

académico” (rpb = .085, p < .018), no qual, de acordo com a cotação desta escala, são os 

jovens mais velhos que desejam terminar o curso mais rápido enquanto que os mais 

novos apontam o desejo de seguir para um curso superior.  

A variável sexo permite diferenciar os desejos para os grupos de raparigas e rapazes, 

mostrando que são as raparigas a manifestarem maior “desejo de continuar a estudar 

para obter um grau académico” (rpb = -.146, p < .000), no qual, de acordo com a cotação 

deste, são as raparigas que pretendem seguir mais para o ensino superior.  

O risco no percurso escolar (reprovações e/ou abandono) está por sua vez 

correlacionado com os itens “desejo em continuar a estudar para obter um grau 

académico” (rpb = .134, p < .000) e “importância que os teus pais dão à escola” (rpb = .115, 

p < .001). Assim, de acordo com a cotação destes itens, são os jovens com maior 

percurso escolar de risco (risco 3) que afirmam não pretender prosseguir estudos de 

nível superior, nem reconhecem que a sua motivação para concluir um curso o apoio 

venha da importância que os pais dão ao estudo. 

As correlações estatisticamente significativas para a satisfação com os professores 

revelam uma relação com o grupo etário, apontando os jovens mais velhos como menos 

satisfeitos com os professores (rpb = .084, p < .018). Ambas a satisfação com os 

professores (rpb = .77, p < .030) e a satisfação com a escola (rpb = .090, p < .011)  

diferenciam-se em função do sexo revelando que são os rapazes os menos satisfeitos 

com a escola e com os professores. 

A satisfação com a escola apresenta correlações estatisticamente significativas com um 

grande número de indicadores de ajustamento pessoal e interpessoal (cotação invertida 

revelando mais dificuldade de ajustamento). Respetivamente, as correlações com o 

autoconceito (r = - .111, p < .001), a autoestima social  (r = -.228, p < .000), a 

autoeficácia social e adversidade (r = -.219, p < .000), a autoeficácia na iniciação e 

persistência (r = -.105, p < .000), as estratégias centradas no problema/gratificação (r = 

-.086, p < .014), as estratégias centradas na regulação emocional/impulsividade (r = -

.234, p < .000),  a vinculação segura com os pais (r = -.190, p < .000), a vinculação 

segura com os amigos (r = -.189, p < .000) indicam que quanto maior a satisfação com 
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a escola menores são as dificuldades  pessoais e interpessoais. Pelo contrário, a menor 

satisfação com a escola revela-se positivamente correlacionada com as expetativas de 

consumo focadas na regulação emocional (r = .111, p < .002), sugerindo que, quando 

os jovens dependem ou parecem exigir mais da regulação emocional para ultrapassar 

os problemas de consumo, estas  crenças associam-se mais a menor satisfação com a 

escola. 

Quanto à medida de satisfação com os professores, as correlações estatisticamente 

significativas vão no mesmo sentido. Regista-correlações negativas significativas com 

as subescalas do autoconceito (r = -.228, p < .000), da autoeficácia iniciação e 

persistência (r = -.207, p < .000), das estratégias centradas no problema/gratificação (r = 

-.196, p < .000), da vinculação segura com os pais (r = -.139, p < .000), da vinculação 

segura com os amigos (r = -.294, p < .000) associando menor dificuldade ao nível da 

autoperceção, da autoeficácia, da vinculação segura com o suporte social, da utilização 

de respostas de enfrentamentos centradas nos problemas e a maior satisfação com os 

professores. É interessante observar que, inversamente, a satisfação com os 

professores está associada à vinculação ansiosa/ambivalente (r = .093, p < .008) e 

satisfação com os colegas da escola (r = .363, p < .001).  Ou seja, maior vinculação 

ansiosa/ambivalente está associada à menor satisfação com os professores, o mesmo 

ocorre em relação à satisfação com os colegas da escola. 

A satisfação com os colegas da escola também regista correlações negativas 

significativas com as subescalas do autoconceito (r = -.276, p < .000), da autoestima 

social (r = -.120, p <.001), da autoeficácia social e na adversidade (r = -.210, p < .000), 

da autoeficácia iniciação e persistência r = -.155, p < .000, das estratégias centradas na 

regulação emocional/impulsividade (r = -.125, p < .000), das estratégias centradas no 

problema/gratificação (r = -.173, p < .000), da vinculação segura com os pais (r = -.176, 

p < .000), da vinculação segura com os amigos (r = -.323, p < .000) e da vinculação 

evitante (r = -.204, p < .000). Retenha-se que a cotação dos itens nestas subescalas foi 

invertida, e a correspondência estabelece que uma pontuação mais elevada equivale à 

perceção de maior risco ou ao acentuar das dificuldades de ajustamento individual. 

 

6.2.4  Envolvimento com pares desviantes e ocupação dos tempos livres 

 
 
Os resultados relativos ao envolvimento com pares desviantes e à ocupação dos 

tempos livres foram analisados a partir das respostas relativas ao comportamento dos 
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amigos e, em particular, aos itens que permitiram inferir a similitude dos 

comportamentos de consumo e estilos de vida entre os amigos e os jovens inquiridos.  

 Desde logo é possível registar que a prática de consumo de cannabis no grupo de 

amigos (“A maioria dos meus amigos fuma charros”) está associada a percursos 

escolares de maior risco (risco 3). A correlação negativa significativa (rpb = -.139,  p < . 

000), revela, de acordo com a cotação invertida deste item, que o percurso escolar de 

maior risco está associado à vinculação dos jovens com pares que apresentam ligação 

aos consumos de substâncias psicoativas.  

O mesmo padrão de associação reproduz-se para o conjunto muito razoável de itens 

sugestivos da similaridade de comportamentos no grupo de pares. É curioso que o 

percurso escolar de risco está associado simultaneamente a uma imagem positiva do 

grupo de pares e do sentido de compromisso dos amigos com o trabalho A maioria dos 

meus amigos encontra-se ou pretende trabalhar” (rpb = -.127, p < .000), e a imagens 

reveladoras da ligação dos pares aos consumos: “A maioria dos meus amigos já 

experimentou alguma droga” (rpb = -.136,, p < .000), “A maioria dos meus amigos apanha 

bebedeiras” (rpb = -.98, p < .006), “A maioria dos meus amigos fuma charros dentro da 

escola” (rpb = -.145, p < .000), “A maioria dos meus amigos tem problemas com a polícia” 

(rpb = -.112, p < .002), “A maioria dos meus amigos já andou à porrada dentro da escola” 

(rpb = -.105, p < .003) - quando correlacionados com o percurso escolar de risco. 

A idade dos jovens encontra-se também associada à imagem positiva do grupo de 

pares. Do grupo de jovens mais velhos (com idade acima dos 18 anos) referem que a 

maioria dos seus amigos encontra-se ou pretende trabalhar. Destes 73% (n= 284) 

mantém uma representação positiva da ligação dos amigos ao trabalho, representação 

que é partilhada por 61,6% (n= 249) dos jovens até 18 anos. Por outro lado, 59,2% (n= 

239) dos inquiridos mais novos (com idades até 18 anos) e 45% (n= 175) dos jovens 

acima dos 18 anos, andam com amigos mais velhos (X2(1)= 15.9; p = .000). 

Documenta-se ainda que há associação significativa entre o sexo e o envolvimento com 

pares desviantes, em que 45,5% (n= 178) dos rapazes e 33,3% (n= 137) das raparigas 

referem que “A maioria dos meus amigos já andou à porrada dentro da escola” (X2(1)= 

13.2; p = .000). Quanto ao item “A maioria dos meus amigos tem problemas com a 

polícia” também há associação significativa com o sexo (X2(1)= 6.5; p = .011), no qual 

novamente os rapazes são maioria 17,6% (n= 69), as raparigas representam uma 

percentagem um pouco mais baixa 11,3% (n= 47) também neste item. 
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A ocupação dos tempos livres está ligada ao sexo dos jovens inquiridos, revelando a 

existência de uma associação entre a prática de atividades extracurriculares bem como 

à participação em clubes ou associações (X2(1)= 17.8; p = .000). Enquanto 14,6% (n= 

119) dos jovens do sexo masculino afirmou desenvolver alguma atividade 

extracurricular, apenas 9,3% (n= 75) do sexo feminino referiu ter experiência de 

atividades extracurriculares. Por outro lado, 38,8% (n= 161) das raparigas referiu a 

preferência pelo “Estudo”, contra 22,3% (n= 87) dos rapazes. Em relação ao item 

“Praticar Desporto” 78% (n= 305) dos rapazes afirmou esta opção, as raparigas tiveram 

uma percentagem um pouco mais baixa 57,3% (n= 238).  

A realização de estágios, renumerado ou não, está associado significativamente ao 

sexo (X2(1)= 10.0; p = .002). Sendo apenas 4,8% (n= 38) da amostra pertencente ao 

sexo feminino que afirmou ter realizado algum estágio, do sexo masculino são ainda 

menos, apenas 1,7% (n= 14). 

No que concerne à idade e à ocupação dos tempos livres nota-se que há associações 

significativas com o item “Ficar em casa com a minha/meu namorada(o)” (X2(1)= 9.3; p 

= .002), no qual são 71% (n= 276) dos jovens com idades acima dos 18 anos que fazem 

esta referência, jovens com idades até 18 anos são um pouco menos, 60,6% (n= 245). 

 

6.2.5  Expetativas face ao futuro  

 

No que concerne às correlações das expetativas de futuro com o percurso escolar de 

risco dos inquiridos, verificou-se que o item “Arranjar um emprego” tem correlação 

negativa significativa com o percurso escolar de risco (rpb = -.102, p <.004). Ou seja, de 

acordo com a cotação desta escala, quanto maior o risco escolar, menor são os planos 

de arranjar um emprego no futuro. O mesmo ocorre com o item “Beber menos” (rpb =-

.083, p <.037), no qual os jovens com maior carreira de insucesso escolar são os que 

menos afirmam que pretendem reduzir os consumos de álcool. 

Quanto à idade, excetuando duas correlações estatisticamente significativas entre esta 

variável e a expetativa de arranjar emprego (rpb = -,144, , p < .000) e de emigrar (rpb = -

.105,  p < .003), não se registaram outras relações com significado estatístico. Assim, é o 

grupo de jovens com idades acima dos 18 anos que tem mais planos de arranjar um 

emprego e emigrar para outro país. 
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Tabela 23 

Correlações (Pearson): Indicadores de Ajustamento Psicossocial 

 1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1.Autoconceito - 184** - - 254** 494** 289** 163** - 410**  341** 236** 375** 216** -111** -228** -276** - - - - - - 

2.Autoestima social  - - - 591** 149** 165** 309** 270** 176** 223** 364** 106** 334** -228**      - -120** 123** - - - - - 

3.Expet.cons.reg.emoc. - - - 191** -110** - -116** -142**    -      - -121**     -    -   - 111**      -    -       - -137** - -153* -169** - 

4.Expet.cons.aliv.tedio - - - - -119** -109** - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.Autoef.social.advers. - - - - - 192** 230** 309** 285** 210** 223** 345** 141** 323** -219** - -210** 126** - - 284** 161* - 

6.Autoef. inicia.persist. - - - - - - 286** 094** - 194** 259** - 267** 173** -105** -207** -155** - - - - -151* - 

7.Estr.focaliz.prob.grat. - - - - - - - - - 251** 205** 137** 238** 168** -86* -196** -173** - - - - - 159* 

8.Estr.focal.emoc.impus. - - - - - - - - 241** 130** 228** 268** 140** 219** -234** - -125** 174** 135** - 262** - - 

9.Vinc.ans.ambiv. - - - - - - - - - - 183** 295** - 513** -123** 093** - 092* - - 223** 147* - 

10.Vinc.segura.amigos - - - - - - - - - - 213** 153** 402** 123** -189** -294** -323** - - - 217** - - 

11.Vinc.segura.pais - - - - - - - - - - - 266** 618** 302** -190** -139** -176** 113** - - 193** - - 

12.Vinc.evitante - - - - - - - - - - - - 107** 405** -192** - 204** 106** - - - - - 

13.Satisfação.pais - - - - - - - - - - - - - 105** -128** -229** -226** 102** - - 255** - - 

14.Satisfação.amigos - - - - - - - - - - - - - - -196** - -135** - - - - - - 

15.Satisfação.escola - - - - - - - - - - - - - - - 259** 373** 092* - - - - - 

16.Satisfação.prof. - - - - - - - - - - - - - - - - 363** -107** -107** - -162* - - 

17.Satisfação.coleg.esc. - - - - - - - - - - - - - - - - - -092* - - -232** - - 

18.Reprov.ap.amig.fam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 489** - -616** 410** - 

19.Reprov.envol.esc.prof. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198** 328** 576** - 

20.Reprov.pessoais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 465** 

21.Aband.apoio.amig.fam. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 534** - 

22.Aband.envol.esc.prof. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 178** 

23.Aband.pessoais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* p<0.05  -  * *p<0.0
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6.3  Discussão dos resultados: Ajustamento psicossocial e integração escolar 

dos jovens estudantes das Escolas Profissionais 

 

6.3.1  A estrutura de interdependência dos fatores de risco 

 
 
Ao analisar a inter-relação de um conjunto de fatores de risco (eg. indicador de risco 

social, percurso escolar de risco, prevalência de consumo de substâncias lícitas e 

ilícitas e envolvimento com pares desviantes), explorada nos resultados dos testes 

estatísticos de associação e diferenças aplicados (6.2.1; 6.2.2; 6.2.3), verificou-se que 

quanto maior a frequência do consumo de álcool e de episódios de embriaguez ao 

longo da vida, recentemente e na atualidade, maior é o histórico de insucesso escolar. 

Estes resultados confirmam as tendências verificadas noutros estudos no que respeita 

a uma evidência de valor preditivo e associação entre o consumo de álcool, o baixo 

desempenho académico e o deficitário envolvimento com a escola (Cascone et al., 

2011; Lac et al., 2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; Mendes & Lopes, 2007; 

Sameroff, Gutmann & Peck, 2003). 

De modo análogo, os resultados mostram que a frequência dos consumos de 

cannabis, anfetaminas, cocaína, LSD, heroína, cogumelos mágicos e ecstasy estão 

também estatisticamente associados ao maior histórico de insucesso escolar, tal como 

descrito em diversos estudos realizados na área quanto ao valor preditivo da influência 

destes comportamentos de risco no rendimento académico (Cascone et al., 2011; Hai, 

Connell & Tebes, 2010; Reboledo et al., 2004; Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010; 

Sloboda,Tarter & Ralph, 2012). 

 Na sequência desta análise, o apuramento dos resultados relativos ao envolvimento 

dos jovens com grupos que apresentam comportamentos desviantes esclarece-se que 

os jovens com idades acima de 18 anos são os que mais afirmaram ter amigos que 

não terminaram o secundário ou curso equivalente. Mas são os mais novos, menores 

de 18 anos, aqueles que disseram preferir amigos mais velhos. Quanto às diferenças 

de sexo, os resultados indicam também serem os rapazes que referem manter mais 

relacionamentos com pares que apresentam comportamentos desajustados. Estes 

dados sugerem que o risco de socialização com pares desviantes está associado à 

exposição a comportamentos de risco e à influência que estes exercem na modelagem 

de comportamentos desajustados, tal como amplamente documentado na literatura 

relativa aos fatores de risco associados à delinquência juvenil (Asking, Abdallah & Arbi 

bem, 2011; Brook, Zhang & Brook, 2011; Padilla-Walker & Bean, 2009; Rutter, 1994; 

Sloboda, Tarter & Ralph, 2012;) e à lógica de que os jovens selecionam os seus pares 
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e investem para adequar-se as suas expetativas, mesmo que este processo de 

conformidade aos papéis e expetativas do grupo compreenda o envolvimento em 

comportamentos de desviantes (Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 2012). 

Quanto ao percurso escolar de risco, este também encontra-se associado ao 

envolvimento com grupos de jovens desajustados. Esta inter-relação entre o histórico 

de insucesso escolar e o envolvimento com pares que apresentam comportamentos 

desajustados confirma as tendências verificadas noutros estudos realizados nesta 

área tanto a nível nacional, como internacional (Poelen et al., 2007; Tomé, Matos, 

Simões & Diniz, 2012; Padilla-Walker & Bean, 2009; Wilkinson, 2009; Sumter et al., 

2009). Evidenciando-se, de igual modo, o efeito cumulativo dos fatores de risco ao 

ajustamento psicossocial dos jovens (Galezewski, 2010; Rodriguez, Camacho, 

Rodrigo, Martin & Maiquez, 2006; Rutter, 2010; Tomé, Matos, Simões & Diniz, 2012) 

Na generalidade, estes dados confirmam a influência do grupo de pares sobre a 

plasticidade dos comportamentos dos jovens, que poderá traduzir-se como risco, na 

medida em que existem evidências de que quanto maior o vínculo com pares com 

comportamentos desviantes maior é o poder preditivo do desenvolvimento de 

comportamento de risco (Laursen et al., 2012; Negreiros, 2008; Sloboda, Tarter & 

Ralph, 2012). Tal como discutido no referencial teórico deste estudo, no que toca ao 

ambiente comunitário, a influência negativa do grupo de pares desviantes é traduzido 

por uma série de atitudes e comportamentos desadaptativos, que surgem como 

indicadores de risco em pesquisas efetuadas, tais como a delinquência (Asking, 

Abdallah & Arbi bem, 2011), o uso de drogas (Fox, et al., 2011), o insucesso escolar 

(Lac et al., 2011; Myklestad & EspenTambs, 2012) e o consumo abusivo de álcool 

(Chiauzzi, DasMahapatra & Black, 2013; Ybrandt, Borjesson & Armelius, 2008; Naia, 

Simões & Matos, 2007). 

Registaram-se ainda dados que indicam que são os jovens que apresentam menos 

expetativas face ao consumo de drogas que demonstram maior sucesso escolar e a 

maior capacidade de gestão dos impulsos, sentido de autoeficácia geral e vínculos 

seguro com os pais, corroborando os dados divulgados em pesquisas em torno das 

expetativas quanto ao consumo de drogas (Myklestad & EspenTambs, 2012; Wills et 

al., 2013).  

Na globalidade, as variáveis apresentadas e apreciadas neste estudo como fatores 

protetivos estão associadas entre si, o que também se tem verificado até aqui quanto 

aos fatores de risco. Este resultado converge para a confirmação da hipótese 1 que 

afirma “os fatores pessoais e contextuais de risco estão associados a desajustamentos 



151 
 

psicossociais cujo efeito se atenua na presença de fatores de proteção”. Salienta-se 

que o comportamento inadaptativo será exponencial ao grau de exposição aos fatores 

de risco uma vez que esses influenciarão o aumento da vulnerabilidade. E pelo 

contrário a presença de fatores de proteção no mesmo padrão poderão atenuar os 

efeitos dos fatores de riscos ao desenvolvimento de condutas de risco (Jessor, 1993; 

Rodriguez et al., 2006; Rutter, 1990, 1994, 2010; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). 

De realçar, por último, que não houve o registo de correlações ou diferenças 

estatisticamente significativas entre o indicador de risco social (5.8.1.2), e as demais 

variáveis pertencentes ao IJEP. Este resultado contradiz a possibilidade do impacto 

dos fatores associados à condição socioeconómica e cultural, quer seja nos diferentes 

elementos do microssistema, quer seja diretamente no desenvolvimento de condutas 

desajustadas nos jovens pesquisados (Gauffin, Vinnerljung,  Fridell,  Hesse  & Hjern, 

2013; Pratta & Santos, 2007; Pratta & Santos,  2013; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). 

No entanto, com o intento de tentar contrariar este resultado, realizou-se ainda uma 

análise mais pormenorizada de cada item que compõem a parte do IJEP relativo ao 

indicador de risco socioeconómico. Destas análises sobressaíram poucas correlações 

significativas, esgotando estas na relação entre as melhores habilitações académicas 

do pai e o maior consumo de bebidas alcoólicas no último ano e a menor habilitação 

académica da mãe com o maior consumo de drogas (heroína) atual e ao longo da 

vida. Este resultado concorda com conclusões de estudos que apontam relação entre 

a habilitação académica dos pais e os comportamentos de risco nos filhos (Oliveira, 

Bittencourt & Carmo, 2010; Galezewski, 2010). 

Em termos gerais os dados aqui sumariados conferem evidência aos modelos 

ecossistémicos e psicossociais sobre o desenvolvimento de problemas de 

comportamento na adolescência. A influência que exercem os fatores de contexto 

importantes para o desenvolvimento do comportamento do adolescente origina-se, em 

grande medida da interação entre eles, e do que dela resulta dando lugar a um jogo 

complexo entre risco e proteção. O desenvolvimento de comportamentos de risco está 

indissociavelmente ligada a esta dinâmica de fatores de risco e proteção. Os 

resultados analisados permitem ainda confirmar que estes indicam um padrão 

homogéneo de fatores de risco, condizente com os resultados de outras pesquisas 

que verificaram a existência de uma correlação entre diferentes comportamentos de 

risco e deduziram para a existência de uma etiologia comum não especificada para 

estes fatores (Davies, 2011; Engle, 2010; Galezewski, 2010; McGee & Newcomb, 
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1992; Rutter, 2004; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Shonkoff et al., 2012; Rodriguez et 

al., 2006).  

O entendimento acerca dos fatores de risco que determinam a etiologia destes 

comportamentos implica a consideração de múltiplas influências causais e dos efeitos 

diretos e indiretos destes mesmos fatores sobre o comportamento dos jovens 

(Schoon, 2006; Rutter, 1990; Rutter, 2004; Rutter, 2010). Rutter (1994) enfatiza que a 

ideia da inter-relação dos fatores de risco poderá conduzir a lógica de reforço 

exponencial destes fatores, mesmo que diferenciados. Nesta direção, parece 

necessária a apreciação das características individuais que, de acordo com 

investigações realizadas, (Gaspar, 2010; Masten, Best & Garmezy, 1990; Rutter, 2004; 

Simões, Matos & Batista-Foguet, 2006; Wills, Sandy & Yaeger, 2002) também 

exercem uma influência determinante sobre os comportamentos de risco. 

 

6.3.1.1   A prevalência do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas 

 

É relevante referir que a breve conclusão desta seção do capítulo do estudo empírico, 

dedicado à apresentação dos resultados da prevalência do consumo de drogas e ao 

envolvimento com pares desviantes na população das Escolas Profissionais, deve-se 

à importância de validar as informações relativas à epidemiologia destes 

comportamentos de risco nos jovens e à crescente necessidade de compreender as 

possíveis relações de interdependência entre estes comportamentos (Rutter, 1994, 

2010; Sameroff, 1999; Sloboda, Tarter & Ralph, 2012). 

Da análise integral dos resultados relativos aos diferentes indicadores da prevalência 

do consumo de substâncias psicoativas na população jovem que frequenta as Escolas 

Profissionais na área do grande Porto, pode-se afirmar que, na generalidade, os 

resultados obtidos aproximam-se dos dados encontrados ao nível dos inquéritos 

aplicados junto da população escolar portuguesa (ECATD, 2011), Inquérito Nacional 

em Meio Escolar (INME - Feijão, 2011), Relatório Anual 2012 “A Situação do País em 

Matérias de Drogas” (SICAD, 2013) e europeia (ESPAD, 2011). 

No tocante ao consumo de álcool, 32,4% dos inquiridos afirmaram, à data da recolha 

dos dados, ter consumido álcool nessa semana. São porém os jovens com idades 

acima dos 18 anos aqueles que apresentam maior frequência do consumo de álcool e 

maior frequência de binge drinking (embriaguez). Ainda no que concerne aos estados 

de embriaguez, 35,5% confirmaram que se embriagaram no último ano e 20% no 
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último mês, dados que também se aproximam da estatística nacional (SICAD, 2013) e 

europeia (ESPAD, 2011). 

Estes resultados vão ainda ao encontro dos dados verificados também na população 

escolar ao nível do secundário pelo INME (Feijão, 2011), no qual são os rapazes que 

apresentam maior frequência de estados de embriaguez no último ano (31%). No 

ECATD (2011) verificou-se um aumento na taxa de embriaguez entre os anos de 2007 

e 2011 de aproximadamente 5% para os rapazes e de 10% para as raparigas, sendo 

de novo os jovens com 18 anos e mais velhos os que apresentam consumos de álcool 

mais frequentes nos últimos 30 dias (70,1%).  

Interessa também realçar que, nesta amostra, os resultados apontaram a 

cannabis/haxixe como a droga mais consumida ao longo da vida (61,6%), e na 

atualidade (29,7%). Recentemente, regista que o consumo desta droga é mais 

elevado entre os jovens com idades acima dos 18 anos. Estes resultados também 

concordam com os dados apresentados pelo Relatório Anual 2012 (SICAD, 2013), no 

qual a cannabis/haxixe é a droga que apresenta as prevalências de consumo mais 

elevadas nos últimos anos junto da população escolar e com os resultados do INME 

(Feijão, 2011) ao nível do secundário. 

Quanto à idade de início dos consumos de substâncias lícitas e ilícitas, 24,7% dos 

jovens que consomem álcool e 29,3% dos que fumam tabaco iniciaram o consumo 

entre os 10 aos 13 anos. No entanto, a maioria (51,1%) dos jovens que consomem ou 

já consumiram cannabis refere que iniciou os consumos dos 14 aos 16 anos. Os 

resultados dos jovens da amostra acompanham, de um modo geral, as médias 

europeias (ESPAD, 2011; ECATD, 2011). 

Relativamente ao consumo de outras substâncias psicoativas (anfetaminas, LSD, 

cogumelos, cocaína, tranquilizantes, ecstasy, heroína,) pode referir-se que, na 

generalidade, a droga mais consumida a seguir à cannabis/haxixe e às bebidas 

alcoolizadas é o ecstasy, quer ao longo da vida, quer recentemente, seguida pelos 

tranquilizantes e as anfetaminas. Relativamente a estes consumos, são os jovens com 

idades acima de 18 anos que afirmam consumir mais anfetaminas e cocaína. Estes 

resultados alinham com as conclusões de outros estudos ao nível internacional 

(Monitoring The Future, NIDA, 2008), europeu (ESPAD, 2011; ECATD, 2011) e 

nacional (INME - Feijão, 2011). 

Os dados relativos às tentativas para parar de consumir drogas revelam diferenças 

significativas entre os sexos. Nesta questão, são os rapazes que mais tentaram parar 
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de consumir drogas. Da amostra, 29,9% afirmaram que tentaram e conseguiram parar 

de consumir drogas. Porém, não deixa de ser preocupante que 22,1% dos jovens que 

se encontram a consumir drogas tenham afirmado que não pretendem parar de 

consumir.  

Dos resultados das correlações deste estudo, tal como anunciado anteriormente, 

sobressai ainda que quanto maior a frequência do consumo de álcool e embriaguez ao 

longo da vida, recentemente e na atualidade, maior é a trajetória de insucesso escolar. 

Salienta-se, igualmente, que a frequência dos consumos de cannabis/haxixe, 

anfetaminas, cocaína, LSD, heroína, cogumelos mágicos e ecstasy está 

estatisticamente associado a percursos escolares de maior risco. Resultados que 

concordam com dados obtidos em outros estudos que avaliavam a influência dos 

consumos de substâncias psicoativas no rendimento académico e no desenvolvimento 

das funções cognitivas (Cascone et al., 2011; Lac, Basááññez, Ritt-Olson, Soto & 

Lourdes, 2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010). 

Em contraste com as práticas de consumo regista-se a pouca adesão dos jovens que 

integraram a amostra por atividades extracurriculares. A percentagem de alunos que 

se encontravam a desenvolver estas atividades, à data da recolha dos dados, era 

muito baixa. Apenas 14,6% dos jovens do sexo masculino e 9,3% do sexo feminino 

afirmaram desenvolver alguma atividade extracurricular. Documenta-se ainda que há 

associação significativa entre o sexo e o envolvimento com pares desviantes, 

registando-se um predomínio de rapazes que referem maior relacionamento com 

pares que apresentam comportamentos desajustados. Quanto ao percurso escolar de 

risco, este está associado significativamente ao envolvimento com pares desviantes. 

Dados que coincidem com os resultados registados por diversos estudos na área 

(Shook, Vaughn, Litschge, Kolivoski & Schelbe, 2009; Tomé, Matos, & Diniz, 2008;). 

De realçar, por último, que não se registaram correlações ou diferenças 

estatisticamente significativas entre o indicador de risco social (5.5.1.2) e as variáveis 

relativas ao consumo de drogas e o envolvimento com pares desviantes. 

 

6.3.2  Os fatores de risco e de proteção e o ajustamento psicossocial 

 
Para proceder ao objetivo de conhecer e analisar os principais fatores de risco e de 

proteção que se encontram associados ao ajustamento psicossocial dos jovens 

procedeu-se ao exame dos testes de associações e diferenças aplicados aos 

indicadores de ajustamento psicossocial (6.2.3) já discutidos anteriormente.  
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Os resultados revelaram que níveis de autoperceção mais elevados se encontravam 

relacionados com o sentido de autoeficácia geral, com a gestão dos impulsos, com o 

apego seguro aos pais e ao contentamento com as relações familiares e com o grupo 

de pares. Tal coincide com dados obtidos por outras investigações que defendem que 

a ação modeladora dos fatores de proteção também se conjuga na interação dos 

mecanismos de proteção, salientando que um fator de proteção potencia a outro, 

reforçando o seu efeito (Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Schoon, 2006; Rutter, 1990, 

2010). Ao mesmo tempo sublinha-se a ideia de que as competências pessoais e 

sociais assumem um forte papel protetivo, algo que tem sido realçado por diferentes 

estudos (Epstein et al., 2000; Gaspar, 2010; Rutter, 2004; Scheier et al., 1999; Schotte 

et al., 2006), como já foi referido na parte teórica deste trabalho. 

Há ainda a registar a associação entre a perceção de vinculação evitante e 

ansiosa/ambivalente com as dificuldades na gestão das emoções que poderá ser 

melhor elucidado a partir do entendimento obtido em alguns estudos que apontam que 

as representações de vinculações evitantes e ou ansiosa/ambivalentes estão 

relacionadas com perturbações emocionais e comportamentais, nomeadamente à 

gestão dos impulsos e aos distúrbios da ansiedade (Torres, Sanches & Neto, 2004; 

Oshri, Rogosch, Burnette & Cicchetti, 2011; Rosenstein & Horowitz, 1996). 

Por outro lado, a maior autoestima social encontra-se associada à perceção de 

autoeficácia, satisfação com os amigos e vinculação segura com os pais, mas ao 

mesmo tempo, à vinculação evitante e ansiosa/ambivalente, além de maior utilização 

de estratégias emocionais face aos problemas. O que poderá explicar-se, de acordo 

com alguns investigadores (Haase & Pratschke, 2010; Lozano & Gonzáles, 1988; 

Rutter, 1994; Rutter, 2004; Sameroff, 1999) pela ação delineadora dos fatores de 

proteção que também acontece através do mecanismo de risco-proteção, no qual os 

fatores de risco são modulados pelos de proteção. Ao passo que a existência de 

vinculações seguras dota os jovens de segurança e boa autoestima e, a longo prazo, 

poderá fortalecer competências pessoais e sociais mais ajustadas e adaptativas 

(Anaut, 2005; Hankin & Abela, 2005; Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 2012; Matellanes, 

1999), as vinculações inseguras poderão desencadear padrões cognitivos de atenção 

acrescida à imagem pessoal, ao autoconceito e à autoestima elevados mas que 

podem camuflar a verdadeira insegurança e fragilidades pessoais. 

De realçar que são os jovens com melhor perceção de autoeficácia geral e adaptada à 

gestão das emoções que apresentam maior satisfação com o suporte social. Sendo 

ainda que a satisfação com o suporte social também está relacionada com o apego e 
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os afetos positivos. Confirmando os resultados de diferentes investigações que 

evidenciaram a importância dos elementos de ordem proximal ao desenvolvimento 

ajustado dos jovens (Taylor & Williams, 2007; Schotte et al., 2006; Schoon, 2006; 

Koller & Poletto, 2008), tais como as relações familiares e com o grupo social, 

elementos que se encontram entre os fatores microssistémicos (Sloboda, Meyer & 

Ralph, 2012; Rhodes et al.,1991; Rutter, 2010), fundamentais para um ajustamento 

psicossocial satisfatório.  

Por último, importa salientar que o ajustamento psicossocial dos jovens inquiridos 

parece ser fortemente influenciado por fatores individuais e contextuais de risco e 

proteção. Este resultado remete para a consideração de que as investigações 

recentes têm buscado, para além da determinação da influência objetiva dos fatores 

individuais, interpessoais e sociais nos comportamentos de risco, também a análise 

das relações de interação existente entre as variáveis preditoras e as variáveis critério, 

através de uma análise mais sistémica. Daí a crescente necessidade da apreciação 

simultânea dos conceitos de risco e proteção que neste estudo possibilitou um 

enquadramento mais alargado, complexo e dinâmico dos mecanismos de influência 

destes fatores sobre o bom ajustamento psicossocial (Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; 

Rutter, 2010; Carter, McGee, Taylor & Williams, 2007; Schotte et al., 2006; Schoon, 

2006). 

Por último registaram-se associações significativas entre as variáveis que medem a 

satisfação com o suporte social e as demais variáveis que avaliam o ajustamento 

positivo. Estes dados confirmaram as tendências verificadas noutros estudos que 

apontam as redes de apoio social como um fator protetivo relevante para o equilíbrio 

dos jovens, auxiliando o desenvolvimento de competências sociais, autoestima e bem-

estar psicossocial (Anaut, 2005; Carter, McGee, Hankin & Abela, 2005; Machado, 

2012; Machado & Fonseca, 2009; Carter, McGee, Taylor & Williams, 2007; Tomé, 

Camacho, Matos & Diniz, 2012; Schotte et al., 2006).  

 

6.3.3  A influência dos fatores de risco e proteção à integração psicossocial no 

contexto escolar 

 
Com o objetivo de analisar a força que os fatores de proteção exercem na integração e 

ajustamento psicossocial dos jovens que frequentam as EPs, bem como examinar a 

influência dos fatores de risco mesmo mesmo processo de ajustamento psicossocial a 

presente tese procurou examinar as variáveis diretamente relacionadas com este 

objetivo (ver 6.2.3.4). Neste âmbito formulou-se a hipótese 2 do estudo postulando que 
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“a perceção de satisfação com a escola melhora ou aumenta o ajustamento 

psicossocial do jovem”. Tendo em conta a importância de olhar conjuntamente para os 

fatores de risco e proteção que influenciam a integração psicossocial dos jovens no 

contexto escolar.  

Neste sentido, é sabido que a escola se estabelece como um espaço privilegiado no 

processo de desenvolvimento adaptativo, já que a maioria do repertório de 

competências pessoais e sociais será assimilada no contexto escolar, ao lado dos 

conhecimentos académicos. São vários os estudos nacionais e internacionais que têm 

em ótica o microssistema escolar (Carter, McGee, Taylor  & Williams, 2007; 

Fernandes, Vasconcelos-Raposo, Bertelli & Almeida, 2011; Lac et al., 2011; Matos et 

al., 2009; Matos et al., 2012; Hoffman & Duffur, 2008), sendo estes importantes no 

reconhecimento e compreensão do potencial das escolas como vulnerabilidade ou 

proteção. 

Por conseguinte, na sequência da discussão dos resultados que foram apresentados 

anteriormente (6.2.3.4), dos jovens que participaram no estudo aqueles que 

apresentaram histórico de maior insucesso académico são os que declaram não ter 

pretensões de seguir para um curso universitário, nem reconhecem entre os motivos 

para concluir o curso o apoio que recebem dos pais. Não obstante, estes jovens 

manifestam planos de arranjar emprego e de parar de consumir bebidas alcoólicas. 

Estes dados vão ao encontro de outros estudos que revelam o efeito protetor ou de 

risco (quando disfuncional), para o desenvolvimento dos adolescentes da competência 

dos pais se envolverem emocionalmente e de modo funcional na vida escolar dos 

seus filhos (Jaser, Champion, Dharamsi, Riesing, Compas & Bruce, 2011; Lac et al., 

2011; Lanza & Taylor, 2010; Myklestad & EspenTambs, 2012). 

Por outro lado, os resultados apontam ainda que é o grupo de jovens mais novos e as 

raparigas que mais pretendem prosseguir cursos superiores. Confirma-se ainda que 

são os rapazes que estão menos satisfeitos com a escola. Estes resultados são 

corroborados com outras investigações que indicam que variáveis como o sexo e a 

idade exercem influência visível sobre o padrão de ajustamento dos jovens (Carter et 

al., 2007; Fernandes et al., 2011; Lac et al., 2011). 

Salienta-se ainda a associação entre a apreciação positiva da imagem pessoal 

(autoperceção), sentido de iniciativa pessoal, autoeficácia geral, dos vínculos seguros 

com o suporte social, a gestão das emoções e a maior satisfação com a escola. Estes 

resultados confirmam as conclusões de diferentes investigações acerca da 

importância da relação saudável com a família para as atitudes positivas no ambiente 



158 
 

escolar (Carter et al., 2007; Fernandes et al., 2011; Lanza & Taylor, 2010) e 

corroboram ainda o papel protetor da relação positiva com a escola (Hoffman & Duffur, 

2008). Sendo ainda que os fatores protetivos relativos à satisfação com a escola 

encontrados neste estudo também coincidem com dados de outros estudos que 

buscaram compreender a influência da satisfação com o contexto educativo e o bem-

estar psicossocial dos jovens (Fernandes et al., 2011; Matos & Carvalhosa, 2001). 

Este papel da escola na constituição do ajustamento dos jovens deve-se, de acordo 

com Bronfenbrenner (1996, 2004), ao facto de que para além da família, a escola é a 

instituição que mais poderá responder como ambiente acolhedor e promotor do 

desenvolvimento humano, dispondo ainda de uma autoridade em complemento à 

autoridade da família que deverá ser legítima e justa com as suas normas e 

regulamentos (Fernandes et al., 2011; Gaspar, Ribeiro, Leal & Matos, 2007; Lévy, 

2001; Matos & Carvalhosa, 2001; Poletto & Koller, 2008). 

Dos resultados sobressaem as tendências que se registam na relação entre o 

autocontrolo e as crenças sobre os consumos. As análises efetuadas permitem 

observar que os jovens que concentram a sua atenção na gestão das emoções e que 

fazem depender a sua capacidade de ultrapassar os seus problemas de consumo na 

gestão emocional estão menos satisfeitos com a escola. Este resultado poderá ser 

apenas considerado como um reflexo natural das dificuldades de integração 

psicossocial, contudo, podemos também considerar que, para alguns jovens, o próprio 

contexto escolar se constitua como um fator empolgador do risco de desajustamento. 

Esta situação de risco poderá ser desencadeada sempre que a integração ao contexto 

escolar exigir, por exemplo, lidar com a pressão do grupo, ou ainda, não oferecer 

escolhas dos grupos de pares, obrigar a atitudes de vigilância para evitar situações em 

que o adolescente se sinta desconfortável, entre outras. Mas, acredita-se que o 

agudizar destas situações pode estar relacionado com a diminuição da satisfação com 

a escola e a atenção à gestão das emoções que, neste caso, será sempre 

desgastante em termos emocionais e mesmo um fator de estresse e ansiedade. 

Nestes casos será plausível verificar, como foi encontrado neste estudo, que os 

comportamentos inadaptativos na escola podem associar-se ao desajustamento social 

e pessoal o que, por sua vez, poderá aumentar o risco dos comportamentos 

desviantes (Hoffman & Duffur, 2008; Lanza & Taylor, 2010; Myklestad & EspenTambs, 

2012; Siqueira & Dell’Aglio, 2010). Acresce dizer que a escola deverá investir mais no 

desenvolvimento de habilidades sociais e na promoção de bem-estar promovendo um 

repertório de respostas mais adaptativas e geradoras da regulação emocional e 
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resiliência (Caudadias, Salvatorre & Sroufe, 2012; Gaspar, 2010; Sloboda, Meyer & 

Ralph, 2012; Schoon, 2006; Schotte et al., 2006; Rutter, 2010; Yunes, 2006). 

Em relação à satisfação com os professores, encontraram-se associações desta 

variável com a maior autoperceção, autoeficácia, vinculação segura com os pais e 

amigos, utilização de estratégias centradas nos problemas e na regulação emocional. 

Tal coincide com os dados encontrados por outras investigações que apontam a 

satisfação com modelos sociais como os professores de importância significativa no 

desenvolvimento dos jovens e promotores de um ambiente de ação crítica (Costa & 

Bigras, 2007, Lisboa el al., 2002; Myklestad & EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & 

Ralph, 2012), ao passo que há registos do efeito protetor do papel do professor sobre 

o aluno, quer na promoção de competências sociais e compreensão de regras, quer 

na promoção da qualidade de vida e adaptação escolar (Costa & Bigras, 2007). 

Por outro lado, a maior vinculação ansiosa/ambivalente está associada a menor 

satisfação com os professores. Estes resultados confirmam as tendências verificadas 

noutros estudos no que respeita às dificuldades dos professores em exercer 

autoridade de forma adequada e afetiva, gerando sentimentos e afetos negativos nos 

alunos (Lisboa et al., 2002) e em estabelecer uma relação professor-aluno, na qual a 

estruturação de regras e limites não desperte nos alunos sentimentos de insegurança 

e maior precaridade nos vínculos (Pereira, 2009).  

Becoña (2002) aponta que o baixo rendimento académico, o afeto negativo em relação 

à escola, o mau comportamento e o funcionamento da própria escola podem ser 

considerados fatores preditores às condutas desadaptadas. Por sua vez, há estudos 

que apontam que a qualidade da escola é um fator de proteção fundamental e poderá 

contribuir para a ausência de comportamentos de risco (Fernandes et al., 2011; 

Gaspar et al., 2007) 

Relativamente à satisfação com os colegas da escola a associação com índices mais 

positivos de autoperceção, autoeficácia, vinculação segura com os pais e amigos 

confirmam os resultados de estudos que apontam para a influência positiva destes 

fatores protetores, entre os quais se destacam como principais fatores de proteção os 

vínculos seguros com instituições próssociais, como a escola (Hoffman & Duffur, 2008; 

Myklestad & EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). A satisfação com os 

colegas da escola aparece associada à vinculação evitante, a insatisfação com os 

professores e às dificuldades de gestão das emoções. Embora não se possa 

considerar a satisfação com os colegas como um escudo protetor, por outro lado, a 

satisfação com os pares parece aqui absorver o efeito negativo de padrões de 
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vinculação insegura (i.e., de vínculos evitantes) e das dificuldades de gestão das 

emoções. A satisfação com os colegas poderá ainda resultar de uma visão idealista e 

muito otimista de representar as relações com os amigos. Idealmente, considera-se 

que a satisfação com os colegas reequilibra a ansiedade e tem um papel 

compensador dos vínculos evitantes.  

Salienta-se, igualmente, que a escola poderá converter-se como fator de risco ou de 

proteção. Tal estará sujeito à qualidade das relações no seu interior, se há afetividade 

e conexões positivas que promovam processos de resiliência e auxiliem o bem-estar 

psicossocial (Poletto & Koller, 2008) É certo que a escola, juntamente com a família, 

são impulsionadoras da ecologia do desenvolvimento dos jovens, fomentando 

competências essenciais ao desenvolvimento saudável, tais como a construção da 

autonomia e o sentimento de pertença ao grupo social. Neste contexto, os 

mecanismos de proteção pessoais são considerados como o elemento necessário 

para o restabelecimento de qualquer desequilíbrio, apesar da exposição à adversidade 

e aos fatores potencialmente causadores de instabilidade, sendo que contextos como 

a família e escola poderão ser promotoras do desenvolvimento de uma conduta 

resiliente nos seus educandos (Causadias, Salvatorre & Sroufe, 2012; Costa & Bigras, 

2007; Rutter, 2010; Carter et al., 2007; Schotte et al., 2006, Schoon, 2006). 

Por fim, a partir da constatação do número de correlações significativas entre as 

variáveis que medem a satisfação com a escola, professores e colegas com os fatores 

protetivos considerados neste estudo é lícito afirmar que a influência dos fatores de 

proteção à integração psicossocial dos jovens no contexto escolar é significativa e 

sobrepõem-se aos efeitos dos fatores de risco sobre esta mesma integração, 

validando a hipótese 2 deste estudo em que se postulou que a perceção de satisfação 

com a escola melhora ou aumenta o ajustamento psicossocial do jovem. 

Estes resultados são sustentados pela lógica de que o sentimento de pertença à 

instituição escolar e os sentimentos positivos em relação a esta encontram-se 

diretamente conectados com a perceção que os jovens têm do seu ajustamento 

psicossocial, corroborando com dados de outros estudos que evidenciam que a noção 

que os adolescentes têm de bem-estar está relacionada com condutas de saúde, 

vínculos seguros e apego à escola (Fernandes et al., 2011; Gaspar et al., 2007; Matos 

et al., 2012). 

É certo que pela natureza peculiar das Escolas Profissionais, e mesmo que tendo em 

consideração os fatores de risco que este microcontexto oferece, é importante 

salientar que estas escolas podem exercer um efeito muito benéfico sobre o 
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ajustamento dos jovens, nomeadamente na oferta formativa mais adequada aos 

interesses e expetativas de formação, criando oportunidades de alcançar maior 

sucesso académico e de inserção na vida ativa, com cursos mais vocacionados para 

as saídas profissionais (maior conexão com o micro, meso e exossistema), além da 

possibilidade de maior integração por afinidades vocacionais entre o grupo de pares. 
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Capítulo VII 

 

FATORES PESSOAIS E CONTEXTUAIS 

ASSOCIADOS AO AJUSTAMENTO 

PSICOSSOCIAL DOS DIFERENTES 
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O principal objetivo deste capítulo é apresentar e comparar os resultados relativos ao 

ajustamento psicossocial dos três grupos de jovens: (G1) que se mantêm a consumir 

drogas, (G2) que declararam ter cessado o consumo nos últimos 4 meses, e (G3) que 

não têm histórico de consumo de drogas e afirmaram não ter consumido nos últimos 

30 dias e responder as seguintes questões de investigação:  

“Existem diferenças ao nível dos fatores individuais e contextuais entre os 

grupos que influenciam o ajustamento psicossocial? Que fatores permitem 

predizer o ajustamento psicossocial dos jovens dos diferentes grupos? Quais 

os principais fatores que diferenciam os jovens dos 3 grupos? 

Especificamente, as hipóteses testadas neste estudo consideram que:  

H3: Os jovens que cessaram os consumos apresentam diferenças ao nível do 

ajustamento psicossocial quando comparados aos jovens do G1 e G3.  

Procurou-se analisar as variáveis associadas aos indicadores de ajustamento 

psicossocial em conjunto com as variáveis descritas no capítulo anterior, a fim de 

compreender as relações causais existentes, os mecanismos de interação e o modo 

como estas variáveis influenciam o ajustamento psicossocial nos grupos de jovens que 

frequentam as escolas profissionais.  

 

7.1  Caracterização dos Grupos de Jovens 

 
Os critérios para a diferenciação dos grupos de jovens da amostra deste estudo têm 

subjacente a classificação da situação relativa ao consumo de drogas ilícitas 

(cannabis, haxixe, anfetaminas, cocaína, LSD, Heroína, Cogumelos mágicos, ecstasy 

e tranquilizantes), que foi adaptada no Inquérito Europeu sobre o Consumo de Álcool e 

Outras Drogas em Meio Escolar 2009 e 2011 (ESPAD - European School Survey 

Project on Alcohool and other Drugs) (ECATD, 2011; ESPAD, 2009, 2011;).  

Estes critérios incluem as informações sobre a prevalência dos consumos destas 

drogas durante toda a vida e nos últimos 30 dias, e ainda relativos ao padrão e o 

tempo de abstinência do consumo de substâncias ilícitas. Com base nestes critérios, 

os jovens ficaram divididos em 3 grupos apresentados na tabela 24: 
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Tabela 24 - Composição e distribuição dos grupos de jovens 

em função dos critérios do ESPADs 
 

 f % (válida) 

  G1 263 32,7% 

G2 139 17,3% 

G3 402 50% 

 
 

7.1.1  Grupo 1 – Os jovens consumidores de drogas 

 
O grupo 1 (G1) é composto por jovens que responderam ter consumido drogas 

(cannabis/haxixe, anfetaminas, etc.) durante toda a vida e nos últimos 30 dias. Estes 

jovens representam 32,7% (n= 263) da amostra. 

Destes, 58,1% (n= 153) são do sexo masculino e 41,9% (n= 110) são do sexo 

feminino. Neste grupo, 52,5% (n= 138) tem acima de 18 anos e 47,5% (n= 117) tem 

idade igual ou inferior a 18 anos.  

Em termos de percurso escolar de risco, 10% (n= 26) dos jovens do G1 apresentam 

Risco 1 (não reprovaram nem abandonaram a escola); 52,7% (n= 137) classificam-se 

no Risco 2 (reprovaram, mas não abandonaram), enquanto o Risco 3 (reprovaram 

e/ou abandonaram) integra 37, 3% (n= 97) da amostra. 

Tabela 25 - G1 - Distribuição dos jovens de acordo com a 
classificação do percurso escolar de risco 

 

 f % (válida) 

 Risco 1 26 10,0% 

Risco 2 137 52,7% 

Risco 3 97 37,3% 

 
 

7.1.2  Grupo 2 – Os jovens em recuperação dos consumos abusivos de drogas 

 
O G2 inclui os jovens que responderam ter consumido drogas ilícitas durante toda a 

vida e estarem sem consumir drogas ilícitas no mínimo 4 meses. Estes jovens 

representam 17,3% (n= 139) da amostra. 

Deste subgrupo, 61,3% (n= 84) são do sexo masculino e 38,7% (n= 45) são do sexo 

feminino. Destes jovens, 54% (n= 75) pertence ao grupo com idades até 18 anos e 

46% (n= 62) apresenta idades acima dos 18 anos. Não obstante não ser um grupo 
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maioritário, contabiliza-se 75 jovens com menos de 18 anos que afirmam ter 

consumido durante um longo período e estar em fase de abstinência, sendo ainda que 

46,4% (n= 64) situam-se no risco 3 (reprovaram e/ou abandonaram). 

Tabela 26 - G2 - Distribuição dos jovens de acordo com a 
classificação do percurso escolar de risco 

 

 f % (válida) 

 Risco 1 14 10,1% 

Risco 2 60 43,5% 

Risco 3 64 46,4% 

 

É importante a compreensão de que a diferenciação dos três grupos assenta ainda na 

relação entre outros indicadores de ajustamento psicossocial. No caso do G2 a 

consideração dos processos envolvidos na privação do uso de drogas ilícitas, na 

manutenção da abstinência, na redução de danos e na motivação para a mudança são 

fundamentais ao entendimento e avaliação do bom ajustamento deste subgrupo de 

jovens. 

Com efeito, na abstinência aos consumos (G2) observa-se que o ajustamento 

psicossocial é particularmente sensível às estratégias direcionadas para o controlo 

emocional/impulsividade. Nomeadamente, as situações ou contextos que as ativam 

como o Ficar sozinho em casa (questão 3.11 do IJEP) percebido como dificuldade 

para manter-se sem consumos. Este item tem correlação negativa significativa com a 

subescala Estratégias orientadas para a regulação emocional /impulsividade (r = -.224; 

p = .000.). A cotação deste item revela que a maior dificuldade em ficar sozinho em 

casa durante a manutenção da privação dos consumos está associada ao mau 

autocontrolo, identificadas pelos jovens como um mecanismo atencional que produz 

ou induz um aumento de tensão na tentativa de regular o estado emocional. 

As perceções associadas ao autoconceito e autocontrolo (Autoeficácia social e na 

adversidade/ Autoeficácia iniciação e persistência) sugerem ainda que a par da 

atenção, a avaliação negativa do autocontrolo para lidar com a pressão social do 

grupo tem um efeito desestabilizador da imagem pessoal que, por sua vez, são 

espelhos das dificuldades ao nível do relacionamento interpessoal com outros 

significativos.  

A expressão destas relações é particularmente visível se atentar que a avaliação que 

este subgrupo de jovens faz da situação em que “Estar com os amigos na rua” é tida 

como significativamente delicada. As correlações negativas estatisticamente 
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significativas com as subescalas Autoeficácia social e adversidade (r = -.154; p = .020) 

e Autoeficácia iniciação e persistência (r = -,138; p = .038) e a Vinculação 

ansiosa/ambivalente (r = -.135; p = .043) refletem a dificuldade em ficar com os amigos 

na rua durante a manutenção da abstinência dos consumos associada à uma baixa 

perceção de autoeficácia social, iniciação e persistência, além de maior perceção de 

vinculação ansiosa e ambivalente. 

Por sua vez, a assiduidade escolar é percecionada como um fator de proteção e 

fortalecimento da autoimagem. O item “Estar na escola” tem correlações negativas 

significativas com as subescalas Autoeficácia social e na adversidade (r = -.245; p = 

.000). Portanto, entende-se que a menor dificuldade em estar na escola está 

associado a maior perceção de autoeficácia social.  

A gestão das emoções/impulsos também é afetada quando os jovens fazem uma 

autoavaliação negativa da sua competência de autocontrolo em situações sociais, 

prticularmente com os amigos. A satisfação com a escola é aqui um fator importante e 

que associado à assiduidade escolar mostra um efeito positivo no ajustamento.  

A subescala Estratégias orientadas para a regulação emocional/impulsividade também 

apresentou correlações negativas significativas (r = -.187; p = .005) com o item “Estar 

na escola”, revelando que os jovens em processo de privação do uso de drogas 

associam a dificuldade em estar na escola com os amigos e a perceção do mau 

autocontrolo, sendo esta perceção afetada quando fazem uma autoavaliação negativa 

da sua competência de autocontrolo em situações sociais, particularmente com os 

amigos. Porém este item também está correlacionado positivamente com a subescala 

Satisfação com a escola (r = .172; p = .010). Assim, a cotação deste item sugere que 

para os jovens do G2 a menor dificuldade em estar na escola está associado a maior 

conectividade com a escola, funcionando a satisfação geral com a escola como 

elemento equilibrador durante o processo de abstinência dos consumos.  

O relacionamento interpessoal também se percebe afetado. O item “Discutir com 

alguém importante” está negativamente correlacionado com a subescala Estratégias 

orientadas para a regulação emocional/impulsividade (r = -.227; p = .001), bem com o 

item “Quando surgem problemas”  (r = -.226; p = .001). Deste modo, considerando a 

cotação destes itens, quanto maior a dificuldade quando discute com alguém 

importante ou surgem problemas, maior é a perceção do mau autocontrolo, 

evidenciando que estes jovens fazem uma autoavaliação negativa das suas 

capacidades de resolução de problemas, regulação emocional e relação interpessoal 

baseados na perceção e atenção às dificuldades de gerir emoções e impulsos.   



169 
 

A imagem pessoal deste subgrupo percebe-se ainda fragilizada ao nível da sua 

autoestima social. O item “Quando surgem problemas” também está correlacionado 

negativamente com a subescala Autoestima social (r = -.158; p = .017). Ou seja, existe 

associação entre a maior dificuldade quando surgem problemas e a menor perceção 

de autoestima social. Pelo contrário, este mesmo item apresenta-se negativamente 

correlacionado com a subescala Satisfação com os amigos (r = -.148; p = .026), esta 

associação sugere que a maior dificuldade quando surgem problemas está 

relacionada com a menor satisfação com os amigos.  

O inverso destes mecanismos associados ao risco e as dificuldades é dado pela 

avaliação que este grupo de jovens faz dos fatores que os ajudam a manter-se 

abstinentes. Deste modo, o item “Ajuda ficar sozinho em casa” está correlacionado 

significativa e negativamente com a subescala Autoeficácia social e na adversidade (r 

= -.246; p = .000). As relações apontadas sugerem, de acordo com a cotação deste 

item, que quanto maior é o sentido  de que ajuda ficar sozinho em casa, menor é a 

perceção que este jovens apresentam de autoeficácia social.  

Em relação ao item “Ajuda o apoio de um profissional (assistente social, psicólogo)” 

também está correlacionado significativa e negativamente com a subescala 

Autoeficácia social e na adversidade (r = -.185; p = .006) e com a subescala 

Estratégias orientadas para regulação emocional/impulsividade (r = -.158; p = .020). 

Ou seja, existe a associação de que quanto menor a perceção sobre o auxílio dado 

pelo apoio de um profissional na manutenção da abstinência, maior o sentido de 

eficácia diante de situações sociais e difíceis. E por outro lado, de acordo com a 

cotação deste item, a maior perceção de ajuda do apoio de um profissional está 

relacionado com o bom autocontrolo. 

Também se encontrou correlações negativas significativas entre o item “Ajuda estar na 

escola” com as subescalas Autoeficácia social e na adversidade (r = -.209; p = .002)  

Vinculação ansiosa/ambivalente (r = -.163; p = .016), Satisfação com os amigos (r = -

.177; p = .009), Estratégias orientadas para regulação emocional/impulsividade (r = -

.186; p = .006). Portanto, existe associação entre o entendimento de que a 

assiduidade à escola não contribui na manutenção da abstenção dos consumos e o 

maior sentido de autoeficácia, mau autocontrolo, vinculação ansiosa e ambivalente, 

além de menor satisfação com os pares. As correlações positivas com as subescalas 

Satisfação com a escola (r = .152; p = .024) e Estratégias orientadas para a resolução 

do problema/gratificação (r = .196; p = 004), sugerem que, de acordo com a cotação 

deste item, o apoio sentido em frequentar a escola está associado à maior satisfação 
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com a escola e a maior utilização de respostas às situações adversas centradas no 

bom autocontrolo. 

Quanto ao item “Ajuda o apoio da família” encontrou-se correlações negativas 

significativas com as subescalas Estratégias orientadas para regulação 

emocional/impulsividade (r = -.201; p = .003) e Vinculação ansiosa/ambivalente (r = -

.154; p = .023). Tal resultado indica, de acordo com a cotação destes itens, que existe 

associação entre o entendimento de que o apoio da família não ajuda durante a 

manutenção dos consumos e a perceção mau autocontrolo, e ainda, maior vinculação 

ansiosa e ambivalente. 

Já o item “Ajuda não ir aos locais onde costumava consumir” tem correlações positivas 

significativas com a subescala Estratégias orientadas para a resolução do 

problema/gratificação (r = .155; p = .022). Esta correlação indica que, de acordo com a 

cotação deste item, o maior sentido de que deve evitar ir aos locais onde antes 

consumia, está associado ao uso do bom autocontrolo nos jovens do G2. 

O item “Ajuda não estar com o grupo de amigos com o qual costumava consumir” está 

negativamente correlacionado com as subescalas Autoeficácia social e na 

adversidade (r = -.166; p = .013) e Vinculação ansiosa/ambivalente (r = -.263; p = 

.000). Portanto, a menor perceção de que ajuda não estar com os amigos que 

consumiam, está relacionada com o maior sentido de autoeficácia social e de 

vinculação ansiosa/ambivalente. Este item está ainda positivamente correlacionado 

com a subescala Estratégias orientadas para a resolução do problema/gratificação (r = 

.134; p = .045). Assim, a maior perceção de que ajuda não estar com os amigos que 

consumiam, está associado ao uso de mecanismo de resolução de adversidades 

focadas no próprio problema. 

Por último, o item “Ajuda conversar com os amigos” está negativamente 

correlacionado com as subescalas Estratégias orientadas para regulação 

emocional/impulsividade (r = -.182; p = .007), Vinculação ansiosa/ambivalente (r = -

.224; p = .001). Estas associações sugerem que os jovens do G2 que apresentam 

mais vinculação insegura e fazem uso de estratégias de enfrentamento disfuncionais 

são os que menos percecionam o apoio dos amigos. 

Por fim, é importante destacar que generalidade dos resultados aqui apresentados, 

observam-se muitas associações entre o uso do bom e do mau autocontrolo e entre as 

dificuldades e o apoio percebido na manutenção da abstinência dos consumos, além 

da contentamento com o suporte parental, os amigos e a escola durante este 
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processo, sugerindo relação direta entre estas dimensões psicológicas e as 

disposições individuais e sociais dos jovens do G2. 

 

7.1.3  Grupo 3 – Os jovens sem histórico de consumo de drogas 

 
O G3 representa os jovens que nos indicadores de consumo de drogas ilícitas 

afirmaram nunca e/ou apenas uma única vez ter experimentado drogas ilícitas durante 

toda a vida e nenhuma vez nos últimos 30 dias. Estes jovens representam 50% (n= 

399) da amostra. 

37,8% (n= 151) são do sexo masculino e 62,2% (n= 248) são do sexo feminino. No G3 

a maioria dos jovens 53% (n= 207) é menor ou tem 18 anos e 47% (n= 187) é maior 

de 18 anos. 

Relativamente ao percurso escolar de risco, 20,8% (n=83) dos jovens do G3 incluem-

se no grupo de baixo risco (Risco 1 - não reprovaram nem abandonaram a escola), 

55,6% (n= 222) apresenta risco médio (Risco 2 - reprovaram, mas não abandonaram) 

e 23, 6% (n= 94) apresenta risco elevado de insucesso (Risco 3 - reprovaram e/ou 

abandonaram). 

 
Tabela 27 – G3 - Distribuição dos jovens de acordo com a 

classificação do percurso escolar de risco 
 

 f % (válida) 

 Risco 1 83 20,8% 

Risco 2 222 55,6% 

Risco 3 94 23,6% 

 

 

7.2  Mecanismos de ajustamento psicossocial nos diferentes grupos de jovens 

 

7.2.1  Fatores pessoais 

 

Os resultados da análise multivariada aplicada para compreensão das diferenças entre 

os grupos ao nível dos fatores pessoais de ajustamento psicossocial revelaram  

diferenças estatisticamente significativas ao nível dos grupos e da subescala 

Autoestima social (F (2,190) = 3.6; p= .025), como se indica no quadro 28. Acresce 
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dizer-se que não foram registadas diferenças estatisticamente significativas entre 

nenhum dos grupos e a subescala da Autoconceito (F (2,131) = .9; p= .913).  

Tabela 28 - Diferenças entre os grupos ao nível da Autoperceção 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Autoestima Socialª 14,32 (4,15) 14,65 (4,32) 15,20 (4,13) 3,6* 

Autoconceitoª 11,64 (3,93) 11,66 (4,34) 11,77 (4,02) ,91 

ª(score total) *p < ,10 

O teste de post-hoc de Bonferroni revelou que há diferenças significativas ao nível da 

subescala Autoestima social e o G1 e G3 (p = .025) favorável ao G3 (sem consumo) 

que apresenta maior Autoestima social do que o G1 (com consumo). Levando ao 

entendimento que o consumo de drogas nos jovens está relacionado ao fraco 

sentimento pessoal de competência social. 

Tabela 29 - Diferenças entre os grupos ao nível da Autoperceção 

 G1 vs. G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1   G3 G1 G2 

Autoestima socialª ns * ns ns * ns 

Autoconceitoª ns ns ns ns ns ns 

ª (score total)  *p < ,10 

Quanto às subescalas pertencentes à escala Autoeficácia não há registo de diferenças 

estatisticamente significativas entre os 3 grupos e a subescala Autoeficácia social (F 

(2,9886) = 1.93; p= .146) e a subescala Autoeficácia iniciação e persistência (F 

(2,3820) = 4.21; p= .657).  

Tabela 30 - Diferenças entre os grupos ao nível da Autoeficácia 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Autoeficácia socialª 9,65 (3,44) 10,16 (3,8) 10,17 (3,4) 1,93 

Autoeficácia inic. e 

persistênciaª 

6,18 (2,1)  6,20 (2,3) 6,05 (2,1) ,421 

ª (score total)   
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No que concerne à escala Autocontrolo, encontrou-se diferenças estatisticamente 

significativas na subescala Estratégias orientadas para regulação 

emocional/impulsividade e os grupos (F (2,1439) = 10,6; p= .000). Porém, regista-se 

que na subescala Estratégias orientadas para o problema e gratificação não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (F (2,5188) = 1,82; p= .161).  

Tabela 31 - Diferenças entre os grupos ao nível do Autocontrolo 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Estrat. foc. problemaª 28,89 (2,57) 28,57 (2,5) 28,52 (2,52) 1,82 

Estrat. foc. emoçãoª 21,48 (4,2) 22,80 (4,49) 20,90 (4,05) 10,6** 

ª (score total)  ** p < ,000 

O teste post-hoc de Bonferroni revelou diferenças significativas ao nível da subescala 

Estratégias orientadas para regulação emocional/impulsividade entre os grupos G1 e 

G3 (p = .008) e entre os grupos G2 e G3 (p = .000), no qual o G1 e o G2 tendem a 

apresentar maior utilização de estratégias emocionais e impulsivas na resolução de 

problemas comparativamente ao G3. Este resultado sugere que o envolvimento dos 

jovens com o consumo de drogas ilícitas funciona como moderador na gestão das 

estratégias de enfrentamento emotivas. 

Tabela 32 - Diferenças entre os grupos ao nível do Autocontrolo 

 G1 vs. G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1 G3 G1 G2 

Estrat. foc. problemaª ns ns ns ns ns ns 

Estrat. foc. emoçãoª ns * ns ** * ** 

ª (score total)  *p < ,05  **p < ,000 

Não se registou diferenças significativas entre os grupos e as subescalas Vinculação 

ansiosa/ambivalente (F (2,1091) = 3.09; p= .046) e Vinculação segura/amigos (F 

(2,1601) = 2.55; p= .079) pertencentes à escala Vinculação. Entretanto, registou-se 

diferenças significativas entre os grupos e as subescalas Vinculação segura/pais (F 

(2,3118) = 8.01; p= .000) e Vinculação evitante (F (2,5268) = 5.99; p= .003).  
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Tabela 33 - Diferenças entre os grupos ao nível da Vinculação 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Vinc. ansiosa/amb.ª 13,26 (3,7) 13,11 (3,6) 13,84 (3,6) 3,09 

Vinc. segura/amigosª 3,51 (1,29) 3,73 (1,43) 3,75 (1,47) 2,55 

Vinc. segura/paisª 4,80 (2,0) 4,42 (1,75) 4,18 (1,95) 8,01** 

Vinc. evitanteª 9,77 (2,64) 10,69 (2,14) 10,14 (2,6) 5,99* 

ª (score total)  ** p < ,000  * p < ,005 

O teste post-hoc de Bonferroni revelou que a subescala Vinculação segura/pais 

apresenta diferenças significativas entre os grupos G1 e G3 (p = .000), no qual, de 

acordo com a cotação desta subescala, o G3 perceciona maior vinculação segura com 

os pais comparativamente ao G1. O mesmo ocorre na subescala Vinculação evitante 

entre os grupos G2 e G3 (p = .002), em que, de acordo com a cotação desta 

subescala é o G2 que perceciona maior vinculação evitante comparativamente ao G1. 

Estes resultados sugerem o efeito moderador do consumo de drogas nos jovens sobre 

a perceção do apego positivo.  

 
Tabela 34 - Diferenças entre os grupos ao nível da Vinculação 

 G1 vs. G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1   G3 G1 G2 

Vinc. ansiosa/ambiv.ª ns ns ns ns ns ns 

Vinc. segura/amigosª ns ns ns ns ns ns 

Vinc. segura/paisª ns ** ns ns ** ns 

Vinc. evitanteª ns ns ns * ns * 

ª (score total)  ** p< ,000 *p < ,005 

No que concerne à escala de Satisfação com o suporte social, não houve o registo de 

diferenças significativas entre os grupos e a subescala Satisfação com os amigos (F 

(2,7788) = 1.39; p= .249). No entanto, encontrou-se diferenças marginalmente 

significativa entre os grupos na subescala Satisfação com os pais (F (2,6269) = 2.35 

p= .096).  
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Tabela 35 - Diferenças entre os grupos ao nível da Satisfação com o Suporte Social 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Satisfação/paisª 7,29 (3,29) 6,96 (2,79) 6,68 (3,0) 2,35 

Satisfação/Amigosª 9,31 (2,76) 9,44 (2,76) 9,67 (2,80) 1,39 

ª (score total)   

No teste post-hoc de Bonferroni obteve-se que a subescala Satisfação com os pais 

apresenta diferenças marginalmente significativas entre os grupos G1 e G3 (p = .094). 

O que, segundo a cotação desta subescala, revela ser o G1 que tende a ser menos 

satisfeito com os pais comparativamente ao G3. Novamente nota-se a relação entre os 

consumos de drogas e constructos fundamentais ao ajustamento psicossocial, neste 

caso, o contentamento percebido na relação com os pais. 

Tabela 36 - Diferenças entre os grupos ao nível da Satisfação com o Suporte Social 

 G1 vs. G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1   G3 G1 G2 

Satisfação/paisª ns * ns ns * ns 

Satisfação/amigosª ns ns ns ns ns ns 

ª (score total)  *p < ,10 

Já a escala de Satisfação com a escola/amigos da escola apresenta diferenças 

significativas entre os grupos e a subescala Satisfação com os professores (F (2,2935) 

= 3.15; p= .043). Não houve diferenças entre os grupos nas subescalas Satisfação 

com os colegas (F (2,5719) = 2.0; p= .135) e Satisfação com a escola (F (2,1680) = 

2.33; p= .098). 

Tabela 37 - Diferenças entre os grupos ao nível da Satisfação com a Escola 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Satisfação/escolaª 14,25 (4,49) 14,41 (4,72) 14,99 (4,55) 2,33 

Satisfação/professorª 22,92 (6,32) 24,48 (6,32) 23,65 (5,72) 3,15* 

Satisfação/colegasª 11,32 (2,69) 11,87 (2,46) 11,57 (2,71) 2,00 

ª (score total)  *p < ,10 
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O teste post-hoc de Bonferroni revelou que na subescala Satisfação com os 

professores indicou diferenças entre os grupos G1 e G2 (p = .041), sendo que, de 

acordo com a cotação desta subescala, são os jovens do G2 que tendem a estar mais 

satisfeitos com os professores comparativamente ao G1. 

Tabela 38 - Diferenças entre os grupos ao nível da Satisfação com a Escola 

 G1 vs. G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1   G3 G1 G2 

Satisfação/escolaª ns ns ns ns ns ns 

Satisfação/professorª ns ns ns ns ns ns 

Satisfação/colegasª * ns * ns ns ns 

ª (score total)  *p < ,10 

No que concerne às escalas de Motivos para a reprovação não houve diferenças entre 

os grupos nas subescalas Motivos para a reprovação/apoio dos amigos e familiares (F 

(2,1493) = .626; p= .535), Motivos para a reprovação/envolvimento com a escola e 

professores (F (2,2115) = 1.14; p= .320) e Motivos para a reprovação/pessoais (F 

(2,949) = 1.60; p= .202). 

Tabela 39 - Diferenças entre os grupos ao nível dos Motivos para a Reprovação 

 G1 ( N= 224) 

Média (DP) 

G2 (N= 122) 

Média (DP) 

G3 (N= 302) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Apoio amigos/família 4,79 (1,43) 4,77 (1,32) 4,92 (1,64) ,626 

Envolv.escola/professorª 5,50 (1,87) 5,53 (1,84) 5,30 (1,74) 1,14 

Pessoaisª 4,19 (1,16) 4,23 (1,18) 4,04 (1,25) ,202 

ª (score total)   

Relativamente às escalas de Motivos para o abandono escola não houve diferenças 

entre os grupos nas subescalas Motivos para o abandono/apoio dos amigos e 

familiares (F (2,663) = 1.38; p= .254) e Motivos para o abandono/envolvimento com a 

escola e professores (F (2,827) = 2.34; p= .098). Havendo diferenças entre os grupos 

na subescala Motivos para o abandono/pessoais (F (2,429) = 4.00; p= .019). 
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Tabela 40 - Diferenças entre os grupos ao nível dos Motivos para o Abandono Escolar 

 G1 ( N= 92) 

Média (DP) 

G2 (N= 61) 

Média (DP) 

G3 (N= 89) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Apoio amigos/famíliaª 5,04 (1,73) 4,65 (1,32) 5,07 (1,77) 1,38 

Envolv.escola/professorª 5,77 (2,0) 5,12 (1,37) 5,44 (1,94) 2,34 

Pessoaisª 4,20 (1,28) 3,83 (1,24) 3,65 (1,40) 4,00 

ª (score total) 

O teste post-hoc de Bonferroni revelou que a ocorrência de diferença significativa na 

subescala Motivos para o abandono pessoais acontece entre os grupos G1 e G3 (p = 

.018). Sendo que, são os jovens do G1 que tendem a apontar mais causas de ordem 

pessoal para justificar o abandono escolar. 

Tabela 41 - Diferenças entre os grupos ao nível dos Motivos para o Abandono Escolar 

 G1 vs G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1   G3 G1 G2 

Apoio amigos/famíliaª ns ns ns ns ns ns 

Envolv.escola/professorª ns ns ns ns ns ns 

Pessoaisª ns * ns ns * ns 

ª (score total)  *p < ,10 

No tocante à escala de Crenças face ao consumo de drogas, registou-se diferenças 

estatísticas entre os grupos nas suas duas subescalas: Expetativas de Consumo 

Centradas na Regulação das Emoções (F (2,5701) = 91.1; p= .000) e Expetativas de 

Consumo Centradas no Alívio do Tédio (F (2,8300) = 7.19; p= .001). 

Tabela 42 - Diferenças entre os grupos ao nível das Espetativas Face ao Consumo 

 G1 ( N= 263) 

Média (DP) 

G2 (N= 139) 

Média (DP) 

G3 (N= 402) 

Média (DP) 

 

F (2) 

Expet. reg.emoçõesª 27,4 (7,79) 26,7 (7,54) 34,4 (7,52) 91,1** 

Expet. alivio/tédioª 10,2 (3,17) 9,09 (3,03) 9,40 (3,25) 7,19* 

ª (score total) **p < ,000 *p < ,001 

No teste post-hoc de Bonferroni tem-se a indicação de que há diferenças significativas 

entre os grupos G1 e G3, G2 e G3  na subescala Expetativas de Consumo Centradas 
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na Regulação das Emoções (p= .000). O mesmo ocorre na subescala Expetativas de 

Consumo Centradas no Alívio do Tédio G1 e G2 (p= .003), G1 e G3 (p= .005).  

Portanto, e seguindo as indicações de cotações de ambas subescalas, no que respeita 

à subescala Promoção do self e regulação das emoções, o G1 e G3 apresentam 

menor expetativas face ao consumo de drogas centradas na promoção do self e na 

regulação emocional comparativamente ao G2, mas o é G1 comparativamente ao G3 

que apresenta maior crença de consumo conduzida pelas emoções. Por outro lado, é 

o G1 que apresenta maior negação das expetativas de consumo centradas no alívio 

do tédio e na preocupação com as consequências dos consumos, comparativamente 

ao G2 e G3. 

Tabela 43 - Diferenças entre os grupos ao nível das Expetativas face ao Consumo 

 G1 vs G2 vs. G3 vs. 

 G2 G3 G1   G3 G1 G2 

Expet. reg.emoçõesª ns * ns * * * 

Expet. alivio/tédioª * * * ns * ns 

ª (score total)  *p < ,005 

Quanto aos Motivos para concluir o estudo, uma vez tratar-se de um grupo de 

questões, optou-se por analisar as associações entre os itens pertencentes a esta 

parte do IJEP e os grupos. Assim, o item “Do apoio e incentivo da família” registou 

associação estatisticamente significativa com os grupos (X2(4)= 17,75; p= .001). 

Enquanto que, a maioria do G3 (54,5%) afirmam que a sua motivação vem dos pais, 

estes são bem menos no G1 (28,2%). 

O item “Do desejo de obter um curso profissionalizante o mais rápido possível” não 

tem associação estatisticamente significativa com os grupos (X2(4)= 3,83; p= .429). 

Porém, registou-se ocorrência estatisticamente significativa no item “Do desejo de 

arranjar um emprego” (X2(4)= 16,06; p= .003). No qual quase metade do G1 (46,4%) 

negam ser esta uma das motivações, enquanto que no G3 (54,0%) mais da metade 

afirma que sim. 

Nesta mesma direção, o item “Do desejo de continuar a estudar para obter um grau 

académico” registou significância na associação com os grupos (X2(4)= 18,35; p= 

.001). Novamente quase metade do G1 (43,1%) negam ser esta uma das motivações, 

enquanto que no G3 (54,5%) mais da metade afirmam como verdadeiro este motivo. 
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Por conseguinte, no item “Da importância que os teus pais dão à aprendizagem” 

também houve o registo de associação estatística com os grupos (X2(4)= 24,06; p= 

.000). Sendo que, identicamente a maioria do G3 (58,9%) afirmam como verdadeiro 

este motivo, enquanto quase metade do G1 (45,5%) negam ser esta uma das 

motivações.  

O item “Da obrigação” não registou correlações significativas com os grupos (X2(4)= 

,415; p= .981). O mesmo ocorre em relação ao item “Do incentivo dos colegas” (X2(4)= 

4,89; p= .299). No qual, pouco mais da metade do G3 (55,3%) afirma como verdadeiro 

e quase metade do G2 (35,8%) negam ser esta uma das motivações. 

Enquanto que o item “Da ajuda de custos que recebes para estudar” apresentar 

correlação marginalmente significativa com os grupos (X2(4)= 10,62; p= .031). Neste 

quase metade do G3 (49,8%) negam ser este um dos motivos, sendo que no G2 

(17,4%) são bem menos os que o fazem. Já o item “Do apoio e incentivo dos 

professores do curso” não apresentou associação estatisticamente significativa com os 

grupos (X2(4)= 5,75; p= .218). Sendo que no G3 a maior parte (52,2%) afirma ser esta 

uma das motivações, no G1 (26,7%) são bem menos. 

Quanto à analise dos itens pertencentes às Perspetivas de futuro, não se obteve 

associações significativas com os grupos apenas nos itens “Mudar de emprego” 

(X2(4)= 14,41; p= .006), no qual os resultados são idênticos entre o G1 (35,3%) e o G3 

(35,3%), marginalmente significativo no item “Parar de fumar” (X2(4)= 11,07; p= .026, 

sendo que é o G3(48,3%) que mais ponderam fazê-lo e o G1 (41,6%) é o que mais 

pondera não parar e o “Parar de consumir drogas” (X2(4)= 74,63; p= .000), em que é o 

G2 (33%) que mais pretende fazê-lo, enquanto que no G1 (44,3%) quase metade não 

pretende parar. 

 

7.2.2  Fatores contextuais 

 
É consensual que a família está entre os principais fatores externos de proteção e de 

risco. A sua importância é tão expressa que a influência da família no processo de 

ajustamento psicossocial dos adolescentes é documentada por diversas investigações 

(Arnaut, 2005). Neste estudo, para averiguar a influência da família e de outros 

elementos distais e proximais ao bom ajustamento dos diferentes grupos de jovens 

que frequentam as Escolas Profissionais, realizou-se a aplicação de alguns testes de 

diferença e associação. 
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Assim, no que concerne a escala Envolvimento dos pais na vida escolar em 

associação aos grupos em análise, os resultados apontaram que no item “Os teus pais 

iam à escola falar com a professora?” encontrou-se significância marginalmente 

estatística (X2(4)= 4,22; p= .37). Sendo que a maior parte do G3 (52,9%) afirma que os 

pais sempre iam a escola falar com a professora, mas do G2 esta variância é bem 

menor (15%). 

Relativamente ao item “Os teus pais perguntavam-te pelas notas?”, há incidência de 

associação significativa com os grupos (X2(4)= 15,34; p= .004). Enquanto que no G1 

(42,6%) boa parte afirma que os pais nunca perguntavam pelas notas, no G2 (27,7%) 

esta variância é menor. 

Já o item “Os teus pais costumavam participar das reuniões na escola?” não houve 

associação significativa com os grupos (X2(4)= 7,10; p= .131). Embora, novamente a 

seja a maioria do G3 (53,6%) afirma que os pais sempre participavam das reuniões, 

relativamente ao G2 (15,2%). 

Quanto ao item 4 “Os teus pais ajudavam-te a estudar?” nota-se que há associação 

significativa com os grupos (X2(4)= 12,10; p= .017). Repetidamente, a maioria dos que 

afirmam que os pais sempre ajudavam a estudar pertencem ao G3 (57,4%), enquanto 

no G1 (27,2%) são bem menos. 

Por último, o item “Os teus pais reclamavam-te quando ias mal na escola?” não 

apresenta associação significativa com os grupos (X2(4)= 5,47; p= .242). Nesta 

questão menos da metade do G1 (31,4%) afirma que os pais nunca reclamavam, com 

uma diferença pequena comparativamente ao G3 (45,7%). 

É importante salientar que o indicador de Risco social (5.8.1.2), construído com o 

objetivo de melhor abarcar os itens concernentes ao nível socioeconómico dos 

inquiridos, não registou associação estatisticamente significativa com os grupos. 

Entretanto, realizou-se uma análise pormenorizada de cada um dos itens das escalas 

de Habilitação académica dos pais, composição do agregado família e fontes de 

rendimento da família e problemas na família. Destes sobressai as correlações 

marginalmente significativas encontradas entre a “habilitação do pai” e os grupos 

(X2(2)= 17,40; p= .066), em que o G1 (8,4%) apresenta maior variância de pais com o 

1º ciclo incompleto, comparativamente ao G2 (5,3) e ao G3 (4,9%). 

No que concerne às associação dos problemas familiares com os grupos, não se 

obteve associação significativa do item Toxicodependência na família com os grupos 

(X2(8)= 3,30; p= .912). Entretanto, nota-se que há incidência recorrente e alta no G1, 
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comparativamente aos demais grupos, no que diz respeito a esta questão na opção 

“Toxicodependência no pai” (45,2%), “Toxicodependência no irmão” (53,3%) e 

“Toxicodependência no tio” (44,4%). Com o objetivo de examinar mais profundamente 

este resultado, realizou-se um teste com todas opções deste item (pai, mãe e irmão, 

tio), mas apenas com o item “Toxicodependência no pai” com os grupos, apontou 

associação marginalmente significativa (X2(2)= 6,43; p= .040), no qual o G1 (45,2%) 

apresenta maior parte, em detrimento do G2 (23,8%) que detém menor parte da 

frequência. 

O mesmo acontece em relação ao Alcoolismo na família, em que não há associação 

significativa (X2(8)= 9,69; p= .287), mas é o G1 que apresenta maior frequência de 

ocorrência em relação ao “Alcoolismo no  pai” (49,2%) e “Alcoolismo na mãe” (40%). 

Também houve o exame mais profundo deste resultado com todas opções deste item 

(pai, mãe, irmão e tio), mas apenas o item “Alcoolismo no pai” com os grupos, apontou 

associação significativa (X2(2)= 10,38. p= .006), no qual o G1 (49,2%) apresenta maior 

parte, comparativamente ao G2 (19,7%) que detém menor variância. 

No que respeita à Depressão na família, também não houve associação estatística 

(X2(8)= 2,03; p= .980), mas é interessante frisar que nesta questão a maior frequência 

de ocorrência deu-se no G3 na mãe (45,8%), irmão (42,9%) e tio (38,5%). Igualmente 

não houve associação significativa em relação a questão Doença mental na família 

(X2(8)= 14,23; p= .076).  

E, por último, Problemas com a justiça na família, no qual também não se registou 

associação significativa (X2(8)= 13,95; p= .082). Neste é importante destacar que é o 

G1 que mais regista variância nesta questão no pai (55,6%), na mãe (60%) e no tio 

(34,3%). Também procurou-se realizar o exame mais detalhado deste resultado com 

todas opções deste item (pai, mãe, irmão e tio), no qual os itens “Problema na justiça 

com o pai” relativamente aos grupos, apontou associação significativa (X2(2)= 10,82; 

p= .004), no qual o G1 (55,6%) apresenta maior variância e o G1 (25,0%)  bem menos 

e “Problemas na justiça com o irmão” (X2(2)= 10,69; p= .005), sendo que nesta é o G2 

(44,4%) que representa quase metade da variância da sua amostra nesta questão, já 

o G1 (33,3%) é menos. 

Quanto ao indicador de Percurso escolar de risco, este registou associações 

significativas com os grupos (X2(4)= 37,90; p= .000), as ocorrências de frequência já 

foram apresentadas anteriormente neste capítulo (7.1.1; 7.1.2, 7.1.3). 
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No respeitante ao Envolvimento com pares desviantes, registou associação 

significativa do item “A maioria dos meus amigos estuda na minha escola” com os 

grupos (X2(2)= 8,40; p= .015), em que é o G3 (52,1%) que mais afirma esta questão, 

seguido pelo G1 (26,6%). 

Quanto ao item “A maioria dos meus amigos fuma tabaco” também registou 

associação significativa com os grupos (X2(2)= 49,88; p= .000), no qual boa parte do 

G1 (37,6%) afirma vínculo a estes amigos, enquanto no G3 (67,8%) a maioria negam 

este vínculo. 

O item “A maioria dos meus amigos consome drogas” apresentou associação 

estatisticamente significativa com os grupos (X2(2)= 114,08; p= .000), sendo que 

quase metade do G1 (42,9%) afirma que sim, do contrário no G2 (71,3%) a grande 

maioria negam. O mesmo acontece em relação ao item “A maioria dos meus amigos 

fuma charros” que mostrou associação significativa com os grupos (X2(2)= 82,54; p= 

.000), igualmente quase metade do G1 (47,4%) afirma que a maioria dos amigos fuma 

charros, enquanto que a maioria do G3 (63,8%) negam tal afirmação.  

No tocante ao item “A maioria dos meus amigos apanha bebedeiras” este mostrou 

associação significativa com os grupos (X2(2)= 34,37; p= .000), em que, igualmente 

quase metade do G1 (40,0%) atesta que a maioria dos amigos apanha bebedeiras, 

enquanto que mais da metade do G3 (59,9%) contradizem tal afirmação. 

Identicamente acontece em relação ao item “A maioria dos meus amigos mora no meu 

bairro” que indicou associação significativa (X2(2)= 13,49; p= .000) e apontou que 

quase metade do G1 (41,1%) afirma esta questão e no G3 (53,9%) a contrariam.  

O item “A maioria dos meus amigos fuma charros dentro da escola” também revelou 

associação significativa com os grupos (X2(2)= 7,10; p= .018), sendo que novamente é 

o G1 que apresenta maior frequência desta ocorrência (40,4%) em relação aos demais 

grupos G2 (19,9%) e G3 (39,9%), embora com uma diferença menos acentuada. 

No item “A maioria dos meus amigos tem problemas com a polícia” verifica-se 

associação significativa (X2(2)= 27,40; p= .000), ao passo que novamente é o G1 que 

apresenta maior frequência desta ocorrência (43,6%) relativamente aos demais grupos 

G2 (28,2%) e G3 (28,2%). 

Identicamente ocorre com o item “A maioria dos meus amigos já andou a porrada na 

escola ou na rua” (X2(2)= 39,79; p= .000), em que é o G1 que novamente apresenta 

maior frequência desta ocorrência (41,0%) comparativamente aos demais grupos G2 

(22,9%) e G3 (36,2%). 
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Quanto à Ocupação dos tempos livres, será salientado apenas os itens com 

associações significativas. O item “Ficar em cada com minha namorada” apresenta 

associação significativa com os grupos (X2(2)= 13,31; p= .001), enquanto que quase 

metade do G3 (45,4%) afirma ficar em casa com a namorada, no G1 (35,9%) é bem 

menos. 

No que concerne ao item “Sair com meus amigos” houve associação com os grupos 

(X2(2)= 16,68; p= .000), sendo que novamente é quase metade do G1 (47,5%) que 

afirma fazê-lo, no G3 (34%) é menos. No item “Estar no café” também tem-se 

associação estatística com os grupos (X2(2)= 20,77; p= .000), neste é novamente  o 

G1 que apresenta maior frequência desta ocorrência (44,2%) em relação aos demais 

grupos G2 (20,3%) e G3 (35,5%), embora com uma diferença menos acentuada. 

Por último, o item “Estudar” registou associação significativa (X2(2)= 26,75; p= .000), 

no qual a maioria do G3 (63,7%) ocupam o seu tempo a estudar, no G2 (11,4%) e G1 

(24,9%) são significativamente menos. 

 

7.2.3  Preditores de risco e proteção ao ajustamento psicossocial 

 
O ajustamento psicossocial dos três grupos está associado a um conjunto de 

dimensões psicológicas que, tal como se descreve nos pontos anteriores, são 

sugestivas da influência que têm os fatores pessoais e contextuais na (in)adaptação 

dos jovens que integram o nosso estudo.  

As relações hipotetizadas consideram à vez que o ajustamento psicossocial é 

influenciado por fatores pessoais e contextuais e que esse efeito será observado em 

termos de resultados desenvolvimentais. Esse resultado é ainda operacionalizado em 

termos das diferenças entre os três grupos com base nos critérios acima explicados.  

As diferenças que se comprovaram estatisticamente significativas são seguidamente 

consideradas para efeitos de teste das hipóteses levantadas por este estudo, 

mediante dois modelos de regressão linear hierárquica e logística, que passamos a 

descrever.   

Na realização das análises de regressão foi considerado um modelo que incluia como 

variáveis dependentes os grupos: G1, G2 e G3  e como variáveis independentes os 

resultados das correlações e testes de diferenças siginificativos que foram 

apresentados neste capítulo (7.2.1; 7.2.2).  
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Assim, procedeu-se às 6 análises de regressão logística pelo método Enter, tomando 

ordenadamente como critério os diferentes grupos e introduzindo como preditores os 

fatores pessoais e contextuais de risco e proteção resultantes das análises anteriores, 

em seis passos distintos.  

Na primeira análise considerou-se como variável dependente o G1 x G2 e foram 

examinados apenas os fatores pessoais de risco e proteção que tiveram resultados 

significativos neste estudo (autoestima social; estratégias orientadas para regulação 

emocional/impulsividade; vinculação segura com os pais; vinculação evitante; 

satisfação com os pais; satisfação com os professores; abandono escolar: motivos 

pessoais; crenças na promoção do self/regulação emocional; crenças no alívio do 

tédio/consequências; motivação para estudar: apoio família; motivação para estudar: 

desejo arranjar emprego; motivação estudar: desejo concluir grau; motivação estudar: 

importância pais educação; motivação estudar: ajuda custos; planos futuro: mudar 

emprego; planos futuro: parar fumar; planos futuro: parar de consumir drogas). 

Na segunda análise introduziu-se apenas as variáveis independentes que foram 

significativas no estudo das correlações e diferenças entre os grupos, concernentes 

aos fatores contextuais (participação dos pais: ajuda ao estudo; participação dos pais: 

perguntavam pelas notas; participação dos pais: comunicação com os professores; 

habilitação académica dos pais; toxicodepência no pai; alcoolismo no pai; problemas 

com a justiça do pai; problemas com a justiça do irmão; percurso escolar de risco; 

maioria dos amigos: estudam na escola; maioria dos amigos: fuma tabaco; maioria dos 

amigos: consome droga; maioria dos amigos: fuma charros; maioria dos amigos: 

apanha bebedeiras; maioria dos amigos: mora no meu bairro; maioria dos amigos: 

fuma charros na escola; maioria dos amigos: tem problemas com a policia; maioria dos 

amigos: tem comportamento agressivo na escola; tempo livre: trabalho renumerado; 

tempo livre: estágio) em substituição aos fatores pessoais.  

Quanto à terceira análise considerou-se como variável dependente o G1 x G3 e foram 

apreciados apenas os fatores pessoais, que também fizeram parte da primeira análise. 

Na quarta análise testou-se apenas as variáveis independentes concernentes aos 

fatores contextuais, substituindo os pessoais. Na quinta análise teve-se como variável 

dependente o G2 x G3 e foram considerados apenas os fatores pessoais, que também 

fizeram parte da primeira análise. Na sexta análise examinou-se apenas as variáveis 

independentes concernentes aos fatores contextuais, tal como na quarta análise. 
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7.2.3.1  Preditores Individuais 

 
Tal como referido, as variáveis que compuseram os preditores individuais nas 

regressões logísticas foram selecionadas tendo por base os resultados destas nas 

análises realizadas anteriormente neste estudo (7.2.1). 

 Assim,  quanto às análises concernentes aos fatores individuais obteve-se: 

Tabela 44 – Regressão logística das variáveis pessoais de risco e proteção como  

preditoras do G1 x G2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos mostram que a vinculação segura/pais (β =1,605; p=.008), 

satisfação com os pais (β =.762; p=.027), motivos pessoais para o abandono escolar  

(β =.1,580; p=.031), motivação para estudar: apoio da família (β =5,523; p=.002), 

motivação para estudar: importância que os pais dão à aprendizagem (β =.341; 

p=.027), planos futuro mudar emprego (β =3,809; p=.010) e planos futuros parar de 

consumir drogas  (β =3,177; p=.002) são preditoras do G1 x G2. Estas variáveis, no 

seu conjunto,  explicam entre 37,5% (Cox & Snell RSquare) e 50,6% (Nagelkerke R 

Square) da variância da variável dependente: G1 x G2 (χ2=58,330, df=17; p=.000). 

 

 

 B S.E p OR 95% CI 

Autoestima social ,016 ,072 ,827 1,016 [.882,1.17] 

Estrat.reg.emocional/impulsividade -,015 ,068 ,823 ,985 [.862,1.12] 

Vinc. segura/pais ,473 ,179 ,008 1,605 [1.30,2.28] 

Vinc. evitante -,147 ,133 ,269 ,864 [.666,1.12] 

Satisfacao pais -,272 ,123 ,027 ,762 [.598,.969] 

Satisfação professores -,062 ,043 ,146 ,940 [.865,1.02] 

Aband. motiv. pessoais ,458 ,212 ,031 1,580 [1.04, 2.39] 

Crença prom. self/regul. -,040 ,040 ,311 ,960 [.888,1.03 

Crença alívio tédio/conseq. ,063 ,085 ,456 1,065 [.902,1.25] 

Mot. est. apoio família 1,709 ,558 ,002 5,523 [1.85, 16.4] 

 Mot. est. arranjar emprego -,897 ,531 ,091 ,408 [.144,1.15] 

Mot. est. concluir grau ,175 ,325 ,590 1,191 [.630,2.25] 

Mot. est. import. pais apren. -1,077 ,486 ,027 ,341 [.131,.884] 

Mot. est. ajuda custos ,792 ,372 ,033 ,372 [1.06,4.57]  

Planos fut. mudar emprego 1,337 ,519 ,010 ,519 [1.37,10.5] 

Planos fut. parar fumar ,327 ,405 ,419 ,405 [.627,3.06] 

Planos fut. parar cons. drog 1,156 ,378 ,002 ,378 [1.51,6.66] 
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Quanto à análise de regressão dos fatores pessoais do G1 x G3, tem-se: 

 
Tabela 44 - Regressão logística das variáveis pessoais de risco e proteção  

como preditoras do G1 x G3 
 

 B S.E p OR 95% CI 

Autoestima social -,203 ,093 ,029 ,816 [.680,.980] 

Estrat.reg.emocional/impulsividade ,137 ,072 ,057 1,147 [.996,1.31] 

Vinc. segura/pais ,242 ,197 ,220 1,274 [.865,1.87] 

Vinc. evitante ,073 ,109 ,502 1,076 [.869,1.33] 

Satisfacao pais -,218 ,113 ,054 ,804 [.644,1.00] 

Satisfação professores -,075 ,051 ,145 ,928 [.839,1.02] 

Aband. motiv. pessoais ,212 ,194 ,274 1,236 [.845,1.80] 

Crença prom. self/regul. -,154 ,039 ,000 ,858 [.795,.925] 

Crença alívio tédio/conseq. ,229 ,095 ,017 1,257 [1.04,1.51] 

Mot. est. apoio família ,971 ,591 ,101 2,640 [.828,8.41] 

 Mot. est. arranjar emprego ,001 ,621 ,999 1,001 [.296,3.38] 

Mot. est. concluir grau -,326 ,394 ,408 ,721 [.333,1.56] 

Mot. est. import. pais ed. -,164 ,556 ,768 ,848 [.285,2.52] 

Mot. est. ajuda custos -,347 ,462 ,452 ,707 [.286,1.74] 

Planos fut. mudar emprego -,111 ,512 ,828 ,895 [.328,2.43] 

Planos fut. parar fumar ,378 ,500 ,449 1,460 [.548,3.89] 

Planos fut. parar cons. drog -,343 ,464 ,460 ,710 [.286,1.76] 

 

Os dados mostram que as variáveis: autoestima social (β =,816; p=.029), estratégias 

orientadas para regulação emocional/impulsividade (β =.1,147; p=.057), crenças na 

promoção do self/regulação emocional (β =,858; p=.000) e crenças no alívio do 

tédio/consequência (β =1,257; p=.017) são preditoras do G1 x G3. Estas variáveis, no 

seu agregado, explicam entre 33,7% (Cox & Snell RSquare) e 46,9% (Nagelkerke R 

Square) da variância da variável dependente: G1 x G3 (χ2=44,831; df=17; p=.000). 
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Relativamente a análise de regressão do G2 x G3, tem-se: 

 
Tabela 45 - Regressão logística das variáveis pessoais de risco e proteção  

como preditoras do G2 x G3 
 

 B S.E p OR 95% CI 

Autoestima social ,215 ,111 ,053 1,240 [.997,1.54] 

Estrat.reg.emocional/impulsividade -,133 ,095 ,163 ,875 [.726,1.05] 

Vinc. segura/pais ,371 ,256 ,148 1,449 [.877,2.39] 

Vinc. evitante -,265 ,154 ,086 ,767 [.567,1.03] 

Satisfacao pais -,106 ,186 ,568 ,899 [.625,1.29] 

Satisfação professores -,010 ,067 ,877 ,990 [.868,1.12] 

Aband. motiv. pessoais -,082 ,283 ,773 ,921 [.529,1.60] 

Crença prom. self/regul. ,098 ,047 ,038 1,103 [1.00,1.21] 

Crença alívio tédio/conseq. -,133 ,135 ,323 ,875 [.672,1.14] 

Mot. est. apoio família ,566 ,834 ,498 1,760 [.343,9.02] 

 Mot. est. arranjar emprego -,582 ,863 ,500 ,559 [.103,3.03] 

Mot. est. concluir grau ,723 ,455 ,112 2,061 [.845,5.02] 

Mot. est. import. pais ed. -1,231 ,773 ,112 ,292 [.064,1.33] 

Mot. est. ajuda custos 1,290 ,552 ,020 3,631 [1.23,10.7] 

Planos fut. mudar emprego ,856 ,693 ,217 2,354 [.605,9.16] 

Planos fut. parar fumar -,249 ,537 ,643 ,780 [.272,2.23] 

Planos fut. parar cons. drog 1,304 ,468 ,005 3,685 [1.47,9.21] 

 
 
Os dados mostram que apenas: autoestima social (β =1,240; p=.053), crenças na 

promoção do self/regulação emocional (β =1,103; p=.038), motivos para estudar: ajuda 

de custos (β =3,631; p=.020) e planos futuro: parar de consumir drogas (β =3,685; 

p=.005) são preditoras do G2 x G3. Estas quatro variáveis, no seu agregado, explicam 

entre 44,1% (Cox & Snell R Square) e 59,4% (Nagelkerke R Square) da variância da 

variável dependente: G2 x G3  (χ2=50,554,df=17; p=.000). 
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7.2.3.2  Preditores Contextuais 

 
As variáveis selecionadas como preditoras contextuais foram aquelas que revelaram 

resultados significativos nos exames anteriores relativos aos fatores contextuais 

associados aos diferentes grupos (7.2.3).  

No tocante aos fatores contextuais como preditores do G1 x G2 obteve-se: 

 
Tabela 46 - Regressão logística das variáveis contextuais de risco e proteção  

como preditoras do G1 x G2 
 

 B S.E p OR 95% CI 

Part. pais ajudar estudar -,047 ,198 ,814 ,954 [.647,1.40] 

Part  pais perg. Notas ,284 ,263 ,280 1,328 [.794,2.22] 

Part pais falar professores -,151 ,238 ,524 ,860 [.539,1.37] 

Habil. académica pais -,005 ,093 ,957 ,995 [.829,1.19] 

Toxicodependência pai -,038 ,507 ,940 ,962 [.356,2.59] 

Alcoolismo pai ,374 ,443 ,399 1,453 [.610,3.46] 

Problema na Justiça pai ,205 ,549 ,709 1,227 [.418,1.40] 

Problema na Justi.irmão -,808 ,619 ,192 ,446 [.132,1.49] 

Percurso escolar de risco -,265 ,200 ,185 ,767 [.519,1.13] 

Maioria ami. estud na escola -,733 ,266 ,006 ,480 [.285,.809] 

Maioria ami.  fuma Tabaco -,523 ,376 ,165 ,593 [.284,1.23] 

Maioria ami.  droga -,693 ,389 ,075 ,500 [.243,1.07] 

Maioria ami.  charros 1,267 ,323 ,000 3,551 [1.88,6.68] 

Maioria ami. bebedeiras ,106 ,277 ,702 1,112 [.646,1.91] 

Maioria ami.  bairro ,165 ,287 ,565 1,179 [.673,2.06] 

Maioria ami. charro escola -,116 ,337 ,731 ,891 [.460,1.72] 

Maioria am. policia -,287 ,345 ,405 ,750 [382,1.47] 

Maioria ami.agressiv.esc -,078 ,291 ,789 ,925 [.523,1.63] 

TL trabalho renumerado -,525 ,421 ,212 ,592 [.259,1.35] 

TL estágio ,833 ,568 ,143 2,300 [.755,7.00] 

 

Os dados apontaram apenas duas variáveis como preditoras do G1 x G2: maioria dos 

meus amigos estuda na minha escola (β =,480; p=.006) e maioria dos meus amigos 

fuma charros (β =3,551; p=.000). Estas duas variáveis, no seu conjunto,  explicam 
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entre 9,9% (Cox & Snell RSquare) e 13,6% (Nagelkerke R Square) da variância da 

variável dependente: G1 x G2  (χ2= 34,315, df= 20; p=.000). 

Relativamente ao G1 x G3, tem-se: 

 
Tabela 47 - Regressão logística das variáveis contextuais de risco e proteção  

como preditoras do G1 x G3 

 
 B S.E p OR 95% CI 

Part. pais ajudar estudar ,008 ,156 ,957 1,008 [.743,1.36] 

Part  pais perg. Notas -,338 ,213 ,113 ,713 [.470,1.08] 

Part pais falar profes ,154 ,180 ,390 1,167 [.820,166] 

Habil. académica pais ,093 ,077 ,227 1,098 [.944,1.27] 

Toxicodependência pai ,301 ,492 ,541 1,351 [.515,3.54] 

Alcoolismo pai ,385 ,372 ,300 1,470 [.709,3.04] 

Problema na Justiça pai ,527 ,520 ,311 1,694 [.611,4.69] 

Problema na Justi.irmão ,305 ,714 ,669 1,357 [.355,5.49] 

Percurso escol de risco ,408 ,153 ,008 1,504 [1.11,2.03] 

Maioria ami. estu na esc -,395 ,221 ,074 ,674 [.437,1.03] 

Maioria ami.  fuma Taba -,136 ,268 ,611 ,873 [.517,1.47] 

Maioria ami.  droga ,903 ,286 ,002 2,468 [1.41,4.31] 

Maioria ami.  charros ,962 ,288 ,001 2,617 [1.48,4.59] 

Maioria ami. bebedeiras ,101 ,234 ,667 1,106 [.699,1.74] 

Maioria ami.  bairro ,172 ,235 ,463 1,188 [.750,1.88] 

Maioria ami. charro esc -,632 ,296 ,033 ,532 [.298,.950] 

Maioria ami. policia -,044 ,347 ,899 ,957 [.484,1.89] 

Maioria ami. agres.esc ,448 ,240 ,062 1,566 [.978,2.50] 

TL trabalho renumerado -,539 ,340 ,112 ,583 [.300,1.13] 

TL estágio ,808 ,453 ,075 2,244 [.923,5.45] 

 

Os resultados desta análise indicaram as variáveis: percurso escolar de risco (β = 

1,504; p=.008) e maioria dos meus amigos consome drogas (β =2,468; p=.0029), 

maioria dos meus amigos fuma charros (β =2,617; p=.0019), a maioria dos meus 

amigos tem comportamento agressivo na escola (β =1,566; p=.0629) e a maioria dos 

meus amigos fuma charros na escola (β =,532; p=.0339),  como preditoras do G1 x 

G3. Estas variáveis, no seu agregado,  explicam entre 20,1% (Cox & Snell R Square) e 
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27,3% (Nagelkerke R Square) da variância da variável dependente: G1 x G3 (χ2= 

125,349, df= 20; p=.000). 

Por último, tem-se a análise dos preditores contextuais de risco para o G2 x G3: 

Tabela 48 - Regressão logística das variáveis contextuais de risco e proteção  
como preditoras do G2 x G3 

 
 B S.E p OR 95% CI 

Part. pais ajudar estudar ,002 ,191 ,994 1,002 [.688,1.45] 

Part  pais perg. notas ,533 ,249 ,032 1,705 [1.04,2.77] 

Part pais falar professores -,073 ,221 ,743 ,930 [.603,1.43] 

Habil. académica pais -,161 ,099 ,103 ,851 [.702,1.03] 

Toxicodependência pai -,487 ,568 ,391 ,615 [.202,1.87] 

Alcoolismo pai -,388 ,500 ,438 ,678 [.254,1.80] 

Problema na Justiça pai -,544 ,669 ,416 ,580 [.156,2.15] 

Problema na Justi. irmão -1,426 ,715 ,046 ,240 [.059,.975] 

Percurso escolar de risco -,570 ,188 ,002 ,566 [.391,.818] 

Maioria am. est na escola -,289 ,256 ,260 ,749 [.453,1.23] 

Maioria am.  fuma Tabaco -,443 ,337 ,188 ,642 [.332,1.24] 

Maioria am.  droga -1,526 ,336 ,000 ,217 [.112,.420] 

Maioria am.  charros ,384 ,313 ,220 1,468 [.794,2.71] 

Maioria am. bebedeiras -,110 ,279 ,692 ,895 [.518,1.54] 

Maioria am.  bairro ,075 ,287 ,793 1,078 [.614,1.89] 

Maioria am. charro escola ,495 ,354 ,162 1,641 [.820,3.28] 

Maioria am. policia -,354 ,397 ,373 ,702 [.323,1.52] 

Maioria am. porrada -,472 ,293 ,107 ,624 [.351,1.10] 

TL trabalho renumerado ,113 ,438 ,796 1,120 [.475,2. 46] 

TL estágio -,197 ,469 ,675 ,821 [.327,2.06] 

 

Os resultados desta análise revelaram as variáveis: participação dos  pais: 

perguntavam pelas notas (β = 1,705; p=.032), problema com a justiça do irmão (β = 

,240; p=.046), percurso escolar de risco (β =,566; p=.002) e a maioria dos meus 

amigos consome drogas (β =,217; p=.000),  como preditoras do G2 x G3. Estas quatro 

variáveis, no seu conjunto,  explicam entre 18,1% (Cox & Snell R Square) e 26,7% 

(Nagelkerke R Square) da variância da variável dependente: G1 x G3 (χ2= 91,906, df= 

20; p=.000). 
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7.3 Discussão dos resultados: A influência dos fatores pessoais e contextuais 

ao ajustamento psicossocial dos diferentes grupos de jovens 

 

7.3.1  A influência dos fatores pessoais ao ajustamento psicossocial dos jovens 

nos diferentes grupos 

 
Tendo o propósito de compreender as relações diretas e indiretas das variáveis 

pessoais e contextuais no ajustamento psicossocial dos jovens nos diferentes grupos 

e examinar se existem diferenças estatisticamente significativas ao nível do 

ajustamento psicossocial do grupo de jovens em processo de privação dos consumos 

de drogas (G2) quando comparado ao G1 (grupo com consumo regular de drogas 

ilícitas) e G3 (grupo sem consumo regular de drogas ilícitas), optou-se por realizar um 

estudo correlacional post facto entre os participantes do estudo. 

Desde logo importa referir que os dados apresentados neste capítulo convergem, 

genericamente, com as conclusões obtidas por diversas investigações sobre o efeito 

dos diferentes fatores de proteção e de risco. Todavia, são estes últimos que se 

salientam em particular, já que, nos percursos de vida destes jovens a sua influência 

constitui uma marca negativa ou ainda, a sua existência vai potenciar as dificuldades e 

aumentar a vulnerabilidade em termos de ajustamento psicossocial dos jovens 

(Bogart, Colens, Ellickson & Klein, 2007; Jessor, 1992; Haase & Pratschke, 2010; 

Tomé, Matos & Diniz, 2008; Rutter, 1994; Rutter, 2010; Myklestad & EspenTambs, 

2012; Sameroff, 1999; Sloboda & Ralph, 2012). 

Especificamente, os resultados do nosso estudo corroboram o pressuposto de que os 

fatores de risco, mas de modo idêntico, os fatores de proteção se assumem como 

influências diretas e indiretas (distais e/ou proximais) quer para a explicação das 

condutas desajustadas quer das condutas ajustadas. Ainda que neste estudo, dadas 

as características dos participantes, tenha se referido maioritariamente às condutas 

inadaptadas e se observe de sobremaneira a influência negativa dos fatores pessoais 

e de contexto, há que destacar as condutas adaptadas e ao efeito protetor daquelas 

caraterísticas que diminuem o risco e a vulnerabilidade. É ainda a combinação destes 

dois tipos de influência que nos permitem explicar a intensidade do desajustamento 

nos três grupos de jovens.  

Por conseguinte, os resultados revelaram que ao nível dos fatores e disposições 

individuais são os jovens do G3 (sem consumos) que tendem a apresentar perceções 

de autoestima social mais elevadas comparativamente aos jovens do G1 (com 

consumos). Algo, que também foi confirmado nos modelos de regressão testados que 
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tinha a “autoestima social” como preditoras do G1 x G3 e G2 x G3. Sugerindo que o 

consumo de drogas nos jovens influencia o fraco sentimento pessoal de competência 

social. Saliente-se que este resultado corrobora as conclusões de outros estudos que 

expõem o efeito negativo do consumo de drogas sobre a perceção de autoestima 

social dos jovens, comparativamente aos jovens sem consumo abusivo de drogas 

(Bogart, Colens, Ellickson & Klein, 2007; Jessor, 1992; Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 

2012). Na generalidade, os desfechos de alguns destes estudos apontaram 

associações entre o consumo de substâncias psicoativas e o isolamento social, nos 

quais concluíram que, apesar da afiliação dos adolescentes que consomem drogas 

com outros jovens que apresentam comportamentos desviantes, o apego e a 

qualidade destas relações são insatisfatórias e geradoras de sentimentos de 

isolamento e baixa autoestima. Por conseguinte, a baixa autoestima também terá um 

efeito modelador, fazendo com que os jovens em situação de maior risco psicossocial 

se tornem mais influenciáveis pelo grupo de pares, contribuindo para a sua baixa 

tolerância à frustração (Laursen, Hafen, Kerr & Stattin, 2012; Matellanes, 1999), 

perpetuando a progressão do consumo de substâncias psicoativas  (Matellanes, 

1999).  

Os dados anunciaram ainda diferenças significativas entre os grupos G1 e G3 e entre 

os grupos G2 e G3 no que concerne a utilização de estratégias de resolução de 

problemas emocionais e impulsivas. Portanto, revelam que o G1 e o G2 tendem a 

recorrer mais ao uso do mau autocontrolo comparativamente ao G3. Importa realçar 

que também os modelos de regressão confirmaram o coping centrado na regulação 

emocional como preditora ao G1 x G3. Tal resultado é amplamente apresentado em 

diversos estudos que demonstram que o consumo de drogas exerce influência direta 

sobre as estratégias de enfrentamento, sobretudo pautadas pela regulação emocional, 

utilizadas por indivíduos em situação de risco psicossocial face aos problemas e em 

situações indutoras de maior tensão (Cascone et al., 2011; Fox et al., 2011; Nickerson 

et al., 2011; Wills et al., 2013). Tais estudos apontaram ainda que o consumo abusivo 

de substâncias psicoativas está diretamente relacionado com o funcionamento 

psicossocial dos jovens em situação de risco, afetando a cognição, o discernimento, o 

humor e as suas relações interpessoais (Cascone et al., 2011; Cabriales, Cooper, & 

Taylor, 2013; Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010; Wills et al., 2013). Tal quadro é 

ainda mais agravado pelo facto de os jovens verem o consumo de substâncias como 

uma estratégia para lidar com o stress, sendo que este provoca um aumento da 

angústia emocional ou uma alteração das perceções do autocontrolo, tornando-os 

mais vulneráveis ao consumo abusivo de substâncias (Nickerson et al.,  2011; 
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Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010). Convertendo-se ainda num fator de risco 

expoente ao aumento no consumo de drogas, pois a impulsividade relativa ao baixo 

controlo das emoções, a baixa tolerância à frustração propiciará que o jovem busque 

respostas mais rápidas ao distress emocional e assuma este comportamento como 

padrão de resposta à frustração (Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 2010; Wills et al., 

2013). 

Salienta-se ainda que quanto à vinculação, é o G3 que perceciona relações de 

vinculação que lhe conferem mais segurança e maior qualidade na relação com os 

pais por comparação ao G1. Por outro lado, é o G2 que perceciona relações de 

vinculação caraterizadas por maior evitamento, por comparação ao G1. O modelo 

testado apontou a “vinculação segura com os pais” como preditora do G1 x G2. A 

evidência de que as componentes socioemocionais da relação entre a vinculação e a 

dependência química, já bastante documentadas em estudos anteriores (Finzi-Dottan 

et al., 2003; Oshri, Rogosch, Burnette & Cicchetti, 2011; Torres, Sanches & Neto, 

2004) e confirmam-se, à luz das diferenças encontradas, a relação entre os três 

grupos e os três percursos desenvolvimentais associados. Para Rosenstein e Horowitz 

(1996), o padrão de vinculação evitante está relacionado com as perturbações 

comportamentais, perturbação de personalidade e abuso de substâncias psicoativas, 

enquanto que a vinculação segura reforça nos indivíduos o uso de estratégias 

positivas. Portanto, há uma predominância nos jovens, com apego não seguro, em 

recorrerem às drogas como estratégias para a regulação emocional. As conclusões de 

diversos estudos apontaram que o padrão vinculativo dos indivíduos está diretamente 

relacionado com o abuso de substâncias psicoativas, correspondendo a um padrão de 

desajustamento afetivo, cognitivo e comportamental (Oshri et al., 2011) 

Quanto à satisfação com o suporte social (família e amigos) é o G1 que tende a sentir-

se menos satisfeito com os pais comparativamente ao G3. O modelo testado revelou a 

“satisfação com os pais” como preditora também do G1 x G2. Não obstante, diversos 

estudos nacionais e internacionais apontam a satisfação com a família e com os 

amigos como fatores microambientais protetores ou de risco ao desenvolvimento de 

condutas desviantes (Corsano, Majorano & Champretavy, 2006; Gaspar et al., 2008; 

Lac et al., 2011; Laursen et al., 2012; Myklestad & EspenTambs, 2012; Rutter, 1985; 

Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Tomé, Matos & Diniz, 2008). Sendo que a relação 

negativa com os pais parece ter um efeito também negativo na satisfação com as 

relações interpessoais, promovendo sentimentos de solidão e afeto negativos e 

poderá propiciar o aumento do consumo de drogas (Tomé, Matos & Diniz, 2008). A 

satisfação com o suporte parental tem sido ainda descrita como mediadora do 
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ajustamento psicossocial e promotora de resiliência nos jovens (Henriques & Lima, 

2007; Lac, et al., 2011; Myklestad & EspenTambs, 2012; Poletto & Koller, 2008) e 

constitui ainda um fator protetor face ao consumo de substâncias psicoativas (Wills et 

al.,). Sendo ainda que a promoção dos fatores de proteção poderá amenizar a 

vulnerabilidade dos indivíduos para posteriores problemas psicossociais (Myklestad & 

EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Wills et al., 2013). 

No que concerne à satisfação com a escola em geral, são os jovens do G2 que 

tendem a estar mais satisfeitos com os professores comparativamente ao G1. Tal, 

poderá ser explicado pelo facto de que, durante o processo de abstinência dos 

consumos, os jovens tendem a buscar auxílio no suporte social que considerem mais 

responsivo e positivo para este processo, sendo que a relação positiva com um 

professor que o apoie ou a experiência escolar positiva tem um efeito positivo na 

redução do risco de consumir substâncias (Haase & Pratschke, 2010). Segundo dados 

obtidos em diversas investigações, a vinculação à escola é um dos fatores de proteção 

mais significativos para os jovens (Hoffman & Duffur, 2008; Myklestad & EspenTambs, 

2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). Ao contrário, o baixo apego à escola surge 

como um fator de risco de comportamentos desajustados (Chitas, 2010; Siqueira & 

Dell’Aglio, 2010). Deste modo, estes estudos concluíram que o sentimento de apego 

em relação à escola e a perceção de boa relação com os professores auxilia a 

manutenção dos jovens na escola, o seu sucesso académico e funciona como um 

importante fator de proteção ao consumo de drogas (Haase & Pratschke, 2010; 

Hoffman & Duffur, 2008; Myklestad & EspenTambs, 2012). Estas conclusões 

coincidem ainda com outro resultado deste estudo que aponta os jovens do G1 com 

tendência a indicar mais motivações pessoais para o abandono escolar (itens: “não me 

esforcei o suficiente”; “a matéria não tinha interesse nenhum”). Ora se o uso de 

substâncias psicoativas acarreta prejuízos na capacidade de processar novas 

informações, alterações cognitivas, emocionais, na capacidade de concentração, 

atenção e nas interações sociais, tal será mais evidenciado no contexto académico, 

afetando diretamente o desempenho escolar e o desenvolvimento de habilidades 

sociais (Myklestad & EspenTambs, 2012; Kandel & Davies, 1996).   

Relativamente às diferenças nas expetativas face ao consumo de drogas, nota-se que 

o G2 apresenta maior índice de crenças face ao consumo de drogas voltadas para a 

promoção do self e regulação emocional comparativamente aos G1 e G3, mas é o G1 

que, comparativamente ao G3, mais acusa a presença deste constructo. Por outro 

lado, é o G1 que espelha níveis mais elevados de negação das expetativas de 

consumo como um bom antídoto ao tédio e menor preocupação com as 



195 
 

consequências dos consumos comparativamente ao G2 e G3. É ainda interessante 

observar que no modelo testado a variável “expetativas de consumo centradas na 

regulação das emoções“ prediz bem os resultados para o G1 x G3 e G2 x G3. O 

mesmo se verificou em relação à “expetativas de consumos centrada no alívio do 

tédio” que prediz de modo eficiente a comparação do G1 x G3. Estes resultados vão 

ao encontro de outros estudos que apontam a relação existente entre as expetativas 

de consumo e os comportamentos de consumo (Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Wills 

et al., 2006; Wills et al., 2013).  

Quanto ao envolvimento dos pais na vida escolar são os jovens do G1 que mais 

tendem a indicar que os pais envolvem-se menos na vida académica. Pelo contrário, é 

o G3 que mais afirma que os pais apoiam o percurso escolar. Alguns destes dados 

foram confirmados pelos modelos testados confirmando que a “participação dos pais: 

e o acompanhamento (“perguntar pelas notas”) são bons preditores da comparação 

entre os G2 x G3. Em concordância com estes resultados, alguns pesquisadores 

consideram que as famílias têm um papel importante no ajustamento escolar, podendo 

nalguns casos contribuir para o aumento da vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

comportamentos de risco e condutas desajustadas nos seus educandos, em virtude da 

ausência de reforçadores positivos e da falta de apoio estrutural necessário (Jaser, 

Champion, Dharamsi, Riesing, Compas & Bruce, 2011; Lac et al., 2011; Lanza & 

Taylor, 2010; Myklestad & EspenTambs, 2012; Rubin, Coplan, & Bowker, 2009). 

Também há estudos que anunciam que o insucesso escolar e/ou os padrões de 

comportamentos inadaptativos na escola podem associar-se à variáveis familiares e 

sociais de risco e aumentarem o risco dos comportamentos desviantes (Hoffman & 

Duffur, 2008; Lanza & Taylor, 2010; Myklestad & EspenTambs, 2012; Siqueira & 

Dell’Aglio, 2010). Portanto, a necessidade de um suporte social que apoie o 

desenvolvimento de uma estrutura psicológica saudável e adaptativa aos jovens em 

todas as áreas da sua vida, incluindo a escola, é fundamental (Myklestad & 

EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). 

Nesta mesma direção, há os resultados que apontam que, quanto aos “motivos para 

concluir o estudo”, são os jovens do G3 que mais afirmam que a sua motivação para 

estudar e concluir os estudos vem do apoio que recebem da família e da importância 

que esta dá à aprendizagem, sendo estes ainda que mais apontam como motivos para 

concluir o curso, arranjar um emprego e obter um grau académico. Enquanto os 

jovens do G1 estão na contramão destes resultados comparativamente ao G3. No que 

concerne ainda aos motivos para concluir o estudo, os resultados do modelo testado 
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confirmam que a motivação intrínseca para o estudo apoiada pela família (“motivos 

para estudar: apoio da família”) e a sua valorização (“motivos para estudar: 

importância que os pais dão à aprendizagem”) são boas preditoras para a comparação 

entre o G1 x G2. A motivação, mesmo a extrínseca ou menos autorregulada (“motivos 

para estudar: ajuda de custos”) é preditora da comparação entre o G2 x G3. Esta 

influência, que se encontra amplamente documentada na literatura, enfatiza que a 

saudável relação com a família, a coesão familiar e a afetividade no sistema familiar 

está associada às atitudes positivas em ambiente escolar, além de favorecer ajustadas 

expetativas de futuro (Carter, McGee, Taylor, & Williams, 2007; Lanza & Taylor, 2010; 

Rubin, Coplan, & Bowker, 2009; Morais & Koller, 2004). Existindo ainda o 

entendimento de que, em qualquer circunstância, durante os percursos escolares, as 

aspirações dos jovens irão relacionar-se diretamente com o desempenho escolar 

(Cardoso, Escária, Ferreira, Madruga, Varanda & Raimundo, 2012; Pappámikail, 

2013). 

Na perspetiva de futuro, nota-se que são os jovens do G2 que mais tendem a 

pretender parar de consumir drogas no futuro, sendo que o G1 é o que menos deseja 

parar de consumir drogas ilícitas e tabaco. O modelo testado confirmou que as 

expetativas otimistas (“planos de futuro: parar de consumir drogas”) constituem um 

outro preditor das comparações entre os G1 x G2 e o G2 x G3. O papel dos fatores 

associados aos processos de autorregulação no consumo de drogas é apontado em 

estudos que evidenciam o não reconhecimento dos prejuízos do abuso de drogas por 

parte dos jovens consumidores (Prochaska et al., 1993; Marlatt & Donovan, 2009; 

Oshri, Tubman & Burnette, 2012; Wills et al., 2013) e ao mesmo tempo os jovens que 

conseguiram mudanças nestes comportamentos, como no caso do G2, procuram a 

manutenção desta mesma mudança (Freire & Oliveira, 2011; Caroll & Rawson, 2009; 

Coelho & Pérez-Ramos, 2008). Salienta-se ainda a relevância desta variável para a 

compreensão dos comportamentos de risco, visto que nos jovens com 

comportamentos aditivos a droga funciona como regulador do nível de energia 

psíquica, do humor e do stress (Cabriales, Cooper, & Taylor, 2013; Cascone et al., 

2011; Fox, et al., 2011; Hogarth& Chase, 2011; Wills et al., 2013; Jenkins, 2006). 

Acrescenta-se ainda a esta discussão, e ainda mais pelo entendimento de que a 

hipótese 3 deste estudo que afirma “os jovens que cessaram os consumos 

apresentam diferenças ao nível do ajustamento psicossocial quando comparados aos 

jovens do G1 e G3” foi em parte confirmada pelos resultados apresentados nesta 

seção. As conclusões obtidas nos exames às correlações realizadas especificamente 

nas variáveis concernentes às dificuldades e ajuda durante o processo de manutenção 
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da abstinência dos consumos relativos ao G2 devem-se, sobretudo pela consideração 

da relevância deste estudo e outros que poderão surgir da compreensão em torno dos 

contributos de algumas variáveis ao processo de recuperação do consumo de drogas 

na adolescência.  

Assim, conforme os resultados apresentados neste capítulo (7.1.2), a maior dificuldade 

apontada pelo G2, durante o processo de manutenção da abstenção dos consumos de 

drogas, tem associação direta com a maior utilização de estratégias de coping 

centradas nas emoções/impulsividade, baixa autoestima social, baixa autoeficácia 

social, baixa autoeficácia na iniciação de tarefas e persistência e maior vinculação 

ansiosa e ambivalente. Por outro lado, a perceção de apoio durante este processo 

está associada a maior satisfação com a escola, maior satisfação com os amigos, 

maior uso de estratégias de coping focalizadas nos problemas e no adiamento das 

gratificações, maior autoeficácia social e, ao mesmo tempo, maior vinculação 

ansiosa/ambivalente.  

É fundamental o entendimento de que este resultado está em consônancia com 

estudos que embora tivessem objetivos diferentes verificaram o efeito geral do apoio 

social à recuperação dos consumidores de drogas (Becker,  Curry & Yang, 2009; 

Buchanam & Latkin, 2008; Gibbons et al., 2010; Mason, 2009). Estes estudos 

concluiram que a perceção do satisfatório apoio social tem efeito direto no tratamento, 

a tal ponto que o sucesso deste estava relacionado com a reformulação da rede de 

amigos e o restabelecimento do vínculo positivo com o suporte parental (Battjes; 2004; 

Buchanam & Latkin, 2008; Mason, 2009; Jensen & Whiteman, 2014; Mason, 2009). 

Neste sentido, a manutenção do vínculo com pares que consomem está associado às 

recaídas (Ellis et al., 2004; Roffman & Stephens, 2009; Schneider et al., 2008).  

A utilização do bom e o mau autocontrolo também é bastante documentado em alguns 

estudos na área do coping em jovens consumidores de drogas (Coelho & Queiroz e 

Pérez-Ramos, 2008; Marllat & Donovan, 2009; Marllat & Gordon, 1993; Nickerson et 

al., 2011; Wills et al., 2013). As estratégias de enfrentamento utilizadas são 

condicionadas pela perspetivas dos jovens que veem o consumo de substâncias como 

uma estratégia para lidar com o stress. Igualmente ocorre com a impulsividade relativa 

ao baixo controlo das emoções e com a baixa tolerância à frustração (Caroll & 

Rawson, 2009; McHugh,Hearon, Pratt, Pollack, Safren & Otto, 2013; Wills et al., 2013). 

Para Marllatt e Gordon (1993) o jovem que consegue manter-se abstinente dos 

consumos por bastante tempo evidencia a utilização de habilidades aprendidas com 

um repertório cognitivo comportamental baseado em autoeficácia, bom autocontrolo, 



198 
 

assertividade, entre outros (Marllatt & Gordon, 1993). Portanto, o bom autocontrolo, a 

perceção de satisfação com o suporte social, de satisfação com a qualidade de vida, 

entre outras disposições individuais e sociais funcionam como fatores protetivos 

fundamentais no tratamento e na manutenção para a mudança de atitude dos jovens 

em recuperação dos consumos (Becker, Curry & Yang, 2009; Freire & Oliveira, 2011; 

Marllat & Gordon, 1993; Jensen, Cushing, Aylward, Craig, Sorell & Steele, 2011; 

Prochaska et al., 1993). 

 

7.3.2  A influência dos fatores contextuais no ajustamento psicossocial dos 

jovens nos diferentes grupos 

 
No tocante aos fatores contextuais de risco e proteção, sobressai que, relativamente 

aos problemas familiares como toxicodependência, alcoolismo e problemas na justiça, 

é o G1 que apresenta maior relação com estas problemáticas. Sendo que apenas 

quanto aos “problemas na justiça com o irmão” o G2 que revela mais associação. A 

análise de regressão confirmou a variável “problemas na justiça com o irmão” como 

preditora do G2 x G3. A influência dos irmãos no desenvolvimento de condutas 

desviantes é documentada em pesquisas empíricas que atestan o efeito da dinâmica 

relacional nos comportamentos de risco (Bullock, 2002; Bullock & Dishion, 2002). Na 

generalidade, estes dados alcançados remetem para resultados auferidos em 

investigações sobre as caraterísticas dos menores. Tais resultados direcionam para a 

influência dos contextos familiares, seja os fatores de caráter mais distal (história de 

consumo na família e a criminalidade parental) mas também os fatores mais próximos 

(a existência de estilos educativos inadequados e as caraterísticas dos menores). As 

caraterísticas das figuras parentais e os comportamentos criminal do pai constituem 

riscos tanto quanto as relações conflituosas e ou violentas na família, a falta de 

comunicação, a má relação entre irmãos e os comportamentos inadaptativos dos filhos 

que também propiciam o risco de problemas de consumos como de conduta na escola 

e fora dela (Hu et al., 2011; Lotfipour, 2014; Ohannessian, 2012; Precioso, Macedo & 

Rebelo, 2007; Kagan, 2010).  

Relativamente ao envolvimento com pares desviantes e a ocupação dos tempos livres 

os dados revelam que é o G1 que apresenta maior afiliação a grupo de pares que 

apresentam comportamentos desajustados. Este desfecho também foi afirmado pela 

análise de regressão que apontou variáveis relativas ao envolvimento com pares 

desviantes como preditoras do G1 x G2 e do G1 x G3. Também é o G1 que preenche 

mais o tempo com atividades menos proveitosas, enquanto que o G3 se encarrega de 

atividades mais produtivas, como estudar. É consensual na literatura que os jovens 
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que apresentam maior vínculo com amigos que se envolvem em comportamentos 

desajustados, tem maior probabilidade de desenvolverem igualmente condutas 

desajustadas (Shook et al.,  2009; Tomé, Matos & Diniz, 2008; Wills, Mariani & Filer, 

1996; Yanovitzky, Stewart & Lederman, 2006), funcionando ainda como indicador de 

vulnerabilidade ao propiciar modelos que facilitem situações sociais desajustadas 

como os consumos de substâncias ilícitas (Laursen et al., 2012; Rhodes & Reiss, 

1990; Towe et al., 2011;). O mesmo acontece na perceção das normas sociais, na 

qual os jovens tendem a comparar o seu comportamento aos comportamentos dos 

pares e tentam ajustá-los (Laursen et al., 2012; Salas-Wright et al.,  2014; Yanovitzky, 

Stewart & Lederman, 2006).  

Em relação ao percurso escolar de risco, embora as ocorrências de frequência já 

tenham sido apresentadas separadamente neste capítulo (7.1.1; 7.1.2, 7.1.3), salienta-

se que é o G1 (jovens com consumos) que apresenta maior variância de jovens que 

pertencem ao grupo Risco3 (reprovaram e/ou abandonaram) e menor número no 

Risco1 (não reprovaram, nem abandonaram), seguido pelo G2 (jovens que pararam 

de consumor). Por outro lado é o G3 (jovens sem consumos) que apresenta maior 

número de jovens no Risco1 (não reprovaram, nem abandonaram).  

Também foi possível a confirmação deste resultado nos modelos de regressão que 

indicaram o “percurso escolar de risco” como preditora ao G1 x G3 e G2 x G3. Os 

resultados suscitam a corroboração com as conclusões apresentadas por estudos que 

se debruçam sobre a relação entre o insucesso escolar e os comportamentos de risco 

na adolescência (Cascone et al., 2011; Jessor, 1976; Jenkins, 2006; Lac et al., 2011; 

Myklestad & EspenTambs, 2012; Tomé, Matos, Simões & Diniz, 2012; Padilla-Walker 

& Bean, 2009; Sumter et al., 2009; Wilkinson, 2009). Estes sugerem que o consumo 

de drogas assume maior repercussão entre os jovens com uma trajetória de insucesso 

académico, o que indicará de acordo com o modelo  transacional e bidirecional das 

influências esta relação entre o consumo de drogas e o insucesso escolar (Hai, 

Connell & Tebes, 2010; Reboledo et al., 2004; Sloboda, Tarter & Ralph, 2012). Alguns 

estudos apontam mesmo para a possibilidade do consumo de drogas ocasionar o 

fraco rendimento académico e frágil vínculo à escola (Cascone et al., 2011; Padilla-

Walker & Bean, 2009; Myklestad & EspenTambs, 2012). 

Importante salientar que o indicador de risco social (5.8.1.2), construído com o objetivo 

de melhor abarcar os itens concernentes ao nível socioeconómico dos inquiridos 

(habilitação académica dos pais, fontes de rendimentos, situação de emprego e 

problemas na família), não registou associação estatisticamente significativa com os 
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grupos, não sendo, portanto, possível referir relação entre o impacto da situação 

socioeconómica no ajustamento psicossocial dos jovens. Embora, muitos estudos 

mencionem o efeito negativo deste constructo para os comportamentos de risco na 

adolescência (Cicognani, Albanesi, & Zani, 2008; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; 

Rodriguez et al., 2006).  

Por fim, apreciados globalmente, todos os resultados deste capítulo convergem e dão  

contributos para a compreensão da interdependência dos fatores de proteção e risco 

no ajustamento dos jovens que aqui compõem os diferentes grupos. Porquanto, 

tomando como ponto de análise a visão sistémica e transacional, tornou-se necessário 

compreender e apreciar os processos de interação existentes entre as variáveis 

pessoais e contextuais de risco e proteção num exame mais alargado e simultâneo, 

sobretudo porque o efeito destes fatores para o ajustamento psicossocial é 

indiscutivelmente valorizado em muitas investigações atuais (Lerner & Overton, 2008; 

Oshri et al., 2011; Rutter, 2010; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012). 
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Tal como discutido ao longo deste estudo, a adolescência situa-se numa fase do 

desenvolvimento humano marcada por significativas transformações. Entre estas 

destaca-se o despoletar de comportamentos nocivos à saúde, tais como o consumo 

abusivo de tabaco, álcool e outras drogas, afiliação aos comportamentos delinquentes 

e desajustados, etc. 

Neste mote, os jovens e as relações constituídas com a família, os pares, a escola e 

com outras instâncias da sociedade, é tema recorrente em investigações atuais, que 

propõem compreender a dinâmica e a plasticidade das interações da juventude com a 

sociedade e ainda, tentar apontar possíveis alternativas para minimizar as condutas de 

risco e o impacto destas no seu desenvolvimento ajustado, sobretudo no contexto 

educativo. 

Em conformidade com a revisão crítica da literatura, realizada na primeira parte deste 

estudo, é necessário enfatizar que o panorama contextualista do desenvolvimento 

humano, sobretudo a perspetiva interdisciplinar e integradora no quadro bioecológico e 

transacional, contribuíram para a compreensão sobre os fatores de risco e proteção ao 

nível das características e disposições individuais e comunitárias analisadas ao longo 

desta investigação.  

O modelo sistémico implementou o entendimento de que as relações instauradas com 

os micros e macrocontextos constituem-se marcadores adaptativos basilares que 

protegem ou vulnerabilizam o desenvolvimento dos jovens (Bronfenbrenner & Morris, 

1998; Bronfenbrenner, 1999). Apoiado nesta perspetiva, o paradigma sistémico 

tornou-se essencial para a compreensão das questões de investigação sobre o 

desenvolvimento humano, por preconizar a relação recíproca entre sistemas e entre 

os componentes destes mesmos sistemas (Lerner & Steinberg, 2004). 

Muitos jovens crescem em contextos e situações que refletem constante ameaça ao 

seu desenvolvimento. No entanto, nem todo o indivíduo que é exposto à situação de 

risco exibe problemas subsequentes, possivelmente pelo facto de que alguns 

conseguem adaptar-se e até superar-se (Anaut, 2005; Hankin & Abela, 2005; Rutter, 

2010; Taylor & Williams, 2007; Schotte et al., 2006, Schoon, 2006; Yunes, 2006). Esta 

adaptação ou superação das vulnerabilidades é documentada na literatura como 

resiliência, considerada como um importantíssimo fator de proteção aos jovens (Anaut, 

2005; Dell'Aglio, Koller & Yunes, 2006; Hankin & Abela, 2005; Schoon, 2006). Como 

anteriormente revisado, os fatores de proteção são essenciais ao satisfatório 

desenvolvimento, tanto mais que a sua maioria relaciona-se com as disposições e 
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características individuais, embora expostos a sofrer influência direta do contexto 

(Gaspar, 2010; Rutter, 2004). Entre os principais atributos pessoais de proteção 

podem ser citados: a autoestima, a resiliência, o bem-estar subjetivo, a perceção de 

eficácia social, o afeto e o apego positivo (Cecconello, 2003; Rutter, 2010; Sloboda, 

Meyer & Ralph, 2012; Schoon, 2006) e ainda uma rede funcional de suporte parental e 

social, coesão familiar, afetividade no sistema familiar e/ou institucional (Haase & 

Pratschke, 2010; Myklestad & EspenTambs, 2012; Schoon, 2006; Schotte et al., 

2006). 

Por outro lado, existem os fatores de risco que poderão ser considerados como fatores 

associados (Davies, 2011; Engle, 2010; Galezewski, 2010; Jessor, 1979; Rutter, 2004; 

Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Shonkoff et al., 2012) ou integrados, ao realçar no 

estudo das sinergias que certos fatores de risco apenas têm influência na presença ou 

ausência de um outro fator de risco (Dodge & Petit, 2003; Haase & Pratschke, 2010; 

Sameroff, 1999). Esta compreensão em torno dos fatores de risco e proteção facultou 

o esclarecimento de como a moderação, por via da influência do género, idade, cultura 

e situação socioeconómica exercia força sobre determinados fatores, remetendo à 

abordagem contextualizada o entendimento das relações que se celebram entre os 

diferentes determinantes dos comportamentos de risco (Haase & Pratschke, 2010; 

Myklestad & EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Sameroff, 1999; 

Taylor & Williams, 2007). 

É importante realçar que a primeira parte deste estudo, além da dedicação às 

contribuições dos modelos contextualistas para os estudos dos diversos fatores 

pessoais e contextuais que conferem risco e proteção ao ajustamento psicossocial dos 

jovens (capítulo I), também procurou elucidações na literatura para a compreensão em 

torno dos elementos subjacentes ao processo de integração e ajustamento 

psicossocial dos jovens nas escolas profissionais, e tentou perspetivar as aspirações 

dos alunos que escolhem os cursos profissionais, quer como via para a inserção mais 

imediata ao mercado de trabalho, quer como via para a conclusão mais vocacionada 

do ciclo de estudo secundário (capítulo IV). Por sua vez, os capítulos II e III foram 

destinados à compreensão mais alargada e integrada dos condicionantes, da etiologia 

e dos efeitos dos fatores de risco e proteção individuais, interpessoais e contextuais ao 

desenvolvimento e ao ajustamento psicossocial dos adolescentes, assim como das 

relações de moderação e mediação deliberadas entre estes fatores. 

A segunda parte do estudo foi dedicada ao plano metodológico do estudo e às 

apreciações empíricas (capítulo V). Os resultados obtidos foram apresentados nos 
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capítulos VI e VII. As conclusões destes resultados foram discutidas de forma mais 

detalhada nos próprios capítulos, pelo que esta conclusão será limitada a uma breve 

recapitulação das análises destes desfechos e mais detalhadamente a um exame 

mais crítico e integrado de todos os resultados obtidos. 

O capítulo VI foi arquitetado com o objetivo de analisar a estrutura de associação e 

interdependência dos fatores de risco e proteção e conhecer os principais fatores que 

se encontram associados ao ajustamento psicossocial, identificando e buscando 

compreender os mecanismos de influência destes fatores à integração psicossocial 

dos jovens nas escolas profissionais. É importante sublinhar que o capítulo VI 

conseguiu alcançar todos os objetivos que se propôs e veio confirmar, mesmo que 

parcialmente, as hipóteses inicialmente colocadas. 

Assim, em virtude da natureza correlacional do capítulo VI, é importante destacar 

nesta conclusão que os resultados auferidos mostraram que o indicador de risco 

socioeconómico não apresentou correlações com os conjuntos de variáveis relativas 

aos comportamentos ou condicionantes de risco e proteção, contrariando dados 

encontrados em outros estudos (Gauffin, Vinnerljung,  Fridell,  Hesse  & Hjern, 2013; 

Pratta & Santos, 2013; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012) e reforçando os resultados de 

outras linhas de investigação que, ao testarem a influência do baixo nível 

socioeconómico sobre os comportamentos de risco, verificaram que este não exercia a 

influência esperada (Baus, Kupek & Pires, 2002; Pratta & Santos, 2007). De salientar 

apenas algumas associações encontradas entre as caraterísticas das figuras 

parentais, nomeadamente as habilitações académicas dos pais e a prevalência do 

consumo de álcool e outras drogas (cannabis e heroína), após análise isolada dos 

itens que compunham este indicador de risco.  

Ao analisar o padrão de associação dos fatores de risco e proteção, verificou-se 

incidência com os fatores e comportamentos de risco (eg. percurso escolar de risco, 

consumos de álcool, drogas ilícitas, envolvimento com pares desviantes). Estes 

resultados confirmam as tendências verificadas noutros estudos no que respeita à 

interdependência entre estes fatores de risco (Davies, 2011; Engberg & Morral, 2006; 

Engle, 2010; Fox et al., 2011; Galezewski, 2010; Rutter, 2004, 2010; Sloboda, Meyer & 

Ralph, 2012; Shonkoff et al., 2012; Tomé, Matos, Simões & Diniz, 2012) e sublinham, 

conjuntamente, o caráter multideterminado dos comportamentos de risco. Por outro 

lado, também se encontraram correlações entre os fatores protetores, apontando para 

a estrutura de interdependência entre os fatores de risco e entre os fatores de 

proteção, condizentes com dados de outras investigações que apontam para a função 
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delineadora destes fatores através do processo de risco-proteção (Haase & Pratschke, 

2010; McGee & Newcomb, 1992; Rutter, 1994; Rutter,  2004; Sameroff, 1999) 

conduzindo à lógica de um processo de suporte compartilhado por estes, mesmo que 

distintos (Rutter, 1994, 2010; Schoon, 2006; Wills, Sandy & Yaeger, 2002). 

Quanto à análise dos fatores que se encontram associados ao ajustamento 

psicossocial dos jovens, os resultados revelaram que o padrão de associação entre os 

indicadores de ajustamento psicossocial, atestam que os fatores protetores 

influenciam o bom ajustamento dos inquiridos. Este resultado coincide com dados 

obtidos por outras investigações, que postulam que a ação modeladora dos fatores de 

proteção também ocorre através do mecanismo de proteção-proteção, no qual um 

fator de proteção potencia um outro, reforçando o seu efeito (Lozano & Gonzáles, 

1988; Rutter, 1994, 2010; Schoon, 2006; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Wills, Sandy 

& Yaeger, 2002). E ainda pelo mecanismo de risco-proteção, no qual os fatores de 

risco são modulados pelos de proteção (Haase & Pratschke, 2010; Lozano e 

Gonzáles, 1988; Rutter, 1994, 2004; Sameroff, 1999). Evidenciando afinal a 

importância dos elementos de ordem proximal (suporte parental e pares) como um 

indispensável fator protetivo ao desenvolvimento ajustado dos jovens (Myklestad & 

EspenTambs, 2012; Taylor, & Williams, 2007; Schoon, 2006; Sloboda, Meyer & Ralph, 

2012) Este resultado conduz ainda à apreciação de que, para além da determinação 

da influência objetiva dos fatores individuais, interpessoais e sociais nos 

comportamentos de risco, também é necessária a análise transacional e da 

bidirecionalidade das relações entre estas variáveis. Incidindo aqui a crescente 

necessidade da análise simultânea dos conceitos de risco e proteção que neste 

estudo possibilitou ampliar os mecanismos de entendimento da influência destes 

fatores sobre o bom ajustamento psicossocial.  

No tocante à análise dos mecanismos de influência dos fatores de risco e proteção à 

integração e ao ajustamento psicossocial dos jovens nas escolas profissionais, 

verificou-se que, na generalidade, as correlações entre os jovens mais contentes com 

a escola estão relacionadas com variáveis que medem os melhores níveis de 

ajustamento psicossocial, isto é, os seus recursos familiares (maior envolvimento dos 

pais na vida escolar) e pessoais (menor percurso escolar de risco). Por outro, e em 

menor grau, os jovens menos contentes com a escola apresentaram correlações com 

fatores de risco, tais como maior percurso escolar de risco e comportamentos de risco, 

vinculação e afeto negativo relativamente ao suporte social. Assim, a influência dos 

fatores de proteção à integração psicossocial dos jovens no contexto escolar é 
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significativa e sobrepõe-se aos efeitos dos fatores de risco sobre esta mesma 

integração. 

Estes resultados amparam-se no entendimento de que a favorável integração no 

contexto escola, os afetos positivos em relação a esta estão diretamente relacionados 

com o bom ajustamento psicossocial, validando dados de outros estudos que 

evidenciam que a noção que os adolescentes têm de bem-estar, está relacionada com 

condutas de saúde, vínculos seguros e apego à escola (Carter, McGee, Taylor, & 

Williams, 2007; Matos et al., 2012; Samdal et al., 1998). Estes resultados sustentam 

ainda as conclusões de diferentes investigações acerca das atitudes positivas em 

ambiente escolar e a influência da satisfação com o contexto educativo ao bem-estar 

psicossocial dos jovens (Carter e tal., 2007; Fernandes, Vasconcelos-Raposo, Bertelli 

& Almeida, 2011; Hoffman & Duffur, 2008; Lac, et al., 2011; Matos et al., 2009).  

Em relação aos resultados do capítulo VII que visava, através de um estudo 

comparativo, examinar se existem diferenças significativas ao nível do ajustamento 

psicossocial entre os diferentes grupos de jovens inquiridos, estes contribuíram, na 

generalidade, para a compreensão da determinação e interação dos fatores de 

proteção e risco, ao ajustamento psicossocial dos jovens dos diferentes grupos. Uma 

vez que, tendo a visão sistémica como ponto de reflexão, tornou-se imprescindível 

conceber e apreciar as relações interativas existentes entre as variáveis pessoais e 

contextuais de risco e proteção numa análise simultânea. 

Deste modo, os resultados evidenciaram que os fatores associados ao bom 

ajustamento psicossocial predizem diferenças significativas entre os grupos. Foi o G3 

(jovens sem histórico de consumos) que comparativamente ao G1 (jovens com 

consumos regulares) e G2 (jovens que cessaram os consumos) apresentou um perfil 

mais protetor indicando que este resultado desenvolvimental se associa com um maior 

número de variáveis de índole protetora (eg.; perceção de autoestima social; bom 

autocontrolo; vinculação segura com os pais; satisfação com o suporte parental; maior 

envolvimento dos pais na vida escolar; motivação para concluir a formação centrada 

no apoio da família e na importância que esta dá à aprendizagem, maior pretensão de 

parar de fumar tabaco, além do baixo índice de percurso escolar de risco).  

Os diferentes resultados desenvolvimentais são distintos nos três grupos considerados 

na nossa amostra. Tal como apontam os modelos de regressão, entre os G1 x G3 

(consumidores versus não consumidores) e os G2 x G3 (abstinentes e não 

consumidores), os resultados confirmaram que comparativamente aos dois restantes o 

G3 apresenta melhores índices num conjunto alargado de fatores pessoais e 



208 
 

familiares (perceção de autoestima social, na satisfação com os pais, vinculação 

segura com os pais; satisfação com o suporte parental, motivação para concluir a 

formação centrada no apoio da família e na importância que esta dá à aprendizagem) 

que, em termos evolutivos, se têm constituído em recursos importantes na modulação 

do risco. É ainda importante evocar que ao nível sociodemográfico, a maioria do G3 é 

do sexo feminino e pouco mais de metade tem idades acima dos 18 anos.  

Os resultados apresentados em relação ao G3 (jovens sem histórico de consumos) 

comparativamente ao G1 e G2 é sustentado por diversas linhas teóricas que indicam 

que os adolescentes que se encontram à margem dos comportamentos de risco, 

tendem a expressar maiores fatores protetivos e adequado ajustamento aos micros e 

macrocontextos (Bogart, Colens, Ellickson & Klein, 2007; Jessor, 1992; Laursen et al., 

2012; Rubin, Coplan, & Bowker, 2009; Tomé, Matos, & Diniz, 2008). O contentamento 

com o suporte parental é tido como mediador ao bom ajustamento (Cyrulnik, 2003; 

Myklestad & EspenTambs, 2012; Schon, 2006; Schotte et al., 2006; Sloboda, Meyer & 

Ralph, 2012) e constitui ainda fator protetor face aos comportamentos desajustados, 

como o consumo de drogas (Schotte et al., 2006; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; 

Tomé, Camacho, Matos & Diniz, 2012; Wills, Resko, Ainette & Mendoza, 2004), 

favorecendo às atitudes positivas em ambiente escolar e positivas aspirações de 

futuro (Carter, McGee, Taylor, & Williams, 2007; Hoffman & Duffur, 2008; Lac, et al., 

2011). Reforça ainda a lógica de Lozano e Gonzáles (1988), já discutida nesta seção, 

de que existe uma relação de moderação entre os fatores de proteção-proteção. 

Quanto aos resultados relativos ao G1 (jovens que consomem drogas) 

comparativamente ao G2 e G3, estes encontram-se maioritariamente aliados aos 

fatores de risco que influenciam o mau ajustamento (baixa autoestima social, 

vinculação insegura com os pais, insatisfação com o suporte parental, mau 

autocontrolo, menor satisfação com os professores, maiores crenças sobre os 

consumos centradas na regulação emocional, baixa pretensão de parar de fumar 

tabaco e consumir drogas no futuro, maior registo de problemas na família (pai: 

toxicodependência, álcool e justiça), maior afiliação a pares desviantes, ocupação dos 

tempos livres com atividades menos proveitosas, menor envolvimento dos pais na vida 

escolar e maior percurso escolar de risco). Os modelos de regressão testados entre o 

G1 x G3 e G1 x G2 confirmaram como variáveis preditoras para o G1: abandono 

escolar: motivos pessoais, mau autocontrolo, crenças sobre os consumos centradas 

na regulação emocional, envolvimento com pares desviantes e percurso escolar de 

risco. Regista-se ainda, ao nível sociodemográfico que a maioria do G1 pertence ao 
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sexo masculino e pouco mais de metade tem idades acima dos 18 anos, ou seja, é um 

grupo maioritariamente composto por jovens adultos.  

Os resultados relativos ao G1 são suportados por inúmeras investigações 

documentadas na literatura atual que apontam para a relação existente entre o 

consumo de drogas na adolescência e a transmissão intergeracional dos 

comportamentos aditivos e criminalidade parental, sobretudo nos pais (Farrington, 

2004; Kagan, 2010; Werner, 2001), os estilos parentais e as práticas de interação 

familiar (Bricker et al., 2007; Galezewski, 2010), a influência dos irmãos (Bullock, 2002; 

Bullock & Dishion, 2002),  a afiliação com amigos que se envolvem em 

comportamentos desviantes (Laursen et al., 2012; Padilla-Walker & Bean, 2009; 

Shook et al., 2009; Tomé, Matos & Diniz, 2008; Towe et al., 2011; Yanovitzky, Stewart 

& Lederman, 2006), a relações insatisfatórias com o suporte parental (Gaspar et al., 

2008; Lac et al., 2011; Laursen et al., 2012; Myklestad & EspenTambs, 2012; Oshri et 

al., 2011; Rutter, 1985; Schon, 2006; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012), ao mau 

autocontrolo (Cascone et al., 2011; Fox et al.,  2011; Sofuoglu, Sugarman & Carroll, 

2010; Wills et al., 2013), ao insucesso escolar, fraco rendimento académico e aos 

comportamentos de risco (Crosnoe, 2006; Fernandes et al., 2011; Jessor, 1976; 

Jenkins, 2006; Haase & Pratschke, 2010; Hoffman & Duffur, 2008; Myklestad & 

EspenTambs, 2012; Sloboda, Meyer & Ralph, 2012), além do frágil vínculo à escola 

(Lac et al., 2011; Newcomb & Bentlher, 1986; Siqueira & Dell’Aglio, 2010;). 

Em relação ao G2 (jovens que cessaram os consumos), comparativamente ao G1 e 

G3, é interessante registar que houve a incidência de fatores de risco e proteção 

associado ao ajustamento (menor satisfação com o suporte parental, vinculação 

evitante, menor envolvimento dos pais na vida escolar, mau autocontrolo, maior 

motivação para concluir o curso centrada na ajuda de custos, maior problema na 

família (toxicodependência no irmão), maior satisfação com os professores e maior 

pretensão de parar de consumir drogas no futuro). Os modelos de regressão testados 

que tiveram como variáveis critérios o G1 x G2 e o G2 x G3 indicaram como variáveis 

preditoras: crenças sobre os consumos centradas na regulação emocional, vinculação 

segura pais, satisfação com os pais, motivação para concluir o curso centrada na 

ajuda de custos, pretensão de parar de consumir drogas no futuro, problema na família 

(toxicodependência no irmão), percurso escolar de risco. É importante para a 

conclusão destas análises reforçar que a maioria do G2 pertencem ao sexo masculino 

e pouco mais de metade tem idades até os 18 anos, ou seja, é o grupo com jovens 

mais novos de toda amostra deste estudo. 
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Este resultado, face ao G2, poderá ser compreendido a partir do entendimento sobre a 

condição clínica e psicossocial deste grupo. Isto é evidenciado nos pressupostos de 

vários estudos (Becker, Curry & Yang, 2009; Cascone et al., 2011; Oshri et al. 2011; 

Wilians, Meyer & Pechansky, 2007) que reforçam o entendimento de que o processo 

de recuperação do consumo de substâncias psicoativas na adolescência possui mais 

complicações quando comparados aos adultos, devido ao facto de que os jovens 

ainda não consolidaram um padrão de comportamento e atitudes, antes de iniciar a 

história de consumos, que sirva como norteador de respostas mais adaptativas face 

aos problemas. Tal perspetiva foi verificada nos resultados deste estudo que 

apontaram para a relação entre a vinculação positiva com a escola e a redução do 

risco de consumir drogas (Hoffman & Duffur, 2008; Haase & Pratschke, 2010), a 

vinculação segura e o baixo risco de consumo de drogas (Corsano, Majorano, & 

Champretavy, 2006; Rutter, 2010; Tomé, Matos, & Diniz, 2008), a satisfação com o 

suporte parental e a promoção de resiliência (Cyrulnik, 2003; Henriques & Lima, 2007; 

Wills et al., 2004), as expetativas de consumo e a regulação emocional (Cabriales, 

Cooper, & Taylor, 2013; Cascone et al., 2011; Fox, et al., 2011; Hogarth & Chase, 

2011; Jenkins, 2006; Wills et al., 2013), as mudanças nos comportamentos de 

consumo e a tentativa de manutenção desta mudança (Coelho & Pérez-Ramos, 2008; 

Freire & Oliveira, 2011; Marllat, 2004; Marllat & Gordon, 1993; Oshri, Tubman & 

Burnette, 2012; Prochaska, et al., 1993). 

Adicionalmente é imprescindível referir brevemente nesta conclusão os resultados das 

análises aplicadas apenas ao G2 quanto às dificuldades e apoios percebidos durante 

a abstinência dos consumos de drogas. Estes jovens revelaram associações entre os 

maiores obstáculos na manutenção da abstinência com a utilização do mau 

autocontrolo, perceção de fraca eficácia geral e baixo autoconceito, além de 

vinculação insegura. Por sua vez, os apoios percebidos durante este processo são 

principalmente associados à satisfação com a escola e com o suporte parental e 

social, o bom autocontrolo, à perceção de autoeficácia social, embora também à 

vinculação ansiosa/ambivalente. Estes resultados estão em conformidade com 

diversas investigações que concluíram que a perceção de suporte social positivo tem 

efeito na recuperação dos consumos de drogas e na redução dos danos (Becker,  

Curry & Yang, 2009; Buchanam & Latkin, 2008; Gibbons, Etcheverry, Stock, Gerrard, 

Weng, Kiviniemi, & O'Hara, 2010; Mason, 2009), além do uso do bom autocontrolo 

(Cabriales, Cooper, & Taylor, 2013; Cascone et al., 2011; Fox, et al., 2011; Hogarth & 

Chase, 2011; Wills et al., 2013). Sendo necessário a elucidação de que o 

enfrentamento ativo dos problemas no jovem em recuperação, configura como um 
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aspeto decisivo na manutenção para a mudança (Oshri, Tubman & Burnette, 2012; 

Maisto, Connors & Zywaik, 2000; Marllat, 2004; Prochaska et al., 1993) pois o uso de 

estratégias disfuncionais para lidar com situações problemáticas poderá motivar as 

recaídas (Marllat & Gordon, 1993). 

É importante ainda compreender que a manutenção da abstinência dos consumos de 

drogas e a redução de risco nos adolescentes e jovens adultos constitui um desafio 

documentado em algumas investigações realizadas neste âmbito (Ball et al., 2006; 

Coelho & Pérez-Ramos, 2008; Freire & Oliveira, 2011; Marllat, 2004; Marllat & Gordon, 

1993; Oshri, Tubman & Burnette, 2012; Prochaska, et al., 1993). A redução dos 

contatos com os pares desajustados, o redimensionamento do funcionamento social e 

escolar, o suporte parental e social percebido, a motivação intrínseca e as estratégias 

de coping utilizadas, são apontados em diversos estudos como favoráveis a aumentar 

a efetividade do tratamento (Battjes; 2004; Coelho & Queiroz e Pérez-Ramos, 2008; 

Buchanam & Latkin, 2008; Jensen & Whiteman, 2014; Mason, 2009; Marllat & Gordon, 

1993). 

Contrariamente, as dificuldades na manutenção da abstinência estão relacionadas 

com falta de motivação interna, baixa autorregulação emocional, problemas no âmbito 

familiar, interpessoal e económico, pouco envolvimento no contexto escolar, 

descontentamento com os pares, policonsumos e início precoce dos consumos de 

drogas (Ellis et al., 2004; Fleisch, 1991; Schneider et al., 2008). Estes resultados estão 

ainda em conformidade com diversas investigações que concluíram que a perceção de 

suporte social positivo tem efeito na recuperação dos consumos de drogas (Becker,  

Curry & Yang, 2009; Buchanam & Latkin, 2008; Gibbons et al.,2010; Mason, 2009), 

além do uso do bom autocontrolo (Cabriales, Cooper, & Taylor, 2013; Cascone et al., 

2011; Fox, et al., 2011; Hogarth & Chase, 2011; Marllat, 2004; Wills et al., 2013). 

Portanto, os resultados aqui apresentados corroboram estes dados, no que concerne 

às dificuldades e ajuda percebida durante o processo de recuperação dos consumos. 

Importa também reforçar que a maior parte dos jovens do G2 tinha (à data da recolha 

dos dados) até 18 anos. Ou seja, são jovens que possivelmente iniciaram os 

consumos de drogas precocemente, se considerarmos que os critérios de admissão 

para este G2 eram de que estivessem abstinentes dos consumos no mínimo 4 meses, 

o que realça a perspetiva defendida no início da apresentação dos resultados do G2 

de que por serem ainda muito jovens, estes não fortificaram um padrão de respostas 

adaptativas antes de iniciar a história de consumos, que funcionasse como mecanismo 

de enfrentamento aos problemas (Becker, Curry & Yang, 2009; Cascone, 
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Zimmermann, Auckenthaler, & Robert-Tissot, 2011; Oshri et al. 2011; Scivoletto, 2001; 

Wilians, Meyer & Pechansky, 2007). 

Na globalidade, os resultados obtidos neste estudo reforçam a magnitude do processo  

de influência dos fatores protetivos e de risco, conduzindo ao entendimento de que há 

interações entre os fatores de risco e proteção que exercem efeitos indiretos no 

ajustamento psicossocial dos jovens (Gaspar, 2010; Myklestad & EspenTambs, 2012; 

Sloboda, Meyer & Ralph, 2012; Sameroff, 1999; Schoon, 2006; Rutter, 1990, 2010). 

De facto, alguns dos fatores de ordem mais distal (suporte parental e institucional) 

identificados nesta investigação, apresentam correlações com fatores de caráter mais 

proximal (autocontrolo, autoestima e relação com os pares), levando à hipótese de que 

estes fatores exercem uma influência indireta no ajustamento psicossocial.  

Tento ainda ficado evidente, ao longo da revisitação teórica e de algumas conclusões 

dos resultados, a consideração da identificação de fatores de proteção presentes no 

microcontexto (suporte familiar, social e escolar) ao bom ajustamento psicossocial dos 

inquiridos. Esta questão remete para a indispensabilidade de se buscar uma 

abordagem integrada de compreensão do processo de ajustamento psicossocial na 

adolescência, apta na consideração dos efeitos, influências e magnitudes que 

diferentes elementos exercem sobre este processo. Neste sentido, para sedimentar as 

atuais abordagens teóricas e práticas sobre o desenvolvimento humano direcionado 

para esta fase do desenvolvimento, é necessário que haja um olhar mais alargado 

sobre o processo de adolescer e as rápidas modificações nos contextos envolventes 

dos jovens. As intercorrelações entre os fatores de risco e protetivos assumem certa 

flexibilidade que poderá legitimar o entendimento de uma etiologia comum a estes, 

podem ser o efeito dos resultados de diferentes investigações que, tal como este 

estudo, pretenderam compreender as complexas interações celebradas entre o jovem 

e os distintos contextos que fazem parte do seu sistema. 

No tocante à função assumida pela escola, enquanto instituição social presente no 

microcontexto dos jovens, é importante admitir um papel mais ativo e responsável a 

esta e não apenas imputar às frágeis condições familiares e sociais os 

comportamentos e atitudes desajustadas dos jovens, certificando uma função mais 

determinante e dirigente ao contexto escolar, quer na vulnerabilização e exposição aos 

fatores de risco, quer na promoção dos fatores protetivos. Principalmente quanto às 

Escolas Profissionais, não apenas por terem servido como “cenário” desta 

investigação, mas também pela consideração de que a sua fundamentação foi 

instituída como resposta do Governo a uma clientela muito heterogénea, não podendo 
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agora resguardar-se desta realidade. Ainda mais ao considerar-se que em qualquer 

momento na vida dos jovens a integração no contexto escolar supõe a incorporação 

dos principais constructos que contribuem para o ajustamento sócioemocional destes 

e estabelece-se como um fator protetor que visa, entre outras coisas, a promoção de 

um repertório de competências e habilidades mais adaptativas. 

Fica aqui ainda a ponderação de que resultados de estudos como este, podem 

contribuir para a reflexão em torno da maneira como a escola poderá contribuir no 

processo de ajustamento dos seus educandos. Sobretudo daqueles que estão 

vulneráveis à exposição de risco, ponderando que a escola poderá ser um espaço 

oportuno para o desenvolvimento de competências e atitudes positivas, que poderão 

converter-se em processos de resiliência. 

Ademais, acreditando que os resultados apurados facultam contribuição ao 

entendimento da forma como fatores protetivos e de risco interagem e dos seus efeitos 

no ajustamento psicológico dos jovens, fica a expetativa de que estes resultados 

agucem novas investigações, visando como perspetiva a compreensão dos fatores de 

risco e proteção na adolescência de forma ainda mais sistémica e integrada. 

Especialmente tendo em atenção as subjetividades dos jovens, pois ficou evidente 

nesta pesquisa que existem diferenças singulares entre os jovens com condutas 

abusivas de consumo de drogas ilícitas, os jovens que se encontram em recuperação 

destas condutas e os jovens sem este histórico.  

Por fim, com o intuito de identificar agentes sociais mais vulneráveis na arquitetura das 

prioridades de intervenção neste âmbito, é necessário estudos que visem realçar 

ainda as tendências evolutivas dos fatores de risco e proteção, procurando a relação 

destes com componentes de múltiplas ordens, tais como socioeconómica e cultural. 

Espera-se também que este estudo sirva ainda de orientação teórica e metodológica 

para outras investigações e políticas de intervenção, que visem auxiliar os jovens nas 

suas diversas contingências. Pois, apesar do contributo que este estudo poderá 

permitir no campo teórico e metodológico, tem-se o entendimento de que há a 

necessidade de estudos longitudinais, que busquem a compreensão da influência dos 

fatores analisados também no micro e macrotempo. 
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Instituto da Educação 

Doutoramento em Estudos da Criança 

IJEP  

 Inquérito a Jovens Alunos em Escolas Profissionais  

 

Este questionário tem por objetivo conhecer um conjunto de atitudes e 

comportamentos relativos à escola, às relações com a família e o grupo de pares, os 

padrões de consumos de substâncias psicoactivas e os estilos de lazer nos tempos 

livres e a sua relação com a integração psicossocial dos jovens nas escolas 

profissionais 

Desde já te agradecemos se estiveres disposto a colaborar connosco de forma 

voluntária. As respostas ao inquérito são anónimas e confidenciais. Se desejas 
colaborar, continua e certifica-te que lês com atenção cada uma das questões 
abaixo e que respondes com honestidade.   

 
Para assinalares a tua resposta, marca aquela opção que estiver mais de acordo 

contigo. Nas questões deves assinalar com um X a alternativa adequada. No caso 
de não encontrares a resposta que corresponde precisamente ao teu caso, assinala a 
opção que mais se aproxima. Este questionário não é um teste, não existem 

respostas certas ou erradas. 
 

Obrigado pela tua colaboração. 
 
Local de preenchimento: _______________________________________________________________ 

_______________________________________Data de preenchimento: ______/______/2013 

 

--------------------------------------------- Parte 1 ---------------------------------------- 

Dados pessoais

 
1.1 Sexo: (   )  Masculino (   )  Feminino  2   

 
1.2 Data de nascimento: __ __ __ __ /__ __ 
                                              (ano)     (mês)ii 

 
1.3 Nacionalidade 

(  ) Portuguesa (  ) Outra. Qual? ___________________________________ 
 
1.4 Qual é o grupo étnico a que pertences? 

(    ) Europeu 
(    ) Africano 
(    ) Cigano  

(    ) Sul-americano 
(    ) Asiático  
(    ) Outro. Qual?_________________ 

 
1.5 Morada 
Freguesia: ______________________________ Bairro: _____________________________ 

 
1.6 Habitação:  
(   ) Casa alugada  (   ) Casa própria  (   ) Casa cedida (de familiares ou amigos)  
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1.7 Tem irmãos? 
(   ) Não  (  ) Sim. Quantos?________________________ Idades?________________________ 
 

1.8 Composição do Agregado Familiar: Vives com quem? 
 

1. Apenas com os pais/ encarregados de educação   

2. Pais/encarregados de educação e irmãos  

3. Familiares próximos (avós, tios, primos, madrasta/padrasto, irmãos)  

4. Lar de Acolhimento  

4. Outros. Quais?_______________________________________________________________ 

 

1.9 Fontes de Rendimento Familiar: 
 

1. A minha família tem um vencimento mensal fixo  

2. A minha família tem vencimento incerto (trabalhos pagos por semana, à hora, ao 

dia, à tarefa). 

 

3. A minha família vive de apoio da Segurança Social (RSI)  

4. A minha família ganha um vencimento mensal de familiares (não tem rendimentos 

próprios) 

 

5. A minha família vive de outros apoios da Segurança Social  

 

 
1.10 Habilitação Académica dos Pais/Encarregados de Educação: 
 

 Pai Mãe 

1. Ensino Primário Incompleto    

2. 1º ciclo (1º ao 4º ano) completo    

3. 2º ciclo (5º e 6º ano)   

4. 3º Ciclo (7º ao 9º ano)    

5. Ensino Secundário/Curso Profissionalizante   

6. Ensino Universitário ou Curso Superior   

 
 

1.11 Situação de Emprego dos Pais/Encarregados de Educação: 
 

 Pai Mãe 

1. Trabalhador(a) por conta própria   

2. Trabalhador(a) por conta de outrem/assalariado    

3. Desempregado   

4. Reformado   

5. Ocupa-se exclusivamente das tarefas do lar   

6. Incapacitado(a) para trabalhar   

7. Outro_____________________________________________   

 
 

1.12 Indica se algum membro da tua família tem ou já teve algum destes 
problemas: 
A  

Problemas Pai Mãe Irmão(a) Tio(a) Outro. Quem? 

1. Toxicodependência      

2. Alcoolismo      

3. Depressão      

4. Doença Mental_________________      

5. Problemas com a Justiça       
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------------------------------------------- Parte 2 --------------------------------------- 

 
Percurso Escolar 

 
2.1 Frequentaste a educação pré-escolar?  

Sim (  ) Não (  )  
 

2.2 Alguma vez reprovaste? Se sim, indica abaixo em que níveis escolares. 

 

 1º Ciclo 
(1º ao 4º ano) 

2º Ciclo 
(5º e 6º ano) 

3º Ciclo 
(7º ao 9º ano) 

Curso profissional 

1.Nunca reprovei     

2.Reprovei uma vez     

3.Reprovei duas vezes      

4.Reprovei três vezes ou mais     

 
 

2.3 Na tua opinião, quais foram os motivos para essas reprovações?  
 

 Nada 
Importante 

Mais ou Menos 
Importante 

Muito 
Importante 

1.Não me esforcei o suficiente    

2.A matéria não tinha interesse nenhum    

3.Estive doente e faltei à escola    

4.Não tive incentivo dos meus pais/encarregados 
de educação 

   

5.Não me dava bem com os colegas    

6.Dava-me mal com os professores    

7.Tive maus professores (que não ensinavam bem)     

8.Os meus colegas não gostavam de mim    

9.Os meus pais tinham pouco dinheiro para me 

manter na escola 

   

10.Não ter mais nada para fazer na escola, se não 

ir às aulas 

   

11.A escola ser feia e pouco arranjada    

 
 
2.4 Houve algum ano em que abandonaste a escola sem concluir o ano escolar?  

Sim (  )  Não (  )  
 
 

2.5 Se respondeste “Sim”, em que ano abandonaste a escola?
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. 1º Ciclo (1º ao 4º ano)  
2. 2º Ciclo (5º e 6º ano)  
3. 3º Ciclo (7º ao 9º ano)  

 4. Curso profissional  
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2.6 Se respondeste “Sim” a alguma das questões anteriores, indicas abaixo os 
motivos que mais contribuíram para o teu abandono escolar:  
 

 Nada  
Importante 

Mais ou Menos 
Importante 

Muito 
Importante 

1.Não me esforcei o suficiente    

2.A matéria não tinha interesse nenhum    

3.Estive doente e faltei à escola    

4.Não tive incentivo dos meus pais/encarregados 
de educação 

   

5.Não me dava bem com os colegas    

6.Dava-me mal com os professores    

7.Tive maus professores (que não ensinavam bem)     

8.Os meus colegas não gostavam de mim    

9.Os meus pais tinham pouco dinheiro para me 
manter na escola 

   

10.Não ter mais nada para fazer na escola, se não 
ir às aulas 

   

11.A escola ser feia e pouco arranjada    

 
2.7  Que tipo de participação tiveram os teus pais/encarregados de educação na tua 

vida escolar?  
 Nunca Quase 

sempre 
Sempre 

1.Os teus pais iam à escola falar com o/a professor/a?      

2.Os teus pais perguntavam-te pelas notas?     

3.Os teus pais costumavam participar das reuniões na escola?     

4.Os teus pais ajudavam-te a estudar?    

5.Os teus pais reclamavam-te quando ias mal na escola?    

 

2.8 Que motivos te levaram a frequentar um curso profissional:  

  
Verdadeiro 

Pouco 
Verdadeiro 

Nada 
verdeiro 

1.Ser um curso prático    

2.Ser um curso que dá para concluir mais rápido o ensino 
secundário  

   

3.Ser um curso que dá facilidade de arranjar um emprego     

4.Ser um curso que dá para seguir para o ensino superior    

5.Ser um curso onde os professores se interessam mais por 
que os alunos aprendam 

   

6.Ser um curso com mais atividades fora da escola     

7.Ser um curso em que temos o dinheiro da ajuda de custo     

8.Ser um curso em que os meus colegas têm interesses mais 

parecidos com os meus 

   

 

2.9 Quem influenciou a tua escolha pelo curso profissional?  
 

 Nada Assim-assim Totalmente 

1. Vim por minha vontade     

2. Vim através do Instituto de Reinserção Social    

3. Vim porque meus pais me obrigaram    

4. Vim através da técnica do serviço social    
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2.10 É a primeira vez que frequentas um curso profissional? 
 

1. Sim  

2. Não. Iniciei outro curso e abandonei antes de conclui-lo  

3. Não. Iniciei outro curso e já o terminei  

4. Não. Iniciei outro curso e troquei para o atual  

5. Reprovei noutro curso e troquei para o atual  

 
2.11 Indica abaixo qual o curso e o ano que estás a frequentar: 

 

Curso 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

1.Técnico de Restauração – Cozinha / Pastelaria    

2.Técnico de Restauração – Restaurante / Bar    

3.Técnico de Recepção e Atendimento    

8.Técnico de Instalações Elétricas    

10.Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos    

13.Técnico Auxiliar de Ação Educativa    

14.Técnico de Cabeleireiro e Estética    

15.Outro. Qual?_______________________________________    

 

-------------------------------------------------Parte 3--------------------------------------- 

 
Consumos 

3.1 Quantas vezes consumiste bebidas alcoólicas? 

 

 No último ano Nos últimos 30 dias Nesta semana 

1. Nenhuma    

2. De 1-3  vezes    

3. De 4-6 vezes    

4. Quase todos os dias    

 
 

3.2 Já apanhaste alguma bebedeira? 

 No último ano Nos últimos 30 dias Nesta semana 

1. Nenhuma    
2. De 1-3  vezes    

3. De 4-6 vezes    

4. Quase todos os dias    

 

3.3 Se fumas cigarros ou tomas bebidas alcoólicas alguma vez tentaste parar? 

 

 Bebidas Tabaco 

1. Nunca tentei    

2. Já tentei e não consegui   

3. Tentei e consegui parar   

http://www.infante.pt/pt/index.php?option=com_courseman&view=booking&categoryid=34%3Acursos-profissinais&courseid=11%3Atecnico-de-instalacoes-eletricas&Itemid=78
http://www.infante.pt/pt/index.php?option=com_courseman&view=booking&categoryid=34%3Acursos-profissinais&courseid=13%3Atecnico-de-gestao-e-programacao-de-sistemas-informaticos&Itemid=78
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3.4 Indica quantas vezes, durante toda a tua vida é que já consumiste alguma das 

seguintes drogas: 

 Nenhuma Experimentei uma 

vez 

Experimentei várias 
vezes 

Experimentei muitas 

vezes 
1- Canábis/haxixe      

2- Anfetaminas     

3- Cocaína     

4- LSD     

5- Heroína     

6- Cogumelos mágicos     

7- Ecstasy     

8- Tranquilizantes     

 

3.5 E nos últimos 30 dias, quantas vezes é que já consumiste alguma das seguintes 

drogas: 

 Nenhuma Experimentei uma vez 1-5 vezes Quase todos os dias  Todos os dias  
1- Canábis/haxixe       

2- Anfetaminas      

3- Cocaína      

4- LSD      

5- Heroína      

6- Cogumelos mágicos      

7- Ecstasy      

8- Tranquilizantes      
 

3.6 Se já bebeste, fumaste tabaco ou consumiste drogas (fumaste charros, snifaste 
ou injetaste), indicas a idade que tinhas quando o fizeste pela primeira vez: 
 

 Menos de 10 anos 10 – 13 anos 14 – 16 anos Mais de 16 anos 

1 - Canábis/haxixe     

2- Anfetaminas     

3- Cocaína     

4- LSD     

5- Heroína     

6- Cogumelos mágicos     

7- Ecstasy     

8- Tranquilizantes     

9- Álcool (bebidas Alcoolizadas)     

10 - Tabaco      
 

3.7 Se consomes ou consumiste drogas, indicas quais são as drogas que 

costumas/costumavas consumir com mais frequência: 
 

 Mais frequente  Menos frequente 

1- Canábis/haxixe    

2- Anfetaminas   

3- Cocaína   

4- LSD   

5- Heroína   

6- Cogumelos mágicos   

7- Ecstasy   

8 - Tranquilizantes    
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3.8 Se consomes drogas ou consumiste, como costumas/costumavas fazê-lo? 

 Sempre Às vezes Raramente Nunca 

1- Sozinho em casa     

2- Com amigos na rua     

3 - Nas discotecas e bares     
4- Com amigos em casa     
5- Na escola com os amigos     
6- Outro_______________     

 

3.9 Se consomes drogas, alguma vez tentaste parar de consumir? 

1- Não, porque só experimentei uma vez  
2- Nunca tentei parar de consumir  

3- Já tentei e não consegui  

4- Tentei e consegui parar  

5- Não pretendo parar de consumir  
6- Consumia uma substância mais forte que parei e agora 
consumo uma mais fraca 

 

7- Outro________________________________________ 
 

3.10 Se consumias drogas e conseguiste parar de consumir indica há quanto tempo 

não consomes? 

Menos de 30 dias   

1- 3 meses  

4-6 meses  

7-12 meses  
1- 2 anos  

3.11 Se conseguiste parar de consumir drogas, indica o que é mais difícil para te 

manteres sem consumos? 

 Sempre verdadeiro Às vezes verdadeiro Nunca verdadeiro 

1. Ficar sozinho em casa     

2.Estar com os amigos na rua    

3.Estar na escola    

4. Ir as festas e bares    

5.Ir ao café    

6.Discutir com alguém importante para ti    

7.Quando surgem problemas    

8. Outro_______________    

 

3.12 Se conseguiste parar de consumir drogas, indica o que é que mais te ajuda a manter 

sem consumos? 

 Sempre 
verdadeiro 

Às vezes 
verdadeiro 

Nunca 
verdadeiro 

1. Ficar sozinho em casa     

2. O apoio de um profissional (assistente social, 

psicólogo) 
   

3. Estar na escola    

4. O apoio da família    

5. Não ir aos locais onde costumava consumir    

6. Não estar com o grupo de amigos com o qual 
costumava consumir 

   

7. Conversar com amigos    

8. Outro______________________________    
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3.13 Indica o teu grau de concordância/discordância com as questões abaixo: 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

1-Fumar uns “charros” ajuda a relaxar      

2-Divirto-me mais quando bebo      

3-Fumar ajuda as pessoas a acalmarem-se quando 

se sentem nervosas 

     

4- Beber ajuda as pessoas a esquecerem os seus 

problemas 

     

5- Beber torna as festas mais divertidas      

6- Fumar uns “charros” anima as pessoas quando 

estão aborrecidas. 

     

7- As pessoas fumam porque não têm mais nada de 

interessante para fazer 

     

8- Beber faz sentir as pessoas mais autoconfiantes      

9- Consumir canábis/haxixe desvia as pessoas dos 

seus objetivos futuros. 

     

10-A canábis/haxixe ajuda-me a refletir melhor 

sobre os problemas 

     

11- Fumar torna as pessoas mais atraentes      

14- As pessoas fumam porque vêem as outras a 

fumarem 

     

 

 

---------------------------------------------Parte 4 ------------------------------------------ 

 
 

Características Individuais 
 

4.1 Indica o teu grau de  concordância /discordância com as afirmações que se 

seguem assinalando um X no quadrado apropriado: 
 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não Concordo 

nem Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

1- Estou sempre seguro de mim mesmo      

2- Sou uma pessoa simpática      

3- Se pudesse mudava muitas coisas em mim      

4- Custa-me adaptar as coisas novas      

5- Arrependo-me das coisas que faço      

6- Sinto-me uma pessoa feliz      

7- Sinto que não estou a progredir na escola      

8- Na maioria das vezes preferia ficar sozinho      

9- Considero-me uma pessoa tímida      

10- Sou íntimo dos meus amigos      

11- Sinto que meus amigos me admiram      

12- Sinto orgulho de mim mesmo      

13- Dou-me bem com toda a gente      

14- Desisto facilmente da maioria das coisas      

15- Sou capaz de realizar os meus planos      
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 Concordo 

Totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não Concordo 

nem Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

16- Prefiro andar com pessoas mais velhas      

17- Se encontro alguém interessante, acho logo que não 

serei capaz de agradar-lhe 

     

18- Sinto que tenho dificuldades em fazer novos amigos      

19- Cumpro sempre os compromissos que assumo      

20- Sinto-me capaz de fazer muitas coisas ao mesmo 

tempo 

     

 

4.2 Assinala a alternativa que mais se aproxima da tua forma de pensar/agir:  

 Nunca Quase 
sempre 

Sempre 

1- Fico nervoso facilmente    

2- Costumo fazer coisas sem parar para pensar     

3- Gosto de ter experiências novas    

4- Fico a pensar continuamente nas coisas que me incomodam    

5- Sinto que, por vezes, vejo mais os aspetos negativos da vida do que os positivos     

6- Preciso de me controlar para evitar entrar em sarilhos    

7- Se fico aborrecido com alguma coisa consigo ultrapassar isso depressa    

8- Se algo me parece muito complicado desisto logo de o fazer     

9- Consigo acalmar-me facilmente quando estou excitado    

10- Gasto com facilidade o meu dinheiro, logo que o recebo    

11- Consigo controlar-me quando tenho de esperar por algo importante    

12- Sei que esforçando-me as coisas vão correr bem    

13- Considero-me uma pessoa impulsiva    

14- Faço o que quero, quando quero e evito pensar nas consequências    

15- Faço um plano de ação e tento segui-lo    

16- Não consigo deixar de pensar nos problemas que tenho    

17 -Costumo pedir ajuda a alguém mais experiente para saber o que devo fazer    

18 - Atiro-me ao ar ou dá-me para partir tudo que está a minha volta    

19 - Meto-me na cama durante longas horas    

20 - Tento fazer alguma coisa para resolver o problema    

 

---------------------------------------------Parte 5 ------------------------------------------ 

 
Satisfação com o Suporte Social  

 
5.1 As afirmações a seguir referem-se à forma como pensas/ages sobre a relação 

que manténs com a tua família e amigos e a relação que estes mantêm contigo. 

 Totalmente 

verdadeiro 

Quase sempre 

verdadeiro 

Pouco 

verdadeiro 

Nada 

verdadeiro 

Nunca 

verdadeiro 

1- Julgo que as pessoas gostam de mim      

 2- Há momentos que me sinto só no mundo e sem apoio      

 3-Julgo que os conselhos que os meus pais me dão são bons      

 4- Preocupa-me saber se os meus amigos gostam de mim       

 5- Não costumo sair com meus amigos tantas vezes quantas 
eu gostaria 

     

 6- Julgo que meus pais têm orgulho de mim      

 7- Gostava de ser mais próximo/a dos meus amigos       
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 Totalmente 

verdadeiro 

Quase sempre 

verdadeiro 

Pouco 

verdadeiro 

Nada 

verdadeiro 

Nunca 

verdadeiro 

 8- Quando preciso de conversar com alguém é fácil encontrar 
amigos  

     

 9- Sinto-me satisfeito com a forma como me relaciono com a 
minha família 

     

 10- Não tenho neste momento atividades sociais que me 
satisfaçam 

     

 11- Considero-me uma pessoa de sorte pois tenho apoio dos 
meus familiares sempre que preciso 

     

12- Acho que os amigos não me procuram tantas vezes 
quantas eu gostaria  

     

13- Os meus amigos conseguem compreender o que sinto      

14- Fico triste ao pensar que os meus amigos não queiram 
estar comigo 

     

 15- Os meus amigos ajudam-me quando eu preciso      

 16- Prefiro ficar sozinho. Sou reservado      

 17- Não gosto nada de depender de outras pessoas      

 18- Preocupo-me com a possibilidade de ser abandonado ou 
de ficar sozinho 

     

 19- Gosto do que faço em conjunto com a minha família      

 20- Sinto que os meus pais não me compreendem      

 

5.2 Nesta seção irás encontrar afirmações sobre a forma como os jovens da tua 

idade se relacionam com os amigos e a escola. Assinale o teu grau de 

concordância/discordância com as afirmações abaixo: 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Não Concordo 
nem Discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

1-Se pudesse escolher não frequentaria mais esta escola      

2- A maioria dos meus amigos não anda nesta escola      

3- Gostaria de poder mudar de escola       

4- Sinto-me pouco apoiado na escola      

5- A escola não tem corrido tão bem como eu desejaria      

6- Na minha escola os alunos portam-se muito mal      

7- A maioria dos alunos da minha turma gosta dos 

professores 

     

8- Nesta escola tenho bons momentos com os meus 

amigos 

     

9- As coisas que aprendo na escola ajudam-me no meu 

dia a dia 

     

10- Sinto-me à vontade para conversar sobre o que 

penso e sinto com os meus professores 

     

11- Gosto da maioria dos meus colegas      

12- Sinto que escolhi o curso errado e a escola errada      

13- Não gosto da maioria dos alunos da minha turma      

14- A melhor parte do meu dia é quando estou na escola      

15- Sinto que sou próximo dos meus professores      

16- Se precisar de ajuda, sei que posso contar com os 

adultos da minha escola 

     

17- Sinto que os meus professores se preocupam comigo      

18- Sinto que me tratam de forma justa nesta escola      
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---------------------------------------------Parte 6 ------------------------------------------ 

 
Amigos e Ocupação dos Tempos Livres 

6.1 A maioria dos meus amigos…… 

 Totalmente 

verdadeiro 

Quase sempre 

verdadeiro 

Pouco 

verdadeiro 

Nada 

verdadeiro 

Nunca 

verdadeiro 

1- Estuda na minha escola      

 2- Não terminou o secundário ou curso equivalente      

 3- Fuma tabaco      

 4- Encontra-se ou pretende trabalhar      

5- Já experimentou alguma droga      

 6- Fuma “charros”      

 7- Quer ir para a faculdade      

 8- Apanha bebedeiras      

 9- Mora no meu bairro      

 10- Fuma “charros” dentro da escola       

 11- Tem problemas com a polícia      

 12- Já andou à “porrada” na escola ou na rua      

 13- É mais velho do que eu      

 14- Gosta da escola      
 

6.2 As afirmações a seguir são sobre a forma como os jovens da tua idade ocupam o 

tempo livre. Tem o cuidado de assinalar somente as afirmações que se referem ou 

aproximam da tua forma de agires após as aulas, nas férias, nos fins de semanas, 

etc. 

 Sempre Muitas Vezes As vezes Raramente Nunca 

1-Ficar em casa com a minha/meu namorado(a)      
 2- Ir ao cinema      
 3- Sair com meus amigos      
4- Ver televisão      
 5- Ficar sozinho em casa      
 6- Estar no café      
 7- Praticar desporto      
 8- Utilizar a internet      
9- Ficar na casa de amigos      
10- Passear no centro comercial      
11- Estudar      
13- Outra_____________________________      

 

 

6.3 Desenvolves alguma atividade extra-curricular, como a participação num clube ou 

associação? 

Sim (  )    Não  (  ). Se respondeu “Sim”, 

qual?__________________________________________ 

 

6.4 Realizas algum trabalho renumerado a tempo inteiro ou em tempo parcial?  

Sim (  )  Não (   ). Se respondeu “Sim”, 

qual?___________________________________________ 
 

6.5 Realizas algum estágio renumerado ou não, a tempo inteiro ou tempo parcial? 

Sim (  )  Não (   ). Se respondeu “Sim”, qual?__________________________________________ 
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---------------------------------------------Parte 7 ------------------------------------------ 

Motivação e Projetos de Vida 
7.1 A fonte da tua motivação para estudar e concluir o curso que frequentas vem:  

 Totalmente 
verdadeiro 

 Mais ou menos 
verdadeiro 

Nunca 
verdadeiro 

1- Do apoio e incentivo da família     

2- Do desejo de obter um curso profissionalizante o mais 

rápido possível  

   

3- Do desejo de arranjar um emprego     

4- Do desejo de continuar a estudar para obter um grau 

académico superior 

   

5- Da importância que os teus pais dão à aprendizagem     

6- Da obrigação     

7- Do incentivo dos colegas     

8- Da ajuda de custo que recebes para estudar    

9- Do apoio e incentivo dos professores do curso    

10- Outro. Qual? ______________________________    

 

 

7.3 Quais são teus principais planos para os próximos dois anos? 
 

 Certamente Talvez Nunca 

1- Arranjar um emprego     

2- Concluir o curso que estou a realizar agora    

3- Casar-me e ter filhos    

4- Imigrar para outro país    

5- Mudar de escola e de curso    

6- Mudar de emprego    

7- Parar de sair a noite     

8- Beber menos    

9- Parar de fumar    

10- Parar de consumir drogas (canábis, haxixe, etc)    

10- Outro. Qual? __________________________________    

 

Muito Obrigada pela tua colaboração!!!
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Anexo 2 – Pedido de Consentimento à participação do menor 
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Consentimento Informado 

 

 

Na qualidade de representante legal do menor, aceito que o menor, a minha guarda, participe na 

investigação relativa ao tema: “O Ajustamento Psicossocial dos Jovens nas Escolas 

Profissionais”, no qual se pretende fazer uma caracterização alargada das suas vivências 

através da aplicação de um inquérito por questionário. 

Tenho conhecimento acerca do direito de recusar participar e de que a minha recusa não terá 

consequências para mim. Foi ainda salvaguardado que todos os dados a serem recolhidos serão 

para uso exclusivo ao nível da investigação e que será mantido o anonimato dos participantes. 

 

Cuidador do Menor:_____________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________ 

Data:_____/_____/____ 

  

 

 

 




