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Resumo

Esta investigação pretendeu salientar a importância de considerar as cons-
truções de género na compreensão das motivações inerentes à adopção de 
comportamentos de risco. O objectivo do estudo consistiu em analisar o modo 
como as definições tradicionais da masculinidade influem no consumo de 
álcool por parte de jovens adolescentes. Os resultados sugerem que a ideolo-
gia tradicional da masculinidade está positivamente correlacionada com a fre-
quência de consumo de álcool e com a frequência de embriaguez.

As evidências

O risco tem sido exaustivamente estudado enquanto reflexo de uma cultura 
juvenil. Contudo, os índices de mortalidade e morbilidade na adolescência 
mostram que estamos perante realidades distintas. Ainda que a adolescência 
se caracterize por uma fase de vida saudável, as estatísticas não deixam dúvi-
das relativamente à incidência de mortes violentes na adolescência. Em Por-
tugal registaram-se 7352 óbitos por causas externas, na faixa etária dos 15 aos 
24 anos (dados cumulativos de 1992 a 2000). Destes, 83% eram rapazes (INE 
1992-2000). Estes dados adquirem especial relevo quando se constata alguma 
coerência ao longo das diferentes fases do ciclo de vida. De facto, os homens 
morrem mais cedo do que as mulheres, sendo que a diferença da esperança de 
vida ultrapassa já os oito anos (Badinter 1997).

Perante as evidências de que os homens morrem mais cedo do que as 
mulheres, de que são eles as principais vítimas e percursores da violência e 
que apresentam uma maior propensão para o consumo de tabaco, álcool e 
drogas, têm sido apresentadas várias explicações que se distinguem pelo ênfa-
se que atribuem à dimensão biológica ou social.

Desde a hipótese biogenética (Montague 1953; citado por Badinter 1997) 
que considera que a incidência da mortalidade masculina se deve à fragilidade 
do cromossoma Y, até à hipótese psicossocial que se fundamenta nos cons-
trangimentos que o papel masculino faz pesar sobre o homem, várias aborda-
gens têm sido desenvolvidas para justificar estas diferenças. De facto, sem 
ignorar as diferenças biológicas que existem entre rapazes e raparigas, o seu 
impacte ao nível da saúde e do desenvolvimento dos adolescentes é mais limi-
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tado do que as diferenças que derivam das construções de género (Badinter 
1997).

Uma abordagem de género

A visibilidade das diferenças entre os sexos está presente em vários domí-
nios do dia-a-dia. É em torno desta distinção que construímos e organizamos 
a realidade social. Desde cedo aprendemos a reconhecer um homem e uma 
mulher através de um processo que se estende para além das diferenças físicas 
ou “naturais” (Edley e Wetherell 1995).

Apesar do debate sexo – género constituir ainda uma realidade, a sua dis-
tinção remonta aos anos 70, onde vários investigadores estabeleceram uma 
distinção entre o sexo biológico e a construção social das diferenças sexuais 
(Connell 2002). A emergência do conceito de género assente na subjectivação 
das diferenças biológicas marcou o início de uma nova abordagem das dife-
renças entre os sexos. O género passa a ser encarado como uma construção 
social que se baseia num processo de categorização (Unger 1979; citado por 
Amâncio 1994).

O processo através do qual o sexo, enquanto categoria social é utilizado na 
construção de definições distintas de género tem por base enviusamentos per-
ceptivos e cognitivos que levam os indivíduos a desenvolverem expectativas 
diferenciadas face ao comportamento de homens e mulheres (Crawford e
Unger 2000). Estes sistemas de crenças de género incluem estereótipos acerca 
das características de homens e mulheres, atitudes acerca dos papéis sociais 
considerados adequados a cada sexo e, ainda, as concepções que homens e 
mulheres têm acerca da sua identidade de género (Deaux e LaFrance 1998).

Neste sentido, a construção em torno do “ser-se homem” ou “ser-se 
mulher” estabelece limites ao nível dos papéis e responsabilidades considera-
das adequadas para os elementos de cada grupo, induz experiências de vida, 
condiciona expectativas e oportunidades e determina a forma como homens e 
mulheres se relacionam entre si (Prazeres 2003). Como afirma Connell 
(2002), “ser-se homem” ou “ser-se mulher” é, antes de mais, uma questão de 
experiências pessoais que se reflecte no modo como crescemos, na forma 
como nos apresentamos e nos relacionamos com os outros.

A masculinidade

A identidade masculina desenvolve-se através de um complexo processo de 
interacção, no qual o homem aprende a definir-se através daquilo que lhe está 
interdito. Ser homem é não ser mulher. Como afirma Hartley (1959; citado 
por Badinter 1997), os machos aprendem o que não devem ser para ser mas-
culinos. Contrariamente à feminilidade, tida como uma essência permanente, 
a masculinidade exige esforço e requer provas constantes (Badinter 1997).

A fragilidade da identidade masculina impõe aos homens que, continua-
mente, confirmem a si próprios e aos outros a sua masculinidade. Para tal, 
deverão cumprir quatro imperativos que lhes permitem validar a sua identida-
de masculina. Em primeiro lugar, um homem deve estar isento de tudo o que 
é feminino – no sissy stuff. Apesar de ter as mesmas necessidades afectivas 
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das mulheres, um “verdadeiro” homem deve ocultar e mesmo suprimir, os 
sentimentos e emoções que, de algum modo, denotem vulnerabilidade e com-
prometam a sua virilidade. Para além disso, deve ser superior aos outros – the 
big wheel. O “verdadeiro” homem é auto-confiante, bem sucedido, poderoso e 
alvo de admiração. O terceiro imperativo está relacionado com a exigência do 
homem jamais manifestar emoção ou afeição, sinais de fraqueza feminina –
the sturdy oak. Um homem deve ser independente. Por último, deve mostrar 
uma prontidão para assumir riscos – give’em hell. Este imperativo representa 
a audácia e a coragem, muitas vezes expressa através da agressividade e vio-
lência (David e Brannon 1976; cit. por Edley e Wetherell 1995).

De acordo com este modelo as definições da masculinidade impõem ao 
homem que abandone parte de si mesmo. Sentimentos de emoção ou afeição, 
sinais de fraqueza feminina, devem ser reprimidos sob pena de compromete-
rem a sua identidade como “verdadeiros” homens. Pelo contrário, exigem-se 
sinais de bravura, audácia e mesmo agressividade. O ideal masculino exige 
uma prontidão para assumir riscos (Badinter 1997). A ansiedade provocada 
pela necessidade de atender aos requisitos do papel masculino, especificamen-
te a importância que o sucesso e o reconhecimento assumem, leva a que mui-
tos homens se sintam inseguros relativamente à sua capacidade para corres-
ponder ao ideal de masculinidade. Alguns autores adiantam mesmo que o 
sentimento de fracasso pode potenciar o desenvolvimento de comportamentos 
compensatórios que, de algum modo, denotem uma conformidade com o 
modelo de virilidade (Kimmel e Messner 1989).

Segundo Kimmel e Messner (1989) a orientação instrumental que caracte-
riza o modelo tradicional de masculinidade está intimamente associada a 
demonstrações excessivas de competitividade e agressividade. Estes compor-
tamentos, fundamentais na validação de um estatuto masculino, envolvem 
muitas vezes um consumo excessivo de álcool e tabaco e demonstrações de 
violência e agressividade direccionadas para o próprio ou para outros.

No estudo da masculinidade importa salientar que não é possível definir 
um modelo masculino universal, válido em todo o tempo e em todo o lugar. O 
sistema simbólico da masculinidade não é estático, pelo contrário, é fluído e 
passível de mudança. Sempre que a posição dominante dos homens é amea-
çada reinventam-se novas formas de masculinidade que passam a assumir, 
num determinado contexto, uma posição hegemónica (Connell 2001). 

Sublinhe-se que a masculinidade de hoje é diferente da de ontem; indisso-
luvelmente ligada ao feminino assume expressões múltiplas e subtis. Também 
a nova forma de masculinidade pouco se assemelhará à antiga, contudo, “não 
é por isso que deixará de existir, com a sua força e a sua fragilidade” (Badin-
ter 1997, 132).

Objectivos do estudo

Tendo por base os estudos que associam a vulnerabilidade masculina a 
mortes violentas à identificação com os ditames tradicionais da masculinida-
de, este estudo tem por objectivo explorar várias dimensões associadas aos 
comportamentos de risco adoptando para o efeito uma perspectiva de género.
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Para a presente investigação adoptaram-se metodologias distintas tendo em 
conta os objectivos de cada estudo.

O primeiro estudo teve por objectivo aceder ao discurso de adolescentes 
rapazes sobre comportamentos de risco associados ao consumo de álcool. Pre-
tendeu-se instigar, em contexto de interacção, a partilha de opiniões, crenças e 
motivações relativamente a estes domínios.

O segundo estudo teve por objectivo explorar as dimensões associadas 
à masculinidade e o seu efeito ao nível do consumo de álcool. Para o efeito 
procedeu-se à aplicação de um questionário.

Hipóteses

Partindo da hipótese de que as definições de género estabelecem limites 
distintos ao nível dos papéis, comportamentos e responsabilidades considera-
dos adequados para cada sexo, espera-se que os rapazes registem índices mais 
elevados de masculinidade.

No que concerne à associação entre o consumo de álcool e os ditames tra-
dicionais da masculinidade, espera-se encontrar uma correlação positiva entre 
a frequência de consumo e de embriaguez e o índice de masculinidade. Neste 
contexto pretende-se ainda aferir acerca do valor preditivo da masculinidade e 
do índice de satisfação com a vida no consumo de álcool.

Método

Sujeitos
No primeiro estudo optou-se por uma amostra de conveniência constituída 

por seis rapazes, com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos.
No segundo estudo participaram um total de 158 sujeitos, sendo 100 do 

sexo masculino e 58 do sexo feminino. O nível de escolaridade dos partici-
pantes varia entre o 10.º, 11.º e 12.º ano, estando as idades compreendidas 
entre os 15 e os 21 anos.

Material

Estudo 1
Para ilustrar o comportamento de risco em estudo e potenciar a discussão 

na sessão de grupo realizada optou-se pela apresentação de um vídeo. O 
moderador começava por dizer aos participantes que iriam ver um excerto de 
uma conversa com um jovem sobre variados temas do dia-a-dia. No vídeo, o 
actor (do mesmo sexo e faixa etária dos participantes) relata experiências pes-
soais que ilustram comportamentos de risco associados ao consumo de álcool.

Após a visualização do filme, a discussão foi orientada com base numa gre-
lha construída a partir da revisão de literatura e que constitui o suporte para a 
análise dos dados.
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Estudo 2
No segundo estudo, o instrumento de pesquisa utilizado consistiu num 

questionário. Relativamente à estrutura, na primeira parte do questionário pre-
tendeu-se aceder a opiniões, crenças e atitudes dos inquiridos relativamente a 
aspectos como os ditames tradicionais da ideologia masculina (para o efeito 
foi utilizada uma adaptação da Escala Multicultural da Ideologia de Masculi-
nidade de Doss (1998)). Seguia-se outra parte com questões relativas ao con-
sumo de álcool. Pretendia-se averiguar acerca dos comportamentos dos inqui-
ridos, nomeadamente, a frequência de consumo de álcool, o tipo de bebidas 
consumidas, os contextos em que se consomem bebidas alcoólicas e a fre-
quência de embriaguez. Ainda nesta parte do questionário foram incluídas 
questões acerca da percepção do estado de saúde, da satisfação com a vida e 
da frequência com que os inquiridos se sentem deprimidos e sozinhos. 

Procedimento

Estudo 1
Para a realização deste estudo foram contactadas várias escolas secundárias 

da área metropolitana de Lisboa. O acesso às escolas decorreu de um primeiro 
contacto com os responsáveis dos Concelhos Executivos que, posteriormente, 
se responsabilizaram por solicitar a participação dos alunos nas sessões de 
grupo.

Estudo 2
À semelhança do estudo 1, os contactos foram efectuados com os respon-

sáveis dos Concelhos Executivos de várias escolas secundárias públicas da 
região de Lisboa.

Uma vez que nas respostas constavam opiniões, atitudes e comportamen-
tos, antes do preenchimento dos questionários foi garantido aos participantes 
a confidencialidade e o anonimato. No final do preenchimento os participan-
tes colocavam o questionário num envelope para que não restassem dúvidas 
sobre a confidencialidade das informações. 

Resultados

A apresentação dos resultados está dividida em duas partes distintas. Na 
primeira parte está subjacente a análise qualitativa do discurso dos participan-
tes no contexto de consumo de álcool. Na segunda parte são apresentados os 
resultados referentes à ideologia tradicional de masculinidade e aos compor-
tamentos de consumo dos participantes.

Estudo 1
A análise do conteúdo dos discursos teve por base os tópicos da grelha que 

orientou a discussão no decorrer da sessão.
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Contextos do consumo de álcool
O padrão de consumo de bebidas alcoólicas nas camadas mais jovens está 

claramente associado a um contexto lúdico. Refira-se que, mais do que as saí-
das nocturnas, é o ambiente de diversão e sociabilidade que contextualiza o 
consumo de álcool. Para os participantes o “ritual” de consumo deriva de uma 
predisposição para o divertimento que, apesar de enquadrada numa dinâmica 
de sociabilidade, não está directamente relacionada com a influência dos 
pares.

No que respeita a um tipo específico de bebidas – os shots – as opiniões 
divergem. Se por um lado alguns participantes associam o seu consumo à sen-
sação instantânea que provoca, por outro, há quem defenda que os shots tam-
bém são para saborear. Apesar das divergências o discurso dos participantes 
denota alguns aspectos comuns, nomeadamente a existência de um ritual pró-
prio no consumo de shots, o facto de provocar uma sensação de “libertação” 
instantânea sem ser preciso gastar muito dinheiro e, ainda, o facto de estar 
associado a um consumo em grupo.

No que concerne às motivações para o consumo de álcool está saliente no 
discurso dos participantes a distinção entre quem bebe para saborear e quem 
bebe pelo efeito que a bebida provoca. O efeito desinibidor e a fuga à realida-
de são também referidos como razões para o consumo de álcool. Um dos par-
ticipantes ressalva ainda a influência da sociedade na medida em que o con-
sumo de álcool está instituído num contexto de sociabilidade. 

“o pessoal da nossa idade só consome bebidas alcoólicas à noite”

“se me convidarem para sair à noite e eu não me apetece, também não me apetece beber; 
se me está a apetecer beber então apetece-me sair. Não é quando estou com os amigos 
que me apetece beber isto ou aquilo, isso depende mais se vou sair ou não. Se eu estou 

disposto a ir sair, eu estou disposto a ir beber”

“não é por influência é porque acontece. O ambiente também contribui para isso”

“tu bebes um shot, podes não sentir logo mas ao fim de cinco minutos sentes-te logo quenti-
nho...e pagas pouco”

“há pessoas que é shots kamikazi e é encher, rodar, encher, voltar a rodar...e isso é mesmo 
ritual (...) eu bebo porque gosto do sabor, não vou negar que, se calhar, até gosto do efeito 

que aquilo faz. Sente-se uma certa libertação. É instantâneo” 

“há quem beba para ficar bêbado e há quem beba por gostar de beber”

“99,999% dos jovens bebem para desinibir”

“Tem um bocado a ver com aquilo de viver em sociedade; porque é normal, toda a gente vai. 
É um bocado para acompanhar; a maior parte das pessoas é porque aquele está a beber 

então ele também quer experimentar” 



Actas do Colóquio Internacional
“Família, Género e Sexualidade nas Sociedades Contemporâneas” da 

Lisboa, Associação Portuguesa de Sociologia, 2002

391

Influência dos pares
Ainda que reconheçam que o consumo de bebidas alcoólicas nas camadas 

jovens decorre num contexto grupal associado às saídas nocturnas, os partici-
pantes mostram-se relutantes em assumir a influência dos pares no consumo 
de álcool.

Na generalidade os participantes avaliam negativamente a influência dos 
outros no consumo de álcool, contudo um dos participantes ressalva que a 
importância de aderir à pressão do grupo depende das ocasiões. Em contextos 
festivos a adesão à influência dos pares não só é aceitável como é desejável.

Perfil de consumo

Da análise do discurso sobressaem dois perfis de consumo distintos. Para 
os participantes existem jovens que saem à noite para serem vistos e que 
bebem com o propósito de ficarem embriagados, e outros para os quais o con-
sumo de álcool decorre do prazer de saborear a bebida. No que concerne à 
avaliação que os participantes fazem acerca do que é mais valorizado – “quem 
aguenta mais” ou “quem cai primeiro” –, as opiniões são consensuais.

O consumo de bebidas alcoólicas não é entendido como algo 

negativo ou prejudicial se houver um controlo ou uma consciência dos 
limites por parte dos jovens. Para além de situações pontuais ou contextos 
festivos a perda de controlo é avaliada negativamente.

Consequências

Apesar de existirem opiniões mais ou menos favoráveis entre os participan-
tes no que concerne ao consumo de bebidas alcoólicas, todos eles acreditam 
que o consumo esporádico e moderado de álcool não representa um perigo 
para a saúde.

“há pessoas que é do género ‘quem bebe mais e o caraças; já bebi isto tudo e tu só bebeste 
isso’. E bebem mesmo no picanço a ver quem é que bebe mais”

“...há ocasiões e ocasiões (...) se for numa festa de anos é diferente, também é uma vez 
num ano...e é naquela, que mal é que isto me pode fazer” 

“um homem que bebe mas não fica tocado é completamente diferente de um que bebe e 
perde o controlo”

“é assim, não fica bem ver um homem perdido de bêbado. Se for uma vez por festa, para 
contar aos amigos, até é capaz de ter piada, agora um rapaz que sai , bebe um copinho a 

mais e fica KO, isso até é gozado pelos outros”

“...cada um tem que ter os seus limites (...) também não pode é abusar”

“as pessoas têm os seus limites e só ficam bêbadas se querem”

“...esse pessoal que bebe até ficar podre de bêbado é porque quer ser palhaço”
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Quando questionados acerca de possíveis consequências para a saúde deri-
vadas do consumo excessivo de álcool, os participantes referem os efeitos 
imediatos, nomeadamente os acidentes rodoviários. Numa lógica de conse-
quências a longo prazo, as consequências sociais como a delinquência surgem 
associadas à dependência e à deterioração física. Um dos participantes ressal-
va mesmo que a acessibilidade e aceitabilidade das bebidas alcoólicas podem 
intervir na percepção de perigo do consumo de álcool. Para além disso refere 
que o ritual sistemático de consumo leva a que muitas pessoas não reconhe-
çam a dependência face ao álcool.

No que concerne às implicações do consumo excessivo de álcool na activi-
dade sexual, os participantes não reconhecem a impotência sexual como um 
possível efeito do álcool. Pelo contrário, associam a desinibição que resulta 
do consumo de álcool à actividade sexual.

Comparação entre sexos

Ao longo de todo o discurso verifica-se que o consumo de bebidas alcoóli-
cas constitui uma prática normal associada a contextos lúdicos e de sociabili-
dade, largamente difundida nas camadas jovens. Contudo, quando se estabe-
lece um discurso comparativo entre o consumo de álcool por parte de rapazes 
e de raparigas emergem julgamentos muito distintos. Todos os participantes 
concordam e assumem que avaliam negativamente uma rapariga embriagada. 
Referem ainda que rapazes e raparigas consomem bebidas alcoólicas por 
razões diferentes. Para estes jovens as raparigas bebem para desinibir, para 
quebrar com os constrangimentos que a sociedade lhes impõe, ainda que para 
isso simulem a embriaguez.

“...o facto de eu beber, de eu chegar a uma sexta ou a um sábado à noite e ir sair e beber 
um Dry Martini ou um Martini Metz, ou mesmo dois, isso não me vai prejudicar em nada”

“não bebo todos os dias, não bebo sequer todas as semanas; não acredito que isso me vai 
trazer consequências graves”

“o álcool provoca impotência?”

“se calhar provoca mas logo logo o efeito é mais ao contrário. Porque uma pessoa sente-se 
mais desinibida. É aquela euforia” 

“...uma mulher bêbada é horrível, é mesmo uma coisa mesmo... fogo!”

“as mulheres só bebem mesmo para se mostrarem”

“Devido à sociedade em que vivemos, que reprime alguns elementos na mulher, elas sen-
tem necessidade de através da bebida de...é uma maneira de combaterem essa repressão, 
ou seja, estão bêbadas não sabem o que estão a fazer, logo não têm que se preocupar com 

isso”

“eu também conheço casos de raparigas que bebem só para dizer que estavam bêbadas”
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Desta análise comparativa sobressaem ainda diferentes perfis de consumo 
para rapazes e para raparigas. A este nível o discurso dos participantes está 
claramente ancorado na capacidade de controlo de homens e mulheres no que 
respeita ao consumo de álcool. Prevalece a crença de que os homens têm 
maior auto-controlo do que as mulheres.

Deste modo, se para os rapazes é valorizada a capacidade de beber sem que 
os efeitos sejam visíveis – numa lógica de quem aguenta mais –, para as rapa-
rigas o consumo excessivo de álcool constitui um desafio às normas pelo que 
até é estimulante.

Estudo 2

Para o tratamento dos dados recolhidos no questionário procedeu-se a 
uma análise estatística no programa SPSS. A estrutura da análise dos resulta-
dos tem subjacentes as hipóteses em estudo.

Masculinidade

A análise das médias na escala de masculinidade revela que, tal como era 
esperado, são os rapazes que registam valores superiores nos índices de mas-
culinidade, sendo esta diferença estatisticamente significativa (média H =
3,04, média M = 2,54; F = 62.048, sig. = 0.000). 

Apesar de resultar de um processo de construção social elaborado a partir
das diferenças biológicas entre os sexos, a compreensão da masculinidade não 
se restringe ao sexo masculino. Contudo, sendo o reflexo das definições cultu-
rais e dos papéis sexuais que estruturam o que é adequado e esperado do 
homem, o desvio às normas da masculinidade assume proporções distintas 
quando o actor é do sexo masculino ou do sexo feminino. De facto, estas 
definições revelam-se mais estruturantes do comportamento e das atitudes dos 
homens, uma vez que são eles que interiorizam de um modo mais efectivo os 
parâmetros que definem a sua identidade de género, pelo que se justifica que 
apresentem níveis mais elevados na escala de masculinidade.

Com o objectivo de averiguar as dimensões subjacentes à ideologia de 
masculinidade procedeu-se a uma Análise em Componentes Principais 
(ACP).

Depois de garantida a adequabilidade dos dados (KMO = 0,862) e tendo 
por base os itens incluídos na análise é possível extrair quatro componentes 

“as mulheres (...) quando bebem perdem o controlo”

“para as mulheres é mais fácil perder o controlo”

“eu acho que para os rapazes há muito aquilo de beber, beber e não ficar bêbado, mas com 
as raparigas elas querem mesmo é ficar bêbadas”

“elas é que acham piada apanhar grandes pielas. Às vezes nem apanham mas dizem que 
apanham só para se gabar. Nos rapazes é mais aquela de dizer que bebeu não sei quantas 

vodkas e não sei quantos martinis e que não sentiu efeito nenhum”
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que explicam 55,027% da variância global. Os resultados podem ser sistema-
tizados no seguinte quadro.

Quadro n.º 1 - Componentes extraídas da ideologia de masculinidade

Factor
1

Factor
2

Factor 
3

Factor 
4

Erotismo masculino
Um rapaz deve ter sempre uma rapariga com quem     

sair 0,795

Um rapaz deve iniciar a sua vida sexual o mais cedo 
possível 0,779

Um homem tem que ser forte 0,693
Numa relação, os rapazes devem ter relações tantas 

vezes quanto possível 0,670

Um rapaz não deve ter relações sexuais só por ter 0,596
Para provar a sua masculinidade um rapaz deve ter 

relações com várias raparigas 0,565

Os rapazes não devem chorar mesmo em situações 
muito difíceis 0,487

Um rapaz não deve ter amigos homossexuais 0,474
Um rapaz não deve ter vergonha de ser virgem 0,468
Um rapaz não deve mostrar afecto para com aqueles 

que ama 0,405

Expressão de emoções
Os homens devem ser delicados com as mulheres 0,786
Um rapaz deve mostrar aquilo que sente 0,749
Um rapaz só deve ter relações com alguém com quem 

esteja emocional/e envolvido 0,627

Não é sinal de fraqueza um rapaz mostrar aquilo que 
sente 0,610

Os rapazes não devem tentar resolver os problemas 
através da violência física 0,542

Estatuto
O principal objectivo de um homem é assegurar o 

bem-estar da sua família 0,724

É importante para um rapaz gostar de praticar 
desporto 0,675

Um homem não tem que proteger sempre a sua 
família 0,642

Resistência/determinação
Um rapaz deve ter uma atitude positiva em relação à 

vida e não se deixar ir abaixo 0,830

Um rapaz deve estar confiante em tudo o que faz 0,771
% de variância explicada 31,188% 11,173% 7,289% 5,376%

Verifica-se assim que à ideologia de masculinidade estão subjacentes qua-
tro dimensões distintas e não correlacionadas entre si. Tal como se pode veri-
ficar é a componente “erotismo masculino” a responsável por explicar a maior 
percentagem da variância global (31,188%), seguindo-se a “expressão de 
emoções” (11,173%), o “estatuto” (7,289%) e, finalmente, a “resistên-
cia/determinação” (5,376%).

A análise da diferença de médias na escala de masculinidade revelou existi-
rem diferenças significativas entre rapazes e raparigas. Deste modo torna-se 
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pertinente averiguar em que componentes da ideologia de masculinidade 
estão salientes estas diferenças. 

Quadro n.º 2 - Diferenças entre rapazes e raparigas nas 
                         componentes da ideologia de masculinidade

Média* F. Sig.

Erotismo masculino Rapazes
Raparigas

0,39
- 0,68 56,600 0.000

Expressão de emoções Rapazes
Raparigas

0,20
- 0,34 11,627 0.001

Estatuto Rapazes
Raparigas

0,099
- 0,17 2,749 0.099

Resistência/determinação Rapazes
Raparigas

6,33E-16

- 0,11 1,093 0.297

* valores standardizados

Como se pode verificar apenas as variáveis “erotismo masculino” e 
“expressão de emoções” apresentam diferenças significativas entre rapazes e 
raparigas. A análise das médias permite concluir que são os rapazes que apre-
sentam valores superiores quer no erotismo masculino quer na expressão de 
emoções.

O “estatuto” e a “resistência/determinação”, sendo componentes da ideolo-
gia de masculinidade, não parecem discriminar, em termos médios, rapazes e 
raparigas. Estas dimensões, claramente associadas às definições da masculini-
dade hegemónica, parecem estar cada vez mais difundidas em ambos os 
sexos. Sendo o estatuto e a determinação características desejáveis para qual-
quer pessoa que assuma um papel activo na sociedade é natural que se verifi-
que uma aproximação das definições da masculinidade e da feminilidade a 
este nível.

Refira-se que a expressão da virilidade assume ainda grande relevo na 
construção da masculinidade, ainda que associada a uma dimensão relacional 
e de expressão de emoções – aspectos cada vez mais salientes nas definições 
da masculinidade.

Masculinidade e consumo de álcool

Numa primeira análise procurou-se averiguar os tipos de bebidas e os con-
textos em que se consomem bebidas alcoólicas. Deste modo pretendia-se 
estabelecer um perfil de consumo para estes jovens. 
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Gráfico A - Frequência de consumo de vários tipos de bebidas

Da análise do gráfico A constata-se que, ainda que a maioria dos inquiridos 
não consuma bebidas alcoólicas, as bebidas brancas e os shots assumem gran-
de expressão nas preferências de consumo destes jovens. O consumo de cer-
veja parece constituir uma bebida de consumo usual sendo que 21 dos inqui-
ridos revelam consumir várias vezes por semana. Contrariamente, a 
frequência do consumo de vinho é muito reduzida em comparação com os 
outros tipos de bebidas. Estes dados vão ao encontro de outros estudos que 
referem uma aproximação do perfil de consumo dos jovens aos países nórdi-
cos, onde se regista uma prevalência do consumo de bebidas brancas. Consta-
ta-se que, cada vez mais, as bebidas brancas e os shots caracterizam um estilo
próprio de consumo dos jovens.

Para além do tipo de bebidas importa ainda analisar os contextos que pro-
piciam o consumo de álcool.

Gráfico B - Frequência de consumo por contexto

No que concerne aos contextos em que se consomem bebidas alcoólicas os 
resultados são ainda mais claros. De facto, é à noite e com os amigos que a 
frequência de consumo é mais saliente. Tal como se verificou no discurso dos 
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participantes, o consumo de álcool está enquadrado numa dinâmica grupal e 
de sociabilidade associada às saídas nocturnas.

Relativamente à frequência de consumo de álcool e à frequência de 
embriaguez os resultados revelam que existem diferenças significativas entre 
rapazes e raparigas.

Quadro n.º 3 - Diferenças entre rapazes e raparigas no consumo de álcool

Média* F. Sig.

Frequência de consumo Rapazes
Raparigas

3,01
3,62 8,343 0.004

Frequência de embriaguez Rapazes
Raparigas

4,23
4,59 4,537 0.035

*Respostas compreendidas numa escala de 1 “várias vezes por semana” a 5 “nunca”.

Tal como se pode verificar são os rapazes que revelam consumir com mais 
frequência bebidas alcoólicas (F = 8,343, sig. = 0.004) e que assumem ter 
ficado mais vezes embriagados (F = 4,537, sig. = 0.035).

Para averiguar a associação entre a ideologia de masculinidade e o consu-
mo de álcool procedeu-se a uma análise das correlações entre estas variáveis.

Quadro n.º 4 - Correlação entre a masculinidade e o consumo de álcool

Frequência de consumo Frequência de embriaguez

Ideologia de masculinidade 0,348
sig. = 0.000

0,366
sig. = 0.000

Como se pode verificar no quadro 4, as variáveis consideradas na análise 
do consumo de álcool estão positivamente correlacionadas com a ideologia de 
masculinidade, sendo esta associação estatisticamente significativa. O sentido 
da correlação entre as variáveis permite aferir que a níveis mais elevados na 
escala de masculinidade correspondem médias superiores no consumo de 
álcool e a estados de embriaguez mais frequentes.

Com a finalidade de averiguar se a ideologia de masculinidade e a satisfa-
ção geral com a vida contribuem para prever, em termos médios, a variação 
no consumo de álcool realizou-se, ainda, uma regressão linear múltipla.

Quadro n.º 5: Masculinidade, satisfação com a vida e consumo de álcool

r. r2 ajustado F. Sig.

Ideologia de masculinidade 0,348 0,115 21,466 0.000

Da análise do quadro n.º 5 conclui-se que a ideologia de masculinidade é o 
único factor relevante para explicar o comportamento da variável consumo de 
álcool (F = 21,466, sig. = 0.000). A satisfação geral com a vida não está signi-
ficativamente correlacionada com a frequência de consumo de álcool pelo que 
não constitui um factor explicativo do comportamento desta última variável.
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Em termos percentuais a ideologia de masculinidade explica 11,5% da 
variação na frequência de consumo de álcool, percentagem que apesar de 
reduzida é estatisticamente significativa.

Estes resultados salientam a importância das construções em torno da mas-
culinidade que, mais do que a satisfação com a vida, contribuem para a adop-
ção de determinados comportamentos de risco, especificamente, o consumo 
excessivo de álcool.

Discussão

O desafio de abordar o risco numa perspectiva de género colocou à partida 
algumas hesitações e receios. Contudo, os resultados desta investigação são 
claros no que concerne à pertinência do estudo dos comportamentos de risco à 
luz das concepções do masculino.

Dos resultados obtidos sublinham-se algumas conclusões. Relativamente 
ao estudo 1, não restam dúvidas que, nas camadas mais jovens, o consumo de 
álcool surge sempre enquadrado numa dinâmica de sociabilidade e diversão. 
Para além de estar instituído nas saídas nocturnas, os participantes consideram 
que o consumo esporádico e moderado de bebidas alcoólicas não acarreta 
perigos para a saúde. É da comparação entre o consumo de álcool pelos rapa-
zes e o consumo de álcool pelas raparigas que emergem julgamentos muito 
distintos. A reflexão sobre estes resultados denota uma clara oposição entre o 
público e o privado. É num contexto exterior à casa que se consomem bebidas 
alcoólicas, pelo que este comportamento só é adequado ou, pelo menos, valo-
rizado para o sexo masculino. O significado que o álcool assume enquanto 
símbolo de estatuto na idade adulta assenta em valores como a independência, 
a autonomia e a virilidade, características centrais nas definições da masculi-
nidade.

Os resultados do estudo 2 reflectem também a pertinência do estudo das 
definições de masculinidade enquanto factor explicativo de comportamentos 
que podem constituir um risco para a saúde dos adolescentes. A associação 
entre a ideologia de masculinidade e o consumo de bebidas alcoólicas está de 
acordo com a hipótese formulada. A concepção do álcool enquanto símbolo 
de estatuto e virilidade está patente na expressão que a ideologia de masculi-
nidade assume ao nível do consumo de álcool e da frequência de embriaguez. 
Os resultados sugerem que uma adesão mais expressiva aos ditames tradicio-
nais da masculinidade está associada a uma maior frequência no consumo de 
álcool, bem como a estados de embriaguez mais frequentes. De referir ainda 
que, mais do que a satisfação geral com a vida, é a ideologia de masculinidade 
que constitui um factor explicativo do consumo de álcool.

Não restam dúvidas: the male sex role may be dangerous to your health
(Harrison 1978; Connell 2000).
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