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RESUMO 

 

 

TOLEDO, R. B. Binge drinking e consumo excessivo de bebida alcoólica em 
jovens universitários – um enfoque junguiano. 2014. 138 f. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

O presente estudo teve por finalidade investigar o binge drinking e o consumo 
excessivo de bebida alcoólica em um grupo de jovens universitários, a fim de 
compreender quais são as motivações, percepções e fantasias envolvidas na ingestão 
compulsiva de álcool. O binge drinking é um padrão nocivo de consumo de bebida 
alcoólica muito comum entre a população universitária, capaz de acarretar diferentes 
consequências danosas. A população foi composta por 21 estudantes universitários, 11 
mulheres e 10 homens, com idades entre 20 e 30 anos, de diversos cursos de 
graduação na cidade de Curitiba e que tiveram pelo menos um episódio de binge 
drinking no último ano. Foram realizadas entrevistas e aplicados três instrumentos a 
cada participante (Alcohol Use Disorders Identification Test, Escala Fatorial de 
Ajustamento Social/Neuroticismo e a técnica projetiva de Desenho temático com 
história). O material coletado foi analisado qualitativamente por meio de categorias 
baseadas na Análise de Conteúdo segundo Bardin. Teoricamente a análise 
fundamentou-se nos pressupostos da Psicologia Analítica. Conclui-se que o consumo 
excessivo de bebida alcoólica e o binge drinking fazem parte do cotidiano da amostra 
estudada havendo uma banalização do abuso de bebida entre esses jovens, que não 
conseguem simbolizar o sofrimento psíquico e adotam atitudes regressivas e 
compulsivas. 
 

Palavras-chave: Binge drinking. Consumo excessivo de álcool. Compulsão. Psicologia 
Analítica. 

 

  



     
 

ABSTRACT 

 

 

TOLEDO, R. B. Binge drinking and excessive drinking among college students – a 
jungian approach. 2014. 138 f. Masters Dissertation. Programa de Estudos Pós-
Graduados em Psicologia Clínica – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2014. 
 
 

The present study aimed to investigate the binge drinking and excessive drinking among 
a group of young college students, in order to comprehend which motivations, 
perceptions and fantasies are involved in the compulsive alcohol drinking. The binge 
drinking is a harmful alcohol consumption pattern very common among the university 
population, able to cause various harmful consequences. Population consisted of 21 
college students, 11 women and 10 men, aged between 20 and 30 years old, from 
several graduation courses in the city of Curitiba and who had at least one episode of 
binge drinking in the last year. There were conducted interviews and applied three 
instruments on each participants (Alcohol Use Disorders Identification Test, Social 
Adjustment Scale Factor / Neuroticism and projective technique of drawing with themed 
story). The material collected was analyzed qualitatively using Bardin’s Content 
Analysis. Theoretically the analysis was based on the assumptions of Analytical 
Psychology. It was concluded that the excessive drinking and binge drinking are part of 
the studied sample’s daily life indicating a trivialization of binge drinking among these 
young people, who are not able to symbolize their psychological suffering therefore they 
adopt a regressive and compulsive posture.  
 
Keywords: Binge drinking. Excessive drinking. Compulsion. Analytical Psychology 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O uso e abuso de bebida alcoólica tem recebido grande atenção da mídia, 

principalmente em campanhas de conscientização sobre as consequências e riscos 

envolvidos no consumo excessivo. A preocupação em torno do consumo de bebida 

alcoólica e de outras substâncias psicoativas ilícitas é alvo de campanhas eleitorais e 

manchetes de jornais, além de estarem entre os principais tópicos da lista de 

preocupações de pais com relação aos seus filhos, devido os efeitos nocivos que o 

abuso de bebida alcoólica pode acarretar. 

O consumo excessivo de bebida alcoólica faz parte de outros transtornos do 

comportamento relacionados à contemporaneidade, como os transtornos alimentares, 

as compulsões por jogos, sexo e compra. A única delas que possui relação direta com 

a epidemiologia é o consumo e abuso de bebida alcoólica.  

O hábito de beber é um fenômeno frequente que acontece entre os jovens. Eles 

experimentam, fazem uso ocasional e, muitas vezes, não sofrem as graves 

consequências desse ato. Existe uma parcela que passa a consumir em padrões de 

risco, e alguns acabam por se tornar dependentes.  

É nesse contexto, que o presente estudo visa investigar os jovens universitários 

que abusam da bebida alcoólica e que apesar de apresentarem um padrão de beber 

muito específico, chamado binge drinking, não são classificados como dependentes 

dessa substância. 

O binge drinking (BD), segundo Weschler et al. (1995a) é considerado um tipo de 

padrão de consumo de bebida alcoólica no qual o indivíduo, em curto espaço de tempo 

(a exemplo de três horas), consome cinco doses ou mais, se for homem e quatro doses 

ou mais se for mulher. Estes enquadram-se dentro de um padrão problemático de 

beber, pois a ocorrência repetida de episódios binge está vinculada à maior frequência 

e exposição a riscos que comprometem a vida e a saúde de si mesmo e de terceiros. 
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Existem diversos estudos internacionais sobre o binge drinking com 

universitários, uma vez que esta população é considerada uma das que mais apresenta 

tal padrão de consumo (CARLINI-COTRIM; GAZAL-CARVALHO; GOUVEIA, 2000; 

PEUKER et al., 2006; SOUZA; ARECO; SILVEIRA, 2005; SILVA et al., 2006; 

WAGNER; ANDRADE, 2008; SANCHEZ et al., 2013). Segundo autores o fácil acesso, 

o baixo custo e o fato de ser uma substância lícita, culturalmente aceita, corroboram 

para a disseminação e aceitabilidade do uso da bebida alcoólica por estudantes 

universitários.  

 De forma geral, observa-se excessiva tolerância e estímulo para uso do álcool, 

ao contrário da intolerância existente com qualquer outra substância psicoativa 

(SILVEIRA, 1994).  

 Segundo Silveira e Moreira (2006), o uso de substâncias químicas, lícitas ou 

ilícitas, é capaz de aliviar sintomas ligados à depressão (tristeza, baixa autoestima e 

dificuldade em sentir prazer) e ansiedade (agitação, dificuldade de se concentrar). A 

substância atua como um atenuador do sofrimento, capaz de tornar a vida mais fácil. 

De acordo com os autores citados, a dependência é o sintoma de uma condição e não 

propriamente uma entidade nosológica. 

Estudos revelam que menos de 10% das pessoas que usam álcool ou cannabis 

de forma ocasional podem desenvolver alcoolismo ou dependência dessas substâncias. 

Essas pesquisas apontam que o uso contextualizado de uma substância configura uma 

situação relativamente protegida, oferecendo potencialmente pouco risco (SILVEIRA; 

MOREIRA, 2006). No entanto, dados recentes do II Levantamento Nacional de álcool e 

Drogas (LARANJEIRA, 2013) revelaram que o consumo de bebida alcoólica em binge 

aumentou 31,1% na população geral desde 2006. O mesmo estudo também aponta 

que quase dois terços dos homens jovens bebedores problemáticos já se envolveram 

com brigas envolvendo agressões físicas no último ano.  

Na sociedade contemporânea, o álcool ocupa uma posição de destaque na 

cultura, sendo amplamente utilizado em contextos comemorativos, religiosos e de 

socialização (CARNEIRO, 2010). Entretanto, o uso do álcool é tão antigo quanto à 
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existência das civilizações e do descobrimento do processo de fermentação, assim 

como a aparição de suas consequências nocivas. Existem registros históricos que 

fazem referência ao uso habitual de álcool e, neles, diversas citações sobre seu uso 

problemático, exemplos disso são as passagens contidas na Bíblia em Salmos 80:9, 

Deuteronômio 29:5, Jeremias 23:9 e Eclesiastes 2:3 e os versos II:219, IV:43, II:219, 

V:90 do Alcorão sobre o consumo de bebida alcoólica. 

O álcool se faz presente em nossa cultura de forma coletiva e histórica, 

ocupando importante lugar na sociedade e fazendo parte do imaginário social. Diversas 

conotações e valorações são dadas ao álcool conforme as épocas e lugares.  

O presente estudo procura conhecer as diferentes atitudes que um grupo de 

jovens universitários adota diante do consumo de bebida alcoólica, objetivando 

identificar as diferentes significações que a bebida pode revelar. É necessário olhar 

para o consumo sob o mesmo ponto de vista daquele direcionado às outras 

compulsões, ou seja, como um comportamento capaz de gerar prazer ao indivíduo, fato 

que não exclui o sofrimento advindo dele. Por isso, muitas vezes é difícil sentir empatia 

por alguém que sofre e faz outros sofrerem em nome do prazer. 

O objetivo desta pesquisa não é realizar um estudo sobre a patologia da 

dependência de substâncias químicas, e sim propor a investigação de um padrão 

específico de consumo que não leva necessariamente o usuário de bebida alcoólica 

à dependência.  

A proposta de compreender o valor simbólico do consumo de bebida alcoólica 

remete ao encontro único que acontece entre o indivíduo e o consumo de álcool. Tal 

fenômeno configura-se como uma situação singular, adquirindo um significado 

particular para o quem o vive. É nesse contexto que se justifica a presente pesquisa de 

investigação empírica junto à pessoa que é usuária, o questionamento sobre o 

significado da relação que foi estabelecida entre o jovem e a bebida dentro de um 

contexto sociocultural específico.  
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O propósito do trabalho se assenta na investigação das motivações, percepções 

e fantasias que um grupo de jovens universitários possui acerca do seu próprio 

consumo de bebida alcoólica e da realização dos seus episódios de binge drinking. 

Uma forma de compreender o consumo é por meio de sua mensuração, por isso, 

na presente pesquisa, será classificado o consumo dos participantes por meio do Alcohol 

use disorderidentificationtest (AUDIT), instrumento desenvolvido pela Organização 

Mundial da Saúde cujo propósito é investigar o uso problemático de bebida alcoólica, 

capaz de rastrear diferentes padrões de uso. Juntamente com o AUDIT, será 

administrado outro instrumento de coleta de dados chamado Escala Fatorial de 

Neuroticismo (EFN). Esta escala permite a avaliação de uma dimensão da personalidade 

denominada Neuroticismo, que diz respeito ao nível crônico de instabilidade emocional e 

as diferenças individuais ocorridas em situações de desconforto psíquico. A análise dos 

dados advindos dos instrumentos citados permitirá a compreensão da relação entre o tipo 

de consumo do jovem universitário e sua estabilidade emocional, já que no contexto 

clínico observa-se a relação entre essas duas variáveis.  

Neste trabalho, neuroticismo é compreendido como o nível de ajustamento e 

instabilidade emocional e “representa as diferenças individuais que ocorrem quando 

pessoas experienciam padrões emocionais associados a um desconforto psicológico 

(aflição, angústia, sofrimento, etc.) e os estilos cognitivos e comportamentais 

decorrentes” (HUTZ; NUNES, 2001, p. 7). 

Diversas pesquisas sobre o binge drinking já foram realizadas por renomados 

profissionais da área de psicologia, psiquiatria e neurociência, mas a maioria se dedica 

a estudar tal fenômeno sob o olhar epidemiológico da questão. A realização de um 

estudo qualitativo sobre o binge drinking em estudantes universitários abre novos 

caminhos para maior compreensão deste fenômeno, além de agregar novos 

conhecimentos no campo científico e clínico.  

Os dados coletados na pesquisa serão analisados sob a perspectiva da 

Psicologia Analítica. O estudo do álcool e das compulsões não foi um tema explorado 

amplamente por Jung; apesar disso, o autor teve grande influência na criação de um 



    18 
 

dos maiores grupos voltado para pessoas com problemas de adição, o Alcóolicos 

Anônimos – A. A. (ADDENBROOKE, 2013; FINLAY, 2000), foi analista de um dos 

fundadores do grupo. 

A relação entre o jovem universitário e a bebida alcoólica é permeada pela 

percepção que ele tem da substância. Compreender o sentido deste fenômeno para o 

usuário é o objetivo do presente estudo. A psicologia analítica será o pano de fundo seu 

desenvolvimento e os postulados teóricos de Jung e de outros analistas serão utilizados 

na análise e compreensão dos dados.  

O trabalho se organiza em quatro capítulos teóricos, o primeiro é destinado para 

a apresentação de pesquisas científicas voltadas para o consumo de bebida alcoólica 

associado à juventude e para a conceituação do fenômeno binge drinking entre os 

jovens universitários. O segundo capítulo discorre sobre a dimensão clínica do 

alcoolismo, as diferentes categorias de uso, bem como as teorias sobre a etiologia das 

dependências, a classificação, os mecanismos de ação e os efeitos do álcool no 

organismo.   

O terceiro capítulo é dedicado à população abordada na pesquisa, a saber, o 

jovem universitário, compreendendo-o como um indivíduo presente na cultura, que da 

mesma forma que é influenciado por ela, também é capaz de construí-la. Nesta seção, 

os conceitos de cultura pós-moderna, excesso, consumo, identidade serão explorados 

a fim de enriquecer a discussão sobre a relação estabelecida entre o jovem e a bebida 

alcoólica na esfera cultura.  

Por fim, o último capítulo teórico é voltado para o aspecto psicodinâmico do 

consumo excessivo de bebida. Neste espaço serão tratadas as principais ideias 

desenvolvidas por Jung e outros analistas junguianos sobre o tema, além de apresentar 

os conceitos da teoria junguiana, tais como: símbolo, sintoma, função transcendente, 

complexos, sombra, fantasia e compensação, importantes na compreensão da 

psicodinâmica da dependência.  

Os resultados coletados na pesquisa serão apresentados no quinto capítulo e 

discutidos e analisados no último. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Investigar o sintoma do binge drinking e seu significado atribuído em um grupo 

de jovens universitários que tiveram pelo menos um episódio de binge drinking no 

último ano.   

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

• Compreender as percepções, motivações e fantasias envolvidas no binge 

drinking para a amostra do estudo; 

 

• Observar a vinculação de aspectos de neuroticismo relacionados aos padrões 

de consumo de bebida alcoólica da amostra. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA E DE PESQUISAS SOBRE O TEMA 

 

  

A produção científica acerca do binge drinking cresceu, assim como as 

pesquisas sobre consumo de álcool entre os jovens universitários aumentaram nos 

últimos anos de forma significativa, na tentativa de compreender as dimensões do 

consumo, suas características e o perfil da população estudada, para aprimorar os 

programas de prevenção e tratamentos nas instituições de ensino superior.  

Os estudos encontrados nesta revisão de pesquisa trazem informações 

relevantes que legitimam alguns dados encontrados em pesquisas internacionais e 

explicitam a dedicação científica ao tema.  

Para fins de revisão de literatura, foram efetuadas buscas em diferentes bases 

de dados digitais a fim de encontrar publicações científicas em periódicos nacionais e 

internacionais concernentes ao tema pesquisado. Sítios como Scielo, Pubmed, Wiley – 

o qual inclui as publicações feitas no The Journal of Analitycal Psychology – foram 

consultados.  

Foram utilizados os seguintes vocábulos e cruzamentos de termos: binge 

drinking x young adults (adultos jovens); alchohol (álcool) x college students 

(estudantes universitários); binge drinking x Brazil (Brasil). Observou-se que as 

investigações sobre o binge drinking e sobre o beber pesado entre os universitários 

recebem bastante atenção do meio científico, principalmente em seu viés 

epidemiológico e médico clínico, possivelmente como estratégica de investigação do 

tema, ainda são escassas as pesquisas que abordam tal problemática do ponto de vista 

da psicologia analítica.  

As pesquisas encontradas foram divididas em dois blocos, as que se focam no 

uso problemático do álcool pelo jovem, e outro que expõe as pesquisas sobre binge 

drinking e jovens universitários.  
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3.1 Álcool e juventude 

 

 

Kuntsche, Rehm e Gmel (2004) apontam que o termo binge drinking é utilizado 

de forma ambivalente na literatura científica, e é identificado de duas formas: a primeira  

considera a prática de um episódio de beber que leva à intoxicação, frequentemente 

medido pela quantidade de doses consumidas em uma única ocasião. Já a segunda, 

compreende o binge drinking como um padrão de beber pesado que ocorre em um 

longo período de tempo, ligado as definições clínicas de abuso ou dependência. Neste 

trabalho será utilizada a primeira definição, que compreende a ocorrência a partir de um 

episódio binge. 

A prática do binge drinking entre os jovens é um comportamento de risco, capaz 

de levar a intoxicações fisiológicas e a possível morte, bem como está associado às 

altas taxas de violência sexual, acidentes de trânsito, baixo desemprenho escolar, 

envolvimento em outros comportamentos de risco e possibilidade de desenvolver 

alcoolismo no futuro (SANCHEZ et al., 2013; SILVA et al., 2006, PEUKER et al., 2006). 

Embora sejam conhecidos os efeitos danosos do consumo excessivo de bebida 

alcoólica, nota-se a falta de consenso sobre como avaliar o consumo de risco entre os 

universitários, pois não existe uma definição operacional sobre o padrão de beber 

problemático. Mesmo as medidas de quantidade e frequência do consumo, isoladas, 

são insuficientes para determinar o status do problema do uso de álcool na população 

universitária. Enquanto pessoas que apresentam um padrão de consumo frequente 

podem ter baixos indicadores de problemas advindos do álcool, outras que são 

consideradas bebedores ocasionais ou moderados podem referir altos índices de 

problemas associados à bebida (PEUKER et al., 2006). 

Ao investigarem o comportamento de consumo entre estudantes universitário, 

Peuker et al. (2006) constataram a correlação entre o beber problemático e as suas 

consequências em estudantes de diferentes cursos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). De acordo com a publicação, o grupo de amizade, a 

escolha do tipo de substância, o padrão do uso e a forma de consumo entre os 
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pares são capazes de influenciar o perfil do jovem universitário (WAGNER; 

ANDRADE, 2008). 

A tentativa de descrever o perfil dos jovens que mais consomem bebida alcoólica 

é proposta por diversos autores: Sanchez et al. (2013); Souza, Areco e Silveira (2005) e 

Silva et al. (2006), que em diferentes estudos, apontaram que o caráter econômico está 

associado ao consumo abusivo de bebida alcoólica. Diferentemente do que ocorre em 

lugares como Estados Unidos e Europa, no Brasil o consumo de bebida alcoólica é 

prevalente entre os jovens de camadas mais altas (SANCHEZ et al. 2013).  

Silva et al. (2006), em seu estudo com estudantes universitários, identificaram 

que os maiores índices de consumo nos últimos doze meses provinham de indivíduos 

com elevada renda familiar. Do mesmo modo, Carlini-Cotrim, Gazal-Carvalho e Gouveia 

(2000) observaram os alunos da rede de ensino de São Paulo e identificaram maior 

consumo significativo de bebida alcoólica e outras substâncias psicoativas entre os 

alunos da rede particular de ensino.  

Ao procurar a prevalência do consumo e do alcoolismo entre estudantes 

trabalhadores e não trabalhadores da cidade de Cuiabá, Souza, Areco e Silveira (2005) 

verificaram a prevalência de 71,3% para consumo de álcool dentro de sua amostra 

total, a maior parte dela composta por jovens que eram trabalhadores. O estudo, 

entretanto, apontou que o consumo de álcool não está associado ao trabalho, mas sim 

a indivíduos do sexo masculino e com história social do álcool na família; portanto, para 

Souza, Areco e Silveira (2005), o consumo excessivo de bebida alcoólica está 

associado à idade (entre 15 e 20 anos), além do fato de não morar com os pais e 

possuir histórico familiar de consumo.  

Ao pesquisar os fatores associados ao consumo de bebida alcoólica, Silva et al. 

(2006) constataram que a religião atua de forma positiva no controle do consumo de 

substâncias psicoativas agindo como um fator protetor. 
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3.2 Binge drinking e os jovens universitários 

 

 

 Na literatura científica encontram-se produções que abordam o consumo de 

bebida alcoólica em estudantes universitários (CARLINI-COTRIM; GAZAL-

CARVALHO; GOUVEIA, 2000; PEUKER et al., 2006; SOUZA; ARECO; SILVEIRA, 

2005; SILVA, et al. 2006; WAGNER; ANDRADE, 2008; SANCHEZ et al., 2013). O 

principal objetivo desses estudos é identificar os fatores envolvidos no fenômeno do 

consumo e seus desdobramentos (a dependência e os riscos). Os estudos sobre os 

universitários brasileiros não são representativos, mas revelam a problemática do uso 

de álcool nesta população. 

Existe notória concordância na literatura científica acerca da dificuldade em 

definir o termo binge drinking. De acordo com Silveira et al. (2008), Dietz (2008), Castro 

et al. (2012), Nunes et al. (2012) e Weschler et al. (1995a), o binge drinking é um 

padrão nocivo de uso de bebida alcoólica, definido pelo consumo de cinco ou mais 

doses de bebidas alcoólicas em uma única ocasião para homens, ou quatro ou mais 

doses de bebidas alcoólicas consumidas em uma única ocasião por mulheres. 

Para Nunes et al. (2012), o termo binge drinking pode ser traduzido como "beber 

episódico pesado" que, por sua vez, é utilizado para definir o uso excessivo episódico 

da bebida alcoólica. O binge drinking pode ser definido de duas maneiras: o binge 

drinking frequente, que se refere à apresentação de três ou mais episódios binge e o 

binge drinking ocasional, o qual é caracterizado pela frequência de menos de três 

episódios em duas semanas. 

Na literatura científica a maior parte das evidências sobre padrões de consumo 

advém de investigações realizadas em países desenvolvidos; pouco se sabe sobre 

aqueles países que estão em desenvolvimento, onde a maior parte da população 

mundial reside.  

Os estudos realizados nos Estados Unidos, países europeus e escandinavos, 

revelaram que o beber pesado episódico (binge drinking) entre os estudantes de 



    24 
 

graduação se tornou um dos principais problemas de saúde pública nessas nações. 

Sanchez et al. (2013) e Silveira et al. (2008) apontam a falta de informações nas 

pesquisas sobre os padrões de consumo do jovem brasileiro, assim como a escassa 

existência de produção científica referente ao binge drinking entre jovens universitários 

em países considerados de economias emergentes. 

O binge drinking é um comportamento que expõe o jovem a situações de risco, 

capazes de comprometer a saúde daquele que bebe e de quem está a sua volta. A 

possibilidade de passar por riscos relacionados ao uso do álcool é muito maior para a 

pessoa que consome sete doses de bebida em uma única ocasião do que para outra 

que consome uma dose por dia da semana. Dentre as consequências do binge drinking 

são encontrados danos à saúde física, sexo desprotegido, gravidez indesejada, infarto 

agudo do miocárdio, overdose alcoólica, quedas, comportamentos violentos (brigas, 

violência doméstica e homicídios), acidentes de trânsito, comportamento antissocial, 

baixo desempenho escolar e possibilidade de desenvolver quadro de dependência no 

futuro (SILVERIA et al. 2008; WESCHLER; NELSON, 2001; DIETZ, 2008; CASTRO et 

al., 2012; NUNES et al., 2012; SANCHEZ et al., 2013; GUIMARÃES et al., 2010). 

O desenvolvimento do binge drinking está associado à influência que o ambiente 

cultural é capaz de suscitar no jovem universitário; ou seja, existe nas instituições 

universitárias o que alguns autores chamam de prevalência da cultura do álcool. Ela se 

apresenta de diferentes formas nas universidades e nos meios acadêmicos, mas a 

mensagem que emana do consumo é a mesma: beber é normal e faz parte da 

"experiência" universitária, ou seja, nas festas, confraternizações, "trotes", irmandades, 

centros acadêmicos e outros. 

Wagner e Andrade (2008) apontam que a entrada na universidade é um período 

critico e de vulnerabilidade para o início e a manutenção do uso do álcool e de outras 

substâncias psicoativas entre os jovens, mas enquanto as outras substâncias são 

usadas, em sua maioria, de forma esporádica, o álcool é consumido de modo regular 

(LEMOS et al., 2007). Segundo tais estudos, a bebida alcoólica é disseminada de forma 

diferenciada e, além de ser aceita, é estimulada. Os dados de ambas as pesquisas 
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refletem o status social e cultural que o consumo adquire principalmente ao ser 

considerado como recreacional.  

Dietz (2008) descreve em seu estudo os preditores envolvidos no binge drinking, 

intimamente ligado aos mitos e crenças existentes a respeito do consumo abusivo de 

bebida alcoólica. Tais mitos levam à normatização e aceitação do binge drinking, ao 

mesmo tempo em que é associado a experiências positivas. Um dos mitos apontados 

pelo autor diz respeito à lógica "trabalho pesado - festa pesada" na qual o esforço 

acadêmico deve ser compensado pelo uso de bebida ou pela crença de que o jovem 

pode consumir o quanto quiser, sem ter seu desempenho acadêmico afetado pelo 

excesso de bebida.  

Embora a população acadêmica, possivelmente, conheça os efeitos danosos do 

uso abusivo de álcool, a busca de substância está intimamente ligada também ao alívio 

de situações estressantes e causadoras de ansiedade; e nesses momentos a bebida 

passa a ser associada à sensação de refúgio ocasional (NUNES et al., 2012; 

KUNTSCHE; REHM; GMEL, 2004). As expectativas positivas sobre o uso de bebida 

alcoólica e a falta de percepção dos riscos envolvidos são consideradas importantes 

preditores para o desenvolvimento do comportamento binge drinking.  

No estudo considerado como o primeiro levantamento sobre o binge drinking no 

Brasil foi encontrado o perfil daqueles indivíduos engajados nesta prática de consumo. 

Castro et al. (2012) apontaram que os adultos apresentam mais probabilidade de sofrer 

os efeitos adversos do binge drinking, ao contrário de outras pesquisas realizadas em 

países como os Estados Unidos. Indivíduos entre 18 e 44 anos de idade podem 

apresentar até quatro vezes mais o padrão binge drinking do que aqueles com idade 

inferior aos 18 anos. Segundo o estudo, pessoas mais velhas consomem mais devido 

às leis de consumo brasileiras que proíbem a comercialização de bebidas alcoólicas 

para indivíduos com idade inferior a 18 anos. A pesquisa também aponta que o poder 

de compra dos jovens adultos e adultos pode contribuir para tais resultados.  

De modo geral o binge drinking está associado ao fato do indivíduo ser do sexo 

masculino (CASTRO et al., 2012; NUNES et al., 2012; KUNTSCHE; REHM; GMEL, 
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2004; ALMEIDA-FILHO; LESSA; MAGALHÃES, 2004; WESCHLER et al., 1995b; 

BARRO et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2010); ao fato de já ser consumidor antes de 

ingressar na faculdade como acadêmico (WESCHLER et al., 1995a); ser solteiro 

(CASTRO et al., 2012; WESCHLER et al., 1995b); não referir vínculo religioso (NUNES 

et al., 2012) e fazer parte da camada da sociedade pertencente a níveis econômicos 

mais altos (ALMEIDA-FILHO; LESSA; MAGALHÃES, 2004; SANCHEZ et al., 2013; 

GUIMARÃES et al., 2010); além de ser frequentemente associado ao consumo de 

outras espécies de substâncias psicoativas (GUIMARÃES, et al., 2010; KUNTSCHE; 

REHM; GMEL, 2004). Outras pesquisas assinalam a prevalência do binge drinking em 

indivíduos pertencentes a camadas sociais menos favorecidas (BARRO et al., 2007). 

Guimarães et al. (2010) apontam que enquanto o consumo abusivo de bebida alcoólica 

é realizado prevalentemente por indivíduos do sexo masculino com incremento da 

escolaridade, por outro lado, a dependência do álcool está associada a menor 

escolaridade e não exercer atividade de trabalho.  

 Apesar de ser possível traçar o perfil de prevalência do binge drinking no campo 

da pesquisa brasileira sobre padrão de consumo de bebida alcoólica e, principalmente, 

sobre o binge drinking, nota-se que o conhecimento ainda é escasso, novos 

levantamentos vem sendo realizados a fim de compreender a diversidade e os 

desdobramentos sobre o tema (KUNTSCHE; REHM; GMEL, 2004; SANCHEZ et al., 

2013; BARRO et al., 2007). 
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4. ÁLCOOL: ASPECTOS CLÍNICOS 

 

 

O uso de substâncias psicoativas se constitui um fenômeno presente na vida de 

diversos jovens. Grande parte desta população experimenta tais substâncias, e uma 

parte começa a fazer uso ocasional. Desse grupo, uma parcela menor de usuários 

ocasionais evolui para padrões de uso considerados de risco e alguns podem tonar-se 

dependentes (SILVEIRA; MOREIRA, 2006).  

Ao invés de ser considerada uma entidade nosológica distinta e autônoma, a 

dependência química pode ser compreendida como uma manifestação do 

comportamento que "constituiria um sintoma de desarranjo psíquico, frequentemente 

relacionado a outras patologias, como depressão, ansiedade, transtornos 

neuropsicológicos e transtornos de personalidade" (SILVEIRA; MOREIRA, 2006, p. 5). 

O dependente químico encontra-se em situação de sofrimento insuportável, é 

incapaz de evitar ou resolver tal cenário, a saída para ele alterar a percepção real de tal 

situação é através da droga. A depressão, por exemplo, é o transtorno psíquico mais 

comumente associado às dependências químicas e pode ser manifestada de diferentes 

formas e graus. Na população jovem é difícil de ser diagnosticada devido à 

apresentação de sintomas inespecíficos. Muitos adolescentes não se reconhecem 

doentes, mas são portadores de um sofrimento imenso, como tristeza, baixa autoestima 

e incapacidade de sentir prazer, que podem ser atenuados pelo efeito de uso de 

substâncias psicoativas. Desse modo, a droga atua como um remédio, e a dependência 

como uma espécie de automedicação (SILVEIRA; MOREIRA, 2006).  

O uso de substância pode ser atenuador do sofrimento mesmo em casos nos 

quais não haja transtorno psíquico diagnosticável, ilustrados por contextos de vida 

patogênicos e estressantes, como os casos de famílias disfuncionais e situações 

sociais desfavoráveis.  

O estudo sobre o uso de substância por uma população específica deve levar 

em conta o status que aquela substância possui na cultura, pois, em sociedades nas 
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quais o uso de determinada substância é tolerado, os usuários tendem a ser 

socialmente adaptados (SILVEIRA; JULIÃO; NIEL, 2006). Em contrapartida, nas 

sociedades mais repressoras, o uso de determinadas substâncias é marcado por um 

estigma de marginalização (exclusão social, patologização).  

 

 

4.1 Teorias sobre a etiologia das dependências 

 

  

De acordo com West (2001), a adição é um transtorno motivacional capaz de 

provocar prejuízos na saúde, na psique e no convívio social. O autor aponta a 

existência de 136 teorias que possui como objeto de estudo a dependência, que são 

agrupadas em cinco grupos que focam os conceitos gerais da dependência, a saber: os 

efeitos do estímulo indutor da dependência, a susceptibilidade individual, os fatores 

ambientais, a recaída e recuperação (FORMIGONI; QUADROS, 2006).  

As diversidades de teorias que se propõem a explicar a dependência química 

revelam as diferentes dimensões deste fenômeno, como as possíveis lacunas no 

conhecimento sobre o assunto e a inexistência de uma única teoria capaz de 

compreender a dependência de forma integral. A teoria do reforço e as vias de 

recompensa do cérebro postulam que a possibilidade da droga levar um indivíduo à 

dependência está relacionada aos seus efeitos reforçadores e estimulantes no cérebro. 

O álcool, de acordo com tal teoria, possui efeito ansiolítico agudo e atua como um 

reforçador negativo (WEST, 2001). 

 

 

4.2 Classificação, mecanismo de ação e efeitos no organismo 

 

  

 No decorrer da história o termo droga sofreu variações significativas. Na Antiga 

Grécia, droga era denominada pharmakon. Tal vocábulo possuía duplo significado: 
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remédio e veneno (DIAS; PINTO, 2006), o que refletia a ambivalência que girava em 

torno de tais substâncias.  

Atualmente, a definição em vigor é a divulgada pela Organização Mundial da 

Saúde (1993) que define droga como "qualquer substância natural ou sintética que 

administrada por qualquer via no organismo afete sua estrutura ou função". As 

substâncias psicoativas são aquelas capazes de alterar as sensações, o humor, a 

consciência e as demais funções psicológicas e comportamentais.  

As substâncias psicoativas, por sua vez, são classificadas de diferentes formas. 

Existem seis critérios básicos de classificação: fonte da substância; uso terapêutico; 

local de atuação; estrutura química; mecanismo de ação e denominação popular. 

Outro ponto de classificação bastante relevante diz respeito aos aspectos legais, ou 

seja, à licitude da substância. De acordo com tais classificações, podem ser 

identificados diversos tipos de substâncias psicoativas, entre as quais o álcool, que é 

abordado neste trabalho.  

Para compreender o mecanismo de ação de uma substância é importante 

salientar que a concentração da substância no local de atuação depende das 

características da substância utilizada, de suas propriedades e características químicas, 

da via de administração, de sua distribuição, do metabolismo no corpo do usuário, do 

local de atuação e da eliminação (DIAS; PINTO, 2006). 

Da mesma forma que a substância é capaz de provocar alterações no 

funcionamento do corpo, este gera alterações na substância - por meio dos processos 

de absorção, metabolismo e eliminação.  

As drogas podem ser administradas por meio de quatro vias: oral, transdérmica 

(mucosas ou pele), inalada e injetável. O uso de bebida alcoólica é comumente 

administrado pela via oral, e a absorção por esta via pode ser prejudicada pela 

presença de alimentos no aparelho digestivo que dilui a concentração da substância, 

diminui a velocidade de absorção e reduz a concentração no sangue. Outra via utilizada 

para o consumo de bebida alcoólica é a pulmonar; muitos jovens costumam diluir e 

inalar o gás na bebida; esta via também tem rápida absorção da substância psicoativa.  
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Após ser absorvida pela corrente sanguínea, a substância é distribuída por todo 

o corpo. No que diz respeito à distribuição, o álcool difere das outras drogas, pois ele 

tem distribuição uniforme, ao contrário das outras que se concentram de forma diferente 

nos diversos tecidos do corpo (DIAS; PINTO, 2006).  

Segundo seu mecanismo de ação, a bebida alcoólica é considerada uma droga 

depressora do Sistema Nervoso Central, pois causa diminuição da atividade cerebral e 

das funções orgânicas. O álcool é composto por etanol, uma molécula pequena capaz 

de atravessar as membranas com facilidade e é absorvida rapidamente no estômago, 

no intestino delgado e no cólon. Ao ser vaporizado é absorvido pelos pulmões e pode 

resultar em intoxicação fatal.  

O consumo de bebida alcoólica promove diversos efeitos no Sistema Nervoso 

Central, que vão desde relaxamento e sedação leve até anestesia, coma e óbito, além 

de somar os efeitos secundários, como acidentes de trânsito, violência doméstica e 

sexual, queda de desempenho no trabalho ou na escola, sexo desprotegido, 

comportamento antissocial dentre outros (CASTRO et al., 2012; DIETZ, 2008; NUNES 

et al., 2012; SILVEIRA et al., 2008; WESCHLER; NELSON, 2001; SANCHEZ et al., 

2013; SILVA et al., 2006, PEUKER et al., 2006). 

 

 

4.3 Relações com o álcool: uso, abuso, dependência 

 

 

O alcoolismo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (1993), 

está entre os dez maiores problemas de saúde pública do mundo e, no Brasil, o álcool é 

a substância psicoativa mais utilizada. 

Dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, conduzido em 2012, 

revelaram que cerca de 67,2 milhões de brasileiros possuem o hábito de beber; destes 

11,7 milhões revelam comportamento de uso abusivo e/ou são dependentes: a 

dependência de álcool na população é de 6,8% (LARANJEIRA et al., 2013). 
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O álcool é uma substância lícita, culturalmente aceita, cujo consumo é 

constantemente estimulado e reforçado pela mídia e pelos hábitos culturais, muitas 

vezes o consumo excessivo e danoso é inclusive estimulado. Possui baixo preço e livre 

acesso, a fiscalização de seu consumo e distribuição é deficiente, mesmo havendo 

restrições legais de comercialização do produto. O uso crônico de álcool pode levar a 

severos comprometimentos clínicos e o uso habitual está envolvido na alta prevalência 

de acidentes de trânsito, violência doméstica e urbana (NIEL; JULIÃO, 2006). 

Em decorrência do uso abusivo de álcool e das consequências geradas por 

ele, como internações hospitalares, foram gastos mais de 300 milhões de reais no 

período entre 1995 e 1997. Estima-se que cerca de 774.000 pessoas, a nível 

mundial, tiveram sua morte relacionada ao álcool (BURNING et al., 2004). A 

utilização do álcool de forma abusiva pode levar a disfunções neuropsicológicas 

persistentes, que se mostram em grande proporção reversíveis com a parada do uso 

da substância (SILVEIRA; JULIÃO; NIEL, 2006).  

Para entender as consequências geradas pela bebida alcoólica é necessário 

indicar os diferentes aspectos do consumo delas, ou seja, as diferentes relações 

estabelecidas entre o usuário/consumidor e a substância. Nota-se a necessidade, 

principalmente no campo clínico, em saber como diagnosticar a dependência, assim 

como diferenciar outros padrões de consumo (uso, abuso ou dependência) e os 

problemas promovidos por cada um deles. 

Parte-se do princípio de que nem todo consumo de substância é prejudicial para 

o organismo, posto que diversas pesquisas indiquem que o uso diário de baixa 

quantidade de vinho tinto seco traz benefícios para o sistema cardiovascular, por 

exemplo (NIEL; JULIÃO, 2006). Além disso, tem que ser levado em consideração que o 

uso de bebida alcoólica ocupa importante lugar na cultura ocidental, como também nas 

festas e celebrações de diversos contextos sociais.  

O uso controlado, social e não danoso de álcool remete à relação construída 

com a substância, ou seja, à educação e à informação conquistada pelo indivíduo na 
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esfera familiar e social, que podem atuar como fator de proteção contra a 

dependência química. 

Em contrapartida do uso, encontra-se o abuso de bebida alcoólica, que é tomado 

como um padrão de uso problemático (GUIMARÃES et al., 2010; LARANJEIRA et al., 

2013; PEUKER et al., 2006). Esta não estabelece ligação com a quantidade e a 

frequência apenas de uso, mas também levam em consideração as consequências 

danosas advindas do consumo (NIEL; JULIÃO, 2006). De acordo com o DSM-IV, o 

abuso de substância se caracteriza como um padrão prejudicial de uso, capaz de afetar 

diversas áreas na vida do usuário, como por exemplo: presença de problemas legais, 

agravo à saúde, dificuldade em honrar compromissos e persistência no uso, problemas 

na esfera pessoal e social.  

O binge drinking, consumo de quatro doses de bebida alcoólica para mulheres e 

cinco doses para homens, em um período de três horas, está incluído dentro da 

categoria de abuso de substância. As consequências do binge drinking são tão 

devastadoras e prejudiciais quanto da dependência. 

É possível considerar que a dependência é o agravamento do uso abusivo de 

substância, mas este quadro possui delimitações mais específicas do que o abuso, e 

vale salientar que nem toda pessoa que faz uso ou abuso de substância pode ser 

considerado um dependente químico. 

A percepção e a identificação da dependência química como um quadro 

patológico foi aos poucos adquirindo relevância no campo da medicina e conquistou a 

categoria de doença. Atualmente, no que diz respeito ao quadro de dependência, são 

necessários critérios específicos definidos pela Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) para o seu diagnóstico, tais como: forte desejo ou compulsão de consumir a 

substância, falta de controle no consumo, necessidade de consumir a substância para 

acabar com sintomas de síndrome de abstinência, indício de tolerância à substância 

(necessidade de doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos), persistência 

do uso, mesmo após o surgimento de consequências negativas e nocivas, perda de 

interesse nos prazeres ou interesses alternativos além do consumo da substância.   
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Para a identificação e avaliação dos quadros de dependência, são utilizados 

diferentes instrumentos e escalas que possibilitam a padronização da coleta de dados 

para pesquisa e para identificação clínica (psicodiagnóstico). Existem diferentes 

instrumentos com aplicações distintas que podem ser divididos entre: instrumentos para 

triagem, instrumentos para diagnóstico e instrumentos para avaliação de consumo 

(NIEL; JULIÃO, 2006).  

 Instrumentos de triagem (screeningtests): identificam pessoas dentro da 

população geral que possuem problema com o álcool, os mais comuns utilizados 

para o rastreamento de álcool são a AUDIT (Alcohol Use Identification Test), a 

CAGE, a MAST (Michigan AlcoholismScrenning Test) entre outros. 

 Instrumentos para diagnóstico: são formulados com base nos principais sistemas 

internacionais de classificação (DSM-IV, CID-10), os mais utilizados são a ADS 

(Alcohol Dependence Scale); a CIDI (Composite International Diagnostic 

Interview); a DrInC (The Drinker Iventory of Consequences); SADD (Short 

Alcohol Dependence Data); SADQ (Severity of Alcohol Dependence 

Questionnare); entre outras.  

 Instrumentos para avaliação do consumo: avaliam a intensidade, a frequência e 

a quantidade do consumo, como por exemplo, a QFV (Quantity-Frequency 

Variability Index), a NIAAA-QF (National Institute Of Alcohol Abuse And 

Alcoholism Quantity-Frequency) e a LDH (Lifetime Drinking History). 

 

 

4.4 Dados do II LENAD - Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 

 

 

A fim de compreender o quadro de alcoolismo diversas pesquisas 

epidemiológicas são conduzidas no Brasil e no mundo, para dimensionar e rastrear a 

evolução desta problemática. O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II 

LENAD) foi uma pesquisa realizada no ano de 2012, envolvendo 149 municípios de 

todo o território nacional e teve 4.607 participantes de 14 anos ou mais de idade. O 

estudo permitiu a comparação de dados com aqueles coletados no ano de 2006 no I 
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LENAD. Esta pesquisa é a mais atualizada no que diz respeito ao levantamento de 

comportamentos com relação ao uso de substâncias psicotrópicas no país. No estudo 

foi estimado que, no Brasil, 50% da população são abstêmia, 32% apresentam 

comportamento de beber moderado e 16% de beber nocivo (consumo de seis doses ou 

mais por ocasião). 

Observou-se que o hábito de beber regularmente (uma vez por semana ou mais) 

aumentou cerca de 20% na população geral adulta, nos homens o aumento foi de 

14,2% e nas mulheres de 34,5%. O beber em binge (ingestão de 4/5 doses em duas ou 

três horas) aumentou significativamente de 45% para 59% de bebedores, o aumento 

maior foi constatado no sexo feminino de 36% para 49%. 

Na região Sul, houve aumento de 28% no consumo de bebida alcoólica da 

população geral adulta; aumento de 22% na população masculina e de 52% na 

população feminina da amostra. O beber em binge (uma ou mais vezes por semana) 

permaneceu o mesmo desde 2006 na população geral (50%), mas houve queda de 

12% deste padrão de beber na população masculina e aumento de 25% na 

população feminina. 

Os resultados preliminares do II LENAD (LARANJEIRA et al., 2013) revelaram 

que o número de pessoas que bebem não aumentou no país, mas aqueles que bebiam 

passaram a beber ainda mais  e de modo mais frequente. Mulheres jovens se tornaram 

a população que está em maior risco, pois passaram a beber mais e de forma nociva, 

apresentando aumento entre 2006 e 2012. Cerca de dois terços dos homens jovens 

bebedores problemáticos já se envolveram com agressão física no último ano.  

O estudo também indicou a forte associação entre depressão e abuso de 

álcool, relatando que de duas em cada dez tentativas de suicídio está relacionada 

com uso de álcool. 

Dentre os efeitos prejudiciais do uso abusivo de álcool, estima-se que 32% 

(21,78 milhões) dos adultos que bebem refeririam já não ter sido capaz de conseguir 

parar de beber depois de começar; 10% (6,6 milhões de pessoas) refeririam que 

alguém já se machucou em consequência do consumo; 8% (7,4 milhões de pessoas) 
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revelariam que o uso de álcool já prejudicou o seu trabalho; 4,9% (4,6 milhões) das 

pessoas que bebem já perderam o emprego devido ao consumo de álcool; 9% (12,4 

milhões de pessoas) admitiriam que o uso de álcool já provocou efeito prejudicial na 

sua família ou relacionamento.  

Os resultados preliminares do II LENAD revelam a dimensão da problemática 

presente em torno do abuso de bebida alcoólica, tal estudo é relevante por expor os 

aspectos e consequências que o alcoolismo gera na população brasileira. 

A dependência é um fenômeno complexo, que acompanha a humanidade há 

muitos séculos, é incapaz de ser explicado por apenas uma vertente teórica e a 

recuperação ainda representa um desafio para as diferentes áreas do conhecimento. 

Encarar o uso, o abuso e a dependência do álcool como um fenômeno cultural e social 

contemporâneo significa olhar para tais relações além da perspectiva médico clínica.  

Compreender que o alcoolismo, o abuso e o uso de substâncias são diferentes é 

o primeiro passo para ampliar a compreensão da relação que é estabelecida entre o 

usuário e a substância. Mesmo sendo padrões de uso diferentes, eles possuem em 

comum a ingestão da bebida alcoólica, a embriaguez e todos os outros aspectos e 

consequências nocivas envolvidos no consumo de álcool. Não existe a necessidade 

que uma pessoa desenvolva o quadro de dependência química para que seja 

prejudicada pelas consequências danosas do abuso de bebida. 

Deste modo, investigar o binge drinking, um padrão específico de beber dentro 

diversos outros, é necessário e importante no campo científico para que exista a 

possibilidade de prevenir e proteger os indivíduos do agravamento e cronificação do 

quadro clínico.   

O próximo capítulo se destina a compreender o papel social do consumo de 

bebida alcoólica e seu relacionamento com a juventude, assim como o status que 

possui na sociedade contemporânea e na vida dos jovens universitários.  
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5. A JUVENTUDE E O CONSUMO NA PERSPECTIVA PÓS-MODERNA 

 

 

Em linhas gerais, o quadro de dependência corresponde ao estabelecimento 

disfuncional entre o indivíduo e um produto, seja este a comida, a estética, um 

comportamento (como ato de comprar), o cônjuge, o trabalho, o exercício físico, 

entre outros. 

Ao se pensar como é estabelecida tal ligação, é importante olhar para o 

fenômeno das dependências sob a perspectiva da sociedade em que ela ocorre para 

poder contextualizar qual é função social do consumo excessivo de bebida alcoólica 

para o jovem dos dias de hoje. 

A proposta do presente capítulo é a de discorrer sobre a juventude e a cultura 

contemporânea em uma tentativa de delimitar o personagem que será estudado na 

pesquisa, a saber, o jovem contemporâneo. 

 

 

5.1 Juventude e pós-modernidade  

 

 

 Delimitar o significado de juventude não é tarefa fácil, de acordo com Kehl 

(2004), ela corresponde a um estado de espírito; a uma maneira de se corporificar; a 

um sinal de saúde; a um perfil do consumidor; a uma fatia de mercado da qual todos 

querem fazer parte. Na atualidade, a juventude possui o sentido de moratória, que é o 

período dilatado para aqueles que deixaram de ser crianças, mas que não se 

enquadram nos moldes da vida adulta.  

O jovem adulto permanece mais tempo na condição de adolescente, dependente 

da família, sem lhe ser exigida a participação e as responsabilidades da vida pública, 

ainda sem decidir seu destino sozinho, isso se deve ao aumento de período de 

formação escolar, a competição imposta pela condição econômica e a escassez de 

emprego. 
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Juventude, segundo a Unesco (2004), é o período da vida que pode se estender 

dos 15 aos 29 anos de idade, mas há outros autores que afirmam ser impossível 

colocar um número sobre a juventude. Abramovay e Esteves (2007) consideram 

impossível conceber a juventude como uma parcela homogênea da sociedade, são 

muitos e diversos os grupos juvenis, estes formam um complexo heterogêneo, com 

oportunidades, facilidades e dificuldades diferentes em contextos diversos. A fim de 

sanar o problema, os autores propõem o conceito de juventudes ao discutir o tema, 

com a finalidade de revelar as diferenças presentes em tal grupo social.  

Segundo os autores Abramovay e Esteves (2007), não existe uma cultura juvenil 

unitária, senão culturas juvenis, com pontos convergentes e divergentes, com 

pensamentos e ações semelhantes, mas que são, geralmente, bastante contraditórias 

entre si. Apesar das diferenças, os jovens são unidos pela procura do novo; pela busca 

de respostas para situações e contextos desconhecidos; pelo jogo com o sonho e a 

esperança; pelas incertezas diante dos desafios, dentre outros.  

Se de um lado alguns reconhecem que a juventude não pode ser definida por 

fronteiras claras e rígidas (KEHL, 2004; ABRAMOVAY; ESTEVES, 2007; OLIVEIRA, 

2007), de outro ainda existe a tentativa de estruturar a juventude. Levinson (1978), ao 

discorrer sobre as etapas da vida de um homem, divide a juventude (fase do noviço) em 

três períodos: transição adulta; entrada no mundo adulto e transição dos trinta anos. O 

autor considera que a entrada no mundo adulto é um processo longo e complexo, tem 

início aos 17 anos de idade e pode continuar até os 33 anos, o jovem adulto leva cerca 

de 15 anos para emergir da adolescência.  

Levinson (1978) se refere em sua obra do jovem homem da década de 70, mas, 

de certa forma, é possível relacionar a figura proposta pelo autor com a do jovem pós-

moderno. A elaboração das perdas, o estabelecimento da identidade adulta, a 

experimentação de diferentes aspectos da vida social e política, a luta para atingir os 

objetivos e ideais, a criação de laços afetivos, dentre outros processos, fazem parte do 

processo de amadurecimento do jovem atual. 
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A fase do noviço, assim chamado por Levinson (1978), começa com o período 

chamado transição para idade adulta, que ocorre entre os 17 e 22 anos. Esta etapa é 

uma ponte entre a adolescência e o início da idade adulta, nela estão presentes duas 

tarefas importantes: acabar com a estrutura de vida adolescente e iniciar a vida de 

adulto jovem. A primeira tarefa envolve o processo de finalização, enquanto a segunda 

é um processo de iniciação.  

De forma geral, na transição para a idade adulta, o adulto jovem deve se tornar 

internamente mais diferenciado de seus pais e externamente mais autossuficiente. 

Levinson (1978) salienta que o processo de separação deve ir além das figuras 

parentais e se estender para seus relacionamentos com pessoas e grupos importantes. 

Todo término implica um sentimento de perda.  

A segunda tarefa é a iniciação como adulto jovem que significa a construção da 

base daquilo que será a vida adulta; o jovem neste momento necessita obter 

treinamento e aprender mais sobre si mesmo e o mundo, articulando suas fantasias e 

sonhos com as delimitações da vida de adulto. É o período de entrada na faculdade, da 

ampliação do círculo social e do comprometimento com novas responsabilidades.  

A segunda fase, entrada no mundo adulto, é um período mais estável no qual 

uma nova estrutura de vida começa a ser construída, inicia aos 22 anos e dura até os 

28 ou 29 anos de idade. O posicionamento frente sua vida e sua família muda, ele deve 

deixar de ser a criança na família de origem para adotar a posição de noviço. É 

necessário que avalie e explore suas possibilidades para que possa expandir sua 

personalidade e assim construir terreno para sua vida como adulto.  

O autor considera um período no qual é elaborada uma estrutura de vida de 

caráter provisório. Tal estrutura possui diferentes facetas: padrões de relacionamento 

com o sexo oposto; ambiente profissional que determina a formação da carreira; a 

aquisição de uma casa; a forma que irá se inserir na comunidade; o estabelecimento da 

relação com seus pais; envolvimento com religião, política, etc.  

Para Levinson (1978), a maioria dos jovens no final de seus 20 anos de idade 

possuem uma estrutura de vida ainda instável, incompleta e fragmentada, mas mesmo 
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assim são impulsionados para a próxima etapa de suas vidas pelas cobranças que a 

própria vida realiza. 

A transição dos trinta anos é a última fase para a entrada na vida adulta, ela 

inicia, tipicamente, aos 28 anos e acaba aos 33 anos de idade, é um período que 

oportuniza a correção das falhas na estrutura de vida formada ao longo dos períodos 

prévios. Deste modo, a transição para os trinta anos pode ser um presente ou um fardo.  

Nota-se que nas considerações do autor sobre a passagem do tempo e da 

construção da identidade adulta, os períodos são bem definidos, mas ele deixa claro o 

quanto eles podem variar de um indivíduo para outro. Da mesma forma, questiona-se 

se tal visão pode ser tomada ao analisar os jovens do século XXI, muitos ainda nos 

seus 25 ou 26 anos estão ingressando na faculdade, muitos homens de 40 anos ainda 

residem na mesma casa que seus pais.  

A juventude caracterizada principalmente pelo distanciamento e pela 

diferenciação do jovem com seus pais (JUNG, 1907/2011), o adolescente tenta o 

distanciamento seus pais, mas permanece ligado a eles pelas imagens internas que 

tem de tais figuras. O afastamento é capaz de promover a diferenciação para o 

desenvolvimento de sua personalidade individual.   

Para Jung (1907/2011), a juventude ocorre na primeira metade da vida, é uma 

etapa de separação e diferenciação que leva ao desenvolvimento da maturidade. A 

ampliação desta etapa revela o adiamento da maturidade, assim como a influência dos 

valores presentes na sociedade contemporânea, deste modo, cabe o questionamento 

de como se desenvolverá o processo de individuação desses jovens e a formação dos 

complexos provenientes da cultura na qual estão inseridos.  

Na psicologia analítica, a individuação é um conceito chave no que diz respeito 

ao desenvolvimento da personalidade, remete à meta de toda a vida, ao processo 

fundamental no desenvolvimento. A individuação pode ser entendida como um 

processo de formação e diferenciação, cujo objetivo é o desenvolvimento da 

personalidade individual (JUNG, 1921/2011).  No que diz respeito à adolescência, Jung 
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(1930/2011) considera que tal período pertence à primeira metade da vida que, por sua 

vez, é destinada à expansão e à adaptação do indivíduo ao meio externo.  

Frankel (1998) explora a pertinência do conceito junguiano de individuação no 

entendimento dos importantes aspectos das transformações que acontecem na 

adolescência. De acordo com o autor, este é o momento de expressão daquilo que 

outrora era suprimido, no qual ocorre a diferenciação do jovem com seus pais e a 

psique é transformada por meio de tal diferenciação. A adolescência tem um sentido 

teleológico para a psique, ou seja, o que surge na adolescência diz respeito ao 

desenvolvimento psíquico individual no futuro. 

 

 

5.2 Juventude, consumo e bebida 

 

 

A vida do homem pós-moderno é guiada pela construção de seu projeto de vida, 

que caminha concomitantemente com a elaboração de sua identidade. Baumam (2004) 

aponta para a liquidez presente nas relações sociais atuais e para a influência do 

consumismo na construção da identidade, um dos prováveis motivos é que, nos dias 

atuais, o consumo é a medida de uma vida bem-sucedida (BAUMAN, 1998).  

A fluidez da vida contemporânea é marcada pela descartabilidade, pela rapidez, 

pela descartabilidade, pela cobrança de constante superação, pela superficialidade dos 

laços afetivos formatados em uma série de encontros descontínuos. De tal fluidez 

surgem os medos e arrependimentos do indivíduo contemporâneo que dizem respeito 

ao não aproveitamento das coisas; ele é cobrado para ser produtivo, bem sucedido, 

belo, famoso e saudável.  

O modo como a sociedade encara a juventude é o reflexo das suas próprias 

características, já que os jovens refletem os ideais regentes em uma sociedade. Os 

adultos têm dificuldade em conceber o jovem como sujeito de identidade própria, ora 

consideram o jovem como um adulto para certas exigências, ou infantil em outros 

aspectos. Abramovay e Esteves (2007) avaliam como difuso o olhar direcionado para a 
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juventude, pois seus aspectos, muitas vezes, são contraditórios entre si. O estudo sobre 

a juventude é contaminado pelos conceitos de crises e excessos, conflitos e explosões. 

A construção social da juventude é atravessada por significados negativos e muitas 

vezes é considerada criadora de problemas.  

Paradoxalmente, ser jovem se tornou slogan no século XXI, é imperativo, 

categórico. O adolescente das últimas décadas, de acordo com Kehl (2004), 

abandonou a imagem de criança crescida e desajeitada, e passou a ser o ideal de uma 

cultura, modelo de beleza, sensualidade e liberdade para todas as faixas etárias. 

Kehl (2004) indica a contradição encontrada no estudo da juventude 

contemporânea, ao mesmo tempo em que é observada a dinamicidade da juventude, 

esta é imbuída pelo caráter depressivo. Jovens com quadros de depressão e crises 

fóbicas comumente estão presentes nos consultórios de psiquiatras e psicólogos. Para 

Kehl (2004), tal sofrimento é uma tentativa de tornar a angústia de amadurecer em 

sintoma medicável. O pânico, nesta perspectiva, pode ser traduzido como a dificuldade 

em entrar no mundo dos adultos que, por sua vez querem permanecer jovens, deixando 

o jovem sem nenhum modelo identificatório que lhe dê ferramentas de enfrentamento. 

Abramovay e Esteves (2007) avaliam que as principais características da 

situação juvenil são a identidade visual, a moda e a cultura. Apesar de a moda ser 

efêmera, ela oferece a função simbólica de identificar, distinguir e prestigiar – a moda 

leva à inclusão, ao sentimento de pertença, reconhecimento e legitimidade, à afirmação 

da identidade social.  

Cabe ao jovem o poder e a possibilidade da experimentação para a 

construção da sua individualidade e a ampliação das suas potencialidades. O 

sentimento de autorrealização agrega-se à noção de felicidade, e a meta de muitos 

jovens é de serem o mais felizes que puderem.  A busca pela felicidade, ao fugir à 

métrica, se torna patológica (WAHBA, 1994) e pode conduzir o indivíduo ao risco 

para si e para os outros. 

A procura pelo ideal de felicidade e sucesso tende a levar o individuo a sentir-se 

frustrado e angustiado. O jovem ao estar afastado de si mesmo pode não reconhecer 
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suas conquistas, passando a atuar de maneira defensiva, adotando comportamentos 

que afastam o seu sofrimento, no intuito de proteger seu senso de identidade e o 

sentimento de pertença. 

O ingresso no mundo acadêmico é um marco na vida de muitas pessoas, por ser 

um período da construção da vida profissional e consequentemente da identidade. 

Pensar no jovem universitário é deparar-se com uma parcela da juventude que adota 

certos costumes, comportamentos e valores. O consumo excessivo de bebida faz parte 

do leque de comportamentos associados a tal grupo.  

O consumo excessivo de bebida alcoólica entre jovens ocorre há muito tempo, 

ainda mais ao considerar que no Ocidente, o álcool remete à sociabilidade, mesmo em 

que quantidades excessivas. O status social do álcool é diferente de o de outras 

substâncias, “existe um aculturação ancestral do produto, assim como de suas formas 

de consumo” (SILVEIRA, 1994, p. 30). Ao pensar no jovem universitário 

contemporâneo, frequentemente, a embriaguez representa um modelo de conduta. É 

fato que o jovem pós-moderno consome bebida alcoólica em grandes quantidades e 

que o consumo excessivo e a falta de limites apontam para um comportamento 

generalizado e indiferenciado que coloca o jovem em situações de risco e limítrofes.  

A cadeia estabelecida entre o jovem e a bebida alcoólica frequentemente segue 

o caminho da experimentação, do uso esporádico, do uso habitual, que pode a vir a se 

tornar uso abusivo. O álcool é a substância que mais influencia a trajetória das 

dependências químicas ilícitas, pode ser considerado fator de risco familiar, porta de 

entrada das toxicomanias e produto de associação de outras substâncias psicoativas 

(SILVEIRA, 1994). 

Alguns autores consideram o conflito estabelecido entre o jovem e o abuso de 

bebida alcoólica como uma falta de um facilitador, de um modelo que dê espaço à 

necessidade natural da juventude pertencer a um grupo, e se identificar a ele. Os 

excessos e o abuso do consumo, nesta perspectiva, passam a ter o sentido de inclusão 

de sociabilidade. Zoja (1992) salienta a falta de ritos iniciáticos na sociedade 

contemporânea, ao contrário das comunidades nativas que possuíam ritos bem 
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estabelecidos de passagem da infância para a vida adulta, e desta para a velhice, hoje 

os jovens modernos se encontram no consumo abusivo um meio de serem incluídos e 

iniciados a diferentes grupos.  

Kehl (2004) como Zoja (1992) aponta a falta de ritos de passagem e a 

substituição de um rito apropriado para um rito de consumo. A falta de ritos dificulta a 

passagem de uma fase da vida para a próxima, para a autora, os objetos de consumo e 

os espaços frequentados pelos jovens adquirem o caráter ritualístico, demarcando a 

fase da vida na qual ele está. O consumo de substâncias psicoativas leves atua como 

articuladores da entrada de novos membros aos grupos, demarcando a linha entre os 

abstêmios e os consumidores, os que estão dentro e os que estão fora do grupo. 

A tentativa de ter um facilitador desta espécie possui seus riscos, assim como 

havia nos rituais primitivos (ZOJA, 1992). O consumo excessivo de bebida torna-se um 

fim que se encerra em si mesmo, que ao invés de contribuir para o crescimento pode 

conduzir os indivíduos para a indiferenciação e o afastamento de si mesmos. Como 

exemplo extremo, é possível citar o desenvolvimento da dependência química e os 

problemas comportamentais de saúde dos jovens adultos – agressões sexuais, 

desempenho acadêmico prejudicado, vandalismo e brigas, doenças de transmissão 

sexual e acidentes e mortes de trânsito (DIMEFF et al., 2002). Faz-se necessário 

direcionar a atenção para o sentido atribuído ao consumo excessivo de bebida alcoólica 

(binge drinking) para possibilitar a compreensão do seu papel na psicodinâmica do 

adulto jovem.  
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6. APORTES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 

Jung não procurou compreender a psicodinâmica da dependência química 

afundo e, ao longo de sua obra foram encontrados 26 trechos referentes ao tema, 

principalmente concentrados em sua fase inicial de prática profissional (entre 1904 e 

1906). O alcoolismo era retratado como uma doença degenerativa e um mal incurável. 

Os escassos escritos de Jung acerca da temática da dependência química sugerem 

que ele reconhecia que o consumo de substâncias psicoativas era capaz de interferir na 

dinâmica e na conexão entre o ego e o Self (RIBEIRO, 2012).  

Apesar de nunca ter se focado nos estudos da dependência química, o autor 

possui considerações bastante interessantes sobre tema. A experiência mais relevante 

sobre esta temática é encontrada na correspondência entre Jung e Wilson, nela nota-se 

que, para Jung, o alcoolismo era uma problemática de ordem espiritual.   

Em 23 de Janeiro de 1961, William Wilson, um dos membros fundadores do 

Alcoólicos Anônimos (A. A.), escreveu uma carta para Jung sobre Roland H., co-

fundador do A. A. Na carta Wilson fala sobre a influência que Jung teve na vida de 

Roland que fora seu paciente. Roland havia buscado Jung para o tratamento de 

alcoolismo, ele havia parado de beber durante sua análise, mas teve diversas recaídas 

após ela. Jung havia afirmado que Roland não se curaria se não houvesse uma 

conversão religiosa em sua vida, pois a psicologia e a psiquiatria não poderia fazer 

nada por ele. Na carta, Wilson afirma a necessidade de existir o colapso profundo do 

ego, para que afim emerja algo no lugar da adição.  

Em 30 de Janeiro de 1961, Jung responde a carta de Wilson, nela é possível 

encontrar traços da perspectiva que o autor possuía sobre a adição. Jung fora 

bastante cuidadoso nas suas considerações sobre as dependências, para ele o 

conflito de Roland estava situado na sede de seu ser pela totalidade, somente uma 

conversão religiosa radical para alguma coisa igualmente satisfatória poderia leva-lo a 

um entendimento superior. A fim de compreender o alcoolismo, Jung parte da 

etimologia do vocábulo álcool, que significa espírito, tal proposta aponta a tentativa do 
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homem estabelecer contato com os processos espirituais, inerentes a todo ser 

humano, na dependência química é travado um conflito, o autor utiliza o aforismo 

“spiritus contra spiritum” (WILSON; JUNG, 1994). 

O uso de substâncias e a dependência química de acordo com a Psicologia 

Analítica diagnostica a sintomatologia e o poder desestruturante que a droga tem sobre 

a psique e, ao mesmo tempo, aponta simbolicamente para sua função ritualística. 

(PALOMO, 2009).  

O álcool é a substância psicoativa mais consumida nos dias de hoje, mas 

existem registros do consumo de bebidas alcoólicas na Bíblia, como na passagem em 

que Noé, após o dilúvio, produz vinho e se embriaga.  

Os egípcios já conheciam o processo de fermentação das frutas desde 
3000 anos a. C., assim como Hipócrates (406 a. C.) já descrevia a loucura 
induzida pelo seu consumo e os problemas decorrentes do seu uso pelos 
epilépticos. São também notórios os relatos de seu consumo nas festas 
dionisíacas, na Grécia Antiga. O ópio era utilizado pelos chineses há pelo 
menos 3000 anos a.C., extraído da papoula, com funções analgésicas e 
tranquilizantes (PALOMO, 2009). 
 

Segundo Ribeiro (2012), não foram encontrados registros em nenhuma 

civilização antiga que apontassem para um caráter de doença ao consumo de qualquer 

tipo de substância psicoativa, entretanto há relatos de excessos, especialmente ligados 

ao consumo de álcool, um dos mais antigos registros apareceu em textos egípcios por 

volta de 2000 a.C. 

Portanto, o uso e abuso de substâncias psicoativas, principalmente do álcool, 

não é nada novo e nem particular da sociedade contemporânea; é um hábito que 

acompanha a civilização, possui caráter religioso, medicinal e recreativo e, no século 

XX passou a ser assunto de domínio público e, consequentemente, tornou-se um 

comportamento julgado e avaliado por diferentes disciplinas para que fosse possível a 

sua compreensão (PALOMO, 2009). O consumo abusivo de bebida alcoólica é hoje um 

problema de saúde pública, principalmente devido os danos que tal comportamento é 

capaz de gerar.  
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O presente capítulo destina-se à compreensão do binge drinking e do uso 

abusivo de bebida alcoólica à luz dos postulados da Psicologia Analítica de Carl Gustav 

Jung e de autores pós-junguianos que investigaram o fenômeno das dependências 

químicas.  

 

 

6.1 A clínica e o sintoma do binge drinking 

 

 

Segundo Zoja (1992), a dependência química (ou toxicomania) é o aspecto mais 

doentio do consumismo moderno, ela reflete a característica do ciclo maníaco-

depressivo da estrutura psíquica. Para o autor, o consumismo contemporâneo é capaz 

de promover a regressão da personalidade, é um pseudo-ritual que não promove a 

satisfação da necessidade, mas seu prolongamento, tornando os indivíduos 

contemporâneos ansiosos e impacientes, a dependência seria uma faceta de tal 

problemática. 

O consumo excessivo obedece a uma vontade maior do que a do próprio sujeito, 

pois não basta consumir; é necessário consumir tudo, não basta beber, é preciso beber 

de forma exagerada e desmedida. O consumo excessivo, tão comum nas festas 

universitárias, nos bares e baladas, deve ser encarado sob a ótica do modelo 

consumista, pois o modelo iniciáticos no qual o uso de substância possui o propósito 

ritualístico (tão comuns em seitas e rituais de sociedades primitivas) é insuficiente para 

abarcar tal fenômeno nos dias atuais, o ritual hoje dá lugar a obsessão e a compulsão, 

a função arquetípica é vista de forma estereotipada (ZOJA, 1992). 

De acordo com Zoja (1992), na base da iniciação do uso de substâncias 

psicoativas existe a necessidade de transcender a vida consciente. O caráter 

transcendente é perdido e dá lugar a outra lógica, o indivíduo não mais transcende a si 

mesmo entrando em contato com o fator numinoso, mas livra-se de si. Perde-se o 

caráter potencialmente numinoso devido o esvaziamento e perda de sentido do uso 

abusivo e compulsivo. A substância deixa de ser ferramenta de transformação, como 
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ocorria nos rituais, e passa a ser instrumento de alienação: de si e do mundo 

(OLIVEIRA, 2005). Atualmente, o uso de substâncias psicoativas segue a necessidade 

de enfrentamento da própria condição de vida habitual e cotidiana (ZOJA, 1992), pode-

se inferir que o consumo abusivo realizado pelos jovens seria a tentativa de enfrentar 

seus dilemas e obstáculos. 

Oliveira (2005) aponta que na dependência química a substância é utilizada de 

forma alienada, os indivíduos não conseguem se enxergar e encarar o mundo sem o 

consumo contínuo, a autora concorda com Zoja (1992) ao afirmar que o indivíduo passa 

a adotar férias químicas de si mesmo.  

Segundo Zoja (1992), a necessidade de transcender a experiência interna é mais 

forte em indivíduos quem sofrem uma condição insignificante, sem identidade e papel 

preciosos, ou seja, que se encontram em um estado de indiferenciação e preso na 

massificação. A iniciação às drogas é um processo arquetípico, por trás de todo 

consumo de substância existe a presença de uma instância arquetípica personificada 

no herói negativo. Deste modo, o sacrifício do herói negativo é des-ritualizado, se dá 

sobre a esfera negativa, pautado no sentimento de inadequação e insegurança frente 

às dificuldades que a vida impõe.  

Ribeiro (2012) aponta que uso de substância está ligado ao rebaixamento 

psíquico, podendo causar prazer e aliviar a dor psíquica. O prazer obtido a partir do 

consumo de bebida alcoólica exerce importante função na psique. Do ponto de vista 

psicológico é possível diferenciar 5 grupos de fatores instintivos que agem na 

consciência: a fome, a sexualidade, a atividade, a reflexão e a criatividade (JUNG, 

1936/2011). A atividade, também chamada de impulso a ação diz respeito ao 

desassossego, à procura de mudança e à busca de prazer e diversão. Neste sentido, 

possivelmente a bebida ocupa tal espaço e função na vida de muitos jovens.  

Entretanto, a natureza instintiva não é criativa em si (JUNG, 1936/2011), é 

autônoma e pode comprometer a atividade consciente, se transformando em 

compulsão. Neste ponto a vontade ocupa uma posição oposta, já que pode se assentar 

nos preceitos morais de um indivíduo, na esfera egoica. Ao se tratar do abuso de 
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bebida alcoólica, é possível compreender a dificuldade que o meio social tem de refrear 

tal comportamento, pois ao mesmo tempo em que é condenável, é estimulado, tanto 

pela cultura quanto pela psique e, a vontade deixa de exercer o papel de controle. Para 

Ribeiro (2012), do mesmo modo que a bebida tem um importante papel na sociedade e 

para seus participantes, ela também é capaz de trazer riscos, pode trazer para o ego o 

risco de indiferenciação, ou seja, a compulsividade inconsciente.  

Quanto mais compulsiva é a unilateralidade, ou seja, quanto mais indomada for a 

libido que força para um lado, tanto mais poderosa e prejudicial será, o que interfere na 

intenção da vontade e perturba o desempenho do ego e da consciência (JUNG, 

1936/2011). A compulsividade é a falta de controle, a escassez da limitação e da 

contenção, é inconsciente e encarada como a falta de estruturação patriarcal (Ribeiro, 

2012). Nesta perspectiva, a libido permanece regressiva, no universo matriarcal, onde 

os desejos são realizados pelo imediatismo, não há diferenciação, e a ausência de 

ordem desestruturam a frágil estrutura da consciência patriarcal do dependente. 

Em Símbolos da transformação (1912/2011), Jung descreve o estado regressivo 

da libido para que ocorra posteriormente a sua progressão. Nesta obra, ele aponta os 

riscos de permanecer em tal estado de regressão ao arquétipo da Grande Mãe, o 

sujeito permanece preso ao estado de prazer e sensações agradáveis, correndo o risco 

de nunca sair. É possível traçar um paralelo entre tal estado regressivo da libido com o 

que ocorre nos quadros de dependência e abuso de substâncias, o indivíduo não tolera 

a falta e a abstinência, não rompe com tal figura arquetípica e é aprisionado pelo 

complexo (OLIVEIRA, 2005).  

De acordo com a Psicologia Analítica a dependência química e o uso abusivo de 

bebida alcoólica têm aspecto sintomático e simbólico. Para Schoen (2009) a 

dependência química é uma doença, cujo funcionamento se assemelha ao da 

possessão, assim como Woodman (1982) o autor compreende tal doença como uma 

adaptação defeituosa e parcial ao meio. Tal perspectiva se assemelha à visão médico-

clínica atual, que encara a dependência como categoria nosológica. Entretanto, Silveira 

(1995) e Zoja (1992) compreendem que a dependência é um sintoma de uma condição 
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psíquica, uma conduta que agrega dinamismos psíquicos específicos que possuem 

uma finalidade e que pertencem a um quadro patológico maior e mais complexo.  

O caráter compulsivo do consumo de bebida alcoólica é refletido na prática do 

binge drinking, ingere-se grande quantidade de bebida em pouco período de tempo, o 

excesso imprime a compulsão deste padrão de beber. Silveira (1995) descreve que o 

caráter compulsivo da dependência química remete à dificuldade na organização do 

ego no nível do real, do imaginário e do simbólico, que ecoa na clínica pela 

transgressão e ausência de limites. Ribeiro (2012) também aponta para o 

comprometimento da atividade do ego; de acordo com o autor há uma espécie de 

aprisionamento do ego no fenômeno da dependência química, apesar de ele estar 

presente não consegue se atuar adequadamente, o dinamismo entre o ego e o Self 

acaba sendo comprometido.  

A consciência e a atividade egóica são necessárias para a assimilação e 

integração dos conteúdos inconscientes, ao serem comprometidas pela embriaguez 

abrem espaço para que os aspectos inconscientes da psique atuem de modo irracional 

e nocivo, portanto a dependência é tida como uma regressão, uma inversão do 

processo de individuação (ZOJA, 1992).   

Silveira (1995) esclarece que a dependência é estabelecida a partir da qualidade 

da relação firmada entre a substância e aquele que a usa, quando a substância passa 

adquirir caráter central na vida de uma pessoa tem-se instalado um quadro de 

dependência. Entretanto, o autor também aponta que o prazer gerado pelo uso exerce 

importante papel no funcionamento psíquico do indivíduo; perder o controle do uso de 

uma substância na tentativa de obter prazer ou evitar o desprazer pode resultar no 

abuso e na dependência química.  

Em momentos em que a realidade interna e externa são insuportáveis e 

impossíveis de serem modificadas a droga parece ser a única opção para alterar a 

realidade e o desconforto (PALOMO, 2009). Para Silveira (1995) e Schoen (2009), a 

dependência se desenvolve devido à impossibilidade de se relacionar com a realidade. 

Deste modo, o abuso de substância pode remeter a capacidade ou ao desejo do sujeito 
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“livrar-se de si mesmo” – a estrutura egóica cede frente o desejo inconsciente do 

consumo imediato que toma lugar em detrimento de qualquer outro significado que 

antes fazia sentido na vida do indivíduo (ZOJA, 1992).  

A metáfora que traduz a dissolução do ego nos estados de embriaguez e 

dependência é o processo alquímico da solutio (EDINGER, 1990). A solutio é 

considerada um dos principais procedimentos alquímicos que objetiva o 

desaparecimento de uma forma em detrimento do surgimento de uma nova, a 

transformação do sólido em líquido, daquilo que é rígido em flexível.  

A solutio pertence à ordem do elemento água, e tem como procedimento 

compensatório a coagulatio, representada pelo elemento terra, que procura solidificar o 

fluído, dar forma aquilo que é amorfo.  Edinger (1990) aponta que em diversos textos 

alquímicos, a opus inteira é resumida na frase: “Dissolve e coagula”. Ao ser associada a 

outras fases da alquimia, como, por exemplo, a nigredo e a mortificatio pode ser 

experimentada pela aniquilação do indivíduo.  

Na alquimia, a solutio surge na representação de diferentes imagens, tais como: 

água, banho, dança, natação, dilúvio, afogamento, aspectos dionisíacos de 

desmembramento e aniquilação, vinho, bebidas alcoólicas e drogas (AMUI, 2007).  

Edinger (1990) descreve os aspectos psicológicos da influência da solutio na 

psique, o indivíduo que possui um ego rígido demais, muito coagulado, sente a 

dissolução como uma ameaça, sendo experienciada de forma negativa pela ansiedade 

e sofrimento. Já para aquele que possui um ego integrado e estabilizado, nem muito 

coagulado e nem fluído demais, enfrenta a dissolução como uma possibilidade de 

desestabilização que é inerente ao equilíbrio psíquico. Por fim, para pessoas cujo ego 

não é estruturado e ainda imaturo, a solutio é algo prazeroso e viciante, “ela 

literalmente afoga o que era sólido” (AMUI, 2007, p. 81). 

Os quadros de abuso de bebida alcoólica e de alcoolismo podem ser incluídos 

na solutio prazerosa, a procura da substância e a adição ocorrem devido à falta de 

estrutura egóica. Zoja (1992) descreve que, no momento posterior ao uso de qualquer 
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droga, ocorre uma morte do Ego de maior ou menor relevância, ou seja, acontece um 

distanciamento da consciência, da racionalidade e da lucidez.  

 

 

6.2 Os símbolos e as metáforas do binge drinking e do beber excessivo 

 

 

O consumo de substâncias psicoativas não deve ser considerado 

aprioristicamente e simplesmente algo moralmente errado ou mau, assim como o uso 

de substâncias psicoativas não pode ser tomado apenas como necessariamente 

benéfico (RIBEIRO, 2012). 

Em diferentes épocas e sociedades, o consumo de substâncias psicoativas 

(dentre elas o álcool) possuía o propósito de exercitar ou estimular a atividade psíquica, 

atuando como um facilitador na adaptação do homem ao meio. Partindo da mitologia 

grega, é possível encontrar ressonância entre a figura do deus Dioniso como 

representante metafórico do beber excessivo, pois tal figura representa a desmedida, a 

metamorfose e o entusiasmo.  

Dioniso é o deus da metamóphosis, o deus da transformação, do êxtase e do 

entusiasmo. A moderação, o comedimento e a ética rigorosa fazem parte da doutrina 

apolínea grega; respeitar o métron, a medida no mundo grego, não faz parte do 

repertório dionisíaco.  

A figura de Dioniso é associada ao entusiasmo, à loucura, à embriaguez e à 

desordem. Os encontros, as festas, as comemorações que se dão em volta das mesas 

de banquetes, alimentadas pela fartura e inundadas pelas bebidas, segundo Amui 

(2007), são facilitadores de relacionamentos, são mediadores sociais. O álcool, o vinho, 

favorece o trânsito da fantasia para o ato, é capaz de dar forma ao desejo, de trazê-lo 

para o concreto.  

A mais antiga festa dionisíaca era a “festas das flores” (Anthestéria), que 

celebrava a renovação, o rejuvenescimento da natureza. No primeiro dia das 
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Anthestérias, abriam-se os tonéis que continham o vinho produzido pela colheita do 

outono e transportava-os até o Santuário de Dioniso. Dessacralizava-se o vinho novo e, 

após oferecer o vinho para Dioniso, iniciava-se a “bebedeira sagrada” (BRANDÃO, 

2003). O segundo dia de festa era destinado ao concurso dos beberrões, ganhava uma 

coroa de folhagens e um odre de vinho aquece que enviasse o cântaro (três litros e um 

quarto) de vinho mais rapidamente. O terceiro dia era voltado para os mortos, eram-lhes 

oferecidos oferendas e orações para que abençoassem aqueles que no residem no 

mundo dos vivos.  

As Anthestérias eram festas sagradas do vinho, nas quais os seus participantes 

eram postos em comunhão com o deus por meio da embriaguez e do êxtase. Os 

adeptos de Dioniso caiam em um estado de semi-consciência, o sair de si era 

compreendido como a experiência de ultrapassagem do métron, a conquista da 

liberdade e a aquisição de uma espontaneidade que os demais seres humanos não 

poderiam compreender. Tal aspecto da metáfora dionisíaca é tão marcante que é 

possível identificar suas variantes na relação que o jovem estabelece com o álcool nos 

dias de hoje, como nas festas universitárias, nos bares, no Carnaval.  

A metamorfose dionisíaca reflete os movimentos de construção e desconstrução; 

tão intensos na juventude, período de florescência e efervescência, da elaboração e 

das quebras de limites a serviço da construção da identidade. Os rituais do deus 

Dioniso exemplificam a desconstrução para que ocorra a transformação. É possível 

traçar um paralelo do consumo abusivo e a dependência com tal movimento psíquico 

nos adultos jovens.  

A bebida mais consumida pelos jovens é a cerveja, de acordo com Chevalier 

(2000), o simbolismo de tal bebida está ligado á figura celta de Gobhniu (ou Goibinui), o 

ferreiro – deus celta da Irlanda antiga. A cerveja era considerada a bebida da 

soberania, ingerida em grandes quantidades pelos guerreiros nas festas e celebrações, 

seu simbolismo está ligado ao processo da fermentação e da transformação. Na África 

central era considerada a bebida da imortalidade, também consumida pelos guerreiros 

das tribos. No Egito a cerveja é símbolo da imortalidade.  
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Para Zoja (1992) a primeira fase do consumo de substância, anterior à instalação 

do quadro de dependência, remete à fase da morte, ocorre o distanciamento em 

relação às tensões e preocupações imediatas e o álcool proporciona a coragem para 

enfrentar a morte. Traz uma familiaridade não traumática promovida pela sensação de 

leveza do ego e o distanciamento da consciência. Todavia, a iniciação hoje é supérflua, 

não existe a passagem da ritualização na cultura. Segundo o autor, como o homem 

atual faz parte de uma cultura carente do processo sacral, a forma com que ele faz uso 

das substâncias psicoativas é banalizada e carente de sentido.  

Como já fora explicitado, o risco de trilhar o caminho da formação da identidade 

e da personalidade pela via do uso abusivo de substâncias psicoativas é o de perder-se 

na esfera inconsciente, pois a compulsão e a embriaguez remetem ao estado de 

inconsciência – livrar-se de si mesmo, livrar-se da consciência – à dissolução do ego e 

a não assimilação dos complexos inconscientes.  

Nenhuma substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita, é boa ou má em si, o 

que determina se é boa ou má é a relação que o homem mantem com ela (ZOJA, 

1992). A bebida alcoólica e seu consumo abusivo fazem parte da condição humana, 

não é fenômeno particular da contemporaneidade. O fator hedonista ligado ao consumo 

possui importante papel para a psique, promove a interação, o entusiasmo e o prazer, 

mas também é necessário apontar que o abuso e a dependência química são 

sustentados pela experiência de ausência, já que seus desdobramentos tem como a 

origem a angústia (PALOMO, 2009) e a dificuldade do ego relacionar-se com o 

inconsciente pessoal e com as exigências do meio. 

O consumo excessivo encarado como comportamento compulsivo e regressivo 

da psique em parte pode ser vinculado à fixação da figura arquetípica do Puer aeternus 

– a criança eterna. De acordo com Hillman (2008), o Puer – entre outros atributos – é 

marcado pela impaciência, é multifacetado, resiste ao desenvolvimento pois este 

implica em perdas e em morte. Do ponto de vista psicológico, é dominado pelo 

narcisismo e pelo hedonismo. O que é governado pelo Puer não envelhece, pois na 

eternidade não há tempo. Tem pose, mas não tem persona. É um aventureiro do 

intelecto, não psicológico. Ao contrário do Senex seria o não coagulador. Tudo precisa 
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andar rapidamente, não apenas pela sua infantilidade ou narcisismo, mas porque o 

mundo nunca poderia satisfazê-lo. 

A imagem do Puer Aeternus como metáfora relacionada ao fenômeno das 

dependências em jovens, remete à necessidade da integração desta figura arquetípica 

com o Senex, o poderia direcionar o jovem para o caminho do amadurecimento e da 

tomada de consciência.  
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7. MÉTODO 

 

 

7.1 Caracterização do estudo 

 

  

Estudo qualitativo, com amostra de conveniência. 

 

 

7.2 Participantes  

 

 

A amostra da pesquisa foi composta por 21 jovens adultos universitários, 9 

homens e 12 mulheres, com idade entre 20 e 30 anos.  

 

 

7.3 Local de coleta de dados 

 

 

 Os dados da pesquisa foram coletados no consultório clínico da pesquisadora. 

 

 

7.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

 Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos de pesquisa: o Alcohol 

Use DisordersIdentification Test (AUDIT), o procedimento de Desenho – história com 

tema, a Escala Fatorial de Ajustamento Social/Neuroticismo (EFN) , e uma entrevista 

com os participantes. 
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7.4.1 Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 

 

 

O AUDIT é um instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde no 

final da década de oitenta para investigar o uso problemático do álcool. Este material foi 

traduzido por Figlie et al. (1997) e validado no estudo desenvolvido por Méndez (1999).  

 A finalidade do AUDIT é de rastrear diversos padrões de uso da bebida alcoólica, 

como: consumo perigoso ou arriscado; uso nocivo (de acordo com a classificação 

presente no CID-10) ou abuso (classificação do DSM-IV) e dependência de álcool 

(MENEZES-GAYA, 2011). O rastreamento proposto pelo AUDIT é possível por meio 

das dez questões que abordam diferentes domínios conceituais, como a quantidade e 

frequência do consumo de álcool, as ocorrências de sintomas de dependência e 

consequências relacionadas ao uso de álcool.   

Este é um instrumento de simples aplicação e baixo custo financeiro, composto 

por 10 questões. O escore total do teste varia de zero a quarenta pontos, a partir do 

escore é realizada a identificação dos quatro padrões de uso ou zonas de risco: uso de 

baixo risco (0 a sete pontos), uso de risco (8 a quinze pontos), uso nocivo (16 a 19 

pontos) e provável dependência (20 ou mais pontos). O tempo para responder o 

questionário é de cerca de 5 minutos.  

O AUDIT foi originalmente elaborado para investigar o padrão de consumo em 

adultos, mas existem diferentes estudos que investigam a aplicabilidade do teste em 

populações específicas. Kokotailo et al. (2004) avaliaram o desempenho do AUDIT 

em universitários, nos resultados de sua investigação o teste demonstrou 

capacidade de detectar transtornos relacionados ao uso de álcool. É um teste livre 

para aplicação (Anexo B). 
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7.4.2. Desenho com tema 

 

 

O desenho é uma ferramenta amplamente utilizada no contexto psicoterápico, 

frequentemente é parte central de uma técnica projetiva. 

A relevância que o desenho apresenta para contexto clínico foi descrita por Furth 

em seu livro O mundo secreto dos desenhos (2009). O autor parte da premissa teórica 

de que os desenhos podem expressar conteúdos inconscientes da psique, ou seja, que 

os desenhos e suas imagens originam-se da mesma forma que os sonhos. 

Os desenhos podem ser considerados expressões simbólicas da psique, que 

possuem um caráter de impressão, expressam pictoricamente o fenômeno psíquico 

interior e causam impressão a esse fenômeno produzindo sentido. O meio utilizado 

para o enriquecimento e a contemplação das imagens dos desenhos é a amplificação, 

uma método que proporciona a produção de relações com representações simbólicas 

universais da humanidade.  

 Existem duas categorias de desenhos, que o autor (Furth, 2009) define como 

desenhos espontâneos e desenhos de improviso. Desenhos espontâneos são aqueles 

que as pessoas realizam por conta própria, sem haver um comando. Já o desenho de 

improviso é executado a pedido, sob um impulso repentino, sem preparação, podendo 

ser, ou não, sobre um tópico específico.  

Nesta pesquisa foi solicitado ao participante que fizesse um desenho temático, 

seguindo o comando: Represente o significado da bebida para você. Após a conclusão 

do desenho foi pedido ao participante que contasse uma estória sobre o desenho, com 

o intuito de aprofundar as imagens trazidas.  

Furth (2009) apresenta a sua forma de analisar desenhos, em que inclui uma 

lista de pontos focais que devem ser observados e analisados. O desenho é 

compreendido como uma unidade, na qual nenhum ponto é um indicativo definitivo 

sobre o que está acontecendo na vida de quem o fez. Os pontos focais, citados acima, 

serão utilizados para a análise dos desenhos coletados na pesquisa.  
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7.4.3 Questionário sociodemográfico e entrevista 

 

 

O estudo realizado é de caráter qualitativo, assim como a entrevista feita. A 

entrevista qualitativa procura abarcar o caráter multidimensional do fenômeno 

pesquisado, assim como recolher diferentes dados de uma experiência (ALVES; SILVA, 

1992). A entrevista qualitativa difere da entrevista quantitativa, a primeira é muito menos 

rígida, e é voltada para o ponto de vista do entrevistado, enquanto a segunda se 

concentra no foco do investigador. 

A entrevista possui um propósito definido, é uma forma de interação social, na 

qual o uso da palavra, dos símbolos e signos emergem na relação. A entrevista na 

pesquisa qualitativa é uma forma específica de conversação que se estabelece a fim 

de facilitar o acesso, direto e indireto, às opiniões, crenças, valores e significados que 

as pessoas atribuem a si, aos outros e ao mundo em um determinado momento 

(FRASER; GODIM, 2004). 

Comumente, a entrevista qualitativa é associada a maior liberdade de resposta, o 

que permite ao pesquisador o redirecionamento e aprofundamento das questões e 

tópicos abordados. Portanto, na pesquisa qualitativa, as respostas obtidas são 

completas e detalhadas em profundidade, o que torna a sua análise mais complexa do 

que as obtidas nas pesquisas quantitativas. Este é um meio de colher dados e 

informações sobre o tema investigado. Nesta pesquisa será realizada uma entrevista 

individual com cada participante da pesquisa, com duração de aproximadamente uma 

hora e trinta minutos (Anexo C). 

Existem diferentes modelos de entrevista, a estruturada, a semi-estruturada e a 

livre. Na pesquisa em questão o modelo usado foi o da entrevista semi-estruturada. 

Este modelo permite a organização flexível dos questionamentos, assim como à 

ampliação dos temas abordados (FRASER; GODIM, 2004). Foram elaboradas questões 

que contemplassem a relação da história do participante com os objetivos do estudo. 
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As entrevistas nesta pesquisa foram gravadas em áudio para preservar o 

conteúdo original e a precisão dos dados coletados e depois transcritas.  

 

 

7.4.4 Escala Fatorial de Neuroticismo 

 

 

A Escala Fatorial de Neuroticismo (EFN) é um instrumento para avaliação de 

uma dimensão da personalidade denominada Neuroticismo/Estabilidade Emocional. A 

avaliação é realizada por meio do levantamento de Traços da Personalidade (HUTZ; 

NUNES, 2011) para indivíduos de 16 a 50 anos, com escolaridade mínima de 2º grau 

(ensino fundamental) incompleto.  

O Neuroticismo, chamado também de N ou Fator N, diz respeito ao “nível crônico 

de ajustamento e instabilidade emocional e representa as diferenças individuais que 

ocorrem quando uma pessoa passa por estado de desconforto psíquico” (HUTZ; 

NUNES, 2011, p. 7). Altos níveis de Neuroticismo indicam a vivência intensa de 

sofrimento emocional, o que inclui ideias dissociadas da realidade, ansiedade 

excessiva, dificuldade para tolerar frustração e resposta de coping mal adaptadas. Já 

baixos níveis de Neuroticismo são característicos em indivíduos que se apresentam 

calmos, relaxados, estáveis e menos agitados. O baixo nível de neuroticismo não 

remete necessariamente a um bom estado de saúde mental, em muitos casos, o oposto 

pode ser verdadeiro (HUTZ; NUNES, 2011). 

Esta escala foi desenvolvida no Brasil e foi validada e normatizada. Em seu 

estudo participaram 1.176 universitários de ambos os sexos, 33,2% eram estudantes do 

sexo masculino e 66,8% do sexo feminino. Os testes aplicados no Rio Grande do Sul 

foram administrados pela equipe de pesquisa do Laboratório de Mensuração do 

Instituto de Psicologia da UFRGS. Os participantes dos outros estados foram testados 

por professores dos cursos de psicologia das universidades correspondentes e os 

questionários foram enviados a Porto Alegre. Vale salientar que o EFN é um teste 

comercializado na Casa do Psicólogo.  
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7.5 Procedimentos 

 

 

7.5.1 Procedimento de coleta de dados 

 

 

Neste estudo foi empregada uma amostra de conveniência. O convite para a 

participação na pesquisa foi divulgado em diferentes universidades na cidade de 

Curitiba, nas quais foram distribuídos anúncios em diversos espaços acadêmicos 

convidando pessoas a participarem da pesquisa de forma voluntária, assim como 

realizado um convite oral em salas de aula autorizado pelos professores. 

Os voluntários que se apresentaram foram selecionados de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão da pesquisa e de acordo com a ordem de apresentação 

para a seleção. A pesquisa foi divulgada nas salas de aula e o participante, caso 

tivesse interesse em colaborar com a pesquisa, preenchia um formulário com o contato 

de telefone e endereço eletrônico. 

Foi realizado contato com o participante interessado e agendada a sessão para a 

coleta de dados. Antes do início da entrevista foi explicado o tema de pesquisa e 

esclarecidas as dúvidas do participante com relação à sua participação, bem como foi 

apresentado o TCLE, explicada a possibilidade da retirada do participante em qualquer 

momento da pesquisa e pedida a autorização para  a gravação em áudio da entrevista. 

 

 

7.5.1.1 Critérios de inclusão 

 

 

Para participar da pesquisa, os sujeitos deveriam ter entre 18 e 30 anos de idade 

e concordar em participar da pesquisa como voluntário, por meio da assinatura do 

T.C.L.E (Anexo A). O participante devia ter tido pelo menos um episódio de Beber 

Pesado Episódico (binge drinking) nos últimos 12 meses que antecederem a entrevista.  
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7.5.1.2 Critérios de exclusão 

 

 

Não foram incluídos na pesquisa os participantes que não tinham idade entre 18 

e 30 anos, e que estivessem fazendo uso de medicação psicotrópica ou em tratamento 

psiquiátrico.  

 

 

7.5.2 Aplicação dos instrumentos 

 

 

Os dados referentes ao estudo foram coletados em um ou dois encontros, 

dependendo da disponibilidade do participante. Neles foram realizada uma entrevista 

individual, na qual foram coletados os dados sócio-demográficos, e foi realizada a 

entrevista semidirigida e administrados os outros instrumentos de investigação (AUDIT, 

EFN, Desenho temático) sobre o tema. O tempo previsto para todo o procedimento foi 

de aproximadamente 2 horas. A pesquisadora se dispôs para dar um retorno sobre a 

pesquisa aos participantes se necessário. 

 

 

7.5.3 Procedimento para análise de dados 

 

 

Os dados coletados pelos instrumentos utilizados na pesquisa foram trabalhados 

a fim de poder criar categorias para a interpretação dos dados. 

 A entrevista foi sistematizada por meio da técnica de Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2006); esta é considerada um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações com determinadas características metodológicas: objetividade, 

sistematização e inferência. Existem diferentes modalidades de análise de conteúdo; 

neste estudo foi utilizada a análise temática, considerada adequada para pesquisas 

qualitativas. Essa modalidade utiliza a noção de tema acerca de uma afirmação sobre 
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determinado assunto e consiste da investigação de pontos de sentido que compõem 

uma comunicação (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

A análise dos desenhos realizados pelos participantes foi guiada pelos pontos 

focais apontados por Furth (2009) à luz dos elementos teóricos da Psicologia Analítica. 

O desenho é um importante instrumento de investigação na pesquisa qualitativa, que 

possibilita a interpretação de dados não manifestos verbalmente.  O instrumento gráfico 

revela, assim como o discurso, a esfera simbólica do tema a ser estudado sob o meio 

de representação gráfica, não verbal. Considerar a produção gráfica como uma espécie 

de manifestação simbólica significa tratar o desenho como se ele possuísse significado 

interior, ou seja, sentido próprio que é contemplado através da amplificação das 

imagens contidas no desenho.  

A Psicologia Analítica possui como um de seus principais postulados o método 

sintético-construtivo, que é empregado na análise e se baseia na apreciação do 

símbolo presente em uma fantasia ou imagem (JUNG, 1916/2011), são compreendidas 

do ponto de vista simbólico e metafórico que traduz um aspecto complexo, ainda 

desconhecido pela consciência. A amplificação é considerada a extensão de um 

material simbólico através do enriquecimento e da contemplação das imagens 

simbólicas, como uma forma de abordagem ao imaginário. Cria-se uma espécie de 

"teia" cujos fios são "tramados" pelas associações pessoais, formando uma sintonia na 

qual a pessoa é capaz de reconhecer a si mesma (HARK, 2000). Tal método é aplicado 

na clínica e pode proporcionar ao indivíduo o aprofundamento e a reflexão a respeito de 

si mesmo. O método da análise simbólica e amplificação foram empregados para a 

leitura dos materiais projetivos gráficos e das associações das histórias (ANEXO D). 

A última etapa da análise dos resultados foi a análise dos dados coletados a 

partir da Escala Fatorial de Neuroticismo e do Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT) analisados de acordo com a estatística paramétrica, a fim de poder cruzar os 

dados referentes ao nível crônico de ajustamento e instabilidade emocional com a 

escala de consumo. 
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7.5.4 Procedimentos éticos 

 

 

O projeto da pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. De acordo com a 

Resolução nº 196/96 da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e 

Regimentos dos Comitês de Ética em Pesquisa da PUC/SP, um Termo de 

Consentimento foi entregue e esclarecido verbalmente a cada participante antes do 

início da pesquisa. O sigilo da identidade do participante foi garantido pelas cláusulas 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado logo no primeiro contato 

individual. O projeto foi aprovado e pode ser localizado na Plataforma Brasil com o 

código 20224313.5.0000.5482. 

A pesquisa podia ser interrompida em qualquer momento que a pesquisadora 

percebesse prejuízos à saúde do sujeito ou se ele mesmo solicitasse a interrupção. 

Os sujeitos foram informados que os resultados da pesquisa seriam disponibilizados 

caso desejassem.  
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8. RESULTADOS 

 

 

8.1 Questionário Sociodemográfico 

 

 

Os dados coletados no Questionário Sociodemográfico possibilitam caracterizar 

a amostra de acordo com suas características de gênero, idade, renda familiar, status 

de relacionamento, entre outras. Os dados coletados revelaram que a média de idade 

dos participantes da pesquisa foi de 24 anos. A amostra total foi composta por 21 

participantes, doze do sexo feminino e nove do sexo masculino. A média de idade dos 

participantes homens foi de 23,8 anos, e das participantes mulheres, de 24,2 anos.  

Os participantes da pesquisa cursavam diferentes cursos de graduação, entre 

eles: Medicina (4), Gastronomia (1), Fisioterapia (1), Psicologia, (3), Desenho Industrial 

(1), Educação física (1), Direito (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Materiais (1), 

Geologia (1), Engenharia Mecânica (1), Tecnologia da Computação (1), Enfermagem 

(1), Pedagogia (1) e Farmácia (2).  

A média de renda financeira familiar dos participantes foi de R$ 7.300,00, sendo 

que treze participantes eram dependentes financeiramente de seus pais e oito já 

possuíam independência financeira. Destes últimos, dois haviam optado por continuar 

morando na casa de seus pais, e seis moravam sozinhos ou com amigos.  

Do total da amostra, dezesseis participantes eram solteiros, enquanto que cinco 

estavam namorando. Estes disseram que o fato de estarem em um relacionamento era 

algo que influenciava a forma e a quantidade de bebida alcoólica que ingeriam. Para os 

participantes da pesquisa, estar em um relacionamento contribuía para o controle do 

consumo de bebida alcoólica.  

 Com relação à moradia, sete participantes moravam na casa de seus pais, dez 

com amigos e quatro moravam sozinhos. Não morar na casa dos pais também era algo 

que estava relacionado com o consumo de bebida alcoólica, sendo que os indivíduos 
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que moravam sozinhos afirmaram realizar episódios de binge drinking em maior 

quantidade do que os que moravam com os pais.  

 

 

8.2 Resultados estatísticos 

 

 

8.2.1 Análise estatística 

 

 

Variáveis quantitativas foram descritas pelas estatísticas de média, mediana, 

valor mínimo, valor máximo e desvio padrão. Variáveis qualitativas foram descritas por 

frequências e percentuais. Para comparação dos grupos definidos pela classificação de 

AUDIT em relação a variáveis associadas ao neuroticismo, foi considerado o teste t de 

Student para amostras independentes. Para avaliação da associação entre as variáveis 

de neuroticismo com a classificação de AUDIT, foi estimado o coeficiente de correlação 

de Spearman. Para avaliação da condição de normalidade das variáveis, foi 

considerado o teste de Shapiro-Wilks. Valores de p menores do que 0,05 indicaram 

significância estatística. 

Na análise, os grupos foram definidos de acordo com a classificação da escala 

de consumo definida pelo instrumento AUDIT. Assim, cada caso no estudo foi 

classificado como sendo de Baixo Risco (0 a 7 pontos na escala de AUDIT) ou 

classificado como sendo de Risco ou Nocivo (mais de 7 pontos na escala de AUDIT). 

 

 

8.2.2 Avaliação da associação entre neuroticismo e classificação de AUDIT 

 

 

Para cada variável, testou-se a hipótese nula de média igual nos dois grupos 

versus a hipótese alternativa de médias diferentes. Na tabela abaixo são apresentadas 
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as estatísticas descritivas de cada variável em cada um dos grupos, bem como o valor 

de p do teste estatístico. 

As variáveis que foram analisadas são: Vulnerabilidade (N1), Ajustamento 

emocional (N2), Ansiedade (N3) e Depressão (N4). 

  

Variável Grupo N Média Mediana Mínimo Máximo DesvPad Valor de p* 

N1 
Baixo 
 10 24,4 24,1 17,7 34,0 4,7 0,559 

 

Risco ou 
Nocivo 11 25,5 25,6 18,5 34,0 4,4 

 

N2 
Baixo 
 10 25,9 25,7 22,7 29,6 2,6 0,275 

 

Risco ou 
Nocivo 11 27,4 27,2 23,3 33,5 3,3 

 

N3 
Baixo 
 10 23,8 24,5 17,5 28,5 3,5 0,584 

 

Risco ou 
Nocivo 11 24,6 25,2 18,8 29,6 3,1 

 

N4 
Baixo 
 10 26,2 24,8 18,9 34,7 5,2 0,065 

 

Risco ou 
Nocivo 11 22,6 22,7 18,9 26,3 2,2 

 

TOTAL 
Baixo 
 10 100,2 100,7 79,5 121,4 12,2 0,981 

 

Risco ou 
Nocivo 11 100,1 99,8 84,2 111,8 9,1 

 (*) Teste t de Student para amostras independentes; p<0,05 

Tabela 01 – Análise estatística 

 

A única variável que revelou tendência à significância estatística foi N4 

(correspondente à identificação de aspectos depressivos). De acordo com os 

resultados, há uma tendência estatística na amostra estudada de que pessoas que 

consomem menos bebida alcoólica demonstraram maior nível de traços depressivos. 

Possivelmente, se houvesse uma amostra maior, a significância estatística se 

evidenciaria. A tendência à significância estatística não é capaz de comprovar a relação 

entre as variáveis, mas pode ser considerada um indicador estatístico. 
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As demais variáveis (vulnerabilidade, ajustamento emocional e ansiedade) não 

apresentaram significância estatística, ou seja, não é possível afirmar estatisticamente 

que as variáveis possuam relação com o padrão de consumo (padrão de baixo risco, 

padrão de risco e/ou padrão nocivo de consumo) na amostra estudada.  

 

 

8.3 Análise do discurso 

 

 

As entrevistas realizadas com os participantes da pesquisa investigaram as 

percepções, motivações e fantasias que eles tinham com relação à bebida alcoólica e 

ao binge drinking. Foi investigada a ligação que eles estabeleciam com a substância, 

por exemplo, como consumiam, em quais ocasiões, as consequências que isso teve em 

suas vidas, as percepções de seus pais e as suas próprias. 

Os discursos dos participantes foram analisados de acordo com a metodologia 

de Análise do Discurso por categorias. Este método separa o texto em unidades 

(BARDIN, 2006) que expressam uma representação do objeto de estudo, com base na 

compreensão do pesquisador (OLIVEIRA, 2005).  

Ao seguir este delineamento para a presente pesquisa, as categorias foram 

elaboradas a partir do discurso de cada participante. Elas possuem diferentes temas e 

subtemas, que refletem o significado do objeto (bebida alcoólica e binge drinking) para 

a amostra, focando no objetivo do estudo que é investigar o binge drinking.  

Os temas emergem do discurso dos participantes e correspondem a uma 

unidade de registro, um recorte capaz de exprimir a significação envolvida em um texto. 

Os temas, que são utilizados para estudar opiniões, atitudes, valores, crenças e 

motivações, podem ser uma palavra ou uma frase (BARDIN, 2006). 

Os discursos colhidos nas entrevistas resultaram na elaboração de quatro 

categorias de análise, quatorze temas e 59 subtemas. A divisão dos discursos em 
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categorias objetiva a organização e os cruzamentos dos dados coletados. As categorias, 

no entanto, são não excludentes e há temas que cabem em mais de uma categoria. 

As seguintes categorias foram destacadas: 

• componentes motivacionais situacionais que influenciam o consumo excessivo 

de bebida alcoólica (binge drinking) – engloba os seguintes temas: socialização e 

espírito festivo. 

• componentes motivacionais intrapsíquicos – abarcam os temas que 

incentivam o consumo excessivo de bebida alcoólica, tais como a tentativa de controle 

de sentimentos conflitivos, o relaxamento e a impulsividade. 

• percepção sobre o consumo excessivo e efeitos da bebida alcoólica – engloba 

os seguintes temas: efeitos psíquicos, efeitos físicos, ressaca, planejamento para 

beber, limite para parar de beber, apreciação da bebida. 

• familiarização com a bebida – compreende os seguintes temas: primeiros 

contatos (as experiências do excesso) e visão familiar do consumo de bebida alcoólica.  

 

 

8.3.1 Componentes motivacionais situacionais que estimulam o consumo 

excessivo (binge drinking) 

 

 

A presente categoria diz respeito aos momentos e situações externas que 

motivam os jovens da amostra a realizar o binge drinking e compreende os cenários 

que abarcam tal consumo. 

 No Quadro abaixo estão exemplificados os temas e subtemas da categoria.  

 

TEMA SUBTEMA DISCURSO 

Socialização - Encontro de amigos e fazer 
novas amizades 

- Encontros sociais 

Ent15: Sair para conversar e beber, a bebida 
para mim sempre foi uma maneira de me 
socializar, tanto é que eu sempre bebi entre 
amigos, nunca sozinho. A primeira vez que 
estive bêbado estava entre amigos, a primeira 
vez que fui carregado para casa estava 
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- Interação e intimidade 

- Afastar-se do convívio dos 
pais, viajar, ser 
independente 

bebendo entre amigos, sempre mesmo. 

Ent20: Reencontro com meu amigo Bruno, que 
é um dos meus melhores amigos.  

Ent20: A única fantasia que eu tenho é de 
quando eu me reencontrar com amigos vai ter 
bebida, alegria, risadas, diversão. 

Ent7: Quando eu saio com meus amigos, que 
costumam beber também, aí nós vamos para 
um barzinho e tomamos cerveja. Geralmente 
sexta-feira e sábado à tarde ou à noite. 

Espírito 
festivo 

- Comemorações, 
aniversários, Carnaval 

- Bar e balada 

- Alegria, euforia e 
entusiasmo 

- Festas universitárias, trotes 

Ent11: Só por comemoração, como em festas, 
ou quando estou descontraído e não terei nada 
para fazer. Bons momentos assim! 

Ent16: Carnaval. Acho que o carnaval sempre 
está ligado com bebida. Eu vou só um dia, 
porque no outro já estou mal, e eu não bebo 
duas vezes na mesma semana. 

Ent7: Festas universitárias são open bar, aí as 
pessoas vão, enchem a cara e dançam. Mas é 
diferente, é um bêbado chato, um bêbado 
estranho, é um bêbado vergonhoso por assim 
dizer. Tanto que não vou mais, porque não é um 
ambiente mais que me agrada. Prefiro mais um 
barzinho, onde você senta e bebe de maneira 
controlada. Eu particularmente iria para 
conhecer gente nova, ver se ficava com alguém 
diferente. Acho que as pessoas vão para isso, 
para encher a cara e dizer que a culpa é do 
álcool depois. 

Ent18: Diversão [...] Quando saio com os 
amigos ou em casa mesmo, mas em casa eu 
bebo menos. Um meio de interação, diversão, 
de passar bons momentos, tem um importante 
papel da minha vida.  

Ent18: Foi uma espécie de trote, a gente saiu da 
matricula, nos sujaram, depois a gente foi para o 
semáforo pedir dinheiro e de lá fomos para o 
bar. [...] Momentos de comemoração, festas. 

Ent20: Alegria, felicidade, amigos, diversão. [...] 
É complicado, quando você fala de bebida eu já 
imagino um monte de gente junto se divertindo. 
[...] Bebo nos finais de semana com os amigos, 
em eventos sociais como formaturas, 
casamentos, no dia-a-dia quando tem jogo de 
futebol ou quando me dá vontade mesmo de 
tomar uma cerveja. 

 
QUADRO 01 – Componentes motivacionais situacionais que motivam o consumo excessivo 
de bebida alcoólica (binge drinking). 
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A bebida alcoólica remete a situações de encontros sociais e festas, que contam 

com a presença de amigos e de desconhecidos. A maioria dos participantes da 

pesquisa descreveu que o álcool está ligado ao contato social, ao encontro com os 

amigos, aos momentos de interação e intimidade. Alguns relataram que a bebida 

também é usada como facilitador para fazer novas amizades. Concomitantemente, o 

consumo excessivo foi apontado como uma forma de o jovem conseguir se afastar do 

convívio familiar, pois todos relataram não beber excessivamente junto com seus pais. 

Esta é uma atividade destinada ao convívio com seus pares.  

O caráter festivo e socializante ligado ao consumo excessivo pode ser identificado 

no cruzamento dos resultados quantitativos da escala AUDIT com o EFN, que apontou 

que na amostra estudada pessoas com mais traços depressivos consomem menos 

bebida alcoólica, possivelmente identificando o retraimento social de tais indivíduos. 

Outro fator motivacional externo que integra o cenário do binge drinking diz 

respeito ao contexto em ele que ocorre. Para a maioria dos participantes, o consumo 

excessivo de bebida está ligado ao propósito da festa e da comemoração. O caráter 

hedonista caracteriza o binge drinking como um ato de integração social, capaz de 

proporcionar o estado de felicidade. Desse modo, a experiência do beber em excesso é 

descrita como sendo lúdica e divertida e acontecendo em momentos especiais. É a 

quebra da rotina e do cotidiano.  

As festas universitárias, comuns no contexto acadêmico, são marcadas pelo 

consumo excessivo de bebida alcoólica. Alguns participantes da pesquisa que estão na 

faculdade há mais tempo afirmaram já terem frequentado esse tipo de festa, mas 

decidiram parar devido às situações de risco (principalmente brigas) que o beber em 

excesso causava. Outros participantes, que ingressaram na vida acadêmica 

recentemente, disseram que gostam de frequentar tal tipo de festa por ser um espaço 

de interação e diversão.  

Se de um lado existe a influência externa do grupo e do contexto social da festa 

e da balada, que motiva o jovem a consumir a bebida de forma excessiva, de outro 

existem as motivações internas que também o levam a consumir. A divisão de aspectos 
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motivacionais situacionais e aspectos motivacionais intrapsíquicos é uma forma de 

aperfeiçoar a organização dos dados coletados da pesquisa, mas tal divisão é artificial 

e possível de ser feita apenas no contexto de uma pesquisa. É importante salientar que 

os componentes motivacionais situacionais e intrapsíquicos encontrados se influenciam 

mutuamente, que seus temas e subtemas se cruzam e que os dados podem pertencer 

a mais de uma categoria.  

 

  

8.3.2 Componentes motivacionais intrapsíquicos que estimulam o consumo 

excessivo (binge drinking) 

 

 

A seguinte categoria aponta diferentes aspectos motivacionais intrapsíquicos que 

levam o sujeito a praticar o binge drinking. Tais aspectos traduzem os sentimentos, 

ideias e motivações psíquicas ligadas ao consumo.  

 

TEMA SUBTEMA DISCURSO 

Tentativa de 
controle de 
sentimentos 
conflitivos 

- Desejar sentir-se corajoso 

- Enfrentar a vergonha e o 
sentimento de inadequação 
social 

- Desinibição 

- Sentir-se livre 

- Superar alguma 
dificuldade 

- Fuga de algum 
desapontamento 

- Sentir-se adequado ao 
ambiente 

- Sentir-se seguro 

- A bebida é uma 
companhia 

Ent 16: Gosto de beber, porque ela [a bebida] 
me dá liberdade, me dá coragem, me traz 
alegria, coisas que no dia-a-dia não tem. É um 
modo de fugir do molde de pessoa que me 
fizeram seguir, de ser tudo “certinho”, pois eu 
não quis ser assim.  

Ent 2: Assim, acho que tem... Às vezes, eu 
estou em algum lugar, em alguma festa 
superanimada e legal e eu queria dançar de 
determinada forma. Isso já me aconteceu. Daí 
eu queria dançar em cima de uma mesa, mas 
algo em mim não me deixava, porque qual é o 
sentido de se dançar em cima da mesa?  Mas 
eu queria tanto que eu pensava que se eu 
estivesse mais alegre e que se as pessoas 
também estivessem mais alegres e soltas, 
quem sabe eu poderia fazer isso? É uma coisa 
boba, mas para mim está ligada a essa ideia de 
aproveitar ainda mais. 

Ent1: Eu acho que tem outra coisa, que é o 
estar com o copo na mão, por exemplo. Ficar 
sem nada, não estar segurando nada. [...] Eu 
acho que talvez seja até uma coisa muito 
básica, mas que para mim faz sentido, que é a 
fantasia de se sentir melhor, mais à vontade. Se 
eu estiver triste, fico feliz, passo a me sentir 
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- Copo na mão 

Copo na mão1 

corajosa para fazer coisas que normalmente 
não faria, a bebida catalisa isso. A fantasia que 
está por trás é essa, de se sentir mais à 
vontade, se sentir melhor e achar que a bebida 
de alguma forma influencia nisso, que sem ela 
seria estranho, sem ela não tem tanta graça [...] 
Então, eu não sei até que ponto a bebida 
camufla ou encoraja, porque não sei se ela me 
faz perder a noção daquilo que eu sou ou se eu 
consigo ser o que eu sou e ela me ajuda. 

Ent 3: Não sei se é uma fantasia, mas comigo o 
álcool faz com que eu converse mais. Sob o 
efeito do álcool, eu consigo fazer amizades com 
mais facilidade, converso com mais pessoas, 
bato papo do modo mais fácil, fica mais leve. 
Para mim é essa a fantasia. 

Ent 4: Acho que ela dá coragem, coragem de 
fazer algo que não faria normalmente. Eu tenho 
muita vergonha dos outros e com a bebida fico 
com menos vergonha. Eu sou muito 
envergonhada e se alguém vem dar em cima 
de mim, a bebida me ajuda a lidar com isso 
melhor, ela me relaxa e eu não sinto 
necessidade de sair correndo. Eu não me acho 
bonita, me acho feia, daí quando eu bebo não 
penso muito nisso, e se penso, não é ao ponto 
de ficar me sentindo mal. Consigo conversar 
melhor com pessoas que não conheço. 

Ent 16: Eu acredito que a coragem. Eu sou 
bissexual, gosto de meninas também, uso o 
álcool para conseguir conversar com meninas, 
mais intimamente, coisas que eu sinto muita 
vergonha, porque você não sabe se a menina 
gosta ou não, e a bebida me ajuda muito nisso. 

Ent 19: Encoraja-me a querer colocar tudo em 
pratos limpos, resolver algum problema, ser 

sincera. 

Ent 8: Geralmente com relacionamento, se eu 
fico desapontada com alguém, não 
relacionamento familiar, mas amoroso. Se eu 
fico muito chateada com alguém ou frustrada. É 
isso que me faz beber. Outros fatores nunca me 
incomodaram. 

Ent 12: Um pouco de liberdade. Eu acho que a 
gente consegue se soltar mais, consegue fazer 
ligações com pessoas que você não conhece 

                                                           
1
 Segundo Liliana L. Wahba o “copo na mão” representa o aspecto simbólico do sintoma do beber compulsivo. O 

símbolo para o qual aponta seria a taça do Graal da lenda Arturiana como meta do processo de individuação. Por 
não saberem responder aos dilemas da existência, ao permanecerem perdidas perante a atribuição de sentido para 
a vida, as pessoas ilusoriamente preenchem a taça com o prazer e ficam despossuídas de si mesmas. Trata-se, 
ainda, de uma maneira desesperada de eludir o “não saber”, de não se reconhecer como sujeito que sofre os 
embates do desconhecido. Na sociedade contemporânea, com a perda de valores tradicionais, a falta de 
sustentação da família e o incentivo grupal à busca de satisfação imediata, esse processo de diferenciação talvez 
tenha se tornado mais difícil e dolorido (informação verbal fornecida por Wahba em julho de 2014). 
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de modo mais prático. Na questão de 
expressão mesmo, de ter mais liberdade em 
chegar à pessoa e conversar. 

Ent 13: Acredito que quando você bebe, você 
acaba fazendo coisas que normalmente não 
teria coragem. 

Ent 8: Sempre que eu chego em algum lugar, 
eu gosto de pegar alguma coisa para ficar 
sentada bebendo, como se fosse uma 
companhia minha, pelo menos não estou 
sozinha, como quando eu fico esperando 
alguém chegar seja em balada ou barzinho. Eu 
gosto de ter alguma coisa para beber, aí eu não 
me sinto inútil, sozinha em um lugar, como se 
eu estivesse sido abandonada na mesa. 

Relaxamento - Esquecer-se das 
preocupações 

- Alívio de tensão 

Ent 9: Quando eu chego em casa, bebo para 
relaxar. Às vezes estou agitado, com 
dificuldade para dormir, sempre tomo alguma 
coisa para me ajudar a descansar. Mas é mais 
para recreação, sei lá, eu não preciso de bebida 
para me animar, eu prefiro relaxar. 

Ent 21: Eu acho que hoje não mais, só acho 
que quando você está bebendo e conversando 
você fica mais relaxado. 

Ent 11: Penso em relaxar quando tomo alguma 
bebida alcoólica. Para esquecer mesmo. 

Ent 14: Principalmente quando eu preciso 
aliviar algum tipo de tensão ou quando faz 
muito tempo que não bebo bastante e sinto 
uma necessidade de fazer isso, chego a criar 
expectativa de beber aquele líquido precioso 
que vai fazer eu me sentir anestesiada e feliz. 

Impulsividade  - Beber por empolgação 

- Beber pelo contexto 

- Estado de espírito 

Ent 2: Eu me excedo pela empolgação do 
momento e pela desatenção aos sinais que eu 
já conheço em mim mesma de estar ficando 
alcoolizada, os sinais do meu corpo, do meu 
reflexo. É como se a empolgação com o 
ambiente e com a companhia levasse a não 
olhar para esses sinais e seguir em frente 
bebendo ainda mais. É algo espontâneo. 

Ent 7: Ao momento. De repente, perco o ponto 
em que devia ter parado. Uma festa chata. Se 
eu estiver numa festa e estiver chato, eu 
beberei mais do que o normal. 

Ent 11: Em minha opinião as pessoas bebem 
mais por impulso, não por necessidade. 
Estavam todos bebendo eu não ia ficar sóbrio, 
“então, vamos beber”. 

 
QUADRO 02 – Componentes motivacionais intrapsíquicos que estimulam o consumo 
excessivo de bebida alcoólica (binge drinking) 
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Alguns participantes apontaram que se sentem mais corajosos quando bebem. 

Consideram que a bebida é capaz de lhes dar maior desenvoltura, maior habilidade 

para se socializarem e capacidade de agir de modo diferente do habitual. Associam o 

beber em excesso à fantasia de terem coragem para enfrentar a vergonha e de se 

sentirem desinibidos e confiantes. A sensação de coragem alia-se ao sentimento de 

liberdade descrito por algumas pessoas. Sentir-se livre remete à ideia do 

desprendimento das amarras do próprio julgamento ou do julgamento social. Sentir-se 

livre é estar encorajado a adotar uma postura diferente daquela geralmente esperada. 

Alguns participantes descreveram que tal sentimento ocorre na medida em que há o 

afastamento do círculo familiar e o rebaixamento do autojulgamento, por isso 

descrevem as festas, a balada e as viagens com amigos como momentos propícios 

para o consumo excessivo de bebida.  

Se de um lado a bebida é capaz de promover a espontaneidade, de outro, ela é 

utilizada como uma fuga, cujo propósito é afastar o indivíduo de seus próprios 

problemas e conflitos. Alguns participantes descreveram que a bebida alcoólica é 

utilizada para enfrentar a vergonha e o sentimento de inadequação social, além de 

poder ser um meio de superar algum desapontamento ou desilusão amorosa.  

É possível inferir que a bebida é utilizada como forma de superar as resistências 

internas para que o indivíduo possa interagir e se adequar socialmente. Foi possível 

observar que ao mesmo tempo em que a bebida integra o ambiente da festa e da 

comemoração, ela é utilizada como um meio para se chegar ao estado emocional 

condizente a esse espaço; o beber em excesso pode ser encarado como meio e 

finalidade. 

Outro fator motivacional assinalado foi a sensação de prazer ocasionada pelo 

consumo. O prazer da bebida é segmentado em dois componentes: a sensação de 

relaxamento e a apreciação gustativa da bebida. A sensação prazerosa de relaxamento 

que o álcool proporciona (por sua ação depressora do sistema nervoso central) foi 

identificada como um dos motivos que levam ao seu consumo. Por outro lado, dados da 

pesquisa apontam outro prazer ligado ao consumo da bebida alcoólica, o prazer 

gustativo (elencado na próxima categoria).  Bebe-se pelo sabor, pela apreciação da 
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qualidade da bebida e pelo efeito esperado. Seja pela sensação de relaxamento ou 

pela apreciação do sabor, o consumo passa a ser realizado de forma compulsiva, pois 

muitos participantes da pesquisa referiram que não basta consumir um drink gostoso e 

relaxar, é necessário consumi-lo em excesso. Tal posicionamento reforça a ideia de 

impulsividade e falta de controle no consumo dos indivíduos da amostra. 

O caráter impulsivo e compulsivo do binge drinking é encontrado nos discursos 

dos participantes quando afirmam que bebem demais pela empolgação do momento ou 

pelo impulso. O beber em excesso pauta-se na facilidade com que ocorre e na falta de 

controle e limites. Junto com as inibições e as dificuldades que são deixadas de lado, 

perde-se a noção do risco e do limite (o que será apresentado na próxima categoria). 

A partir do material coletado, é possível notar que o binge drinking se instala pela 

banalização existente do uso abusivo de bebida alcoólica. Perguntou-se, de modo 

geral, quais as situações que levavam os participantes a beber, e estes descreveram 

que os principais motivadores são as festas e o convívio com os amigos. Esse é o 

registro mais consciente e imediato ligado às motivações de beber. No entanto, quando 

indagados sobre situações internas que acompanham o binge drinking, ainda que 

surgissem respostas que confirmavam os aspectos festivos, foram evidenciados os 

conflitos e os sofrimentos psíquicos imbuídos no beber excessivo, como, por exemplo, o 

sentimento de inadequação social. A impressão que ficou foi a de que as pessoas que 

participaram da pesquisa não têm consciência clara do que as induz ao consumo 

excessivo. 

 

 

8.3.3 Percepção sobre o consumo excessivo e efeitos do binge drinking 

 

  

Nesta categoria são apresentados os resultados encontrados nos discursos dos 

participantes que dizem respeito à percepção que eles têm do consumo excessivo e 

dos efeitos do binge drinking. 
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TEMA SUBTEMA DISCURSO 

Efeitos 
psíquicos 

- Desinibição e 
espontaneidade 

- Estímulo, euforia 

Ent 2: Assim, acho às vezes eu estou em 
algum lugar, em alguma festa superanimada 
e legal e eu queria dançar de determinada 
forma. Isso já me aconteceu. Daí eu queria 
dançar em cima de uma mesa, mas algo em 
mim não me deixava, porque, afinal, qual é o 
sentido de se dançar em cima da mesa? Mas 
eu queria tanto que eu pensava que se eu 
estivesse mais alegre e que se as pessoas 
também estivessem mais alegres e soltas, 
quem sabe eu poderia fazer isso? É uma 
coisa boba, mas para mim está ligada a essa 
ideia de aproveitar ainda mais.  

Ent 4: Elétrica. Fico dançando e cantando. 
Não que com apenas uma dose eu já não 
faça isso, mas à medida que vou bebendo 
passo a me importar menos com as pessoas 
em volta, se estão me olhando, me 
analisando. Eu acabo me sentindo mais à 
vontade. Se eu não beber, eu também fico 
com sono, ela me estimula.  

Ent 6: Eu penso que quando exagero eu fico 
mais eufórico, parece que a visão fica 
atrasada, o reflexo diminui, é ficar em câmera 
lenta e eufórico ao mesmo tempo. Muito 
eufórico no momento em que o tempo está 
parando.  

Ent 7: Eu não acho que o álcool encoraja, 
mas que tira a inibição. O álcool apenas tirou 
alguma barreira que você tinha. É isso o que 
eu penso. 

Efeitos físicos - Visão atrasada 

- Reflexos lentos 

- Comprometimento da 
atenção 

- Dor de cabeça 

- Dormência nas 
extremidades do corpo 

 

Ent 7: Então, hoje eu sei o meu limite, eu sei 
até onde eu consigo beber sem estar 
extremamente “ressaquiado” no dia seguinte. 
Eu não lembro a última vez que passei mal. 
Em doses eu não sei falar qual é o meu 
limite, mas eu sei que quando eu paro de 
sentir meu nariz, eu sei que tenho de parar e 
investir na água. 

Ent 9: A questão é física, passo mal mesmo. 
Aí eu começo a só beber água e no final da 
festa eu estou bem. Acho que foram poucas 
vezes que eu tive de porre, de não lembrar, 
tive quando eu era mais novo. De causar 
brigas, acho que nunca causei. 

Ent 16: É uma questão de equilíbrio, 
pergunto para meu namorado se estou 
“legal”, eu vejo se a imagem atrasa, me olho 
no espelho. Eu vejo se minha cabeça está 
“caindo para trás”; sempre levanto, porque 
sentada às vezes não sente. Então, eu meço 
pelo o que estou sentindo fisicamente.   
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Ressaca - Sentimento de 
culpa/arrependimento 

- Estado melancólico 

- Cansaço 

- Mal-estar físico e 
indisposição 

Ent 1: Eu não consigo ter muito controle e 
isso tem um grande impacto financeiro 
também, porque quando eu vou pagar a 
conta é que eu me dou conta do quanto eu 
bebi. Então, eu não tenho muito esse 
controle do quanto eu vou beber, às vezes 
vem o limite do “você já bebeu demais”, mas 
isso ocorre bem poucas vezes em que estou 
alcoolizada e feliz, pois eu não penso muito 
na consequência ou algo do tipo. Esse 
pensamento não vem enquanto eu estou 
bebendo. Sei lá, fico muito feliz e muito 
animada e não tenho a percepção de que se 
eu continuar bebendo o meu estado pode 
piorar, que eu vou sair dessa alegria e 
extrapolar. 

Ent 8: Eu me sinto cansada, prefiro ir pra 
casa, deitar e dormir. Me arrependo mais das 
mensagens que mando, mas não fico 
pensando que não deveria ter bebido. 

Ent 19: [...] se não tivesse bebida, a galera 
não ia estar alto astral e depois se eu passo 
mal ou fico com muita ressaca eu penso “por 
que eu bebi ontem?”. 

Ent 20: E depois, no caso, o dia seguinte 
para mim é perdido, eu durmo o dia inteiro. 
Já houve vezes em que tive um 
arrependimento, hoje eu já aprendi a lidar 
com isso, se eu beber, eu sei qual será a 
consequência. 

Ent 7: O que me fez pensar na minha relação 
com a bebida é a ressaca do dia seguinte, 
principalmente, porque na hora é tudo muito 
legal, tudo muito bom, aquela sensação de 
desinibição, estar feliz e, no dia seguinte, 
aquela dor de cabeça. Então, é isso o que 
me faz pensar “hoje não dá para beber 

tanto”. 

Planejamento 
para beber 

- Preparação física, 
cuidados com a alimentação 

- Planejar como ir e voltar 
da festa 

- Expectativas sobre a festa 

Ent 14: Antes eu fico empolgada e tem toda 
uma preparação, eu tenho que estar 
descansada, bem hidratada e alimentada, é 
um preparo físico e psicológico.  

Ent 11: Antes de beber eu já faço uma 
preparação, no dia em que eu sei que vou 
beber, eu como bastante carboidrato, para 
não ficar tão ruim no próximo dia ou mesmo 
na balada. 

Ent 2: Antes de beber, depende do contexto, 
se eu vou para uma comemoração ou uma 
festa, já me vem na cabeça a ideia de que vai 
ser muito mais divertido se eu beber, vai ser 
mais legal, é uma conotação boa, eu já vou 
com a intenção de beber, principalmente se 
eu vou de carona, eu me organizo para isso. 
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Limite para 
parar de beber 

- Gasto financeiro 

- Passar vergonha 

- Percepção dos efeitos 
(físicos e psíquicos) da 
bebida. Ex: perder a 
consciência 

- Lei seca 

- Perigos de beber e dirigir 

- Percepção de 
risco/segurança 

- Desempenho físico 

- Emagrecimento 

Ent 13: Pela postura, eu acho. Nada que 
fique muito vulgar, escandalosa, que mude o 
tom de fala ou que faça alguma coisa que 
naturalmente eu não faria. E se eu vejo 
alguma pessoa relacionada com a profissão, 
eu não bebo. Nada que vá comprometer meu 
nome. [...] Eu acho que mudei muito minha 
[...] em relação à bebida alcoólica depois que 
sofri um acidente. Em 2006, minha irmã 
estava dirigindo e estávamos com algumas 
amigas no banco de trás e batemos em uma 
árvore. E por mais que não fosse eu que 
estivesse dirigindo, tinha vergonha de olhar 
para a mãe delas, porque sentia que era 
minha culpa. Hoje em dia eu, quando saio e 
tomo alguma coisa, eu vou de táxi.  

Ent 9: Eu sempre evito beber e dirigir. Eu fico 
com peso na consciência, porque já fiz isso e 
quase morri em acidente. E isso ficou em 
mim. 

Ent 11: Não dirijo quando eu bebo. Fiz isso 
uma vez, me arrependo até hoje, pois só me 
lembro de flashes, não me lembro de eu 
voltando, chegando, nada! Também depois 
disso nunca mais. Eu devia estar com 22 ou 
23 anos. Aquele dia eu passei bastante do 
meu limite. Estava bebendo para comemorar 
também. 

Ent 18: Hoje eu bebo muito mais cerveja. E 
eu bebia bem menos e ficava mais tonto, 
hoje meio que não tem um limite. Hoje eu 
bebo conforme a galera vai bebendo. Antes 
era bem mais limitado, por exemplo, acabou 
a garrafa, acabou. Hoje digamos que a 
quantidade é maior. O limite é algo que 
depende da situação. Teve semana passada 
uma comemoração e a galera foi para o bar 
beber, aí eu bebi muito mesmo, o meu limite 
foi ficar inútil, tiveram de ir me buscar. Mas 
quando é para sair em casais, por exemplo, 
aí a quantidade é menor. [...] Dinheiro ou se 
eu estou bebendo algo muito forte e já estou 
em um estado [...], é automático eu parar. 
Não consigo nem lembrar do estado, é 
aquele em que você não consegue nem 
lembrar no dia seguinte. 

Ent 14: O que me motivaria a parar de beber 
seria algo relacionado ao perder peso, 
começar a treinar nos finais de semana, acho 
que mais pela minha saúde mesmo. Ou se 
eu começar a namorar uma pessoa que não 
bebe, eu vou acabar não bebendo também. 

Apreciação da 
bebida 

 

- Gostar do sabor 

- Experimentar 
bebidas,sabores e marcas 

Ent 4: Eu gosto porque é doce no caso da 
vodca, porque refresca no caso da cerveja. 
Acho que é por isso. Não sei, eu nunca 
pensei nisso: o porquê eu gosto de beber. 
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 - Gostar de se sentir 
embriagado 

- Curiosidade em ficar 
alcoolizado 

 

Ent 9: Gosto porque eu acho gostoso, eu 
aprecio o sabor. [...] Eu tenho uma fantasia 
de querer experimentar alguma bebida 
diferente, bem conceituada, como um whisky 
de 25 anos ou vinho, sei lá, francês.  

Ent 6: Pelo gosto e não pela necessidade, a 
diferença do sabor, a mescla do álcool com o 
sabor. Estar alcoolizado não me agrada, é 
algo que prejudica as ações, o corpo.  

Ent 2: Gosto do efeito, me sinto bem sob o 
efeito do álcool, me sinto alegre e 
espontânea, mais do que eu sou. 

Ent 18: Gosto, porque me traz boas 
experiências, me deixa mais desinibido, eu 
consigo interagir melhor e me divirto mais. 
Ele é um facilitador. Com o tempo tenho 
aprendido que eu não preciso disso e fico 
mais espontâneo. 

Ent 16: Gosto. Porque ela me dá liberdade, 
me dá coragem, me traz alegria, coisas que 
no dia-a-dia não tem. É um modo de fugir do 
molde de pessoa que me fizeram seguir, de 
ser tudo “certinho”, pois eu não quis ser 
assim.  

Ent 10: [...] Eu ainda aprecio as mesmas 
coisas desde meus 14, 15 anos. Gosto de 
experimentar bebidas novas, de 
combinações. É mais como gastronomia 
mesmo. 

Ent 9: Quando eu tomo sozinho, eu gosto de 
comprar coisa boa. Então, sempre opto pela 
qualidade, é um momento que eu tenho para 
mim. Eu gosto de estudar um pouco sobre a 
produção do vinho, da cerveja, então, eu fico 
meio que estudando, relaxando, para tirar 
meu foco da faculdade, porque é muita 
cobrança – interna, dos pais, dos 
professores. 

 

QUADRO 03 - Percepção sobre o consumo excessivo e efeitos do binge drinking 

  

Ao descreverem as suas percepções da bebida alcoólica, a maioria dos 

participantes elencou os efeitos psíquicos que a bebida é capaz de causar, tais como a 

desinibição, a espontaneidade, a euforia e o entusiasmo. Esses efeitos, sentidos como 

positivos, agem como reforçadores do binge drinking. Por outro lado, existe a 

percepção de efeitos físicos negativos do consumo excessivo, tais como a visão 
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atrasada, a lentificação dos reflexos, o comprometimento da atenção, dor de cabeça, 

náusea e dormência das extremidades corporais.  

Outro tema que emergiu dos discursos foi a ressaca, evento que sucede o dia em 

que houve uma ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica. Ela é compreendida 

como um período em que o indivíduo sofre as consequências dos excessos cometidos. 

De acordo com alguns participantes, a ressaca é o conjunto de efeitos físicos e psíquicos 

de caráter negativo. Fisicamente, foi descrito um estado de mal-estar, cansaço, vontade 

de dormir, dores de cabeça e vômitos. Na esfera emocional, os participantes 

descreveram que entram em um estado de melancolia e tristeza, comumente 

acompanhado do sentimento de culpa e arrependimento por terem bebido tanto.  

Foi possível identificar que os discursos de alguns participantes apresentavam a 

culpa como sentimento de arrependimento por terem realizado ações sob o efeito do 

álcool, ações essas que no estado de sobriedade não realizariam ou que consideram 

inadequadas e erradas. Observa-se o paradoxo de buscarem no álcool a desinibição e 

o entusiasmo e, ao mesmo tempo, sentirem-se culpados e arrependidos pelo modo 

como se comportaram numa festa ou no bar. Isso mostra um componente mais 

profundo do inconsciente, de uma inibição em relação à imagem que o indivíduo tem de 

si, de suas possibilidades e limitações.  

Estando conscientes das consequências do abuso de bebida alcoólica, alguns 

participantes descreveram que costumam planejar as ocasiões em que vão beber 

excessivamente. Uma participante relatou que nos dias em que vai para a festa com 

seus amigos procura cuidar de sua alimentação, consome mais carboidratos, 

procura descansar durante o dia para poder aproveitar a noite e não costuma marcar 

compromissos para o dia seguinte à festa. Ela relatou que devido a tais 

planejamentos (e cuidados) a frequência com que prática o binge drinking diminuiu 

nos últimos dois anos. 

 O planejamento da festa também inclui os preparos que devem existir para que 

ela seja divertida e bem aproveitada. De acordo com alguns participantes, esses 

eventos são precedidos por um sentimento de empolgação, o qual serve de pano de 
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fundo para os planos da festa: que roupa vestir, como se maquiar, qual penteado e joia 

utilizar. O planejamento leva em conta a empolgação ligada ao contexto das 

comemorações, assim como as percepções das situações de risco que acompanham o 

uso abusivo de bebida alcoólica. 

 A reflexão sobre a relação estabelecida com a bebida alcoólica e o seu uso 

abusivo levou alguns participantes a assinalar quais os limites que os levam a parar de 

beber. Alguns nunca analisaram o próprio limite até o momento da entrevista, outros 

revelaram tê-los bastante claros e firmes, e outros ainda estão construindo a própria 

concepção. Duas pessoas assinalaram que o cuidado com o corpo é algo que limita o 

consumo de bebida alcoólica, já que a bebida é uma substância tóxica para o 

organismo, e seus efeitos adversos são capazes de comprometer o desempenho físico 

em esportes. Três pessoas relataram que o cuidado com seus corpos como, por 

exemplo, o objetivo de emagrecer e de melhorar o desempenho físico nos esportes, é 

algo que limita o consumo excessivo de bebida alcoólica.  

 O gasto financeiro é outro aspecto que limita a quantidade de bebida ingerida em 

uma noite. Três pessoas assinalaram que a bebida que consomem é paga com o 

dinheiro advindo do próprio emprego ou estágio, por isso controlam a quantidade que 

consomem e costumam planejar o quanto irão beber no decorrer da noite. No entanto, 

nem todos se atêm a esse fator. Por exemplo, uma pessoa relatou que não pensa no 

gasto financeiro que tem com a bebida em sua vida, que só sabe o quanto gastou ao 

chegar ao balcão do caixa. 

A maioria dos participantes assinalou que o limite do uso de bebida alcoólica é a 

exposição aos riscos que o beber em excesso promove, como, por exemplo, risco de se 

envolver em brigas, comportamento promíscuo, acidentes de trânsito e gravidez 

indesejada, assim como a preocupação em não agir de uma forma que comprometa a 

imagem deles diante dos outros, por atuarem de forma vergonhosa ou que possa fazê-

los se arrepender depois.  

Cerca de cinco pessoas relataram que procuram planejar como chegarão ao 

local da festa e como voltarão para as suas casas. Esta foi uma preocupação que 
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chamou bastante a atenção nos resultados, pois as pessoas que dirigem relataram 

que preferem ir com alguém que não vai beber ou ir de táxi até a festa do que beber e 

dirigir. A maior justificativa dada pela amostra foi a consciência do risco a que se 

expõem ao beber e dirigir, bem como a necessidade de cumprir a lei, que é intolerante 

com tal prática. 

 A partir do material coletado sobre as percepções deste grupo de jovens 

universitários a respeito do uso abusivo de bebida alcoólica, foi possível identificar a 

presença de dois discursos diferentes: um que é pautado no controle e na consciência 

do risco, que revela um posicionamento de que os jovens da pesquisa se mostrariam 

conscientes diante do próprio consumo excessivo, e outro que diz respeito ao caráter 

compulsivo do beber, motivado pela empolgação e pelo entusiasmo de ingerir bebida 

alcoólica em excesso. Essa prática mascara a insegurança e o sentimento de 

inadequação do jovem e sua necessidade de se fortalecer no contexto grupal, 

procurando a bebida como forma de sanar tais conflitos. Infere-se que em alguns casos 

o controle é eficiente, mas, provavelmente, na maioria dos participantes esta é uma 

declaração daquilo que é esperado ser o correto.  

 O binge drinking também foi justificado pela apreciação do consumo de bebida 

alcoólica. Tal apreciação foi descrita de duas formas distintas: uma ligada ao prazer 

gustativo e outra ligada ao prazer dos efeitos causados pela bebida. Onze pessoas da 

amostra afirmaram que gostam de beber por causa do sabor da bebida e pelo desejo 

de experimentar novas combinações, tipos e marcas. Nove pessoas afirmaram que o 

que mais gostam na bebida alcoólica são os efeitos que ela causa quando consumida, 

ou seja, a própria sensação de estar alcoolizado, que está relacionada ao caráter 

hedonista, ao entusiasmo proporcionado pelo consumo e às experiências positivas de 

consumo prévio. Destaca-se aqui o aspecto da procura do prazer e de sensações 

agradáveis. 
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8.3.4 Familiarização com a bebida 

 

 

Esta categoria apresenta as respostas que dizem respeito às primeiras 

experiências que o grupo da amostra teve com a bebida alcoólica e com as situações 

de excesso, seja no âmbito familiar ou no convívio com seus pares.   

 

TEMA  SUBTEMA DISCURSO 

- Primeiros 
contatos 

- 15/16 anos 

- Festas de 15 anos 

- Ingresso acadêmico 

- Com o(a) namorado(a) 

- Experiência negativa 

Ent 1: Eu acho que foi com cerca de 15 anos 
de idade quando eu comecei a beber. E meu 
primeiro porre foi com essa idade também, eu 
me lembro de que foi uma situação em que eu 
bebi bastante, geralmente eu bebia pouco, 
meus pais sempre cuidaram disso, me 
controlando bastante. Bebia às vezes com os 
amigos quando a gente saía, mas era bem 
menos frequente do que hoje em dia. Nossa, 
foram com 15 anos, faz tempo! 

Ent 6: Acho que foi com 16 anos. [...] Era 
exagerado, saía com meus amigos e enchia a 
cara mesmo, tomava de tudo, misturava cerveja 
e vinho, era a descoberta da bebida que falava 
mais alto do que o saber beber, a sensação de 
como é que é se sentir bêbado, o que se sente, 
como é que é. Além disso, a questão de estar 
com mais gente, com os amigos, isso 
influenciava muito.  

Ent 14: Eu devia ter uns 13 anos quando eu tive 
meu primeiro namorado. Ele era mais velho que 
eu e gostava de tomar umas cervejas, vinhos, e 
eu comecei a beber junto com ele em festinhas 
de colégio. Meus primeiros porres foram com 
essa idade. Meu pai sabia, porque eu chegava 
em casa mal e vomitava. Ele brigava comigo, 
mas não tanto. 

Ent 20: No segundo ano da faculdade, eu tinha 
18 anos. [...] Eu experimentava uma vez ou 
outra, até um dia, me lembro de que eu e um 
amigo não tínhamos habilidade social com 
garotas, nós éramos bem tímidos, e a gente se 
juntou com dois amigos dele e eles disseram 
que era só encher a cara que “ganharíamos” 
aquela habilidade. Aí a gente bebeu muito, 
ficamos extremamente desinibidos e chegamos 
a diversas garotas e vimos que era fácil. A partir 
daí a gente teve um padrão de bebida bem alto, 
porque a gente relacionou a bebida à 
desinibição. 
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- Visão 
familiar do 
consumo de 
bebida 
alcoólica 

- Consumo moderado de 
bebida alcoólica 

- Presença da bebida no 
ambiente familiar 

- Preocupação com o 
consumo excessivo ou 
omissão 

- Intolerância à bebida 
alcoólica e ao consumo 
excessivo 

Ent 2: Moderado, não é excessivo. Nunca 
aconteceu na minha vida de ver meus pais “fora 
da casinha”, de ver eles bêbados ou passando 
mal. Minha mãe diz que é fraca para a bebida e 
se cuida com isso. 

Ent 3: O álcool sempre esteve presente, 
sempre teve bebida em casa, mas quando digo 
isso me refiro a uma caixinha de cerveja na 
geladeira para o churrasco ou uma garrafa de 
vodca para a caipirinha do almoço de domingo. 
Então, a presença do álcool na minha casa 
sempre foi algo natural, no sentido de que 
existia, mas que não fazia parte 
frequentemente. Nunca eu vi nenhum problema 
com relação a isso, nunca vi meu pai beber de 
forma excessiva e nem minha mãe, nunca os vi 
alcoolizados.  

Ent 9: Meus pais são descedentes de 
japoneses, eles têm déficit de enzimas, então, 
eles passam muito mal bebendo. Mas eles não 
veem pelo lado ruim. Meu avô sempre bebeu 
bastante, não no sentido de alcoólatra, mas 
sempre foi animado. Então, minha mãe tem 
uma visão muito boa, ela acha bom eu ter 
puxado esse lado apreciador do pai dela. Antes 
dos 18 anos, dava problemas, mas era pela 
idade. Eles julgam mais o cigarro do que a 
bebida. Então, foi pior para eles descobrir que 
eu fumava do que bebia. Eles mais chamavam 
a atenção, porque eu não dirigia e como não 
dava trabalho para ninguém, não era nada 
pesado. Se eu peço para meu pai comprar 
alguma coisa para mim, ele vai e compra. Mas 
meus pais não bebem, até pela questão física. 

Ent 3: O consumo excessivo é visto como algo 
péssimo. Eles condenam esse tipo de 
consumo, eu imagino que eles pensam como 
eu, que o álcool deve ser consumido de uma 
forma adequada e responsável. Eles sabem 
que eu bebo, mas não o quanto, então, as 
poucas vezes que eu extrapolei eles nunca 
souberam. 

Ent 16: Eu acredito que sim, pode estar 
relacionado com o perigo também, mas o que 
ela demonstra mais é sobre ser errado, imoral. 

Ent 10: Não sei, nunca cheguei a conversar 
com eles sobre as vezes que eu bebi demais. 
Acredito que não é algo muito relevante para 
eles, porque se fosse eles teriam me 
perguntado. Sei que não aceitam, consideram 
um comportamento errado. 

 

QUADRO 04 – Familiarização com a bebida 
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Os dados permitem compreender que existe um grupo de motivações e 

posicionamentos bastante distintos entre si que integram as percepções que os jovens 

possuem com relação ao próprio binge drinking. A média de idade da primeira 

experiência com a bebida na população da amostra foi de 16 anos de idade, mas 

algumas pessoas relataram que tiveram seus primeiros contatos com a substância aos 

13 anos. De forma geral, o álcool foi incorporado na vida e no cotidiano da amostra por 

volta dos 18 anos de idade, acompanhando o ingresso na vida acadêmica, que 

favorece esse tipo de consumo devido às festas universitárias e trotes presentes em tal 

contexto. Alguns participantes do estudo descreveram que as suas primeiras 

experiências com a bebida foram acompanhadas de muito excesso e falta de limite e, 

por causa disso, elas foram descritas como sendo negativas e marcantes.  

O consumo acontecia longe do convívio familiar e era justificado pela curiosidade 

e pelo caráter transgressor. Ao compararem a forma como consumiam bebida 

inicialmente com o consumo atual, alguns participantes relataram que com o passar do 

tempo, com as experiências e com uma relação mais próxima com a substância, 

puderam descobrir seus limites e as percepções do risco do beber excessivo, o que 

acarretou o controle do consumo.  

Outro importante dado a ser elencado é a influência que a visão familiar do 

consumo de bebida alcoólica exerce sobre o consumo dos jovens da amostra. Algumas 

pessoas relataram que o álcool faz parte do ambiente familiar desde muito cedo: é 

comum ver os pais bebendo e beber junto com eles. Mas o excesso não é algo que faz 

parte deste contexto. A maioria dos participantes relatou que o beber em excesso é 

algo que seus pais abominam, portanto, é recriminado e não aceito no ambiente 

familiar. Por outro lado, duas pessoas relataram que a problemática da bebida alcoólica 

nunca foi um assunto discutido em suas casas.  

Uma participante relatou que sua mãe a proíbe de beber, principalmente pela 

religião que a família segue. Tal proibição é encarada pela jovem como algo negativo, 

pois ela não se identifica com as crenças de sua família. Tal jovem relatou que quando 

viaja com o namorado e se afasta de sua mãe, costuma ingerir grande quantidade de 

bebida. Outra participante relatou que quando era mais jovem costumava se rebelar 
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contra os ensinamentos e orientações que tinha de seu pai e costumava beber muito, 

chegava em casa alcoolizada, vomitava e passava muito mal. Ela relatou que seu pai 

não brigava e nem repreendia seu comportamento para não incentivá-la a beber como 

forma de rebeldia.  

Foi possível observar que, ainda que os participantes afirmassem que seus pais 

não influenciavam a forma com que bebem atualmente, em seus discursos foram 

encontrados indícios da influência da visão familiar sobre a bebida no consumo 

excessivo, tanto no próprio ato de beber (quantidade, ocasiões e tipos de bebida) 

quanto nas percepções que possuem com relação a ela (percepção de segurança e 

risco, por exemplo). A partir dos discursos, foram identificados dois movimentos 

distintos: um que aponta para a familiarização com a bebida, pautado na 

permissividade e naturalidade do consumo de bebida alcoólica, e outro em que o 

consumo de álcool aparece como sinal de autonomia por meio do enfrentamento em 

relação aos pais.  

 

 

8.4 Análise do material projetivo gráfico e associativo 

 

 

Foi solicitado aos participantes da pesquisa que representassem em forma de 

desenho o significado que a bebida alcoólica tinha na vida deles e foi pedido que 

contassem uma história com relação ao desenho realizado. Como a solicitação foi 

sobre o beber em geral, não necessariamente apareceram temas condizentes ao 

consumo excessivo. Os desenhos com suas histórias foram agrupados em categorias 

conforme os temas emergentes, sendo que quatro das cinco categorias trouxeram o 

elemento socializante que a bebida possui. As categorias elaboradas foram cinco: “o 

álcool é uma escolha”; “bebendo em família”; “álcool para relaxar”; “na mesa do bar”; e 

“na balada”. De cada categoria extraem-se algumas metáforas a respeito do álcool, em 

função dos conteúdos simbólicos do material. 
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O álcool é uma escolha  

 

 

Três pessoas desenharam que o significado do consumo de bebida alcoólica é 

visto como uma escolha que possui consequências (boas ou danosas). O entrevistado 17 

representou uma cena em que havia duas garrafas, uma de refrigerante e outra de 

cerveja, e desenhou um rapaz que escolhia a cerveja. A entrevistada 13 desenhou uma 

porta entreaberta, de onde era possível visualizar uma garrafa de uísque sob a mesa. Ela 

intitulou o desenho de “A fuga” e descreveu que o beber é uma decisão, que a pessoa 

entra pela porta e encara a escolha de beber. Já o terceiro desenho deste grupo revelou 

um diagrama, no qual a pessoa que beber excessivamente acaba indo para o hospital 

por causa de seus excessos e perde a possibilidade de aproveitar a noite com seus 

amigos. Encarar o significado da bebida ligado a uma fuga evidencia o que foi visto nas 

entrevistas. O entrevistado 17 revelou uma escolha simples diante da bebida. Já a 

entrevistada 13, apesar de referir o tema da escolha, denomina o seu desenho de “A 

fuga”. Nele é evidenciado o movimento de fuga, possivelmente indicando a dificuldade do 

confronto com os complexos. Há algo valioso na apresentação da garrafa no desenho, 

pois nela é depositada a ilusão de encontrar a luz e a claridade, assim como a busca de 

sentido na vida, uma busca do espírito. O último desenho da categoria (entrevistado 6) foi 

além e mostrou os efeitos danosos da escolha de beber, que interfere com os principais 

motivadores apontados nas entrevistas – a diversão e a socialização. A história contada 

pelo participante evidenciou dois sentimentos: o prazer e os riscos ligados ao consumo 

excessivo de bebida. Aqui pode-se analisar a sombra do narrador, ou seja, ao mesmo 

tempo em que ele sente o prazer e desfruta da diversão, sentimentos de solidão e de 

insegurança são ocultados. Também aparece o risco e a divisão entre o que se sente por 

escolha consciente e motivações inconscientes. 

 

Metáforas inferidas nesta categoria: 

• o álcool é uma fuga 

• o álcool é prazer 

• o álcool é um tesouro 
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Bebendo em família 

 

 

Três pessoas representaram o significado da bebida alcoólica em suas vidas 

como ligado ao consumo familiar. Os três desenhos revelaram aspectos positivos que a 

bebida pode ter, tais como a interação familiar e o momento de descontração e reunião. 

Duas participantes desenharam seus pais e descreveram o domingo em seu contexto 

familiar, referindo o aconchego, o alimento e o ambiente matriarcal. O entrevistado 11 

representou a si mesmo com o filho em um dia de domingo, no qual ele tomava uma 

cerveja enquanto seu filho brincava ao seu lado na piscina. Neste desenho, a bebida 

possui caráter favorável e positivo, muito incorporado ao prazer e ao lazer. O pai é 

representado distante de seu filho, mas na história ele afirma ser esta uma 

oportunidade de convívio familiar. Mais uma vez a bebida aparece relacionada ao 

aspecto matriarcal característico do consumo excessivo de substância. É possível inferir 

que indique um aspecto regredido, infantil, dos desejos associados à bebida. 

 

Metáforas inferidas nesta categoria: 

• o álcool é prazer 

• o álcool é aconchego 

 

 

Álcool para relaxar 

 

 

Duas pessoas representaram que o significado da bebida alcoólica estaria 

relacionado a um momento de relaxamento, no qual estariam afastadas de seus 

afazeres e responsabilidades cotidianas. Ambas se desenharam em uma praia, sendo 

que o entrevistado 9 desenhou a si mesmo sozinho e remeteu o desenho a uma viagem 

que fez com alguns amigos, a primeira viagem que fez sem seus pais; já o entrevistado 

19 desenhou uma viagem que pretende fazer com seus amigos no próximo verão e 

representou-se acompanhado deles. Neste agrupamento, há a contraposição entre o 
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trabalho/estudo do dia-a-dia e a natureza/viagem (estando sozinho ou com amigos). O 

álcool remete à ideia de desprendimento dos pais e à busca de liberdade, 

caracterizando o movimento que o jovem realiza para adquirir sua independência, 

entrando em contato com novas experiências e sensações. Esses dois desenhos 

revelaram o aspecto matriarcal e o caráter afetivo ligado ao consumo de bebida por 

meio da interação social e do convívio com os amigos.  

 

Metáforas inferidas nesta categoria: 

• o álcool é uma viagem 

• o álcool traz liberdade 

 

 

Na mesa de bar 

 

 

Dois participantes desenharam e contaram histórias que aconteceram em torno 

de uma mesa de bar. O entrevistado 15 desenhou e relatou uma situação na qual 

conheceu uma garota com a qual queria se relacionar. O cenário no desenho e na 

história são cercados de elementos ligados ao erotismo, ao desejo, ao ciúme e à 

sexualidade. O entrevistado 21 desenhou o bar que costuma ir após um dia cansativo 

de aula. A mesa do bar, de acordo com os participantes, representa a interação e o 

encontro com outras pessoas importantes. É um lugar que, mesmo próximo do 

trabalho e da faculdade, é capaz de afastá-los da rotina e das responsabilidades 

cotidianas. Aqui se confirma o aspecto do relaxamento proporcionado pela bebida 

alcoólica (mencionado nas entrevistas): a bebida é encarada como a quebra dos 

padrões, o afastamento das responsabilidades e a possibilidade de se estabelecer 

novas relações. 

 

Metáforas inferidas nesta categoria: 

• o álcool é um encontro 
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• o álcool é erotismo 

• o álcool é prazer (contra o dever) 

 

 

Na balada 

 

 

Dez pessoas desenharam a “balada” como o cenário que comporta o significado 

do álcool em suas vidas, ou seja, o entusiasmo, a diversão, a reunião com amigos e a 

interação com desconhecidos, a dança, a música e até o consumo de outras 

substâncias psicoativas foram os elementos que delimitaram o sentido que a bebida 

possui para este grupo. O álcool é descrito como um facilitador para as pessoas se 

“soltarem mais”, como uma importante ferramenta para conhecer outras pessoas e até 

mesmo para fazer com que aquele que está bebendo passe a se sentir mais adequado. 

Mesmo que parte significativa da amostra tenha desenhado a festa, cada um deu a ela 

diferentes significados para o uso de bebida alcoólica em determinado contexto. Cinco 

pessoas desenharam a festa como um lugar de interação social, de diversão, e a 

bebida como um integrante deste espaço; a festa sem a bebida não teria nenhum 

sentido de acordo com essas pessoas. O desenho e a história da entrevistada 16 

revelaram o caráter hedonista do consumo excessivo de bebida alcoólica, assim como 

a excitação e a amizade envolvida neste contexto. Três pessoas indicaram que o 

significado da bebida alcoólica também está relacionado ao espaço da festa, mas 

consideraram a bebida como um facilitador, ou seja, a bebida é que permite que a 

pessoa “seja ela mesma”, que se sinta mais adequada e que se solte mais, perdendo 

suas inibições, medos e desconfortos, para que ganhe autoconfiança. O álcool é uma 

celebração e um agregador. A entrevistada 14 desenhou a si mesma sozinha, sentada 

em um balcão de bar tomando um drink. Relatou que o desenho representa ela própria 

e a sua relação com a bebida: como gosta de sair e de se embriagar, a bebida acaba 

sendo uma atividade de lazer e está relacionada à sua busca por um namorado. A 

análise do material projetivo e associativo da participante revelou que, para ela, a 

bebida alcoólica está relacionada à sua busca e ao seu desejo de se relacionar 
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afetivamente, de viver um romance. No entanto, em seu desenho a bebida é rotulada 

como um veneno, ou seja, para conseguir encontrar um amor terá que ingerir algo que 

lhe fará mal. Este desenho indica a discrepância entre aquilo que é ideal e o real. A 

partir dos desenhos e de suas histórias, foi possível perceber que o álcool é encarado 

como facilitador social, fonte de entusiasmo e desinibição, ao mesmo tempo em que 

são assinaladas as dificuldades subjacentes, como o sentimento de solidão, de 

inadequação, a falta de autoconfiança e o desejo de encontrar parcerias, tendo as 

expectativas muitas vezes frustradas. 

 

Metáforas inferidas nesta categoria: 

• o álcool é uma celebração 

• o álcool é veneno 

• o álcool promete encontros amorosos 
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9. DISCUSSÃO 

 

 

O consumo excessivo de bebida alcoólica acompanha os homens há muito 

tempo, não é exclusivo da contemporaneidade. Suas consequências são danosas, 

assim como sua disseminação é ampla, e ele está enraizado em diferentes contextos e 

culturas. Contudo, mesmo com a familiaridade ancestral da humanidade com a 

substância alcoólica, o tratamento para essa problemática continua sendo difícil, assim 

como o controle do consumo excessivo, que encara dificuldades e barreiras. É 

necessário compreender a relação estabelecida entre o usuário e a substância e neste 

estudo foi possível identificar as percepções, motivações e fantasias que um grupo de 

jovens universitários possui em ralação ao seu próprio consumo excessivo de bebida 

alcoólica e a prática do binge drinking.  

Os dados coletados revelaram que o binge drinking e o uso abusivo de álcool 

estão relacionados em primeira instância com o caráter dionisíaco, ou seja, com o 

hedonismo ligado à bebida. O material projetivo e associativo (desenhos e histórias) 

indicaram uma permissividade muito grande em relação ao consumo de bebida 

alcóolica, sendo que os participantes, em sua maioria, associam a bebida a 

sentimentos positivos e recordam momentos prazerosos com os amigos e com a 

família. Sabe-se que o consumo de bebida gera a sensação de relaxamento e alívio de 

tensão, assim como na sua fase inicial de ação atua como estimulante do Sistema 

Nervoso Central, apesar de ser considerada uma substância depressora (NIEL; 

JULIÃO, 2006). Os resultados apontados pelos dados da pesquisa revelaram que os 

jovens da amostra associam o uso de álcool à sensação prazerosa de euforia e 

relaxamento ocasionada pela bebida. 

Além disso, o contexto em que ocorre o consumo – marcado pela socialização, 

pela interação, pelas comemorações e pelas festas – revelou ser bastante influente no 

uso abusivo de bebida alcoólica. Assim como os rituais dionisíacos, que eram movidos 

pelo impulso da intoxicação, as baladas atuais são influenciadas pelo mesmo estímulo. 

Dioniso é o deus do vinho, do êxtase inebriante, das festas e dos estados alterados de 
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consciência (RIBEIRO, 2012) e representa metaforicamente esse aspecto do consumo 

excessivo de álcool e do binge drinking. A análise estatística dos resultados, que 

identificou uma tendência de que pessoas que consumiam maior quantidade de bebida 

apresentavam menores traços depressivos, pode ser associada ao entusiasmo 

promovido pela bebida alcoólica, ainda que se possa considerar que pessoas 

deprimidas saem menos em grupo e, portanto, bebem menos. 

A natureza dionisíaca também remete à metamorfose. Zoja (1992) aponta que tal 

aspecto se faz presente no amadurecimento do jovem, quando este passa da infância 

para a fase adulta. Frankel (1998), Jung (1907/2011) e Levinson (1978) apontaram que 

o jovem amadurece mediante diferenciação e separação de seus pais, para que a sua 

psique se transforme e seja consolidada a sua identidade. Os resultados da pesquisa 

apontaram que o consumo excessivo de bebida alcoólica remete à sensação de 

liberdade, à possibilidade de “ser livre” daquele papel que o jovem usualmente adota no 

convívio familiar. Nos desenhos e histórias, a bebida remeteu à ideia de liberdade ao 

ser associada a viagem e a festa, e nas entrevistas, tais aspectos foram identificados, 

principalmente na de número 16. A jovem entrevistada relatou que o seu consumo 

excessivo está associado à liberdade do convívio familiar. Ela costuma beber apenas 

nas ocasiões em que viaja com seu namorado e que está longe de sua mãe, pois se 

sente controlada e sufocada pelas responsabilidades que tem em casa.  

Alguns participantes apontaram que o abuso de álcool e a prática do binge 

drinking foram intensificados no ingresso acadêmico. As festas e os trotes foram rituais 

que os iniciaram no grupo e na vida acadêmica, marcando a passagem do estudante 

escolar para o estudante universitário.  

Silveira (1995) aponta que a chegada da juventude constela o dinamismo da 

alteridade, que contrapõe os dinamismos parentais, e que tal período é marcado por 

conflitos, frustrações e tensões. Nessa fase, são confrontados, desafiados e 

transgredidos os referenciais parentais, que em outro momento eram considerados 

verdades absolutas, e novos papéis podem ser experimentados, a fim de se esboçar a 

identidade adulta (RIBEIRO, 2012). Ocorre a ativação do arquétipo do herói, que 

impulsiona o jovem para fora da esfera matriarcal (OLIVEIRA, 2005). Percebe-se, no 
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entanto, que a regressão ocasionada pelo beber excessivo domina o jovem, 

aprisionando-o justamente na esfera matriarcal do prazer.  

Do mesmo modo que heróis desafiam o métron (a medida no mundo mítico 

grego), o jovem desafia os seus limites e tenta superar suas dificuldades. O abuso de 

bebida foi identificado por alguns participantes como uma forma de superar o 

sentimento de inadequação. Tal aspecto é sustentado pela fantasia de que a bebida dá 

coragem e segurança quando é consumida. No entanto, essa tentativa de superação é 

defensiva e sintomática, o que seria anti-heroico em última instância. Nos discursos e 

no material associativo coletados na pesquisa, surgiu a metáfora da bebida como uma 

fuga da condição atual do indivíduo, seja de um problema, de um desconforto ou de si 

mesmo. Este dado indica a angústia presente frente à exclusão, à inadequação e à 

impossibilidade de cumprir as demandas exigidas pelo meio social.  

O complexo de inferioridade é comum em nossa sociedade e está associado a 

uma enorme dor psíquica. Indivíduos que sofrem desse complexo tendem a uma 

compensação excessiva – vulnerabilidade narcísica, perturbação na autoestima. Ele 

envolve a questão do quanto o sujeito está consciente ou inconsciente do seu próprio 

valor ou do valor que dá a si mesmo, como o indivíduo se avalia enquanto pessoa. De 

acordo com Jacoby (2010), não é o ambiente que impõe expectativas, mas as próprias 

ideias inconscientes autônomas que são projetadas no ambiente – demanda de ser 

adequado, feliz, bonito, espontâneo. Consiste em um sentimento, e no medo que o 

acompanha, de parecer “desprezível” diante de si e do olhar dos outros. Há de se 

pensar se a cultura do consumo não traz consigo uma condição de insatisfação a ser 

preenchida, que pode levar o indivíduo a permanecer em um estado de angústia 

quando não satisfaz seus desejos por completo.  

É natural que o indivíduo queira proteger o frágil senso de si do julgamento 

desvalorizador dos outros. Diante disso, são mobilizadas estratégias defensivas que 

atuam consciente e inconscientemente. A pessoa adota a persona, a fim de proteger ou 

esconder os traços de si. É uma tentativa de mostrar para o mundo aquilo que deseja 

ser. Observa-se que o medo da rejeição, do desvalor e da exclusão pode afetar a 

autoestima e tem impacto na necessidade do indivíduo de pertencer a algo (JACOBY, 
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2010). Tal característica pode ser identificada nos discursos dos participantes, ao 

associarem a bebida a um facilitador que auxilia na expressão de uma postura que 

desejam adotar. Embora frequentem festas e baladas com o propósito de interagir, 

notou-se que a relação construída nesses espaços é muito frágil e parece camuflar um 

estado de desamparo, numa busca de se pertencer a algo ou de se conectar a alguém 

a qualquer preço.  

Diferentes autores (ZOJA, 1992; PALOMO, 2009; OLIVEIRA, 2005) apontam que 

as substâncias psicoativas atuam “diluindo” a consciência, comprometendo a atividade 

egoica em detrimento do desejo. A maioria dos participantes afirmou ter controle sobre 

seu consumo e souberam identificar os riscos do uso abusivo e da prática do binge 

drinking, apresentando um discurso parcialmente consciente. Entretanto, foram 

observadas facetas dos discursos e projeções que denotaram a falta de controle ao 

consumirem álcool. Elas eram reveladoras de complexos inconscientes ao descreverem 

as situações de risco em que os entrevistados estiveram envolvidos e a perda do 

controle diante da supremacia do efeito da bebida alcoólica.  

Uma participante (entrevistada 8) retratou em seu material projetivo e associativo 

a festa do seu aniversário. Na história, ela descreve o ambiente da festa e fala da 

namorada do seu primo, que não estava bebendo e que queria ir embora. É possível 

inferir que tal figura represente a contraparte do acting out compulsivo, como se sua 

sombra entediada e cansada fosse o resgate via recolhimento. 

O falso controle, pautado no discurso do politicamente correto, revelou uma 

ilusão da percepção do risco, já que a atuação é diferente do discurso claro e articulado 

na instância egoica. Observa-se a força do sintoma frente a tais declarações defensivas 

e ilusórias da consciência. Tal aspecto evidencia o que Oliveira (2005) chama de hýbris 

da consciência, ou seja, o perigo de ultrapassar o limite. Cometer e permanecer no 

excesso coloca o indivíduo em situação de risco. De acordo com a autora, os jovens em 

situações similares não percebem a autonomia do inconsciente, pois o desejo egoico 

de ultrapassar a medida acarreta a não liberdade e a possessão pelo sintoma, uma vez 

que o homem não é livre frente à autonomia do inconsciente. Santos (2008) afirma que 

a busca intensa pelas sensações de prazeres efêmeros marca o comportamento de 
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muitos jovens e que o envolvimento com substâncias psicoativas é um entre os vários 

comportamentos característicos da unilateralidade do arquétipo do puer na juventude. 

Isso porque alguns traços marcantes do puer, como “compulsão, impulsividade, falta de 

limites, arrogância e atração pelo risco” (SANTOS, 2008, p. 93), estão vinculados ao 

quadro de dependência química.  

O binge drinking é um comportamento compulsivo de ingerir grandes 

quantidades de bebida alcoólica em um curto período de tempo. Apesar de a 

quantidade de pessoas que bebem não ter aumentado no país entre os anos de 2006 e 

2012, observou-se pelo II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LARANJEIRA, et 

al., 2013) que as pessoas que bebiam passaram a beber ainda mais, principalmente as 

mulheres. Pode-se observar nas respostas dos participantes que eles atribuíram o 

significado da bebida de forma geral à socialização, ao entusiasmo, à alegria e à 

impulsividade. Em contrapartida, ao serem questionados sobre as ocasiões em que 

praticam o binge drinking, revelaram que a tristeza, a inibição, a busca de uma fuga e a 

insegurança influenciam o consumo excessivo. É possível, portanto, inferir que a 

impulsividade e o excesso que marcam o binge drinking surjam como sintoma 

compensatório de um estado de sofrimento psíquico, o qual nem sempre é consciente.  

Uma participante relatou que após uma experiência traumática que teve 

envolvendo o abuso de bebida alcoólica a sua relação com o álcool mudou. Ela sofrera 

um acidente de carro, no qual outras pessoas ficaram feridas e ela se machucou 

gravemente. Este fato fez com que refletisse e ressignificasse a bebida em sua vida. O 

sintoma da compulsão passou a ter outro sentido para ela. Experiências dessa natureza 

podem levar o indivíduo a adotar uma atitude diferente, com maior participação 

consciente nas escolhas feitas e reconhecimento de fragilidades. 

Zoja (1992) descreve que nos rituais de passagem das sociedades tribais que 

marcam a transição da infância para a juventude experiências iniciáticas ritualísticas 

atuam como continente para o amadurecimento dos jovens. Eles ultrapassam o trauma 

para se tornarem adultos. O autor aponta que na sociedade contemporânea faltam rituais 

de passagem que marquem essa transição. O abuso do álcool e de outras substâncias 

psicoativas ocorre atualmente de maneira des-ritualizada. Faltando-lhe propósito, o 
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consumo pode precipitar para o fundo, crescendo cada vez mais e em velocidade 

ascendente, sendo que o consumo de substâncias psicoativas parece estar integrado ao 

modelo consumista que segue o padrão maníaco e compulsivo (ZOJA, 1992).  

Na pesquisa, foi possível identificar a força que a compulsão tem frente à 

decisão consciente. O padrão maníaco passa a ser um modelo arquetípico que 

impossibilita o homem moderno equilibrar a si mesmo. A compulsividade, caraterística 

do binge drinking, pode ser entendida do ponto de vista psicodinâmico como um 

sintoma inconsciente, que surge por meio da compensação advinda da dificuldade de 

assimilar os conteúdos da sombra, tais como a solidão, a inadequação, a vergonha, o 

fracasso, a culpa e o medo da exclusão. 

A bebida atenua, por um tipo de anestesiamento, o sofrimento psíquico do 

indivíduo, mas apenas momentaneamente. Então, a psique é tomada pela impulsividade, 

que faz com que o jovem atue conforme os mandamentos de seus desejos de satisfação 

e das exigências do meio. A emergência do símbolo “ter um copo de bebida na mão” 

torna-se bastante representativa do estado descrito. Essa imagem foi evocada por duas 

participantes e chamou a atenção por ser uma metáfora para a evasão de sentimentos 

de insegurança e inadequação. Seria o símbolo revelado pelo sintoma. 

O binge drinking surgiria para compensar a condição interna de falta e 

insegurança. A metáfora do “copo na mão” simboliza a necessidade de contenção do 

sofrimento e da angústia psíquica, assim como pode simbolizar o desejo de beber da 

essência da vida – do se relacionar, de viver os desejos e os sonhos.  

O significado que alguns participantes atribuíram para a bebida na pesquisa diz 

respeito ao sentido e apreensões que possuem com relação ao próprio julgamento de 

si. Foram observadas suas personas, suas projeções e seus aspectos sombrios e é 

possível inferir que em nome de seus desejos mais íntimos procuram beber do cálice da 

vida, buscam no fundo do copo o seu valor e a sua fruição. A problemática se instala na 

maneira como tentam realizar tais objetivos, pois o consumo abusivo e o binge drinking 

são comportamentos de risco e podem levar à instalação do quadro da dependência. 
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A pesquisa revela a incoerência, a banalização e o aspecto regressivo com 

relação ao abuso de bebida e o quanto a vida pode se tornar penosa e difícil de ser 

vivida. A dificuldade de simbolizar o sofrimento psíquico é traduzida na banalização do 

consumo. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho teve o intuito de investigar o binge drinking e o consumo 

excessivo de bebida alcoólica entre jovens universitários por meio do relato destes. A 

investigação procurou compreender o sentido que o comportamento de beber em 

excesso possui para um grupo de jovens universitários empregando pressupostos da 

Psicologia Analítica.  

Apesar de não focar no quadro de dependência química, a presente pesquisa se 

relaciona com tal área estudos, pois diz respeito a um padrão de abuso de substância 

psicoativa que é capaz de acarretar riscos para aquele que o pratica.  

No Brasil, existem distintos grupos de pesquisadores que investigam o fenômeno 

das dependências químicas (tais como Ronaldo Laranjeira e Ilana Pinsky), entre os 

quais estão aqueles que se embasam na Psicologia Analítica (como Dartiu Xavier da 

Silveira, Maria Paula de Oliveira, Marcelo Ribeiro, Vitor Palomo, entre outros). No 

entanto, são escassas as publicações sobre o binge drinking, principalmente a partir da 

perspectiva psicodinâmica e, particularmente, na população universitária. Dada a 

relevância clínica do comportamento abusivo e os resultados obtidos com a amostra 

pesquisada, reforça-se a necessidade de tais pesquisas.  

O método da pesquisa mostrou-se um caminho promissor para investigar o 

objeto do estudo. A busca por compreender os aspectos motivacionais, percepções e 

fantasias por meio da entrevista e do material projetivo e associativo foi realizada com 

sucesso, mas não foi possível encontrar significância estatística na relação 

estabelecida entre o padrão de beber e os aspectos do neuroticismo (EFN X AUDIT). 

O estudo foi uma oportunidade para os jovens da amostra poderem refletir sobre 

o próprio consumo e observou-se que não costumam fazê-lo. Alguns participantes 

relataram nunca terem pensado sobre a sua relação com a bebida alcoólica até o 

momento da pesquisa nem terem refletido sobre as motivações para beber e a 
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importância disso em suas vidas. Um trabalho com outras populações e entrevistas em 

profundidade poderia ampliar a compreensão do tema pesquisado.  

Os resultados da pesquisa indicaram que, para o grupo de jovens universitários 

entrevistados, existem percepções positivas e negativas com relação ao abuso de 

bebida alcoólica e a prática do binge drinking. A leitura do material projetivo e das falas 

permitiu identificar a contradição existente entre o discurso das percepções conscientes 

e os fatores motivacionais inconscientes. Conscientemente, o consumo de bebida está 

relacionado à festa, à empolgação e ao entusiasmo, enquanto que, inconscientemente, 

a prática do binge drinking remete a uma situação de desconforto interno, relacionado 

entre outros fatores ao conflito presente entre a persona e a sombra, entre aquilo que 

desejam ser e o que podem ser.  

O consumo excessivo de bebida alcóolica atua como continente para a dor 

psíquica experimentada no amadurecimento e no desenvolvimento da personalidade, 

oferecendo sensações prazerosas. Observou-se que a utilização do álcool pode 

atenuar a percepção do sofrimento psíquico, que envolve sentimentos ligados à 

tristeza, à inadequação social e à baixa autoestima.  

Os discursos e o material associativo possibilitaram destacar a imagem simbólica 

que os indivíduos têm da bebida alcoólica, denotando alguns complexos envolvidos no 

abuso do álcool. Observou-se que do ponto de vista psicodinâmico o binge drinking 

surge, em parte, como comportamento compensatório da angústia frente à condição de 

desamparo existencial.  

O material coletado possibilitou a compreensão do sentido dado ao binge 

drinking e ao beber excessivo, assim como um entendimento sobre a forma com que os 

jovens se sentem em relação a si mesmos. Apesar da aparente obviedade de alguns 

resultados encontrados, este estudo mostrou-se importante ao corroborar que o 

consumo excessivo de bebida alcoólica e o binge drinking não podem ser 

compreendidos como um comportamento isolado, mas como um importante dado 

analítico do estado psíquico do jovem em transformação e construção da identidade.  
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Os resultados obtidos foram além da expectativa da pesquisadora, revelando um 

aspecto mais profundo da psique e o quanto o comportamento do beber em excesso é 

uma representação do que os jovens vivenciam sobre a construção de si mesmos. O 

binge drinking é um comportamento nocivo, capaz de colocar o jovem em risco, mas 

sua sintomatologia pode abrir acesso à compreensão de aspectos não conscientes a 

serem integrados.  

A pesquisa buscou instigar o interesse acadêmico sobre o tema do binge 

drinking, na expectativa de que estudos futuros possam investir na coleta de dados 

estatísticos para estabelecer possíveis significâncias, por exemplo, entre o fator de 

Neuroticismo e o padrão de consumo. Para ampliar o estudo sobre o tema, futuras 

pesquisas poderão estabelecer uma comparação sobre o padrão de consumo entre 

distintos gêneros e verificá-lo em diferentes populações, como, por exemplo, em cursos 

de graduação diversificados e em faculdades particulares e públicas, assim como 

realizar um estudo longitudinal que acompanhe o jovem universitário ao longo de sua 

vida acadêmica, investigando o padrão de consumo durante esse período.  

Com respaldo nesses trabalhos acadêmicos a psicologia clínica se beneficiaria 

com um instrumento clínico de investigação da problemática cada vez mais crescente e 

banalizada do consumo excessivo de bebida alcoólica e do binge drinking, que acarreta 

grandes danos para o próprio sujeito e sua psique, para os outros e para a saúde 

pública. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título: DIMENSÕES SIMBÓLICAS DO BINGE DRINKING EM ADULTOS JOVENS 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Investigar o valor simbólico, expresso nas ideias, motivações, 

percepções, do beber pesado episódico (BPE) para o adulto jovem que faz uso de bebida 

alcoólica. 

 

ALTERNATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO: Na pesquisa em questão serão 

coletadas informações dos participantes para compreender qual é o valor simbólico (as ideias, 

motivações, percepções) do beber pesado episódico. Caso aceite participar do estudo, poderá, 

se o desejar, retirar-se a qualquer momento sem ônus ou consequências. 

 

PROCEDIMENTO DO ESTUDO: A coleta de dados para o estudo será realizada em um 

encontro. Neste será realizada uma entrevista individual, na qual serão perguntadas questões 

referentes à vida do participante e, serão aplicados três testes psicológicos. O tempo previsto 

para todo o procedimento será de aproximadamente 3 horas. A pesquisadora estará disponível 

para dar um retorno sobre a sua participação caso o deseje. 

 

GRAVAÇÃO EM ÁUDIO: Todas as entrevistas serão gravadas em áudio e serão ouvidas pelo 

pesquisador. Os áudios serão utilizados somente para a pesquisa. Se você não quiser ser 

gravado em áudio, você não poderá participar deste estudo. 

 

RISCOS: Você pode achar que determinadas perguntas lhe incomodam. Pode optar por não 

responder quaisquer perguntas que o façam sentir-se incomodado. 

 

CONFIDENCIALIDADE: Nenhuma publicação partindo do material coletado nesta pesquisa 

revelará os nomes de quaisquer participantes da pesquisa. Sua participação será de caráter 

sigiloso.  
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DÚVIDAS: Esta pesquisa possui vínculo com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

através do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica do qual aluna Rafaela 

Boiczuk de Toledo é a pesquisadora principal, sob a orientação da Profª Dra. Liliana Liviano 

Wahba. A investigadora estará disponível para responder a qualquer dúvida que você tenha. 

Caso seja necessário, contate Rafaela Boiczuk de Toledo no telefone (41) 9697-5006 ou email: 

rafa_boiczuk@hotmail.com ou o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP-PUC-SP no telefone (11) 

3670-8466 ou e-mail cometica@pucsp.br. Você terá uma cópia deste consentimento para 

guardar com você. Você fornecerá nome, endereço e telefone de contato apenas para que o 

pesquisador possa lhe contatar em caso de necessidade.  

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________ 

 

Eu concordo em participar deste estudo. 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________________________ 

 

Discuti a proposta da pesquisa com este (a) participante e, em minha opinião, ele (a) 

compreendeu suas alternativas (incluindo não participar da pesquisa, se assim o 

desejar) e deu seu livre consentimento em participar deste estudo. 

Assinatura (Pesquisador):______________________________________________________ 

Nome:______________________________________________________________________ 

Data: ______________________________________________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

Título da Pesquisa: DIMENSÕES SIMBÓLICAS DO BINGE DRINKING EM ADULTOS 

JOVENS 

 

 

A pesquisadora abaixo assina e se compromete a: 

 

•   Respeitar e cumprir a Teoria Principialista que visa salvaguardar a autonomia, 

befenicência, não maleficência, justiça, privacidade e confidencialidade (Res. 196/96 

CONEP/CNS/MS); 

•   Não violar as normas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

•   Comunicar ao sujeito da pesquisa todas as informações necessárias para um 

adequado “consentimento livre e esclarecido” e solicitar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, apenas, quando o sujeito da pesquisa tenha conhecimento adequado dos fatos e 

das consequências de sua participação, e tenha tido oportunidade para considerar livremente 

se quer participar da pesquisa ou não; 

•   Obter de cada sujeito de pesquisa um documento assinado ou com impressão 

datiloscópica como evidência do consentimento livre e esclarecido; 

•   Renovar o consentimento livre e esclarecido de cada sujeito se houver alterações nas 

condições ou procedimentos da pesquisa, informado procedimento ao CEP; 

•   Manter absoluto e total sigilo e confidencialidade em relação à identificação do sujeito 

da pesquisa e dados constantes em prontuários ou banco de dados; 

•   Respeitar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e derivados; 

•   Não prejudicar o meio ambiente em sua totalidade (fauna e a flora) para execução da 

pesquisa; 

•   Cumprir na integralidade todas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde 

CNS/MS, bem como todos os diplomas legais referentes ao tema da ética em pesquisa, dos 

quais declaramos ter pleno conhecimento; 
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Desta forma, como pesquisadora abaixo subscrito, me comprometo, em caráter 

irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, a cumprir toda legislação vigente, bem como 

as disposições deste Termo de Compromisso. 

 

 

São Paulo,                  de                                            de 2013. 

 

 

Nome da Pesquisadora/Aluna: Rafaela Boiczuk de Toledo 

 

Assinatura: ________________________________________________________ 

 

Nome da Orientadora: Liliana Liviano Wahba 

 

Assinatura da Orientadora:____________________________________________ 
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ANEXO B 

  

Sexo:____________ Idade:_____________Data:____________ Registro:_______ 

AUDIT - Teste para identificação de problemas relacionados ao uso de álcool 

Orientação para o início da entrevista: 

"Agora vou fazer algumas perguntas sobre seu consumo de álcool ao lindo dos últimos 12 meses" 

1. Com que frequência você consome bebidas 
alcoólicas? 

 
(0) Nunca 
(1) Mensalmente ou menos 
(2) De 2 a 4 vezes por mês 
(3) De 2 a 3 vezes por semana 
(4) 4 ou mais vezes por semana       
 

6. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você 
precisou beber pela manhã para poder se sentir bem ao 
longo do dia após ter bebido no dia anterior? 
 

(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez por mês 
(2)Mensalmente 
(3)Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias  
 

2. Quantas doses alcoólicas você consome 
tipicamente ao beber? 
 

(0) 0 ou 1 
(1) 2 ou 3 
(2) 4 ou 5 
(3) 6 ou 7 
(4) 8 ou mais 
 

7. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses 
você se sentiu culpado ou com remorso depois de ter 
bebido? 
 

(0) Nunca 
1) Menos do que uma vez por mês 
(2)Mensalmente 
(3)Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
 

3. Com que frequência você consome cinco ou 
mais doses de uma vez? 
 

0) Nunca 
1) Menos do que uma vez por mês 
(2)Mensalmente 
(3)Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
*Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance para 
as questões 9 e 10 

8. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você 
foi incapaz de lembrar o que aconteceu devido à 
bebida? 
 

0) Nunca 
1) Menos do que uma vez por mês 
(2)Mensalmente 
(3)Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
 

4. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses 
você achou que não conseguiria parar de beber 
uma vez tendo começado? 
 

0) Nunca 
1) Menos do que uma vez por mês 
(2)Mensalmente 
(3)Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
 

9. Você já causou ferimentos ou prejuízos a você 
mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? 
 

(0) Não 
(1) Sim, mas não nos últimos 12 meses 
(2) Sim, nos últimos 12 meses 
 

5. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses 
você, por causa do álcool, não conseguiu fazer o 
que era esperado de você? 

0) Nunca 
1) Menos do que uma vez por mês 
(2)Mensalmente 
(3)Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
 

10. Algum parente, amigo ou médico já se preocupado 
com o fato de você beber ou sugeriu que você parasse? 
 

(0) Não 
(1) Sim, mas não nos últimos 12 meses 
(2) Sim, nos últimos 12 meses 
 

Score total: ________ 
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ANEXO C 

 

Roteiro de entrevista 

Data: 

Idade: 

Sexo: 

Curso de graduação:                                   Ano/Período: 

Escolaridade: 

Renda familiar: 

Estado civil: 

Com quem mora: 

Ocupação: 

 

ENTREVISTA 

1) Quando você pensa em bebida alcoólica, que pensamentos lhe ocorrem? 

2) Em quais ocasiões você ingere bebida alcoólica? Por quê? 

3) Quando você começou a beber? 

4) Como você se percebe em relação a bebida, antes, durante e depois de ter ingerido 

bebida alcoólica? 

5) Qual é o papel da bebida em sua vida? E como ela te afeta? 

6) Quando ocorre, ao que você atribui o seu consumo excessivo de bebida alcoólica? 

7) Você é capaz de perceber alguma situação que desencadeie esse consumo? 

8) Qual a fantasia que você tem sobre a bebida? 

9) Como o consumo de bebida alcoólica é visto pela sua família? 
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ANEXO D  

DESENHOS E HISTÓRIAS 

Entrevista 1 

Sexo: Feminino 

Idade: 28 anos 

 

 

Título: O álcool e as relações sociais 

 Estava ela na balada, com suas amigas, curtindo a música e aproveitando a 

companhia delas. Ainda sóbria sentia que precisava de outro copo de bebida para se 

sentir a vontade e conseguir dançar, ao sim daquela música que ela tanto adora, sem se 

preocupar que todos iam perceber que ela dança de um jeito estranho e fora do ritmo.  

 Sem beber, é o que é vê: estão todos fora do ritmo, tentando entrar na melodia e 

no ritmo que acreditam que os outros desejariam que estivessem. É o que pensa, mas 

silenciosamente faz o que os demais também estão fazendo: bebe, perde seu ritmo e 

também a noção de que deveria prestar mais atenção à sua música interior.  
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Entrevista 2 

Sexo: feminino 

Idade: 28 anos 

 

 

Título: Tarde de sol 

Joana, Marina e Felipe são colegas de faculdade. Estavam em suas cidades 

visitando os pais durante as férias.  

 Os três são amigos superpróximos e durante este mês que ficaram afastados se 

comunicaram por mensagens, mantendo-se atualizados da vida um do outro.  

 Para “matar a saudades” combinaram retornar à cidade onde fazem faculdade 

com alguns dias de antecedência para se encontrarem.  

 Marcaram de ir ao parque, no sábado a tarde, dia de sol, calor, paisagem linda! 

Sentaram à beira do lago, tomaram um “chopinho” juntos e colocaram as fofocas em dia.  

 Naquela tarde de sol, juntos, recarregaram as energias com sentimentos que só 

eles possuem entre si.  
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Entrevista 3 

Sexo: feminino 

Idade: 23 anos 

 

 

Título: Um domingo em família 

 São cinco e meia da manhã, minha mãe está acordando, em seguida faz seu 

chimarrão, toma ele, se arruma e vai a feira de produtor da cidade. Todo domingo é a 

mesma coisa, ela compra as verduras e legumes e o que mais achar necessário e não se 

esquece nunca de trazer os pasteis de carne e queijo para comermos no café na manhã. 

 Eu e minha mãe ainda dormindo somos acordadas por ela e pelo seu convite 

para o café. Ficamos todas por alí conversando e arrumando os preparativos do 

clássico churrasco. Tudo está comprado, a carne está temperada desde o dia anterior e 

eu e minha irmã começamos a ajudar com aquilo que ainda falta. Preparamos a 

saladas, a maionese, arrumamos o fogo da churrasqueira, s algo faltar eu vou comprar. 

Neste dia faltou a vodca para a caipirinha, peguei o carro fui até a venda e comprei.  

 Durante toda a manha de domingo ficamos preparando as cosas, meu pai assa a 

carne, tomamos uma caipirinha feita por ele e tomamos uma cerveja. Depois de tudo, 

arrumamos a casa, e cada um segue para seu cantinho, eu vou para a rede, minha 

irmã brincar e meus pais tirar aquela soneca. Um típico domingo em família.   
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Entrevista 4 

Sexo: Feminino 

Idade: 26 anos 

 

 

Título: O aniversário 

 É uma festa, eu chego ao aniversário, tem uma mesa com comidinhas de bar, e 

estou lá com minhas amigas para comemorar o aniversário de uma amiga minha. O 

ambiente é legal, tem um Dj tocando músicas que gostamos e vamos dançar, logo em 

seguida começamos a beber para nos animarmos.  

 O grupo de amigas começa a pedir as músicas que a aniversariante gosta, é um 

dia que ela tem que se sentir bem.  É um dia muito quente, e estamos dançado sem 

parar, pedimos mais um drink, dançamos e conversamos com a pessoas em volta.  

É uma festa muito eclética, toca vários tipos de música, o que agrada o grupo de 

amigas porque elas são muito diferentes entre elas, cada uma gosta de um estilo, todas 

se diverte, a noite acaba, a festa acaba, cada uma segue para sua casa.  A que não 

bebeu leva as outras embora, mas antes decidem parar para comer um lanche de 

madrugada. No caminho de casa vão conversando e contando uma para a outra sobre 

a noite. 
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Entrevista 5 

Sexo: feminino 

Idade: 23 anos 

 

 

Título: Férias 

Renata decidiu sair de casa e ir numa balada com suas amigas, ela gosta de 

tomar vodka com energético, mas não gosta de ficar muito bêbada, só aquele ponto em 

que consegue se soltar mais. Em um certo momento da noite ela encontra Rodrigo, um 

menino com quem costuma ficar, eles combinaram se ir no mesmo barzinho, a música 

está rolando, Renata está se sentindo bonita e confiante, e fica ainda mais feliz em 

encontrar Rodrigo. Este é um sábado bem corriqueiro para a garota.  
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Entrevista 6 

Sexo: masculino 

Idade: 20 anos 

 

 

Título: Dois caminhos pelo álcool.  

É a histórias de duas pessoas em uma festa open bar, uma festa muito louca, 

uma das pessoas bebeu porque gostava de beber e a outra bebeu para impressionar 

os outros, a primeira voltou para a casa bem feliz e acompanhada, enquanto que a 

segunda foi parar no hospital sozinha.  
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Entrevista 7 

Sexo: masculino 

Idade: 24 anos 

 

 

Título: Em volta da mesa 

 Não sei se existe uma história neste desenho, na verdade desenhei o que eu 

costumo fazer com os meus amigos, reuniões em torna de uma mesa, com comidas 

gostosas e bebidas boas. O álcool faz parte desse contexto, é o que dá graça também. 

É estar entre amigos, se divertir, estar relaxado e contente.  
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Entrevista 8 

Sexo: feminino 

Idade: 20 anos 

 

 

Título: 2.0 da Angélica. 

 Essa é a história do que deveria ter acontecido no meu aniversário, mas não foi.  

 Eu queria comemorar o meu aniversário no dia primeiro de fevereiro, e falei para 

o meu pai que eu gostaria de fazer um churrasco em casa, e ele me questionou:  

- Por que você quer fazer um churrasco aqui em casa? Você tem ideia do quanto de 

dinheiro que vai nesse tipo de coisa menina? 

 Neste momento eu entendi que não ia rolar. Combinei então de sair com os 

meus amigos, convidei todo mundo, me arrumei em casa, o meu primo passou para me 

dar uma carona.  

 Chegamos na festa, eu, meu primo e a namorada dele. Todos os meus amigos 

estavam lá me esperando, em um determinado momento da festa, começaram a cantar 

parabéns e meu primo apareceu segurando um bolo cheio de velas iluminando aquela 

escuridão da balada.  
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 Foi uma festa linda, todos curtiram e aproveitaram, eu conheci um carinha muito 

legal. Quando a gente bebe, a gente fica corajoso, eu decido chamar ele para dançar e 

ele topou. Acabamos ficando.  

 Por volta das cinco da manhã, a namorada do meu primo estava cansada e 

entediada, pois não estava bebendo, ela queria ir embora, e eu queria ficar mais, e a 

convenci de ficar mais sossegada, dei um drink para ela, e ela se animou de novo.  

 Decidimos ir embora lá pelas seis da manhã, fomos para casa de uma das 

minhas amigas que estava na festa. Quando chegamos lá, a casa estava cheia de 

gente com os amigos do irmão dela, esticamos a noite lá até umas oito horas da manhã 

e decidimos voltar pra casa.  

 Na hora que entrei em casa, aparece minha mãe desesperada dizendo: 

- Isso é hora de chegar em casa? 

 Eu acalmo ela, explicando e contando como tinha sido a noite. Foi uma noite 

fantástica, todos se divertiram e aproveitaram.  
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Entrevista 9 

Sexo: Masculino 

Idade: 30 anos 

 

 

Título: Meu primeiro carnaval com meus amigos 

 Essa é uma história real, o significado da bebida para mim é relaxar, é ir pra 

praia e tomar uma cerveja olhando o mar. Eu me lembrei da primeira vez que eu fui pra 

praia só com os meus amigos. 

 Em 2007 eu e meus amigos decidimos ir para a praia, a gente alugou uma casa 

em São Franscisco do Sul, combinamos de nos encontrarmos em um posto perto de 

Maringá e saímos em cinco carros. A viagem foi muito boa e muito divertida desde o 

momento que nos encontramos, é uma recordação que lembro com muito carinho.  

 Foi a primeira vez que conseguimos nos reunir para viajar, nós estávamos em 18 

pessoas, todos muito amigos. Saímos de Maringá, pegamos a estrada, paramos para 

comer no caminho, e a primeira coisa que fizemos chegando na praia foi ir até o mar. 

Passamos em um posto, compramos algumas caixinhas de cerveja, fomos para a beira 

mar, colocamos as toalhas na areia, ligamos os faróis dos carros, porque já era noite, e 

ficamos ali. Foi a viagem mais legal que eu já fiz, mesmo sendo pra tão perto, foi boa 

desde a saída até o retorno 
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Entrevista 10 

Sexo: feminino 

Idade: 22 anos 

 

 

Título: O encontro 

Pessoas reunidas em torno de uma mesa com comidas e bebidas. Elas 

decidiram se encontrar para matar a saudades, fazia muito tempo que não se viam. O 

encontro foi permeado pela bebida, que deixou tudo mais divertido.  
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Entrevista 11 

Sexo:masculino 

Idade: 25 anos 

 

 

Título: Manhã de domingo 

 Como são boas as manhãs de domingo. Sabendo que não haverá nada para 

fazer, já atiça meu filho mais velho a montar a sua pequena piscina para que eu possa 

aproveitar vê-lo brincando, o que eu não consigo fazer durante a semana, tomando 

minha cerveja tranquilamente.  

 No fim da manhã ensolarada, por volta do 12:30, coloco alguns pedaços de 

carne na churrasqueira para deliciar o almoço em família de todo domingo. Não há 

coisa melhor.  
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Entrevista 12 

Sexo: Feminino 

Idade: 20 anos 

 

 

Título: Confraternizando com os amigos 

 É uma festa de aniversário de duas amigas, uma está com o seu namorado e 

têm mais duas amigas na festa, uma dessas gurias era nova no grupo e estava 

começando a participar das festinhas da turma.  

 A festa aconteceu em uma casa de campo, as pessoas usaram a festa com o 

propósito de comemorar o aniversário, mas de também celebrar a amizade entre o 

grupo de pessoas que estavam lá.  

 A festa foi muito divertida, as pessoas beberam muito, ficaram “doidonas”, e 

como era uma casa afastada todos acabaram dormindo por lá mesmo, ninguém se 

preocupou em voltar para a casa e ter que dirigir. No dia seguinte, todos acordaram e 

foram embora.  
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Entrevista 13 

Sexo: feminino 

Idade: 27 anos 

 

 

Título: A fuga 

 Existe uma porta, ela está entreaberta, no fundo do quarto tem uma mesa se 

canto, e sob ela uma garrafa de uísque, dessas que custam muito caro, de cristal, toda 

lapidada. Eu representei uma fuga, mesmo sendo uma escolha de você decidir entrar 

ou não na sala, o motivo por trás da escolha é a fuga, que pode te levar a algum tipo de 

claridade ou não. A porta entreaberta sempre está ali, é uma decisão sua ou não.  
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Entrevista 14 

Sexo: feminino 

Idade: 30 anos 

 

 

Título: Binge drinking can be fun 

 Em uma noite despretensiosa qualquer, uma garota decide sair para se divertir. 

No bar ela conhece um cara incrível, começa a namorar com ele, casa e tem filhos.  

 Na verdade, é algo que eu gostaria que acontecesse comigo, seria muito legal 

conhecer uma pessoa especial na balada.  
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Entrevista 15 

Sexo: Masculino 

Idade: 26 anos 

 

 

Título: Ciúmes 

 Eu tinha uma amiga, era a prima de uma menina que eu ficava, ela se chamava 

Luana. Saíamos de vez enquanto, apenas como amigos. Um dia, ela começou a me 

apresentar as amigas dela, e tinha uma dessas gurias que estava muito a fim de mim, 

mas a Luana começou a demonstrar muito ciúmes disso, mesmo dizendo que nunca 

iria acontecer nada entre a gente.  

 Certo dia, combinamos de sair eu, a Luana e a amiga dela. Depois de algumas 

cervejas, petiscos e papo bom, a Luana decidiu chamar um cara que costumava ficar 



    131 
 

com essa amiga dela, essa guria na verdade não queria ficar mais com ele, pois ela 

queria ficar comigo.  

 O cara apareceu lá, trouxe um presente para a guria, ela ficou sem graça. 

Estávamos lá em quatro pessoas, dois casais, um formado por um cara e uma guria 

que não estava afim dele, e outro que era eu e a Luana, que estava fazendo tudo aqui 

para atrapalhar eu e a amiga dela que estava interessada em mim. O clima começou a 

pesar, mas eu estava tranquilo.  

 Continuamos conversando e tentando fazer o melhor daquilo, fui ficando amigo 

do cara, e me tornei um bom amigo dela. Já a Luana, deixou de ser uma amiga minha, 

hoje eu não falo mais com ela porque ela tem essa ideia de fazer coisas diferentes das 

que ela diz. Então dessa história eu acabei com dois amigos novos e deixei de ser 

amigo dela. A conclusão é que a menina que sempre deixava claro que não queria 

nada comigo acabou me dando dois amigos, e parou de falar comigo por querer algo e 

não assumir. 
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Entrevista 16 

Sexo: feminino 

Idade: 20 anos 

 

 

Título: Diversão 

 É a história de um grupo de amigos que decidiram ir a uma festa, elas estão na 

balada se divertindo, tem o globo de luzes, um bar bem legal. O clima é de pura 

diversão, dançam, conversam, dão risada, cada um faz o que tem vontade de fazer, 

dentro do seu limite e do limite dos outros também. No final, elas decidem ir embora, 

cada uma segue para a sua casa, foi um dia de relaxamento no meio de um mundo de 

cobranças e responsabilidades. Em suas casas, cada um se lembra da noite com muita 

alegria, e surge um sorriso na face de cada um ao se recordar da noite de diversão que 

tiveram.  
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Entrevista 17 

Sexo: masculino 

Idade: 22 anos 

 

 

Título: O que escolher para beber 

 Na verdade se eu for descrever este desenho em texto. Ele está mostrando que 

a pessoa está com duas opções de bebida na frente dela, uma cerveja e uma Coca-

Cola. O carinha está olhando para as duas garrafas e penso no que vai tomar, na 

verdade sou eu, pensando no que eu vou tomar. Eu decido em tomar uma cerveja. 

 A história é sobre uma pessoa qualquer, que está com sede e vontade de tomar 

algo, e escolhe a bebida alcoólica como uma opção de escolha e não por uma 

necessidade, sua escolha se dá por sua vontade. E hoje, como está no desenho, eu 

quero uma Skol, foi uma escolha e não por necessidade.  
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Entrevista 18 

Sexo: masculino 

Idade: 20 anos 

 

 

Título: Conhecendo o litoral 

 Quinta-feira é feriado, e sexta-feira é recesso, está calor, é verão, eu ligo para 

alguns amigos e decidimos pegar o carro e irmos conhecer algumas praia s de Santa 

Catarina. Economizamos dinheiro, fomos acampando nas cidades em que passávamos. 

Estávamos viajando de ônibus, descíamos de praia em praia, começamos em Floripa, a 

cidade era muito legal, fazíamos amizades com os moradores locais. O dia inteiro, 

economizávamos para podermos aproveitar o máximo.  
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Entrevista 19 

Sexo: feminino 

Idade: 22 anos 

 

 

Título: Sintonia 

 Eu e minhas amigas vamos sair, nos arrumamos, nos maquiamos, colocamos 

um salto bem lindo, e vamos encontrar nossos amigos para irmos a uma festa. A gente 

marca de se encontrar para irmos todos juntos, até aí ninguém bebe nada.  

 É uma festa eletrônica com várias batidas diferentes, varias pessoas legais e que 

eu conheço, e também aquelas que eu critico, não para ser falsa ou algo do tipo, mas 

simplesmente falo delas. Começamos a beber e dançamos muito.  

 Uma hora o cansaço aparece e é nessa hora que decido parar  de beber e tomo 

uma “bala”, a festa continua legal, mais legal ainda.  O cansaço desaparece e eu vou 

ficando na festa, converso com todos e danço muito.  

 Eu decido ficar com um menino que já conhecia, um garoto que já foi namorado 

de uma amiga minha, estamos em uma sintonia perfeita. Minha melhor amiga, Lyandra, 

fala que quer ir embora porque está passando mal, mas eu não quero ir e decido ficar.  
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 No final da festa, lá pelas 7 da manhã, resta eu, o menino que estava ficando 

comigo e mais um casal de amigos, e decidimos sair de lá e fazer um after party, todos 

se animam muito e vamos para a casa de um deles. Ficamos lá festando até umas 

duas da tarde, nessa hora, decido ir embora e vou para a casa da minha amiga. 

Quando eu chego em casa, estou pilhada, e não durmo até o dia seguinte. 
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Entrevista 20 

Sexo: Masculino 

Idade: 25 anos 

 

 

Título: Volta para a casa 

 Acabei desenhando a mim mesmo e ao meu amigo Bruno, ele é o meu melhor 

amigo, mais antigo, aquele em que eu confio e com quem eu consigo me divertir mais. 

Esse é um desenho que fala da nossa última saída nas férias no início do ano. Como 

eu moro em Curitiba e ele em Guarapuava, só nos encontramos nas férias e feriados, 

sempre vamos ao mesmo bar, o melhor de todos em Ponta Grossa, tomamos vários 

chopes e a conta nunca passa de cinquenta pila, nunca.  
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Entrevista 21 

Sexo: masculino 

Idade: 24 anos 

 

 

Título: Depois da aula 

 Em uma típica sexta-feira dois amigos combinam de ir tomar uma cerveja no bar 

ao lado da faculdade, a semana está acabando, as responsabilidades também. No 

meio do centro da cidade, com o passar dos carros, e das pessoas andando com 

pressa nas calçadas indo para as suas casas, os dois se sentam em uma mesa de bar, 

e conversam sobre suas vidas, é um paradoxo, dois climas completamente diferentes, 

poder relaxar e buscar lazer no meio de toda a agitação do cotidiano. Beber para mim é 

relaxar, é poder quebrar o peso da rotina, é lazer.  

 


