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RESUMO 

 

 

 A relação que na contemporaneidade se estabeleceu entre juventude, lazer e o uso 

abusivo de álcool têm representado tema de preocupações e de recentes pesquisas. Essa 

problemática vem sendo considerada uma grande questão de Saúde Publica, pois tem 

contribuído para a manutenção de vários problemas sociais, econômicos e de saúde. O 

consumo excessivo de álcool vem sendo um padrão recorrente entre os universitários. Esse 

período de transição para a universidade tem tornado os estudantes expostos ao consumo de 

álcool e outras drogas, tornando-os vulneráveis, pois está associado a consequências negativas 

de comportamentos de risco, violência, relações sexuais desprotegidas, acidentes 

automobilísticos, danos ao patrimônio público, prejuízo na estruturação de habilidades 

cognitivo-comportamentais e queda no desempenho acadêmico. Objetivos: Identificar o 

consumo de álcool entre os alunos de graduação da Universidade Federal Fluminense. Avaliar 

através do AUDIT o padrão do consumo de álcool: risco, de uso nocivo ou dependência e 

Descrever os fatores que influenciam o consumo de álcool entre os jovens. Metodologia: Foi 

utilizada uma pesquisa quanti-qualitativa desenvolvida no 5° e 6° períodos da Faculdade de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa/ UFF, no período de abril de 2011, de acordo com a 

resolução do CNS 196/96. Os dados quantitativos foram coletados com a realização do 

questionário (AUDIT) e os dados qualitativos, coletados por meio de entrevista semi-

estruturada. Resultados: 34,8% experimentaram o álcool entre 15- 17 anos; 37,5% afirmam 

que o local que mais consome álcool são bares e 55,6% usam o álcool para diversão. A 

cerveja é a bebida alcoólica mais consumida (63,3%). De acordo com o AUDIT, 80,5% 

apresentam consumo de baixo risco, contudo, o uso na vida é expressivamente alto (80,3%) e 

49,5% apresentaram o padrão “binge drink”, mas não ficaram livres das consequências que 

envolvem o consumo de álcool. A família, a sociedade e os amigos apareceram como fatores 

que influenciam o consumo de álcool, e a religião/espiritualidade como um fator de proteção 

ao consumo. Conclusão: Esperamos que os resultados apresentados por esta pesquisa possam 

contribuir para a reflexão sobre os comportamentos de risco existentes no uso e consumo de 

álcool entre os universitários e,auxiliar em programas educativos em saúde dentro da própria 

universidade, dirigidos aos próprios estudantes. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Universidade, Estudantes de Enfermagem, Abuso de álcool. 
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ABSTRACT 

 

 

The relationship that developed between the contemporary young people, leisure and alcohol 

abuse have shown concern and subject of recent research. This problem has been considered a 

major public health issue, it has contributed to the maintenance of several social, economic 

and health. Excessive consumption of alcohol has been a recurring pattern among university 

students. This period of transition to university students have become exposed to alcohol and 

other drugs, making - the vulnerable, therefore, is associated to the negative consequences of 

risky behavior, violence, unprotected sex, accidents, damage to public property , damage in 

the structure of cognitive-behavioral skills and a drop in academic performance. Objectives: 

To identify alcohol use among undergraduate students the Universidade Federal Fluminense, 

assessment using the standard AUDIT alcohol consumption: risk of abuse or dependence and 

describe the factors that influence alcohol consumption among young people. Methods: We 

used a quantitative and qualitative research developed in the 5th and 6th periods of the School 

of Nursing Aurora Afonso Costa / UFF, from April 2011, according to resolution 

196/96. Quantitative data were collected through the questionnaire (AUDIT) and qualitative 

data were collected through semi - structured interview.Results: 34.8% tried alcohol between 

15 - 17 years, 37.5% say that the place that bars are consuming alcohol and 55.6% use alcohol 

for fun Beer is the most consumed beverage (63, 3%). According to the AUDIT, 80.5% had 

low-risk drinking, however, lifetime use is significantly higher (80.3%) and 49.5% had the 

standard "binge drink", not being exempt from the consequences involve the consumption of 

alcohol. The family, society and friends emerged as factors that influence alcohol 

consumption and religion / spirituality as a protective factor for consumption. Conclusion: It 

is expected that the results presented by this research may contribute to the debate on risk 

behaviors exist in the use and consumption of alcohol among college students and can assist 

with health education programs within the university directed the students themselves 

 

Keywords: University, Nursing Students, Alcohol Abuse 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação que na contemporaneidade se estabeleceu entre juventude, lazer e o uso 

abusivo de álcool tem representado tema de preocupações e de recentes pesquisas, devido aos 

impactos que essa ligação tem provocado.  

Segundo Wagner e Andrade (2008), no Brasil, grandes levantamentos domiciliares 

têm sido realizados entre estudantes escolares nos últimos 20 anos. No entanto, no que tange 

ao consumo de álcool entre os universitários, os dados referem-se aos últimos 10 anos.  

Essa problemática vem sendo considerada uma grande questão de Saúde Publica tanto 

no Brasil quanto no mundo.  Transformou-se em uma questão que traz impactos na saúde do 

indivíduo, na sua família e na sociedade e, além disso, contribui para a manutenção de vários 

problemas sociais, econômicos e de saúde no nosso país. 

Estudos têm demonstrado que o envolvimento de álcool e drogas se dá mais entre os 

adolescentes e jovens. O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), para o ano de 

2010, no Brasil, estimou que 51 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos consomem álcool e 

isso é preocupante (CASTRO, AQUINO & ANDRADE, 2009). Primeiramente, temos de 

situar o jovem em nossa sociedade de hoje, pois não se pode deixar de tratá-lo com sujeito 

central deste trabalho, já que a relação estabelecida entre a juventude e o uso abusivo de 

álcool na sociedade contemporânea é bastante frequente. 

A Política Nacional da Juventude (2006) define a juventude como uma condição 

social, parametrizada por faixa etária de 15 a 29 anos.  Ela pode ser subdivididos nos 

seguintes grupos etários: adolescentes-jovens (indivíduos entre 15 e 17 anos), os jovens-

jovens (indivíduos entre 18 anos e 24 anos) e jovens adultos (os que encontram entre 25 anos 

aos 29 anos). 

A juventude é uma construção cultural, e o jovem, assim como o adulto e a criança, é 

um ser social, devendo-se compreender este jovem também como produto da sociedade. 

         Hoje, os jovens são vistos através de uma dubiedade contraditória, ou seja, no aspecto 

de vivência social e consciência coletiva, o jovem ora é visto, na lente do romantismo, como 

herói, viril, com boa apresentação física, espontâneo, alegre, divertido, sem responsabilidades, 

rodeados de festas e passeios e ora é visto como vândalo, imaturo, impulsivo, rebelde, 

descompromissado e relaxado. E esses estereótipos têm dificultado as ações políticas desses 
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cidadãos (BRASIL, 2006). 

A sociedade tem determinado os processos de subjetivação para a construção das 

identidades entre nossos jovens, partindo de ideais como a noção de felicidade, a de ética 

narcísica e o de valor da vida como mercadoria (CONTE, 2008). 

A mercadoria vende a idéia de uma vida perfeita e inalcançável e, em busca disso, 

visando a silenciar o sintoma de mal estar em que nos encontramos, as drogas lícitas e/ou 

ilícitas surgem para silenciar esse sintoma através de uma solução mágica, de um 

imediatismo. 

O consumo excessivo de álcool vem sendo um padrão recorrente entre os 

universitários. Esse período de transição para a Universidade tem tornado os estudantes 

expostos ao consumo de álcool e outras drogas, tornando-os vulneráveis (PEUKER, 

FOGAÇA, BIZARRO, 2006; PILLON, O’ BRIEN, CHÁVEZ, 2005; MORAES et al, 2009). 

Segundo Santos, Sakae e Escobar (2009) no período em que os jovens encontram-se 

na faculdade, as atividades culturais e de lazer estão vinculadas às festas, às baladas e sempre 

com a presença do álcool. Nessa fase, ocorre ainda o afastamento dos familiares, o início de 

novas amizades, a aquisição da independência e a busca pela socialização, que fazem parte 

das mudanças que podem colocar o universitário em maior situação de risco. 

Estudos realizados em universidades brasileiras encontram altos índices de uso e 

álcool e drogas ilícitas entre os jovens. (BARRÍA et al, 2000; DOMINGOS, DOMINGOS, 

2005; BALAN,CAMPOS, 2006; SILVA et. al, 2006; SOUZA et al, 2007; SANTOS, 

SAKAE, ESCOBAR, 2009). 

O uso de álcool e drogas utilizado de maneira recreacional pelos jovens tem sido 

muito frequente e alarmante. Para Pillon, O´ Brien e Chavez (2005) estudos que envolvam 

esse público são fundamentais para investigação científica no país, devido a sua grande 

importância para o desenvolvimento de nossa sociedade em um mundo altamente complexo.  

A Universidade tem sido um ambiente vulnerável ao consumo e uso dessas 

substâncias, porém estudos têm demonstrado que a experimentação dessas drogas se inicia na 

adolescência e que o início do uso de bebidas alcoólicas, inicia-se na faixa etária entre 14,8 e 

17, 3 anos de idade (WAGNER, ANDRADE, 2008).   

Pechansky (2004, p.01) afirma que “o álcool é a substância mais consumida entre os 

jovens”, e Peuker, Fogaça e Bizarro (2006, p.194) corroboram a ideia de Pechansky ao 
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afirmar “que investigações conduzidas com jovens universitários demonstram índices maiores 

de consumo de álcool do que aquelas com os escolares”.  

Além disso, o consumo entre os jovens se estabelece de forma diferente do adulto; o 

adulto é fiel a uma única droga; já o jovem tende a progredir dentre as substâncias psicoativas 

buscando cada vez mais diferentes efeitos advindos do uso (SCIVOLETTO, 1997). 

Dessa forma, o consumo de álcool constitui um significante problema entre diversas 

universidades, em que o uso de álcool e os comportamentos de risco estão fortemente 

vinculados, situação que vem sendo compreendida através de um olhar multifacetado em 

razão da sua grande complexidade. De forma, a relação entre jovem, álcool e lazer deve ser 

vista por meio de uma abordagem social, psicológica, econômica e política, não se 

restringindo aos aspectos clínicos e médicos.  

Sendo assim, na especialização no Programa de Residência em Saúde do Adolescente 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro atuando no Núcleo de Estudos de Adolescente 

(NESA), começamos a observar o quanto essa temática era relevante em qualquer nível de 

atenção e atuação. 

Isso traz uma real preocupação para equipe de profissionais e professores que 

trabalham com jovens e adolescentes, porém, paralelamente a isso, ainda se observa uma 

grande dificuldade em avaliar, abordar e conduzir situações que envolvam o consumo de 

álcool na juventude devido a sua grande complexidade e sua construção social.     

Tomando então ciência de toda a problemática e magnitude do tema e impulsionada 

pelo desafio de buscar respostas, o Mestrado na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC)/UFF surgiu como possibilidade de estudar atentamente essa clientela e 

demanda. Assim, recorremos a instrumentos que auxiliam a aprimorar os conhecimentos 

pertinentes ao tema e a contribuir no âmbito educativo, na condição de subsidiar a assistência, 

o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O trabalho justifica-se, já que, sendo a Escola de Enfermagem, uma instituição que 

tem recebido esse público jovem e mais do que isso, tem formado futuros profissionais da 

saúde, é de muita importância dar ao tema um tratamento realista e pragmático. Para Silva et 

al (2006, p. 03) e Barría et al (2000, p.223) os alunos da área de ciências biológicas devem 

merecer um enfoque diferenciado em relação ao uso de álcool e drogas, pois, futuramente, são 

eles que levarão as noções básicas de saúde à comunidade, efeito multiplicador de seus 
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conhecimentos.  

Assim, é necessário buscar dados que avaliem a existência do consumo de álcool entre 

os alunos de graduação de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, para, assim, 

desenvolver uma análise crítica sobre a necessidade de ações de promoção de saúde e de 

prevenção de agravos. 

É imprescindível que nossa categoria amplie seus conhecimentos científicos e busque 

estratégias efetivas, articulando a saúde, a educação, a família e a sociedade, para, dessa 

maneira, disponibilizar serviços de apoio e ampliar o acesso à informação e à saúde, no que 

diz respeito ao consumo de álcool e drogas nas Universidades. 

Em qualquer nível de consumo de álcool, o indivíduo não se isenta de riscos. Quanto 

mais o jovem se expõe ao consumo de álcool, maior é a chance de evoluir para uma 

dependência química na vida adulta e, ainda, levar consigo os reflexos de seu consumo 

durante a juventude. 

Ademais, esse projeto corrobora com a proposta do mestrado de Cuidado em Saúde, 

pois é necessário investir na Juventude como pertencente ao ciclo de vida e desenvolver 

estudos científicos que resultem em dados reais para que se possa intervir e aprimorar o 

cuidado na prevenção do uso e no abuso do álcool e seus agravos. O uso pode trazer 

consequências graves a esses jovens universitários e ainda os expõem em varias situações de 

risco e vulnerabilidade.  

Assim, o objeto dessa pesquisa é Consumo de álcool entre os universitários do Curso 

de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. De tal sorte, levanta as seguintes 

questões norteadoras: 

1. Os alunos de graduação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense 

têm consumido álcool? 

2. Quais os tipos de bebidas mais consumidos? 

3. Como se caracteriza o consumo de álcool entre os jovens universitários? 

4. Existem fatores de risco que facilitam o consumo de álcool entre os jovens universitários? 

5. Existem fatores que protegem o jovem do consumo de álcool entre jovens universitários? 

 Para tanto, traçamos os objetivos: (i) identificar o consumo de álcool entre os alunos 

de graduação da Universidade Federal Fluminense; (ii) avaliar através do AUDIT o padrão do 

consumo de álcool: Tipo risco, de uso nocivo ou dependência; (iii) descrever os fatores que 
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influenciam  e protegem o consumo de álcool entre os jovens. 

 Esta pesquisa possibilita de forma relevante aprofundar a temática do consumo de 

álcool na juventude da nossa sociedade contemporânea, pois os profissionais de saúde têm papel 

importante na prevenção e identificação dos fatores de riscos associados ao consumo de álcool, 

pois em caso de intervenção precoce, os casos leves e ou de experimentação podem transformar 

o prognóstico positivamente.  

Lucas et al (2006) consideram que as medidas de prevenção são mais eficazes quando 

se considera  a realidade do consumo e, também, que profissionais da saúde devem se colocar  

como modelo para seus pacientes, sendo importante a realização de pesquisas em todos 

segmentos da sociedade.  

Uma pesquisa realizada em um município do Oeste Catarinense entre graduandos de 

enfermagem demonstrou que 62% dos entrevistados já ficaram alcoolizados e 57% não se 

lembram o número de vezes que isto ocorreu (STAMN,BRESSAN, 2007). Outro estudo, 

realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, demonstrou que, entre os alunos de 

enfermagem, 88% fazem uso do álcool esporadicamente e 16 % fazem uso frequentemente 

(OLIVEIRA, FUREGATO, 2008). Outra pesquisa realizada na Universidade de Passo Fundo 

demonstarou que 94% dos alunos do curso de enfermagem consumiram álcool, sendo que 

entre 79% e 90% fizeram uso recentemente.  E o mais grave em relação a esses dados é o fato 

de que 50% dos estudantes que ficaram em estado de embriaguez, admitiram dirigir sob 

influência do álcool, expondo- se a acidentes mortais (PICOLOTTO et. al, 2010). Ademais, 

um estudo em Honduras identificou que as consequências do uso de álcool na formação 

acadêmica refletem em variáveis tais como as seguintes: falta às aulas, sono durante as aulas e 

atrasos constantes. Estudantes que moram sozinhos e estudantes que trabalham e estudam 

podem ser considerados fatores de risco devido à sobrecarga e estresse (MATUTE PILLON, 

2008).  

De fato, fica evidente que essa temática vem sendo abordada, e seus resultados têm 

sido de preocupação para a Saúde Pública. Matute e Pillon (2008) consideram o tema novo e 

relevante para enfermagem, pois esta categoria profissional está na linha de frente da 

assistência em diversas áreas da saúde e da sociedade.  

É fundamental esse olhar para os jovens, pois. além de serem eles o futuro da nação, 

estamos falando de futuros profissionais de saúde, que farão da sua profissão o cuidado ao 
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outro. Dessa forma, quando falamos em Cuidado em Saúde e na Saúde, não podemos deixar 

de aprimorar nossos conhecimentos na área de consumo de álcool, buscando a equidade e 

visando a uma assistência integral à saúde, procurando saídas e incentivos para esse problema 

tão sério.  

Essa pesquisa irá contribuir para ampliação da literatura sobre a temática em suas 

futuras pesquisas sobre o tema, ampliará as discussões na linha de pesquisa sobre cuidado em 

diferentes etapas do processo de viver, colaborará com fórum permanente de Políticas 

Públicas sobre álcool e drogas. Enfim, contribuirá com a Enfermagem e com todos os 

profissionais interessados pela temática, de modo que transversaliza o ensino na graduação,  

na extensão e  na  pós graduação. 
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CAPÍTULO I 

 

[...] Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério 

O jovem no Brasil nunca é levado a sério [...] 
Sempre quis falar, nunca tive chance 

Tudo que eu queria estava fora do meu alcance [...]” 

(Charles Brown Junior – “Não é sério”) 

 

 

Este capítulo tem como objetivo principal discutir a fundamentação teórica que dá 

suporte para a toda investigação. Inicialmente, conceituou- se os termos “adolescência” e 

“juventude”, que vêm ganhando espaço e visibilidade na sociedade contemporânea. Muitas 

são as dificuldades dos jovens de hoje, e o álcool e as drogas podem aparecer em algum 

momento de suas vidas, através da família, dos amigos ou de sua rede social, como uma 

maneira de lazer e de alívio para tensões e para o estresse. É importante atuar frente a essas 

questões com um olhar voltado para educação e prevenção, em que o diálogo e a 

responsabilidade são instrumentos fundamentais para identificação de uso, abuso e agravos 

relacionados ao consumo de álcool.  

Assim, este capítulo prossegue com a história e construção dos conceitos de 

adolescência e juventude, uma discussão sobre a sociedade, consumismo e o álcool; 

aprofunda- se no contexto das políticas públicas da juventude e, ainda, faz um levantamento 

das pesquisas realizadas entre os universitários e o uso de álcool, tudo sendo abordado por 

uma discussão pautada na dimensão sociológica e partindo do ponto da ideologia apresentada 

da política redução de danos e/ou redução de riscos. 
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1.1 A HISTÓRIA E A COSNTRUÇÃO DOS CONCEITOS DE ADOLESCÊNCIA E 

JUVENTUDE 

Devido a toda a visibilidade que o assunto acumula, na história até os dias atuais, 

abordar a temática da juventude requer um distanciamento de preconceitos,  de moralismos ou 

das influências do senso comum que, normalmente, acompanham o tema. 

Na verdade, a definição de juventude pode ser desenvolvida sobre vários pontos de 

partida: pode ser vista como faixa etária (biológica), como período da vida (psicológica), 

como categoria social ou geração (sociológica). Em todas essas, porém, vincula-se a dimensão 

da fase como pertencente ao ciclo vital entre a infância e a vida adulta.  Desse modo, mesmo 

que os limites etários não sejam definidos rigorosamente, existe um recorte de referências 

etárias para análises demográficas.  

Segundo a Política da Juventude (2006, p.05), a juventude é parametrizada por faixa-

etária de 15 a 29 anos.  E ainda podem ser subdivididos em: adolescentes-jovens (entre 15 e 

17 anos), os jovens-jovens (entre 18 anos e 24 anos) e jovens adultos (entre 25 anos aos 29 

anos). Sendo dessa maneira, é preciso iniciar por dizer que hoje, no Brasil, existem em uso 

dois termos: a adolescência e a juventude. 

O trabalho de Philippe Ariès (1981) constitui, provavelmente, o marco mais 

importante no sentido da tomada de consciência, já que ele considera que o sentimento da 

infância advém da sociedade moderna e distingue sua construção social nas eras moderna e 

pré-moderna.  As transformações ocorrem no âmbito da família e, em primeiro lugar, da 

família burguesa, com uma separação entre a família e o mundo exterior, e uma re- 

significação do lugar da criança no interior da família.  A criança se torna objeto de um 

processo educativo individualizado, que irá qualificá-la para o lugar que ocupará na sociedade 

adulta.   

A transmissão de valores, saberes e, de forma mais geral, a socialização da criança não 

eram asseguradas pela família, nem controladas por ela. A criança se afastava rapidamente de 

seus pais e pode-se dizer que, durante séculos, a educação foi assegurada pelo aprendizado 

graças à coexistência da criança ou do jovem e dos adultos. A criança aprendia as coisas que 

eram necessárias saber, ajudando os adultos a fazê-las (ARIÈS,1973). 
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O mesmo autor mostra que nos séculos XVII e XVIII as crianças eram tratadas como 

adultos. Nas famílias nobres, usavam as mesmas roupas que os adultos e, nas famílias 

camponesas, participavam da força de trabalho familiar, e a experiência reprodutiva também 

acontecia precocemente. Não havia instrução e nem preparo profissional. 

Ele ainda afirma que a escola e a família se desenvolvem como dimensões 

complementares da experiência individual, sendo as primeiras instituições a reconhecerem a 

infância e a adolescência como pertencente à fase da vida.  

Foi a partir das transformações políticas e sociais advindas da Revolução Industrial, 

com o uso do jovem como força de trabalho e suas relações com movimentos culturais e 

sociais que o jovem foi ocupando seu espaço. A separação entre crianças e adultos promovida 

por esse processo de industrialização e diminuição da sociedade agrária, foi reforçado pelo 

modelo educacional que fortalece a convivência entre indivíduos de idades aproximadas, 

criando costumes próprios às faixas etárias.  

Dessa forma, diversas instituições começam a serem propostas para os jovens, como 

serviços de ocupação, de lazer e se tribunais. Somente no século XX, porém, é que passam a 

sere assimiladas as idéias de direito, autonomia e proteção dos jovens como um grupo 

singular, sem a tutela dos adultos. Esses jovens passam a ser identificados e gradativamente 

ganham visibilidade, expressando para a sociedade as suas próprias referências.  

Ainda hoje na sociedade, observamos a influência desse modelo, que vem sendo cada 

vez mais fortalecido e legitimado, pela necessidade de consumidores específicos para bens e 

serviços das grandes indústrias. 

O gênero é historicamente um fator de diferenciação entre os jovens. Ainda dentro da 

obra de Áries, ele explana que a escolarização era monopólio do sexo masculino até o século 

XVIII. As meninas de todas as classes se comportavam como adultas, desde muito cedo, no 

espaço doméstico, sendo um tempo de aprendizado para a maternidade.  Essa visão começa a 

mudar a partir do século XX, através dos movimentos de liberação sexual da mulher, apesar 

de até hoje, em sociedades conservadoras e machistas, a mulher ainda ser vista sob o olhar do 

lar e do emprego familiar.  

No Brasil, no que diz respeitos as utilizações do termo adolescência e juventude, tem-

se assumido, recorrentemente, que, quando psicólogos vão descrever processos dessa fase tais 

como puberdade, alterações emocionais, características comportamentais, começando no 
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inicio da maturidade sexual e terminado no adulto socialmente independente, eles usam o 

termo adolescência. Quando sociólogos, demógrafos e historiadores referem-se à categoria 

social como geração no contexto histórico, no espaço publico, o termo mais utilizado é 

juventude. Os interesses partem do sujeito particular e se concentram nas relações que se 

estabelecem entre os mesmos (GRINSPUN et al , 2005; FREITAS , 2005, Pais, 1990, ). 

Para esses autores, os conceitos desses termos correspondem a uma construção sócio- 

histórica, cultural e relacional, que através das épocas e processos sociais vão adquirindo 

denotações e delimitações diferentes. Souza (2004, p.49) corrobora afirmando que “a idade 

não é somente um conjunto de anos que vai se agregando num processo linear, mas determina 

expectativas e comportamentos”.  

Conceitualmente a adolescência situa-se dentro de estudos da psicologia evolutiva, 

tendo emergido o interesse com maior força no século XX sob a influência do psicólogo norte 

americano Stanley Hall, com a publicação de um tratado sobre a adolescência, em que ele 

defendia a idéia de uma adolescência como parte da evolução biológica, sendo este um 

período de grande tormenta e tempestades (GALLANTIN, 1978).  

Considerando as diferentes concepções que podem existir sobre a adolescência – 

clássica e contemporânea - as transformações biologias e fisiológicas são universais e se 

estendem com o começo da capacidade de reprodução até a maturidade completa. A 

adolescência caracteriza—se, ainda, pelas mudanças qualitativas como o raciocínio social, os 

processos identitários individuais e coletivos, a aquisição,  o desenvolvimento moral, os 

princípios de ordem social e o desenvolvimento cognitivo; sob a perspectiva ampliada 

também incluem-se as dimensões de caráter cultural (LEÒN, 2005). 

O autor supracitado sintetiza em três as posições teóricas sobre a adolescência. A 

teoria psicanalítica, resultante do desenvolvimento da puberdade com a desvinculação com a 

família, resultando uma vulnerabilidade da personalidade;  a teoria sociológica, resultante da 

aquisição dos papéis sociais; e a Teoria de Piaget, que enfatiza mudança no pensamento 

durante a adolescência, resultante da interação dos fatores sociais e individuais.  

Já o conceito de juventude, em muitos aspectos, inclui a adolescência. É uma noção 

socialmente variável, modifica-se de sociedade para sociedade e dentro da mesma sociedade 

ao longo dos tempos, não podendo estabelecer um critério de idade universal para todas as 

épocas. É necessário reconhecer a heterogeneidade juvenil a partir das suas diversas 
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realidades. Cada grupo social representa de maneira diversa esse momento, concretizando-se  

nas condições sociais, nas culturais (etnia, religião), de gênero e de regiões geográficas. Para 

Pais (1990, p.149), a juventude aparece “socialmente dividida em função dos seus interesses, 

das suas origens sociais, das suas perspectivas e aspirações”. 

A partir de meados dos anos 90, um olhar sobre o tema surgiu focado na preocupação 

social, como os problemas representados pelos jovens decorrentes da crise do trabalho e da 

violência.  Nesse sentido, o tema juventude, para além da adolescência, torna-se de interesse 

público e se coloca como novo problema político para o país. Segundo a Política Nacional da 

Juventude (2006, p.5), “.[.. ] os jovens são sujeito de direito coletivos. Sua autonomia deve ser 

respeitada, suas identidades, formas de agir, viver e se expressar valorizadas”. Assim, a 

compreensão e o respeito pela juventude na sua diversidade são dimensões fundamentais do 

processo educativo na nossa sociedade. 

Contudo, ainda são grandes os desafios para o reconhecimento dos direitos dos jovens. 

Um de difícil superação, ainda é a própria dubiedade sobre a condição juvenil.  De um lado, 

nos aspectos da consciência coletiva, ser jovem pode ser levado pelo olhar do romantismo, do 

olhar heróico, sendo visto como um estado de espírito, um período da vida que não deveria 

passar, onde se expressa o jovem empreendedor, a força, o ânimo, a aventura, a 

espontaneidade, a boa forma física, a virilidade e a diversão. De outro, no âmbito profissional, 

no aspecto do compromisso cidadão ou nas tomadas de decisões, o jovem é representado 

socialmente imaturo, impulsivo e rebelde. Existe, portanto, esse grande paradoxo em relação à 

juventude que vem carregada de muitos estereótipos. 

 

Os mesmos estereótipos que constroem um imaginário social de valorização da 

juventude são aqueles que a impedem de uma participação social plena. A 

manutenção dos estereótipos dificulta a ação política. (BRASIL, 2006, p.5) 

 

 

Para os jovens, esse paradoxo sofrido reflete em suas subjetividades, na formação de 

sua identidade, pois os jovens criam sua autoimagem através das pressões sociais, carregando 

essa ambigüidade na sua própria identidade.   Para Viana (2009), os jovens estão no momento 

da ressocialização, momento em que eles são preparados para uma integração completa na 

sociedade, inclusive para sua escolha profissional e para suas responsabilidades sociais 

(casamento, política, família).   
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Para Abramo (1994), duas crises devem ser consideradas: 1) a crise juvenil, de ordem 

coletiva e caracterizada pelas dificuldades e estereótipos para entrar no mundo adulto; 2) a 

crise da adolescência, de ordem individual e limitada às perturbações momentâneas vividas 

por cada indivíduo. 

A formação das representações sociais sobre a imagem da juventude é advinda das 

ciências modernas, das legislações e dos meios de comunicação de massa que acabam 

naturalizando e reinterpretando a rebeldia e a ambiguidade como um produto natural do 

desenvolvimento biológico (VIANA, 2009) 

Adorno (2001) identifica quatro fatores históricos que contribuíram para a construção 

das identidades sociais dos jovens: a crise do papel autoritário dos pais sobre os filhos, a 

ampliação do mercado de serviços e produtos direcionados ao jovem, o surgimento de uma 

indústria cultural voltada para os jovens e as diversas mudanças nos valores, usos e costumes 

da sociedade.  

Grinspun et al (2005) consideram que a  juventude hiperpassa sua construção  nas 

subjetividades. Este jovem vive internamente momento de perdas e lutas para novas 

conquistas; o olhar desse jovem para si será de acordo com as categorias que ele elegeu de 

realidade, ou seja, virtual, imaginário, social, midialógico, entre outros. 

Para o jovem, a busca pela vida adulta se dá entre o auto-reconhecimento e o ser 

reconhecido. Nessa busca são redefinidas suas identidades constantemente, ao pensar no 

dinamismo dos grupos como convivência social (SOUZA, 2004). Portanto, o processo de 

identificação nos jovens não é estático e ocorre em um mundo totalmente complexo. São 

vivenciadas as incertezas da idade agravadas pela incerteza da própria época. Com a 

velocidade das informações, os jovens interagem com dimensões locais e globais, tendo 

acesso a diferentes modos de viver e de ser. Diante disso, é mister se referir a uma juventude 

plural, a singularidade na diversidade.   

Ademais, é importante destacar que a presente discussão está pautada na juventude 

contemporânea, pois a antropologia atesta que nas sociedades mais simples a passagem da 

infância para a juventude é apresentada através dos chamados ritos de passagem. Segundo 

Dayrell e Gomes (2005), os meninos passam por provas duras e dolorosas, tendo que 

reconhecer armas, animais, plantas e experimentar dificuldades de sobrevivências, enquanto 

as meninas têm que se familiarizarem com a gestação. A identidade é vista como natural ao 
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individuo; já na sociedade moderna a identidade é vista como interação com o meio social. 

Fato é que a condição juvenil não pode ser a mesma em sociedades caracterizadas por 

modelos demográficos diferentes. Ainda dentro dessas perspectivas, a transição da etapa 

juvenil para a vida adulta deixou de ser um tipo de trajetória linear/ tradicional que tinha 

como eixo principal a passagem da educação para o trabalho e passa a ser  na sociedade 

contemporânea , trajetórias de vida,  que vêm  sendo definidas como reversíveis , canguru ou  

“iô- iõ” ( LEÓN, 2005; SOUZA, 2004, ).  

Segundo Pais (2001, p.73): 

 

[...] Os jovens dessa geração tão rapidamente abandonam a escola, adquirem 
emprego e se casam - deixando de ser jovens e passando a ser adultos - quanto, com 

a mesma rapidez, caem de novo no desemprego, voltam á condição de estudante e se 

divorciam, redescobrindo a juventude. 

 

A passagem para a vida adulta está fundada no início da vida profissional, no 

matrimônio e na saída da família de origem, que hoje, devido às dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho, da moradia própria e da maior liberalização das relações sexuais, temos 

um prolongamento da condição juvenil. (PAIS, 2001; SOUZA, 2004; SOFIATI, 2005; 

MELUCCI, 2007). 

Para Correa (2008) a integração social dos jovens depende em grande parte do sucesso 

escolar e da inserção profissional, porém a grande dificuldade de hoje não se traduz apenas 

pelo acesso ao mercado de trabalho, mas, sobretudo, pelas condições de trabalho. Para Sofiati 

(2005), o indivíduo prolonga sua juventude à medida que se mantém dependente dos pais. 

Contudo, pula etapas ao gerar filhos e assumir casamentos sem autonomia financeira, “esse 

processo se dá pela crise educacional e falta de perspectiva de futuro do jovem atual e isso 

pode levar ás drogas, ao alcoolismo e à prostituição” (SOFIATI, 2005) 
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1.2 DESAFIOS NA JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA: CONSUMISMO E AS 

DROGAS 

 

            Com a globalização, cada vez mais faltam empregos. A mobilidade social, então, 

torna-se descendente e gera um forte rebaixamento do padrão e do nível de consumo. A 

competição exacerbada, selvagem, transforma a violência num recurso cotidiano para a 

sobrevivência. Isso generaliza a brutalidade pela sociedade como um todo e acaba abarcando 

as relações de trabalho, além das realções que se estabelecem na escola, no trânsito, na 

família. Um dado que representa bem isso é que, há 10 anos, na periferia, a taxa  de homicídio 

era de 30 por 100 mil habitantes, e hoje o índice chega a 150 mortes, semelhantes ao dos 

países em guerra (MASCARENHAS, 2003). 

Assim, ao se discutir as grandes condições, contradições e desafios com que a 

sociedade moderna vem se deparado, surgiu na esfera da saúde pública o termo atualmente 

bastante apregoado: a vulnerabilidade.  

Quando falamos de jovens, não podemos deixar de apresentar tal conceito, pois 

abrange uma maneira de percebermos grupos sociais e avaliar suas condições de vida, 

proteção e segurança. O termo surge como um movimento de substituição dos termos risco e 

população de risco, dando lugar à discussão sobre as diversas condições dos grupos sociais. 

Adorno (2001) afirma que a vulnerabilidade social dos jovens se apresenta a partir do 

descompasso que se da à condição juvenil nos dias de hoje, já que existe uma desproporção 

entre o desejo de autonomia e a possibilidade de concretizar no seu cotidiano social. Tal 

vulnerabilidade sido agravada ainda pelo o crescimento de vendas de armas, pelo 

narcotráfico, pelo roubo e corrupção e pela crise das instituições do Estado. Ele ainda enfatiza 

que “A autonomia do jovem está condicionada, portanto a situação socioeconômica, ao local 

de moradia, aos padrões familiares, ao acesso á escola, á informação e ao trabalho é a 

possibilidade de pertencer a um grupo de referência” (ADORNO, 2001, P.21).   

Portanto, os jovens são considerados um grupo socialmente vulnerável. Para Pais 

(1990), o grande problema com a inserção social torna-se relevo para outros problemas 

associados ao consumo de drogas, comportamentos agressivos e delinquência. Gonçalves 

(2005) corrobora essa tese ao considerar que os jovens têm sido o segmento etário mais 

vulnerável aos apelos do individualismo e narcísicos da sociedade contemporânea. 
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Juntamente a essas condições destaca-se um sintoma social em que se busca silenciar o mal 

estar dos nossos tempos por meio do imediatismo das drogas e dos medicamentos.  Segundo, 

Conte (2008, p.133): 

 

[...] O consumo de drogas na nossa sociedade passa a ser um problema silenciado na 

medida em que responde aos ideais sociais de consumo transformados em 

imperativos e traduzidos na idéia do imediatismo, da supervalorização dos produtos 

e na imprescibilidade, na velocidade, na instantaneidade. O consumo de drogas, 

então, serviria como uma espécie de anulação/anestesia do mal estar social das 

subjetividades.   

 

Correa (2008, p.19) vai além e afirma que: 

 

[...] Na cultura de massa, vários são os bens culturais transformados em 

mercadorias, e isso é uma característica nova na relação entre a juventude e a 
cultura. Relação essa que faz pela consumação. A cultura de massa atinge, 

evidentemente, outros grupos de idade, mas é entre os jovens que se encontra um 

grande número de consumidores em potencial. Cabe salientar que se trata de uma 

primeira geração brasileira nascida em época de plena cultura de massa. Assim, o 

cotidiano desses jovens é pleno de mercadorias e apelações comerciais da cultura de 

massa, principalmente da sua indústria de produtos audiovisuais.  

 

Fato esse é que existe um valor simbólico nas mercadorias pelos diversos grupos de 

jovens e a distância entre o sonho e a realidade pode suscitar a criminalidade entre eles, que é 

reflexo do valor do individualismo evidenciado na sociedade de hoje dentro de um quadro de 

desigualdade e de socialização precária, pois estamos tratando da pluralidade da juventude e 

da pluralidade do Brasil. Dessa forma, desperta nesses jovens uma maneira de acreditar que o 

consumismo seja o único meio e  fim para toda satisfação. Surge, então, uma desigualdade 

que se evidência numa privação cultural, impossibilitando aos jovens o seu 

autoconhecimento, a descoberta de suas potencialidades e uma juventude com seus direitos e 

cidadania.  

Para Conte (2008, p.143), a “miséria simbólica” transmitida pela crise ética da 

sociedade consumista tem efeito fundamental nas construções de identidades e na trajetória de 

vida que estão sendo construídas em torno das drogas e da criminalidade no Brasil. 

Franch (2004, p.55) afirma que:  

 

[...] Viver na pobreza numa sociedade que põe constantemente à mostra todos os 

bens de consumo que o dinheiro pode comprar constitui uma violência 
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especialmente pungente para os jovens. Certas mercadorias representam, para eles, 

estilos de vida, marcas de poder que garantem prestígio junto aos iguais e sucesso 

nas conquistas amorosas: roupas, carros e também certas bebidas e drogas como o 
whisky e a cocaína. Como lidar com a incapacidade de atingir esses bens? Não é a 

pobreza em si que explica as altas taxas de mortalidade por causas violentas. 

Quando essa situação, entretanto, combina-se com os apelos da sociedade de 

consumo e com o avanço da ideologia individualista, emerge uma tensão básica que 

precipita alguns jovens ao mundo do crime. O envolvimento de jovens das classes 

privilegiadas com atos violentos também está ligado, muitas vezes, ao imediatismo 

estimulado pela sociedade de consumo. 

 

 

A ilusão do consumo como forma de construção de identidade nos adolescentes e 

jovens, a amplificação da descrença no futuro e o uso álcool e drogas como respostas às 

dificuldades sociais, econômicas, políticas e éticas expõe esses jovens a grandes riscos, e isso 

hoje torna-se um grande desafio entre os jovens na sociedade contemporânea. Como lidar 

com a incerteza do futuro? Como ser alguém em um contexto que me torna invisível? Como 

enfrentar uma sociedade individualista com valores tão consumistas? Como conseguir tratar o 

mal estar social? O que dizem as políticas públicas? 

 

 

1.3 O CONTEXTO DAS POLITÍCAS PÚBLICAS NA JUVENTUDE  

 

 

Os jovens no Brasil inserem-se em um contexto de desigualdade econômica, sérias 

dificuldades na inserção do mercado de trabalho. Levam consigo ainda fortes estereótipos da 

sociedade e isso se deve a vários fatores, uns apresentados em textos anteriores e outros 

devido à própria formação história da concepção das políticas públicas na juventude no 

decorrer dos tempos. 

  Segundo a Brasil (2006, p.87): 

 

[...] O Brasil, ao longo de sua história, não constituiu uma estrutura que ofertasse 

políticas universais capazes de, independente da situação econômica dos indivíduos, 
garantir o acesso a um aparato social promotor de condições dignas para o conjunto da 

população. Isso supõe que o acesso a uma escola de qualidade, a equipamentos de 

lazer e cultura, a trabalho digno, a moradia, a saúde, entre outros, sempre dependeu do 

quanto as pessoas dispunham de investimento para se beneficiar deles. O recorte de 

classe é fundamental para compreender não apenas o impacto da pobreza e da 

desigualdade social sobre as vidas dos/das jovens, mas também desigualdades frutos 

das relações de gênero, raça, orientação sexual, deficiência, local e região de moradia 

etc, uma vez que a condição de pobreza influencia as demais (na realidade as 
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condições de vulnerabilidade se influenciam mutuamente). 

 

Abramo (2005), baseada em Dina Krauskop
1
, sistematiza os paradigmas nas políticas 

da juventude em quatro: 

 

a) A juventude como preparação para o mundo adulto 

Nesta visão o jovem é visto como um sujeito que deve ser preparado para a vida adulta 

através da educação, ou seja, como um receptor de formação. A fase aparece apenas como 

uma transição, e não se visualiza esse jovem como um ser social já que o futuro é que cumpre 

o eixo principal. Coloca os jovens em uma condição universal e homogênea centrada na 

dedicação desse momento de preparação para o futuro. O serviço militar pode ser visto nesta 

perspectiva. Este enfoque foi predominante até os anos 50 na América Latina, mas, ainda 

hoje, orienta boa parte das políticas dirigidas ao jovens e, principalmente, a adolescentes.  

 

b) A juventude como problemática  

Nessa perspectiva o jovem aparece como uma ameaça à ordem pública, em que as 

questões circulam nos comportamentos de risco e transgressão. São políticas de caráter 

compensatório, que desenvolveram ações em questões como DS´T´s, gravidez precoce, 

drogadição, narcotráfico e criminalidade. E o jovem é tido como problema.  

Abramo (2005, p.21) afirma que:  
 

[...] No Brasil, este foi o enfoque que praticamente dominou as ações dos anos 80 e 

90, foi uma das principais matrizes por onde o tema juventude, principalmente a 

“emergente” juventude dos setores populares, voltou a ser problematizado pela 

opinião pública e que tencionou para a criação de ações tanto por parte do Estado 

como da sociedade civil. 

 

Para os jovens desses setores populares, focando na regulação social, as políticas se 

resumiam em medidas para inserção no mercado de trabalho, prevenção e punição nas 

situações de marginalidade.  

Essa perspectiva reflete nos dias de hoje e carrega ainda consigo os vários estereótipos 

que a juventude tem vivenciado reverberando até na conquista de seus direitos e cidadania.   

 

                                                
1
 Políticas de Juventud em Centro America. Primeira Década, 2003, p. 8- 25. 
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c) O jovem como ator para o desenvolvimento 

Essa perspectiva busca a superação da perspectiva anterior, em que o jovem era 

considerado um problema. Por este prisma, o jovem é visto como ator da sociedade, com 

potencialidades para responder aos grandes desafios da sociedade contemporânea.  É uma 

visão que vem para enfrentar os problemas de exclusão social, trazendo os jovens 

considerados vulneráveis sob uma ótica includente. Abramo (2005, p.21) afirma que os jovens 

se assumem como “ protagonistas do desenvolvimento local”, ou seja o jovem como ator da 

transformação. A limitação dessa perspectiva é alimentar uma mistificação de que somente os 

jovens são sujeitos privilegiados para a construção das mudanças sociais. 

 

d) A juventude como cidadã e sujeito das políticas  

 Abramo (2005, p.22) define que:  

 

[...] Muda os enfoques anteriores principalmente por superar a visão negativa sobre 

os jovens e gerar políticas centradas na noção de cidadania, abrindo a possibilidade 

da consideração dos jovens como sujeitos integrais, para os quais se fazem 

necessário políticas articuladas intersetorialmente.  

 

Esse processo se inicia no Brasil, no plano da postulação e não da concretização; o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ainda não adquiriu toda a visibilidade para os 

adolescentes. Mas acredita-se que essa perspectiva vai avançar e atender a pluralidade da 

juventude e acolher as capacidades de contribuição e participação desses jovens nas políticas 

e na transformação da sociedade. Ainda, por muitas vezes, as formação das políticas foram 

feitas por adultos e não por jovens.  

Em Brasil (2006, p.07) está escrito que: 

 

[...] No caso das juventudes, a necessidade de articular a busca da igualdade individual 
de condições com a valorização da diferença é atributo essencial para a afirmação de 

direitos e, conseqüentemente, para a elaboração e implementação de políticas públicas 

(....). A juventude brasileira é fruto da sociedade brasileira e, em tempos de 

globalização e rápidas mudanças tecnológicas, deve ter condições, oportunidades e 

responsabilidades específicas na construção de um país justo e próspero.   

 

 

Brenner, Dayrell e Carrano (2008) consideram, portanto, que as políticas públicas da 

juventude devem ser capazes de atuar sobre as condições desiguais , entendendo os diversos 
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modos de ser jovem e suas formas de lazer e capacidades de produzir cultura autonomamente.  

Assim, mostra-se necessário reconhecer as diversas condições juvenis e implementar 

as políticas de uma forma que não seja universal e homogênea, mas que abranja toda essa 

diversidade, tendo sensibilidade para identificar os jovens como sujeitos sociais e 

fundamentais no processo de formação humana., explorando suas potencialidades e 

dimensões culturais. Fica o desafio: como construir políticas públicas e práticas que visem à 

igualdade social e, concomitantemente, abracem toda a diversidade juvenil?  

 

 

1.4 CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS  

 

O ingresso dos indivíduos na universidade constitui um importante período da vida. 

Trata-se de uma oportunidade inegável no desenvolvimento, mas pode estar relacionada com 

fatores de risco diversos dentre eles o consumo de álcool.  O álcool é uma droga com 

importante potencial de abuso dessa população e está relacionada a extensos prejuízos. 

Para Matute e Pillon (2008), os jovens estudantes são considerados como um dos 

setores mais vulneráveis da sociedade, cuja etapa da vida apresenta maior risco para o 

consumo de álcool e tabaco, sendo essas drogas porta de entrada para as drogas ilícitas. Os 

autores mostram que, nos países latinos, os índices de consumo de bebidas alcoólicas são 

superiores a 50% nos estudantes, representando padrões diferentes da população em geral. No 

I Levantamento Nacional sobre uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitário das 

27 capitais brasileiras, realizado em parceria com a USP (Universidade de São Paulo), 

também ficou evidenciado que o consumo de álcool, tabaco e outras drogas entre 

universitários é mais frequente que na população em geral e que o uso entre os jovens em 

países em desenvolvimento são maiores que nos países desenvolvidos, o que reforça a 

necessidade de conhecer e desenvolver pesquisas e políticas dirigidas para esse segmento 

(ANDRADE, DUARTE e OLIVEIRA, 2010). 

O uso de álcool constitui o mais importante de todos os fatores de risco em economias 

emergentes. O uso de álcool afetou mais os jovens, em morbidades e mortalidades do que o 

tabaco (REHM, TAYLOR, ROOM, 2006).  Wechsler et al (1995) corroboram essa idéia, 
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afirmando que o abuso de álcool é contribuidor para morbidade e mortalidade na America e 

está entre os mais desafiadores problemas  para a saúde pública,  trazendo consigo efeitos 

agudos e crônicos para o individuo e para sociedade. . 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, “80% dos casos de dependência 

química do mundo devem-se ao álcool, 10% ao álcool somado as outras drogas e 10% a 

drogas não alcoólicas” (STAMM BRESSAN, 2007, p.319). Dados indicam que 

aproximadamente 84% dos brasileiros fazem uso esporádico de bebida alcoólica e 21% 

consomem diariamente (VAISSMAN, 2004). Entre as drogas de uso, o álcool já responde por 

95% dos resultados de morbidade e mortalidade relatados pelo uso dessas substâncias. Ainda 

de acordo com a Organização mundial da Saúde, existe uma tendência ao uso cada vez mais 

precoce dessas substâncias.  (GOMES, ALVES, NASCIMENTO, 2010) 

Fato é que o risco de desenvolver a dependência aumenta à medida que a frequência 

de intoxicações também aumenta, acarretando consequências sérias para esses jovens 

(PEUKER, FOGAÇA, BIZARRO, 2006). 

A literatura internacional tem considerado o padrão de beber recorrente nas 

universidades, o binge drinking que constitui o “beber pesado episódico”. Esse conceito 

geralmente baseia-se na quantidade de álcool consumida dentro de um período definido (um 

dia, uma ocasião, uma festa) e na freuência com que esse consumo ocorre (semanal, mensal) 

(WECHSLER et. al, 1995; HAM & HOPE, 2003; ANDRADE,DUARTE, OLIVEIRA, 2010). 

Geralmente, esses episódios de binge caracterizam-se pelo consumo consecutivo de 

cinco ou mais doses de álcool em uma única ocasião para homens e quatro ou mais doses para 

mulheres (HAM & HOPE, 2003; PEDERSEN E LABRIE, 2007; MUNDT, ZAKLETSKAIA, 

FLEMING 2009; OLIVEIRA et. al, 2009; SANTOS, SOARES,CAMPOS, 2009). Segundo, o 

I Levantamento Nacional sobre uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitário das 

27 capitais brasileiras, um em cada três estudantes relatam ter feito uso do álcool neste padrão 

nos últimos 12 meses (ANDRADE, DUARTE, OLIVEIRA, 2010). No estudo feito pela 

Harvard School of Public Health college alcohol study (CAS), constatou-se que, de cinco 

alunos, dois eram consideramos “binge drinkrers” (WECHSLER et al, 1995) 

Algumas variáveis têm sido levadas em consideração quando se fala do beber entre os 

universitários tais como questões sociodemográficas, personalidade, experiências com a 

bebida, expectativas positivas sobre o álcool, estresse, estratégias de defesa (coping) e 
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influência dos pares (HAM; HOPE, 2003). Também são variáveis a facilitação das interações 

sociais, o prazer sexual, o aumento do humor, os efeitos positivos na avaliação de si mesmo e 

a diminuição ou fugas das emoções negativas (PEUKER, FOGAÇA, BIZARRO, 2006). 

Pesquisas demonstram que os jovens universitários se deparam com grandes 

dificuldades econômicas e psicossociais. Entre as dificuldades está o elevado custo de 

investimento na formação academia, os custos com a habitação e as necessidades básicas, as 

pressões impostas pela adaptação de um novo estilo de vida, a adoção de comportamentos 

menos saudáveis, a autonomia e a responsabilidade, que poderão contribuir e gerar estresse e 

perdas de projeto de vida, de onde, então, o consumo de álcool e outras drogas pode surgir 

como um aliviador.  (DOMINGOS, DOMINGOS, 2005; SOUZA et al, 2007; RODRIGUES, 

2008). 

Balan e Campos (2006) consideram que “universitários da área da saúde usam o álcool 

indiscriminadamente devido ao excesso de cobranças impostas pela faculdade, principalmente 

nessas profissões que são especialmente voltadas à vida dos outros, exigindo mais 

responsabilidades”.  

Moraes et al (2009) afirmam que,  apesar de os universitários conhecerem os 

benefícios de um estilo de vida saudável , a preocupação parece não existir. Em sua maioria,  

adotam hábitos de risco como sedentarismo, consumo de álcool e nutrição inadequada. 

Stempliuk (2004) corrobora com os autores referidos, discutindo em seus resultados 

que as drogas desempenham um papel associativo com o bem estar, que esses universitários 

ainda não possuem habilidades preventivas necessárias para gerir o estresse comum dessa 

fase. Embora, como bem afirmam Picolotto et al (2010, p.647) “As substancias psicoativas 

surgem como aliviador, embora não atuem nas causas nem conduzam usuários em seus 

pensamentos e no gerenciamento de seus anseios”.  

Outro ponto que vem sendo discutido em relação ao consumo de álcool entre os jovens 

é o início do uso de álcool.  No Brasil, entre os universitários das capitais brasileiras, 

constatou- se que 79,2% referiram uso do álcool na vida com menos de 18 anos e 54% já 

haviam experimentado antes dos 16 anos e 34% antes dos 15 anos, não sendo observada 

diferença de gênero (ANDRADE, DUARTE, OLIVEIRA, 2010).  

Gomes, Alves e Nascimento (2010) apontam em seu estudo, quanto à ocorrência de 

embriaguez na vida, que 30,5% dos estudantes do ensino médio relatam pelo menos um 
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episódio na vida e a identificam que a ocorrência de embriaguez aumenta com a idade, 

variando 41,7% na faixa etária de 18-20 anos. 

Lucas et al (2006) corroboram assinalando que as faixas etárias com maiores 

proporções de uso inicial da droga foram as de 16 a 18 anos para álcool e tabaco, acima  de 18 

anos para ansiolíticos, anfetaminas e cocaína, sendo que a maconha foi igualmente divida 

entre as idades. 

Ademais, ainda encontramos a facilidade de acesso, baixo custo da bebida e a 

permissividade social e cultural existente (SCIVOLETTO, 1997; HAM & HOPE, 2003; 

PECHANSKY, SZOBOT, SCIVOLETTO, 2004; BALAN, CAMPOS, 2006). 

Segundo, Stamm e Bressan (2007, p.320): 

[...] A falta de uma política adequada de controle de propaganda, geralmente 

associada aos “bons momentos da vida”, e a própria facilidade de obter o produto, 

tanto pela disponibilidade quanto pela variedade e baixo preço,  tornam o álcool uma 

droga atrativa, acessível e presente nas mais diferentes formas no universo juvenil. 

 

Uma pesquisa realizada por Oliveira et. al (2009) revelou que os estudantes consomem 

álcool, pois têm ganhos secundários ao se sentirem relaxados e desinibidos, tornando-os 

autoconfiantes.  E ainda revela que a influência dos pares é um preditor importante sobre esse 

consumo, seguindo a mesma linha de pensamento de Ham & Hope (2003). 

Pillon, O’ Brien e Chávez (2005), em sua pesquisa, constataram que, em relação às 

percepções dos motivos que levam estudantes a consumir substancias psicoativas, 74% usam 

para diversão, 59% para alegrar-se de seus problemas e 54% porque os amigos o fazem, o que 

demonstra, mais uma vez, o beber socializador que envolve esse público. 

O consumo de álcool entre os jovens está associado a consequências negativas tanto 

para sua saúde física, quanto para a mental. Caracterizam-se pelos aspectos de 

comportamentos de risco, violência, relações sexuais desprotegidas, acidentes 

automobilísticos, danos ao patrimônio público, prejuízo na estruturação de habilidades 

cognitivo-comportamentais e queda no desempenho acadêmico (SILVA et al, 2006; 

STAMM,BRESSAN, 2007; WAGNER,ANDRADE, 2008).  Marinho (2008) enfatiza que o 

álcool aumenta não só o risco de acidente, bem como sua gravidade e, consequentemente, a 

probabilidade de mais vitimas. 

O uso do álcool entre os jovens está mais relacionado à morte do que todas as drogas 

ilícitas juntas, com 50% dos suicídios em jovens e com 80% a 90% dos acidentes 
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automobilísticos na faixa dos 16 a 20 anos (SCIVOLETTO, 2001), sendo que esses acidentes 

são mais do que o dobro da prevalência encontrada nos maiores de 21 anos (YI HY et. al apud 

PECHANSKY SZOBOT, SCIVOLETTO, 2004). 

Para Wechsler et al (1998), estudantes que não consomem bebidas alcoólicas e moram 

nos campus universitários e repúblicas, convivendo com uma maioria de estudantes que 

consome álcool e outras drogas,   terão um risco muito elevado de sofrer efeitos secundários,  

como aborrecimentos, vandalismos e assaltos.  

Pedersen e LaBrie (2007) consideram que as duas maiores consequências de um 

episódio de “beber pesado” são os apagamentos (blackouts) e a intoxicação por álcool. 

Durante esses blackouts podem ocorrer atos de vandalismo, sexo desprotegido e acidentes ao 

dirigir um veículo. Com0 a ocorrência desses blackouts está relacionada à quantidade 

consumida em uma ocasião, os universitários tendem a apresentar maior frequência desses 

apagamentos por sua ingestão do álcool (PEUKER, FOGAÇA, BIZARRO, 2006).  

Santos, Sakae e Escobar (2009) constataram que o álcool foi a substância mais 

consumida pelos estudantes - “uso na vida” de 92,3%, nos “últimos 6 meses”  de 77,5%,  nos 

“ últimos 30 dias “ 69,8% e, ainda, que  21% dos entrevistados fizeram uso padrão binge. Este 

efeito inibitório do álcool facilitaria comportamentos que propiciam a relação sexual e 

diminuiria o uso de camisinha. Dentre os estudantes que não utilizaram camisinha, a maioria 

eram estudantes do gênero feminino.  

Pillon, O’ Brien e Chávez (2005) enfatizam que a relação mais direta entre o álcool e a 

agressividade é na intoxicação, que ocorre através da falta de inibição do medo (ação 

ansiolítica), e com as alterações cognitivas o indivíduo, que não elabora ações em situação de 

ameaça. Em relação aos homicídios, Galduróz e Caetano (2004), trazendo dados do Instituto 

Médico Legal, mostram que, em Curitiba, 53,6% das vítimas e 58,9% dos autores dos crimes 

estavam sob efeito de bebidas alcoólicas no momento do crime. 

Fato é que o álcool, mesmo em seu uso socializador, não isenta o indivíduo de 

consequências drásticas. Seu uso não é restrito e trazem consequências e prejuízos somente 

para ele, mas também para diversos segmentos da sociedade.  O consumo de álcool deve ser 

enxergado de uma forma multifacetada, em toda sua complexidade. Seu impacto afeta  o 

indivíduo, a família e a comunidade. É algo que hiperpassa questões sociais, econômicas, 

culturais e individuais.     
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1.5 REDUÇÃO DE DANOS: UM  DISCURSO DEMOCRÁTICO   NA PREVENÇÃO 

DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ENTRE OS JOVENS 

 
 

“Há conhecimento de drogas desde os tempos mais remotos, não 

existem sociedades sem drogas, ou ainda, que toda sociedade tem as 

drogas que merece, em virtude da sua capacidade ou incapacidade de 
elaborar adequadamente as tensões  que atravessam seu tecido 

populacional e que são proporcionais aos seus disfuncionamentos” 

(Bucher, 2007)       

 

 

 Como vem sendo discutido, a juventude contemporânea vem apresentando sérios 

desafios a serem enfrentadas na sociedade. Muitas são as dificuldades por eles enfrentadas 

como problemas educacionais, oportunidades de trabalho e lazer, desigualdades de 

adoecimento e mortes, tornando-os uma população vulnerável e vista como prioridade dentro 

das políticas públicas.  Muitos desses jovens, buscando estratégias para todos esses 

enfrentamentos, podem se utilizar do consumo de álcool e drogas como um meio de escape, e 

as consequências desse beber são de curto e longo prazo. O impacto do álcool é maior em 

termos de mortes, ferimentos e custos econômicos se comparado às drogas ilícitas.  

 Para Stronach (2004), toda política abrangente e significativa de saúde pública deve 

ter como prioridade a mudança das quantidades de álcool consumidas, dos padrões de 

consumo e dos danos subseqüentes. O fato de o consumo de álcool ser legal na maioria dos 

países significa que, de certa forma, ele é mais seguro que as outras drogas, porém legalidade 

não confere segurança. 

 Feffermann e Figueiredo (2006) atestam que os fatores que determinam se uma droga 

é ilegal ou legal parte, sobretudo, de interesse político e econômico, ou seja, de uma 

construção de cunho social. Assim, considerando todos esses aspectos, vem se pensando em 

novos modelos metodológicos para ações de educação na saúde visando à prevenção e à 

promoção de uso e agravos do consumo de álcool e drogas.  

 Para Franch (2004), a violência que vitima jovem, principalmente do sexo masculino, 

é um fenômeno que se expressa nos cinco continentes, principalmente nos chamados “países 

em desenvolvimento”, onde entender qual é a relação entre a violência que vitima jovens e o 
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consumo do álcool é primordial para pensar o que pode ser feito para minimizar os riscos, que 

são as principais questões norteadoras deste ensaio. 

  A política de redução de danos nasce pautada em modelos teóricos sócio-culturais e 

geopolíticos estruturais, que entendem a problemática das drogas como uma questão social, 

cujas intervenções têm por objetivo principal minimizar os efeitos danosos das drogas e 

buscar um bem estar físico e social dos indivíduos. Essa filosofia é pragmática e humanitária, 

isenta de julgamentos críticos-morais, uma vez que opta pela saúde e pela responsabilidade 

social (SOUZA et al, 2007). 

Esse modelo permite uma discussão na experiência e no cotidiano dos jovens, 

valorizando sua participação reflexiva, comportamentos de auto cuidado individual, e 

autonomia, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Além 

disso integra cinco das 10 recomendações básicas para ações de saúde mental/ álcool e 

drogas, estabelecidas pelo Relatório Mundial da Saúde de 2001, que consiste em intervenções 

na comunidade, educar a população, atuarmos de forma integrada com outros setores, 

promover cuidados comunitários, monitorizar a saúde mental da comunidade.  

Contudo, é necessário entender que o fenômeno das drogas é de cunho complexo e 

social e, portanto, vem carregado de ações e princípios ideológicos no decorrer do tempo na 

sociedade. Para Bucher (2007, p.02): 

 

[...] Numa área tão controversa e polêmica como é o uso de drogas, não existem, de 

fato, intervenções “neutras”; toda a atividade preventiva é ideologicamente 

orientada, pois envolve permanentemente questões de valores, determinados 

socialmente, mas podendo entrar em choque com opções pessoais, além de questões 

de sentido, dizendo respeito ás realizações existenciais de cada um. A ideologia que 

norteia explicitamente o rumo das intervenções programadas define os objetivos que 

se pretende atingir, a ideologia que participa implicitamente, freqüentemente sob 

forma de não-ditos, define a ética subjacente às ações idealizadas.  

 

 

Assim, como a questão da juventude, que aparece inicialmente de uma forma 

excludente nas políticas públicas, onde se devia “limpar” a sociedade dos “marginais”, dos 

“meninos de rua”, o fenômeno das drogas na prevenção surgiu com o mesmo olhar na 

história. Este tipo de prevenção orienta-se no modelo jurídico- moral ou sanitarista, em que 

existe um objetivo expresso da proibição e da erradicação de qualquer droga que altere a 

consciência, a meta final é abstinência e sobriedade em nome da saúde individual e bem estar 

social.  
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A guerra às drogas foi declarada pelos Estados Unidos, com Richard Nixon em 1972, 

que buscou identificar países produtores e países consumidores. Nesse quadro binário de 

política pública, era desenhada  uma postura governamental  dirigida à repressão interna a 

consumidores e organizações narcotraficantes, ou seja, a um só tempo a proibição das drogas 

através da disciplinarização, vigilância e confinamento  atingiam grupos sociais ameaçadores 

à ordem interna  como negros, hispânicos, chineses e jovens pacifistas. Contudo, nos anos 

1960, os estereótipos herdados das décadas de consolidação do proibicionismo não havia se 

apagado, mas ganhavam complexidade, pois as drogas conquistaram espaço entre jovens 

brancos da classe média. O combate ao hábito de usar drogas era alvo primordial do 

moralismo puritano que sustentava as políticas proibicionistas. Assim, as “drogas” eram 

problema diagnosticado pelo governo e, para eliminar o “vício” social, o governo devia atacar 

o “flagelo” (RODRIGUES, 2003).  

Privilegia-se o perigo da droga, geradora de dependências avassaladoras e o usuário é 

considerado como uma vítima de uma chaga à qual sucumbe, de forma reducionista e 

repressiva. Apela- se para argumentos de ordem emocional, moralista e sensacionalista, 

procura- se um impacto unidimensional para padronizar normas consideradas como certas e 

intocáveis (BUCHER, 2007). 

Para Acselrad (2000), a construção desse modelo de prevenção e tratamento no 

discurso contra as drogas adota características próprias das doenças infecciosas, em que a 

droga como produto é o vetor que invade o individuo- paciente em um ambiente favorável a 

sua multiplicação – oferta poderosa e banalização do consumo -, assegurando a noção de 

sujeitos frágeis e indefesos, dando origens as campanhas de ‘vacinação’ para adquirirem 

resistência. Mas, como nem todos vão adquirir ‘imunidade”, abre caminho para as medidas 

preventivas repressivas e imposição autoritária em prol da preservação da saúde, da 

tranquilidade dos lares e da segurança pública. O consumo de drogas ilícitas é considerado 

‘caso de polícia’, ao passo que os danos decorrentes do uso crônico de álcool são discutidos 

como problema de saúde. Mantém-se o indivíduo afastado do consumo, busca-se a punição e 

justifica-se a informação sobre drogas à medida que fortalece e justifica as leis repressivas do 

uso.  

As décadas de proibicionismo não trouxeram a erradicação do consumo, pelo 

contrário. O mercado negro instaurado tornou- se uma economia negociadora de drogas 
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produzidas, transportadas, vendidas e usufruídas clandestinamente. A violência trazida dessas 

máfias e as consequências individuais do uso de substâncias adulteradas produziram vozes 

críticas a esse modelo que comprometia a possibilidade reflexão e a ação dos cidadãos 

(RODRIGUES, 2003; ACSELARD, 2000). 

Diante disso, as políticas de redução de danos emergem em 1980, motivadas pelo 

alastramento dos casos de AIDS/HIV entre os usuários de drogas injetáveis, pois, ao 

compartilharem seringas, os consumidores de heroína e cocaína, corriam riscos de 

contaminação pelo vírus. Na cidade holandesa de Roterdã, em 1984, foi instituído um 

programa de trocas de seringas, no qual funcionários do Serviço Municipal de Saúde 

encarregavam-se de fornecer seringas e materiais de higienização (RODRIGUES, 2003). 

Assim, vários países como Holanda, Brasil, Canadá, Suíça, Austrália, Inglaterra vão 

adotando o modelo de redução de danos como um modelo de saúde e educação, baseado na 

“mentalidade da temperança”, definida na V conferência Internacional de Redução de Danos 

(FEFFERMANN, FIGUEIREDO, 2006). 

No Brasil, as ações de redução de danos iniciou-se na cidade de Santos/SP, onde 

predominava o movimento sanitarista progressista na época. A cidade de Santos envolveu-se 

na política de AIDS/HIV através de demandas de um grupo minoritário e marginalizado, os 

homossexuais. Essas ações, em 1989, sofreram extrema resistência política, rendendo-lhes até 

processos jurídicos para profissionais e gestores que ousaram distribuir hipoclorito de sódio 

para higienização de seringas e agulhas aos usuários de drogas injetáveis (SAMPAIO, 

FREITAS, 2006).  

Os programas de Redução de Danos foram nascendo dentro das Universidades e nas 

Coordenações Municipais/ Estaduais de Saúde quando ainda não existiam grupos de usuários 

de drogas e nem ONGs envolvidas com a temática.  Nesse início, estabelecer contato com os 

usuários foi difícil, pois ao procurarem as unidades básicas de saúde, observou-se que eles 

estavam praticamente ausentes desses serviços ou, ainda, invisíveis para os profissionais de 

saúde. A saúde mental incorporava muito pouco à questão da drogadição e ainda nos meados 

da década de 90, esses usuários ainda eram submetidos a tratamentos manicomiais. A questão 

do uso de drogas ainda não estava claramente identificada e reconhecida como problema de 

saúde, estava nas mãos dos grupos de mútua-ajuda, fazendas terapêuticas, leitos de 

desintoxicação. É quando surgem os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) que, mesmo 
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sendo referência ao atendimento desse usuários de drogas, era pouco efetivo para eles, já que 

tratavam mais outras doenças psiquiátricas. Prova disso é que, em 2002, inicia-se a 

implantação dos CAPS AD ( Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas)  Enfim, a 

redução de  danos nasce no SUS, mas com uma desintegração com espaços da Atenção 

Básica e Serviços Especializados (SAMPAIO, FREITAS, 2006). 

Hoje, a redução de danos tem se fortalecido como estratégia no âmbito do SUS 

(Sistema Único de Saúde). Como resultado dessa iniciativa, segundo o Relatório de Gestão 

2007/2010 - Saúde Mental no SUS: as novas fronteiras da Reforma psiquiátrica, realizou- se 

em 2007 o I Seminário Integrado de Redução de Danos no SUS, com gestores 

estaduais/municipais e representantes de movimentos sociais, cujo objetivo era o de elaborar 

recomendações para subsidiar o Plano Integrado de Redução de Danos no SUS, como 

maneira de oficializar esta estratégia na prevenção, promoção e tratamentos dos indivíduos 

usuários de álcool e outras drogas. 

 

[...] O trabalho do Ministério da Saúde de oferecer cuidados de atenção com base na 

perspectiva da redução de danos sociais e á saúde justifica- se pelo fato de tais 
abordagens psicossociais, segundo profissionais de saúde e especialistas da área, 

potencializarem as ações preventivas,, de promoção da saúde e de cuidados clínicos 

primários, além de aproximar a população usuária de drogas, historicamente 

desassistida , dos serviços de natureza diversa vinculados ao quadro de 

vulnerabilidade e risco sociais. (BRASIL,2011,p.52). 

 

 

A estratégia da redução de danos/redução de risco pauta-se na realidade e 

emancipação dos sujeitos, inclui- se as vivências e experiências dos sujeitos, suas condutas e 

capacidade de compreender, decidir e abordar a questão (tira o foco da droga, como era a 

estratégia tradicional e enfatiza o sujeito). Fortalece a autonomia individual e a reflexão, não 

se submetendo os indivíduos a modelos comportamentais rígidos, mas respeitando as 

diferenças através da responsabilidade e solidariedade, promovendo a saúde para todos 

(FEFFERMANN, FIGUEIREDO, 2006). 

Segundo Acselrad (2000, p.166): 

 

[...] Como alternativa, a educação, na perspectiva da redução de danos decorrentes 

do uso indevido, envolve ‘todas’ as drogas, quer lícitas ou ilícitas. Não impõe a 

abstinência, apenas afirma a importância de se avaliarem os riscos, sem dúvidas 

reais. Não prega a permissividade, apenas compreende a fragilidade, que não é só 

individual, mas também coletiva e socialmente construída. Traduz os objetos 
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pedagógicos: educar para autonomia, tornar o sujeito capaz de reflexão e ação. 

Perspectiva construída na contramão do controle dos sujeitos. Nesse caso, a 

abstinência deixa de ser o objetivo proposto de forma geral para todos. Ao contrário 
do discurso moral e legal que identifica qualquer tipo de uso ao uso dependente e 

afirma ser o usuário um ‘doente’, esse conceito esclarece os diferentes tipos de 

relação com a droga e as diferentes possibilidades de ação educativa: os usos – não 

dependentes- são percebidos como ricos, sem dúvida, e colocam a urgência de 

atenção, de acompanhamento pedagógico, em oposição á medicalização e/ou 

controle policial do problema de forma geral. [...] O consumo de drogas é percebido 

como parte da realidade cotidiana. Ganha espaço a possibilidade de uma 

participação efetiva da comunidade na discussão – educadores, alunos, pais e 

funcionários, e comunidade circunvizinha. Adquire forma um projeto de educação 

que tem por objetivo a autonomia e o diálogo baseado na necessária orientação e 

ajuda no processo de passagem para a vida adulta. 
 

 

Santos, Soares e Campos (2011) consideram que o objeto da redução de danos é o 

modo de viver em uma comunidade, onde as finalidades das ações é a promoção de estilos de 

vida saudável, melhorando a qualidade de vida, através da redução de prejuízos relacionados 

ao consumo de drogas. Leva-se em consideração as particularidades da droga, as 

características do sujeito e as interrelações com o contexto sociocultural. As medidas da 

redução de danos não são voltadas somente para consumidores, mas também para as 

instituições.  

Bucher (2007) complementa esse pensamento quando afirma que uma abordagem 

preventiva deve valorizar a vida humana e as qualidades de auto-realização. Deve-se dar a 

devida importância à dimensão ética do consumo, que está intimamente ligada à 

responsabilidade do indivíduo pelos seus atos, pelo seu corpo e pela sua saúde, implicando 

uma visão pluralista, e não reducionista. 

O Ministério da Saúde, na coletânea “Álcool e redução de danos: uma abordagem inovadora para países em transição” (BRASIL, 2004, p.33), aponta que: (i) A 

estratégia de redução de danos é complementar às estratégias de controle da demanda e da 

oferta; (ii) Seu foco é nas conseqüências, e não nos comportamentos em si; (iii) A estratégia é 

realista e reconhece que o consumo de álcool não será interrompido em muitas comunidades e 

continuará a criar problemas para indivíduos e comunidades; (iv) A estratégia de redução de 

danos não julga o consumo de álcool, e sim a redução dos problemas advindos dele; (v) É 

uma estratégia pragmática – ela não busca políticas ou estratégias que sejam inatingíveis ou 

que criem mais danos que benefícios; (vi) A estratégia de redução de danos reconhece os 

direitos humanos individuais – ela está calcada na aceitação da integridade e responsabilidade 

individuais. 

A coletânea institui, ainda, que as estratégias na prática são as seguintes: (i) O 
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ambiente onde se bebe deve ser mais seguro para que aqueles que optarem por consumir 

álcool possam fazê-lo com relativa segurança, o que também afetará quem não bebe; (ii) um 

ambiente mais seguro é a garantia de que eles não serão vítimas de danos; (iii) O álcool é 

servido em copos de vidro; os estabelecimentos comerciais poderiam servir as bebidas em 

copos de plástico ou de material mais resistente; (iv) Muitos estabelecimentos de jogos, 

embora sirvam bebida alcoólica, criaram “áreas secas”, ou seja, áreas onde não é permitido o 

consumo de álcool. Este pode ser comprado no local, os gerentes só podem servir bebidas 

com baixo teor alcoólico, excluindo os destilados, ou então permitir a compra de apenas uma 

bebida por vez; (v) Além do estabelecimento de limites para a bebida, outros planos podem 

evitar problemas relacionados ao álcool: não beber sozinho; garantir carona com um motorista 

que não tenha bebido; estabelecer um limite de gastos; saber o que está sendo servido (se a 

bebida está misturada ou não); e não aceitar bebidas de estranhos. 

É importante compreender que, para uma estratégia de prevenção, é necessário que a 

sua mensagem tenha credibilidade. Deve- se considerar a percepção do risco pelas pessoas 

envolvidas e o grupos a que elas pertencem, conhecendo as maneiras especificas de ‘dizer ‘ e 

‘fazer’ desses grupos, entendendo seus modos de vida e sobrevivência. É evidente que a 

precariedade social gera riscos importantes perante o uso de drogas, as precariedades das 

condições de vida, as dificuldades para acessar as redes sócio-sanitárias aceleram as práticas 

de risco e a degradação do estado de saúde deste público (CAVALCANTI, 2006). 

            A Organização Mundial da Saúde (2000, p.14) aponta que existe, claramente, falta de 

implementação e de informação de estratégias eficazes para lidar com o consumo de álcool. 

Por várias razões, em muitos países, essas estratégias não estão sendo aplicadas. Entre as 

razões disso, ao contrario do tabaco, o consumo de álcool é frequentemente correlacionado a 

experiências positivas. Nos últimos anos, tem-se visto uma publicidade substancial sobre os 

efeitos aparentemente benéficos do consumo moderado do álcool em longo prazo na saúde. 

Além disso, o álcool está integrado a costumes sociais e religiosos em muitas sociedades, e 

muitas vezes às políticas de controle do álcool, especificamente. Mesmo assim, os eleitores 

não acreditam que os problemas do álcool são suficientemente graves, apesar de serem bem 

reais.  
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Assim, pensamos se a abordagem de redução de danos nos oferece um a caminho 

promissor. Segundo a Política do Ministério Público para Atenção a Usuários de Álcool e 

outras Drogas (BRASIL, 2004, p.11), sim, é possível: 

 

Parece que hoje aí reside o grande desafio: instaurar em todos os campos da saúde 

pública uma atitude que, ao mesmo tempo, garanta as especificidades acumuladas ao 
longo do tempo em cada núcleo de saber e, para além disso, consiga fazer atravessar 

tais saberes uns sobre os outros, de modo a construir novos olhares, novos 

dispositivos de intervenção. [...] a abordagem de Redução de danos oferece um 

caminho promissor porque reconhece cada usuário em suas singularidades, traça 

com ele estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo a ser 

alcançado, mas para a defesa de sua vida. Vemos aqui que a redução de danos se 

oferece como um método (no sentido de methodos, caminho) e, portanto, não 

excludente de outros. Mas, vemos também que o método está vinculado à direção do 

tratamento e, aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de co-

responsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por outro lado, o 

estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam a ser co-

responsáveis pelos caminhos a serem construídos pela vida daquele usuário, pelas 
muitas vidas que a ele se ligam e pelas que nele se expressam. [...] a redução de 

danos deve se dar como ação no território, intervindo na construção de redes de 

suporte social, com clara pretensão de criar outros movimentos possíveis na cidade, 

visando a avançar em graus de autonomia dos usuários e seus familiares, de modo a 

lidar com a hetero e a autoviolência muitas vezes decorrentes do uso abusivo do 

álcool e outras drogas, usando recursos que não sejam repressivos, mas 

comprometidos com a defesa da vida. 

 

 

Na sociedade contemporânea, é necessário se preocupar com a complexidade e a 

diversidade, e a constituição da Redução de Danos como paradigma requer uma base teórico-

metodológica interdisciplinar e transversalista, que inclua o diálogo entre diversas áreas para 

não gerar um excesso de pragmatismo e estratégias desconectadas da totalidade e 

profundidade da questão.  É fundamental compreender os sujeitos como cidadãos. Os usuários 

de álcool devem ser incluídos nas ações para se existir um discurso democrático que atue na 

prevenção e promoção e reabilitação em saúde entre os jovens. 
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CAPÍTULO II 

 

[...]  A saúde enquanto questão humana e existencial é uma 

problemática que compartilha indistintamente por todos os segmentos 

sociais. Porém as condições de vida e de trabalho qualificam de forma 

diferenciada a maneira pela qual as classes e seus segmentos 

pensam,sentem, agem a respeito dela. Isso implica que, para todos os 

grupos, ainda de forma peculiar, a saúde e a doença envolvem uma 

complexa interação entre os aspectos físicos, psicológicos, sociais e 

ambientais da condição humana e de atribuição de significados 
(MINAYO,p.14, 2004). 

 

 

Ao considerar que a metodologia de uma pesquisa deve adequar-se ao problema a ser 

investigado, pretende-se, nesse capítulo, apresentar minha opção metodológica, justificando 

as escolha que foi feita para o desenvolvimento desse estudo, bem como descrever a forma 

como se estruturou a pesquisa e a coleta dos dados. Foi utilizada uma pesquisa quanti- 

qualitativa desenvolvida no 5° e 6° períodos da Faculdade de Enfermagem Aurora Afonso 

Costa/ UFF, no período de abril de 2011.  

 

 

2.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

A metodologia para Leopardi (2001) é a arte de dirigir o espírito na investigação, por 

meio de métodos e técnicas que capacitam o alcance dos objetivos, portanto, nessa pesquisa, 

optou- se por uma abordagem quanti-qualitativa.  

Segundo Driessnack, Sousa e Mendes (2007), essa combinação de métodos é uma 

tendência crescente na enfermagem e surge como alternativa para abordagem de problemas 

complexos da área da saúde. Landim et al (2006, p.54) afirma que :  

 

[...] O método é, pois considerado bom sempre que permita construção correta dos 
dados obtidos e ofereça elementos teóricos para análise. Ou seja, espera – se do 

método que ele possua uma operacionalidade de execução que considere a reflexão 

sobre a dinâmica da teoria. 
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Assim, o propósito dessa abordagem mista concomitante [QUAN -> qual] foi o 

melhor entendimento do consumo de álcool entre os jovens universitários pelo uso de dados 

tantos quantitativos quanto qualitativos. O questionário, proposto pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), foi utilizado para 

medir e identificar as características do consumo de álcool. Ao mesmo tempo, o perfil dos 

alunos, seus hábitos, valores, relação familiar, lazer e atitudes acerca do consumo de álcool 

entre esses jovens foram explorados através de um roteiro de entrevista com uma sub-

população. 

A complementaridade que os métodos oferecem permite pesquisar diferentes facetas 

do fenômeno fornecendo uma gama maior de discussão e resultados pertinentes a esse tema 

tão complexo e abrangente, que é o consumo de álcool em nossa sociedade sob a ótica dos 

jovens. 

A realização metodológica proposta é conduzida no sentido de integrar as vantagens 

de cada abordagem, permitindo um diálogo e uma cumplicidade nos métodos, para melhor 

interpretação da sociedade em que vivemos, privilegiando a capacidade de reflexão sobre a 

totalidade do fenômeno nas suas diversas dimensões.  

O modo como se buscou atingir os objetivos propostos por este estudo está aqui 

descrito em dois momentos, seguindo o caminhar metodológico. Inicialmente são descritos o 

campo de estudo, o delineamento da pesquisa quantitativa, inclusive a realização do teste 

piloto e, após, o delineamento da pesquisa qualitativa e sua análise por categorias.  

 

 

 

2.2 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Para Lakatos e Marconi (2001, p.163), a amostra é “uma parcela convenientemente 

selecionada do universo (população), é considerado um subconjunto dessa população”. 

Gauthier et al (1998)  complementa revelando que o critério da  amostra não é numérica, mas 

a amostragem ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões. 

 Assim, a pesquisa de campo foi realizada no período de abril de 2011. Incluiu alunos 

de ambos os sexos, independente da etnia, da religião e da procedência, constando os alunos 
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da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense que estavam cursando o 

5° e 6° períodos, com idade entre 18 e 29 anos.  

Para esta pesquisa optou-se por esses períodos, pois, dentre os aspectos que envolvem 

o consumo de álcool, optou-se por explorar principalmente a vivência da cultura universitária 

e o período de identificação com a escolha profissional, já que entre o 5° e 6° períodos, o 

estudante cursa disciplinas voltadas para problemática da profissão enfermagem, deparando-

se com a escolha feita, gerando no imaginário do aluno a necessidade de refletir seu projeto de 

vida. Nesse contexto,   o álcool e as drogas podem surgir como válvula de escape para essas 

questões. Desta forma, foram excluídos os alunos dos primeiros períodos. Foram deixados de 

fora da pesquisa estudantes dos 8° e 9°´períodos , pois, como alunos de enfermagem,  

encontram-se em momentos de prática em redes públicas do sistema de saúde, tornando difícil 

o encontro com tais alunos, já estão no  momento de amadurecimento da escolha profissional. 

Ademais, foram excluídos alunos que estavam ausentes em sala de aula no momento da 

coleta. 

De um total de 420 de alunos, houve um recorte da população. Na amostra, que contou 

com estudantes  dos 5° e 6° períodos, participaram 92 alunos, com 48 alunos matriculados no 

5° e 44 alunos matriculados no 6° período. Após a coleta de questionários, constatou-se a 

participação de 67 alunos (73% da amostra). 

Para o segundo momento, na coleta das entrevistas semi-estruturada, constou uma sub- 

população de 12 entrevistados pertencentes dos mesmos períodos, que responderam o 

questionário, escolhidos aleatoriamente durante o período letivo.  Foram entrevistados seis 

alunos do 5° período e seis alunos do 6° período. 

 

2.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

Os dados foram coletados na Universidade Federal Fluminense (UFF), na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 

A UFF está situada na região Leste Fluminense, exercendo influência direta sobre uma 

área que congrega 29 municípios, com população de 3.666.562 habitantes, vários deles com 

campus da Universidade funcionando, incluindo Niterói onde está sua sede administrativa e a 

maioria dos cursos oferecidos pela universidade. 
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 Nesta rede de serviços, insere-se o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

com atendimento nas diferentes especialidades da saúde. O HUAP é uma unidade de grande 

porte, que atende a população de Niterói e de Municípios vizinhos e recebe recursos do 

Ministério da Educação e da Saúde.  

A Escola de Enfermagem tem uma capital importância na organização do HUAP, 

desde sua fundação, no ensino, na assistência e na administração. Neste cenário, são 

realizadas as atividades de ensino, voltados para os cuidados indiretos e diretos curativos e de 

reabilitação de modo a desenvolver as técnicas de enfermagem e as dimensões humanas dos 

usuários em seus distintos ciclos vitais. 

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, atualmente 

denominada de Aurora de Afonso Costa (EEAAC/UFF), cujo nome de origem era Escola de 

Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, foi criada em 19 de abril de 1944 através do 

Decreto Nº 1.130, com a finalidade de formar enfermeiros com competência e habilidade de 

responder às principais demandas advindas do setor saúde e desenvolver atividades de 

pesquisa e extensão, favorecendo o desenvolvimento científico e tecnológico da profissão. 

A criação dessa Instituição visava a atender às necessidades de Enfermagem do Estado 

do Rio de Janeiro, criada por Ato Governamental em 11 de março de 1950. A partir da Lei nº 

3.848, de 18 de dezembro de 1960, a Escola de Enfermagem, juntamente com as demais 

Escolas agregadas à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, passa a ser federalizada.  

 

 

2.4 TESTE PILOTO 

 

A seleção do instrumental metodológico está diretamente relacionada ao problema 

estudado, à natureza dos fenômenos e ao objeto de pesquisa (LAKATOS, MARCONI, 2001). 

Foi realizado, portanto, um teste piloto com os alunos do 7° período da mesma instituição e 

do mesmo curso, que não fizeram parte da amostra. Os alunos participantes foram os que 

estavam presentes em sala de aula e aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Esse 

teste buscou verificar o tempo despendido para responder as questões, as dificuldades e o grau 

de compressão pelos participantes, além de testar a solução para questões que pudessem 

causar maior constrangimento e, ainda, se o instrumento atingia os objetivos.  
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 Participaram 22 estudantes, que levaram em média 15 minutos para responder as 

questões, considerando os questionamentos e as dúvidas. Efetuou-se as modificações 

necessárias visando melhorar as consistências das respostas. 

 

 

2.5 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados ocorreu mediante a aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

Federal Fluminense do Hospital Universitário Antônio Pedro, que responde pela Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Foi liberado parecer favorável à presente pesquisa 

através do protocolo CAAE: 0204.0.258.000-10, estando de acordo com a Resolução  196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. 

Foi entregue em sala de aula, no período de abril de 2011, acordado com os 

professores responsáveis pelas disciplinas, a todos os alunos presentes em aula, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) a cada aluno. Foi esclarecido aos alunos que 

suas identidades seriam mantidas em sigilo absoluto, sendo garantida a liberdade de 

desistência da participação em qualquer uma das fases de desenvolvimento do projeto, 

conforme Resolução 196/96.  

Concomitantemente, foi entregue o instrumento de investigação que utilizou um 

questionário fechado autoaplicável (Apêndice B).  Segundo Leopardi (2001), o questionário é 

um meio de obter respostas às perguntas que o próprio informante preenche. Sua vantagem é 

que ele pode buscar um maior numero de participantes.  

O questionário proposto continha 23 questões, divididas em 3 partes, com alternativas 

de respostas sobre o consumo de álcool e seus fatores relacionados . A última parte do 

questionário corresponde a perguntas sobre o consumo de álcool nos seus últimos 12 meses 

(AUDIT). Em todo momento do preenchimento do questionário, a pesquisadora esteve em 

sala de aula para sanar a qualquer dúvida dos alunos.  

Constou da amostra um total de 67 questionários entregues, sendo 31 pertencentes aos 

alunos do 6° período e 36 pertencentes aos alunos do 5° período. 

No segundo momento, houve um retorno às salas de aula e, novamente, foram 
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esclarecidas as questões éticas desse projeto. Através do livre e espontâneo consentimento, 

foram escolhidos de forma aleatória dentre os alunos que responderam o questionário 

previamente , os alunos que respondessem à entrevista semi-estruturada (Apêndice C).         

Para Minayo (2004), a entrevista permite uma colheita de informações sobre o 

determinado tema científico, fornecendo dados primários e secundários combinados, sendo 

que nesse tipo de entrevista combinam-se perguntas abertas e fechadas, em que o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer acerca do tema proposto, sem respostas já fixadas pelo 

pesquisador.    

A entrevista buscou aprofundar e qualificar algumas questões já levantadas pelo 

próprio questionário, utilizando-se de cinco questões formuladas. Totalizaram 12 

entrevistados, sendo utilizado o critério de saturação dos dados para justificação dessa 

amostra nesse momento da pesquisa. Participaram seis alunos do 5° período e seis alunos do 

6° período. 

 

 

2.6 TESTE AUDIT 

 

 

O questionário utilizado é o modelo de referência da Organização Mundial da Saúde. 

A primeira edição desde manual foi publicado em 1989 e, posteriormente, atualizada em 1992 

e validada no Brasil por Méndez (1999). O AUDIT utilizado nessa pesquisa corresponde à 

segunda edição, do ano de 2001.  

O Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) é um manual para profissionais 

que se deparam com problemas relacionados ao consumo de álcool na sociedade e descreve 

uma abordagem ampla para triagem e intervenção breve para problemas com o álcool na 

atenção primária de saúde (BARBOR et al, 2001). È considerado o método mais utilizado em 

instituições nacionais e internacionais por ser de fácil aplicação, baixo custo e ter baixo índice 

de rejeição (LUCAS et al, 2006). 

Este instrumento, o AUDIT, é composto por 10 questões sobre o de álcool que se 

referem ao último ano, sendo que as três primeiras questões medem a quantidade e frequência 

do uso; as três seguintes investigam sintomas de dependência; e as quatro finais referem-se a 
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problemas relacionados ao consumo (PEUKER, FOGAÇA, BIZARRO, 2006). Tais questões 

são reproduzidas no quadro a seguir: 

 

 

Questões do AUDIT:  

 

 

1.Com que freqüência você consome  bebidas alcoólicas? 

2. Quantas doses de álcool você consome num dia normal? 

3.Com que freqüência você consome cinco ou mais doses em uma única ocasião? 

4. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você não conseguiria parar de beber uma 

vez tendo começado? 

5. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você conseguiu fazer o que era esperado 

de você por causa do álcool? 

6. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você precisou beber pela manha para 

poder se sentir bem ao longo do dia após ter bebido bastante no dia anterior? 

7. Quantas vezes ao longo doas últimos doze meses você se sentiu culpado ou com remorso 

após ter bebido? 

8. Quantas vezes ao longo dos últimos doze meses você foi incapaz de lembrar o que 

aconteceu devido a bebida? 

9. Você causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? 

10. Alguém ou algum parente, amigo ou médico, já se preocupou com o fato de você beber 

ou sugeriu que você parasse? 

 

 

O escore final pode variar de zero a 40 pontos, identificando indivíduos com consumo 

nocivo, consumo de risco e dependência do álcool. O beber problemático se caracterizará pelo 

escores = ou > 8.  

O padrão binge será caracterizado pela resposta ao item três, que corresponde à 

pergunta “Com que freqüência que você consome  seis ou mais doses de bebida alcoólica em 

uma ocasião?”. Logo, qualquer resposta diferente de “nunca” serão caracterizadas como 

padrão binge.  

 

 

 

O Padrão de consumo segundo o AUDIT se caracteriza como: 
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Pontuação do AUDIT Nível de Risco Intervenção 

0 a 7 Consumo de Baixo Risco Educação para o Álcool 

8 a 15 Uso de Risco Orientação Básica 

16 a 19 Uso Nocivo 

Orientação Básica mais 

Aconselhamento Breve e 

Monitoramento Continuado 

20 ou mais Provável Dependência 

Encaminhamento a um Especialista 

para Avaliação do Diagnóstico e 

Tratamento 

 Tabela 01: Padrão de Consumo segundo o AUDIT. 

 

 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

 

Os dados coletados foram compilados e tabulados pelo programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). O SPSS teve a sua primeira versão em 1968 e é um 

dos programas de análise estatística mais utilizado nas ciências sociais, na saúde, no governo, 

e na educação. Foi inventado por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull e Dale H. Bent., na 

Universidade de Chicago. É ideal para fazer testes estatísticos tais como os testes 

da correlação,  de multicolinearidade e de hipóteses; pode também providenciar ao 

pesquisador contagens de frequência, ordenar dados, reorganizar a informação, servindo como 

um mecanismo de entrada dos dados. 

Para análise do questionário AUDIT foram seguidos os escores propostos pela própria 

Organização Mundial de Saúde. Foi utilizado um somatório para cada questionário 

respondido, permitindo, no final, identificar percentualmente as características do consumo de 

álcool entre os alunos de enfermagem EAAC/UFF. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_H._Nie&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Chicago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_estat%C3%ADsticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multicolinearidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3teses
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2.8 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

 

A análise dos dados segue as fases de análise temática proposta por Minayo (2004). 

Seno assim, foi feita uma pré- análise, que permitiu sistematizar as idéias inicias e conduzir 

um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas. Após, realizou- se a 

leitura flutuante, que estabeleceu contato com os documentos a analisar e possibilitou o 

conhecimento do texto, invadindo-se de impressões e orientações  constituindo  o corpus. 

O tratamento dos resultados obtidos e interpretação foram realizados com as 

inferências e interpretações previstas em torno de dimensões teóricas sugeridas pela leitura do 

material. Segundo Minayo (2004, p. 210), a análise temática é formal e mantém sua crença na 

significação da regularidade, reunindo numa mesma tarefa interpretativa os temas e as 

unidades de fala. Para preservação do anonimato, os alunos receberam nomes fictícios de 

flores.  
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CAPÍTULO III 

 

 

“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu 

ser social que lhe determina a consciência” 

 Karl Marx. 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e as discussões quantitativas e 

qualitativas. Esses resultados são divididos em três grandes categorias, que correspondem às 

respostas alcançadas em cada objetivo proposto na dissertação.  A primeira categoria 

corresponde à “Identificação do Consumo de Álcool entre os Estudantes”, em que os dados 

quantitativos são representados através de tabelas e gráficos. Lakatos e Marconi (2001, p.169) 

consideram que este modo de apresentação dos dados facilita para leitor uma compreensão 

rápida da massa de dados e ainda permite uma distinção de diferenças, semelhanças e 

relações, por meio de clareza que a distribuição e apresentação gráfica oferecem às 

classificações. A segunda categoria corresponde à “Avaliação do Padrão de Consumo do 

Álcool através do teste AUDIT”. E a terceira e última categoria corresponde aos “Fatores que 

influenciam e protegem o Consumo de Álcool entre os Jovens”.  

No total, foram analisados 65 questionários, dos quais 37 se referiram aos alunos do 5° 

período e 28 aos alunos do 6° período do ano letivo de 2011.  

De uma forma geral, 84,8% dos estudantes são do sexo feminino e 15.2% do sexo 

masculino.  A maioria possui a idade entre 18 e 24 anos (93,9%).  São solteiros (97%) e 

87,9% trabalham. Quanto à religião, 42,4% consideram-se católicos, 24,2% evangélicos e 

19,7% espíritas. 73,8% moram com os pais.  34,8% experimentaram o álcool entre 15 e 17 

anos e 24,2% entre 12 e 15 anos; 37,5% afirmam que o local em que mais consomem álcool 

são bares e 26,6% em festas e chopadas; 55,6% usam o álcool para diversão e 9,5% como 

socializador. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida (63,3%), seguido da ice (16,3%) 

e do vinho (16,3%). De acordo com as pontuações do AUDIT, 80,5% apresentam consumo de 

baixo risco e 1,5% de risco nocivo. 

Já os dados qualitativos foram divididos em categorias segundo Minayo (2004). 

Contou-se com 12 entrevistas realizadas com os próprios estudantes que responderam 

preliminarmente aos questionários anteriores. Encontramos quatro categorias que descrevem 
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fatores que influenciam o consumo de álcool, sendo que a primeira categoria foi “O álcool na 

sociedade do consumo como socializador: alguns apontamentos”, a segunda categoria “A 

presença da Espiritualidade/Religiosidade como um fator de proteção para o uso e consumo 

de álcool entre os jovens”, a terceira categoria “ A família e sua implicação na prevenção do 

consumo de álcool entre os jovens” e, por fim, a última categoria “DCE (Diretório Central de 

Estudante): O consumo de álcool na cultura universitária e suas possíveis relações no 

processo de socialização do jovem universitários”.  

 

 

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1.1 Identificação do Consumo de Álcool entre os Estudantes  

 

 

Para Stempliuk (2004), o consumo de álcool é um fenômeno cultural, não podendo 

deixar de expressar a ambiguidade dos seres humanos ao lidar com suas necessidades e 

limitações. O uso de álcool e outras drogas foi mudando ao longo da história e hoje observam- 

se vários tipos de uso e consumo, trazendo essa realidade diversa e complexa da 

contemporaneidade. O contexto tem um papel fundamental para o entendimento do consumo 

de álcool entre os jovens.   Quando sse tem conhecimento de fatores socioambientais que 

rodeiam esses jovens, pode-se compreender algumas atitudes e comportamentos que possam 

conduzir o consumo de álcool e outras drogas, de modo que, assim, pode-se atuar de forma 

mais correta e pragmática. 

A distribuição dos estudantes por sexo apresentou-se com a sua maioria, 84,8% do 

sexo feminino. Isso é condizente, pois estamos falando do curso de enfermagem que 

historicamente se constitui uma profissão de maioria feminina. Constou-se, na amostra,  57%, 

de alunos do 5° período e 43% de alunos do 6° período. Abaixo, de acordo, com o gráfico 01, 

temos que 93,9% dos alunos possuem a faixa etária entre 18 e 24 anos, excluindo dessa 

pesquisa o 1,5% dos jovens com mais de 30 anos 
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Gráfico 01: Distribuição por faixa etária, segundo a Política Nacional de Juventude, 2011, EEAAC/UFF. 

 

 Dentro desse parâmetro estabelecido, identificou- se que 97% dos estudantes são solteiros e 

13% casados; 87,9% são trabalhadores e 73,8% moram com sua própria família, 16,9% com 

amigos e 4,6% com outros parentes (Gráfico 02). 

 

 

 

 Gráfico 02: Distribuição dos estudantes e com quem moram  durante a faculdade, 2011, EEAAC/UFF. 
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 Autores possuem várias controvérsias em relação ao estudante morar com a família. 

Eles apontam a família como um fator de proteção, ou um fator de risco no consumo de 

álcool.  

 Ribeiro (2007) identificou que 77,5% dos consumidores de baixo risco residem com a 

família; em contrapartida, estudantes que moram em repúblicas, 31,2%, são classificados 

como bebedores moderados e 9,4% de alto risco, apontando a família como fator de proteção 

em seu estudo.  

De outra maneira, o estudo realizado por Lucas et al (2006) identificou que, em 

relação ao uso na vida de tabaco e álcool, foi maior o consumo entre estudantes que 

conviviam com outros fumantes na família (35,77%) e estudantes que convivem com 

bebedores na família (90,18%).               

Souza et al (2007) identificaram que o consumo de álcool esteve presente em 57,2% 

dos parentes de primeiro grau dos estudantes, influenciando o consumo de álcool entre os 

universitários.  

Para Balan e Campos (2006), os comportamentos desenvolvidos pelos pais em fases 

do desenvolvimento são facilmente imitados pelos filhos e ainda a insegurança dos pais sobre 

seus padrões morais, desconfortos na colocação de limites e a interiorização de hábitos 

familiares de consumo de bebidas pode implicar para o agravamento de consumo de álcool 

entre os filhos. 

Já Kerr-Corrêa et al (1999)  concluíram  que,  em relação à moradia, não houve 

influência  no uso maior de drogas. Constatou que 77% dos alunos da capital residiam com os 

familiares, 41% dos alunos do interior faziam o mesmo e 42% viviam em repúblicas, e isso 

foi indiferente no consumo de álcool entre os estudantes da capital e do interior. 

Contudo, para Silva et al (2006), entre os alunos com alguma religião, o consumo de 

álcool foi de 83,1%, o tabaco, 20,7% e entre os alunos que não possuíam religião, o consumo 

é superior , com 89% de álcool  e 27,7% em tabaco. Concluíram também que alunos com a 

renda familiar alta e sem religião podem ser considerados com maior risco de consumo de 

drogas.  

A religião constitui um fator de proteção para o consumo de álcool e outras drogas, 

mesmo em trabalhos que apresentaram alto consumo de álcool entre os estudantes religiosos, 
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ainda comparados com os estudantes que não possuem religião, os valores são inferiores.  

 

            

Gráfico 03: Distribuição das religiões entre os estudantes, 2011, EEAAC/UFF. 

 

 Nesta pesquisa, apresentam-se como possíveis fatores de proteção, os estudantes 

morarem com os pais e a maioria dos alunos possuírem alguma religião. É interessante 

observar que muitas pesquisas envolvem um olhar quantitativo para essas questões, e com 

certeza, discutir em um plano qualitativo irá aprofundar e aprimorar os caminhos percorridos 

pela influência positiva ou negativa dessas instituições de referências para os jovens, no 

consumo de álcool e drogas. 

 Nessa segunda parte do questionário, optou- se por questões relevantes que 

permitissem complementar os contrapontos entre o consumo de álcool na Universidade e a 

experimentação do álcool na adolescência, permitindo também um perfil de uso desses 

jovens, quanto aos tipos de bebidas alcoólicas consumidas, local de consumo e motivação 

para o uso.  

 A experimentação do álcool demonstrou que 34,8% dos alunos iniciaram entre 15 e 17 

anos e 24,2% entre os 12 e 15 anos.   
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Gráfico 04. Distribuição da faixa etária que se experimentou o álcool pela primeira vez, 2011, 

EEAAC/UFF. 

 

Pesquisas têm demonstrado que, normalmente, o primeiro contato com o álcool se dá 

na adolescência, antecedendo a entrada na universidade. Stamm e Bressan (2007) 

identificaram que 56% dos alunos fizeram uso entre os  7 e 17 anos e 4% com seis anos de 

idade. Balan e Campos (2006) apontaram que 47% dos alunos iniciaram o uso entre 13 e 18 

anos e 22,86% antes dos 12 anos de idade. 

 Wechsler (1995) considera que o consumo no ensino médio é um grande preditor para 

o alto consumo de álcool entre os universitários. Domingos (2005) corrobora identificando 

que os universitários já faziam uso e álcool antes de entrar na faculdade. 

Aponta, ainda, que apenas 19,7% dos alunos nunca tiveram contato com o álcool. 

Dessa forma concluímos que 80,3% do restante dos alunos já fizeram uso do álcool na vida. 

Esse dado está de acordo com as pesquisas realizadas atualmente. Na USP, uma pesquisa 

revelou que, de 1996 para 2001, o uso a vida de álcool subiu de 88,5% para 91,9% 

(STEMPLIK, 2004). No levantamento Nacional das Capitais Brasileiras identificou-se que 

45,0% dos estudantes já experimentaram, na vida, os efeitos do álcool combinado com outras 

drogas em uma única ocasião (ANDRADE, DUARTE, OLIVEIRA, 2010).  

O gráfico 05 mostra que, praticamente metade dos alunos (49,1%), experimentou 
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álcool com amigos em lugares públicos e 25,5% com os familiares em casa. Picolotto et al 

(2010) identificaram que os amigos e familiares foram lembrados como responsáveis pela 

experimentação do alunos, numa proporção de 49,2% e 20%, respectivamente. Para Stamm e 

Bressan (2007), o primeiro contato pode aparecer dentro do próprio contexto familiar, em 

almoços, jantares, passando a fazer parte integrante das confraternizações. 

 

 

Gráfico 05: Distribuição do local onde experimentou o álcool pela primeira vez, 2011, EEAAC/UFF. 

 

 Quanto ao local que os alunos consideram consumir mais álcool (Gráfico 06), 37,5% 

utilizam bares com os amigos e 26,6% utilizam festas e chopadas com os amigos. Stamm e 

Bressan (2007) pontuaram dados que se aproximam desses, já que 20% dos seus alunos 

bebem em bares e 15% quando estão em casa e em festas. Matute e Pillon (2008) confirmam 

que os colegas de faculdades são as pessoas que os alunos identificam que mais bebem; 44% 

consomem álcool na casa de amigos, 33% em bares ou restaurantes e 15% participam 

mensalmente de festas. Picolotto et al (2010)  constataram que 52,2% costumam consumir 

bebidas alcoólicas em bares e danceterias e 20% no próprio domicilio. Oliveira et al (2009), 

ao questionarem sobre a percepção dos estudantes acerca da frequência de consumo de seus 

colegas nos últimos 12 meses, concluíram que 63,2% consideram que o uso de tabaco na 

faculdade é diário e 53,7% consideram que o uso de álcool é de 2-3 vezes por semana. Para os 
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autores, o consumo e a influência dos pares é um fator de risco importante para o uso de 

drogas.  Domingos e Domingos (2005) também identificaram que, para os estudantes, 60%  

de  seus colegas fazem uso de álcool e 36% uso de drogas. 

 A pesquisa realizada por Ribeiro (2007) apontou que usuários de álcool se dedicam 

mais às atividades socioculturais do que às acadêmicas,o que também foi constatado por 

Wechsler (1995), que observou que o consumo de álcool aumenta em estudantes que possuem 

uma vida social no campus e/ou repúblicas. 

 Ao perguntar, nesta pesquisa, se o álcool influencia o desempenho acadêmico, 98,4% 

responderam que não influencia e apenas 29,2% consideram que a entrada na universidade 

contribuiu para o aumento do consumo de álcool.  O estudo realizado por Rodrigues (2008) 

apontou que 58% dos alunos consideram que a universidade contribui para o aumento do uso 

e 46% afirmam que afetam o desempenho acadêmico. 

 Barría et al (2000)   identificam que o consumo de drogas está relacionado a uma vida 

social intensa, em que o acesso às drogas é mais fácil, e concorda com os estudos em que há 

uma menor frequência na utilização  bibliotecas entre os estudantes que usam drogas. Além 

disso os autores identificarma que 45,2% dos usuários de álcool iniciaram esse consumo após 

o ingresso na faculdade. 
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Gráfico 06: Distribuição dos ambientes onde os estudantes habitualmente consideram consumir mais  

álcool, 2011, EEAAC/UFF. 

 

 Foi apontado que a grande motivador para o consumo de álcool é o seu uso para 

diversão (55,6%) e seu uso socializador (9,5%), o que está representado no gráfico 07. Matute 

e Pillon (2008) também identificaram que 35% dos alunos bebem por diversão ou prazer. 

Barría et al (2000) identificaram que o  prazer é o principal motivo para o uso, seguido da 

ansiedade e das pressões da vida acadêmica 

 Para Andrade, Duarte e Oliveira (2010), os motivos pessoais e a necessidade de 

controlar o uso ou manipular os efeitos agradáveis e desagradáveis do álcool são as principais 

motivações para o uso múltiplo e simultâneo de álcool e outras drogas.  

 Souza et al (2007) apontam que o consumo de álcool funcionou como válvula de 

escape para os alunos, já que as situações que mais levaram ao consumo estão relacionadas 

aos finais de semana e logo apos as provas. Eles consideram que o estudante  passa por 

inúmeros fatores estressantes: horária excessiva, independência financeira tardia, maior 

responsabilidade de trabalho, sofrimento humano e morte, além da privação do convívio 

familiar e lazer.  

 Oliveira e Furegato (2008) apontam que 47% dos estudantes de enfermagem 

estabelecem a relação com o trabalho desgastante e o uso de álcool e drogas, que funciona 

como válvula de escape e relaxamento das tensões. Constam que: 

 

[...] o trabalhador de enfermagem, hoje, enfrenta a diversidade de 

situações em sua vida pessoas e profissional geradoras de estresse 

físico e emocional, ao lidar com a dor e sofrimento dos clientes, as 

jornadas ocupacionais repetitivas e intensas, defrontando- se em seu 

trabalho com uma possibilidade concreta de substâncias psicoativas.   

Tal possibilidade, também deve ser pensada em relação ao acadêmico 

de enfermagem, pois esta sujeito ao desgaste psicofísico em função 

das atividades acadêmicas e do convívio com os riscos no ambiente de 
trabalho de natureza ergonômica, psicossocial e organizacional, 

fatores que podem manter uma nexo causal ou conseqüencial para o 

consumo de drogas (OLIVEIRA, FUGERATO, 2008, p.566) 
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Gráfico 07: Distribuição dos motivos que os estudantes consideraram que levam ao consumo  de álcool, 

2011, EEAAC/UFF. 

 

 A cerveja foi a bebida mais consumida (63,3), seguido do ICE (16,3%) e o vinho 

(10,2%). Balan e Campos (2006) consideram que essas bebidas são mais aceitáveis entre as 

mulheres devido à facilidade, ao preço relativamente baixo e por apresentarem sabor mais 

suave. 

 A cerveja vem se destacando como bebida mais consumida entre os universitários 

brasileiros (LUCAS et al, 2006; DOMINGOS, DOMINGOS, 2005; SILVA et al, 2006; 

SOUZA et al, 2007; RIBEIRO, 2007; RODRIGUES, 2008; ANDRADE, 

DUARTE,OLIVEIRA,2010 PICOLOTTO et al , 2010).   

Para Barría et al (2000), o álcool entre as drogas é a  que conta com os maiores índices 

de aprovação, tanto para experimentação quanto para uso regular, seguido da maconha. 
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  Gráfico 08: Tipos de bebidas alcoólicas consumidas pelos estudantes, 2011, EEAAC/UFF. 

    

           A experimentação do álcool na adolescência é considerada normal, contudo esse 

consumo é considerado um preditor para o altos índices de consumo de álcool entre os 

universitários. Nesta pesquisa, aproximadamente 30% dos estudantes apontaram que a entrada 

na universidade aumentou o  seu consumo de álcool.  

       A esquisa ainda revelou que 80,3% dos universitários já fizeram uso de álcool na vida, 

sendo que metade desses experimentou com os amigos. A grande motivação para uso foi seu 

consumo recreacional, para diversão, já que o álcool está sendo utilizado como válvula de 

escape  para fatores estressantes, como: carga horária excessiva, responsabilidade de trabalho, 

sofrimento humano e privação de lazer.A cerveja foi a bebida mais consumida e conta com o 

maior índice de aprovação para experimentação e seu uso regular na nossa sociedade. 

        Desta forma, fica evidente a forma como o álcool se transversaliza na vida dos jovens, 

sendo necessário explorar profundamente algumas das suas relações na sociedade, na família 

e nas amizades, abrindo um campo de estudo para novas discussões dentro de algumas faces 

que envolvem esse tema tão complexo.= 
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3.1.2 Avaliação do Padrão e Consumo de Álcool através do TESTE AUDIT 

 

 O questionário da Organização Mundial da Saúde vem sendo utilizado em pesquisas 

recentes nacionais e internacionais, permitindo uma investigação e discussão sobre o consumo 

de álcool na sociedade, à luz da Saúde Pública. Os resultados também estão representados em 

gráficos e analisados de acordo com a proposta da própria OMS. 

 Dados apontaram que 34.8% dos alunos utilizam 2-4 vezes por mês o álcool, de igual 

forma, 34,8% utilizam uma vez por mês e 6,1% utilizam 2-3 vezes na semana (gráfico 09). 

Quando questionados sobre quantas doses consomem em um dia normal, 68,8% responderam 

0-1 doses e 14,1% responderam 2-3 doses.  No Brasil, a prevalência de consumo entre os 

universitários, na maioria das drogas, tende a ser maior do que para a população em geral da 

mesma faixa etária e para estudantes do ensino médio (STEMPLIUK, 2004). 

 

 
Gráfico 09: Porcentagem da Frequência de consumo de álcool entre os estudantes, 2011, EEAAC/UFF. 

Outro dado, representado na figura 10 abaixo, revela que 51,5% dos universitários não 

consomem 5 ou mais doses em uma única ocasião e 49,5% consomem. Ao detalhar o uso, 

temos que 22,7% usam esse padrão menos que uma vez por mês, 19,7% uma vez no mês e 

6,1% uma vez na semana. Esse padrão é identificado como “Binge drink”, e qualquer resposta 

diferente de “nunca” caracteriza esse padrão. Nesta pesquisa, podemos observar que 
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praticamente metade dos alunos se enquadra nesse modelo, trazendo uma real preocupação. 

 

 

Gráfico 10: Porcentagem do consumo de bebidas alcoólicas em cinco ou mais doses em uma única ocasião, 

Padrão binge, 2011, EEAAC/UFF. 

 

Para finalizar, a tabela a seguir (Figura 11) identifica e caracteriza o padrão de 

consumo entre os universitários da Faculdade de Enfermagem da UFF. Constamos que 

,apesar de os dados anteriores serem expressivos, ao avaliar o consumo através do AUDIT, 

80,5% são considerados como “consumo baixo risco”, 18% como “uso de risco.” O gênero é 

uma variável que vem sendo discutida como um fator que interfere no consumo de álcool e 

outras drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

PADRÃO DE CONSUMO 

AUDIT 

 

N° 

 

% 

 

Consumo de Baixo Risco 

 

54 

 

80,5% 

 

Uso de Risco 

 

12 

 

18% 

 

Uso Nocivo 

 

01 

 

1,5% 

 

Dependência 

 

00 

 

00% 

 

Total:  

 

67 

 

100% 

  

 

 

Padrão Binge/  Beber  

Problemático 

13 19,5% 

Tabela 02: Padrão de consumo segundo AUDIT, 2011, EEAAC/UFF. 

 

Picolotto et al (2010) identificaram que alunos com mais de 20 anos e do sexo 

feminino apresentaram chance menor em relação ao consumo de álcool. Na pesquisa realizada 

em uma Faculdade do interior paulista, entre universitários da área da saúde, observou-se  que 

65% das mulheres e 56,5% dos homens foram classificados como bebedores de baixo risco, 

porém, entre os homens, 36% faziam uso de alto risco e apenas 23,3% entre mulheres 

(RIBEIRO, 2007). Souza et al (2007) também identificaram que houve um predomínio de 

sexo masculino em relação ao feminino  no consumo de álcool na vida e no último ano. 

Pesquisa realizada em Honduras, na Faculdade de Enfermagem, identificou que 74,9% do 

estudantes eram alunos abstinentes e 25% faziam uso de bebida alcoólica (MATUTE e 

PILLON, 2008). 

Contudo, pesquisa entre universitários da área da saúde na Federal do Amazonas 

demonstrou que não houve diferença significativa entre o uso de álcool em estudantes do sexo 

feminino e masculino (LUCAS et al, 2006). Esses dados corroboram o estudo de Silva et al 
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(2006),  uma vez que a questão de gênero também não mostrou relação com uso de álcool, 

tabaco e “medicamentos com potencial de uso”. 

Ainda é muito controversa as discussões em relação ao gênero e aos estudantes da área 

da saúde como fator de proteção ao uso de álcool. Pesquisa apresentada por Moraes et al 

(2009)  identificou o uso na vida em  82,3% em alunos da educação física, considerando que,  

mesmo com informações, a prevalência de hábitos e comportamentos inadequados são 

elevados, tornando-se necessário implantar programas de saúde dirigidos para essa população. 

 Constatamos que, apesar da maioria, os alunos apresentarem uso de baixo risco, o uso 

na vida é expressivamente alto (80,3%). 49,5% apresentaram o padrão “binge drink”, não 

ficando isentos das consequências que envolvem o consumo de álcool. 

 Luscas et al (2006) demonstraram que, em relação aos eventos ocorridos com os 

estudantes após o consumo de álcool, o mais citado foi dirigir alcoolizado, seguido de falta á 

escola e ao trabalho, e envolvimento em situações de agressão. Wechsler (1998) corrobora 

essa afirmativa identificando que alunos consumidores de álcool ficam atrás em seus 

trabalhos acadêmicos e esquecem onde estavam e o que fizeram; o autor ainda aponta que um 

terço dos estudantes americanos dirige depois de beber.  

           Quando perguntados sobre a condução de automóveis e sobre o fato de dirigirem 

alcoolizados, 6,2% desses estudantes relatam que isso já ocorreu, 15,4% apresentaram 

inconsciência após o uso de álcool em pelo menos um momento da vida, 15,6% apresentaram 

incapacidade de se lembrar devido ao uso da bebida no período anterior a um mês e  21% 

relatam se sentirem culpados após o uso de bebida no período anterior a um mês. Contudo, 

80,3% dos estudantes relatam que nunca precisaram do álcool para fazer alguma atividade 

esperada, 88,9% relatam conseguir parar de beber após terem começado, todos afirmam que 

nunca precisaram do álcool pela manhã.  

Para Silva et al (2006), faltar ou não faltar às aulas mostrou- se relacionado ao uso de 

álcool, tabaco e drogas ilícitas, havendo maior frequência de uso às bibliotecas pelos alunos 

que não usaram álcool e outras drogas e maior freqüência ao centros acadêmicos pelos alunos 

que fizeram uso de álcool e outras drogas. Barría et al (2000) corroboram  ao  apontar uma 

associação entre o consumo de drogas, alunos em faixas etárias maiores e faltas às aulas.  
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Sendo assim, nessa análise constatamos que aproximadamente 50% dos universitários 

consumiram álcool com mais de 5 doses em uma única ocasião e 80,3% usaram álcool na 

vida. As consequências relatadas foram incapacidade de reter lembranças devido ao uso de 

bebida, seguido de episódio de inconsciência em pelo menos um momento na vida e direção 

sob efeito do álcool.  

Apesar de serem considerados consumidores de baixo risco, o álcool se faz presente 

como realidade na vida dos universitários. É necessário aprofundar e discutir mais 

detalhadamente como os fatores influenciam e protegem os estudantes em relação ao 

consumo de álcool, a fim de melhor contribuir para o ensino, para a pesquisa e para a 

assistência, abrindo espaços para discutir e conhecer melhor esse problema.   

 

 

3.1.3 Fatores que Influenciam e Protegem o Consumo de Álcool entre os Jovens  

 

Essa categoria apresentará resultados que correspondem ao terceiro objetivo dessa 

pesquisa, em que os dados apresentados foram categorizados segundo Minayo (2004).      

O álcool, em seu processo socializador, é culturalmente aceito na nossa sociedade, e a 

influência da família e dos amigos no uso e consumo de álcool entre os jovens é 

preponderante.       

Segundo a autora supracitada, a análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação, cuja frequência signifique alguma coisa para o 

objeto analítico visado. Desta forma, seguindo as fases de pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos materiais obtidos e interpretação, emergiram quatro categorias das 

entrevistas realizadas, que serão discutidas a seguir:  

 

 

Categoria 1 - O álcool na sociedade de consumo como socializador: alguns apontamentos 

 

É importante compreender que hoje nós vivemos em um mundo pós-moderno e o 

clima cultural que nos domina é o do capitalismo, em que o sentido de “ter” passa a substituir 

o sentido de “ser”. Os valores sobre o consumo, a liberdade, o individualismo e a 
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independência norteiam nossas relações de classes, de idades, de gênero, de trabalho e de 

lazer. Na juventude, isso se evidencia, pois jovens se encontram nesse processo de construir 

sua identidade social. Esses valores e normas tomam grandes proporções na construção de 

suas subjetividades num mundo de pura aparência e de experimentação contínua promovido 

pelo consumo.  

 

Hoje a cultura vigente social diz que os jovens tem que sair pra beber, 

não podem sair só com uma rodinha, só conversar, beber refrigerante 

ou água ou não beber, você tem que beber pra ta inserido naquele 

meio, sei lá são os jovens acabam sendo mesmo que induzidos. 

(Acácia) 

 

A caracterização do jovem na contemporaneidade deve ser entendida de acordo com a 

maneira com que se relaciona com o mundo adulto, com busca pelo distanciamento com 

universo infantil. Dessa forma, deve ser compreendida como relacional.  Esse processo de 

entrada para mundo jovem ocorre na interação constante entre um conjunto de agências 

socializadoras; os laços de família tendem a se tornar mais difusos ao lado de uma inserção 

mais forte em outras instituições, como a instituição de ensino. Nesse momento, de 

socialização secundária, essas agências são encarregadas de transmitir os valores sociais mais 

amplos e de preparar para a divisão social do trabalho (SPOSITO, 1993, p.164). Teixeira 

(2008, p.80) afirma isso ao considerar que  o sistema sociocultural em que o individuo está 

inserido é que determina suas práticas e normas.   

 

E eu acho que o uso de bebida está relacionado mais assim ao prazer 

e moda também um pouco influência, o meu amigo está bebendo, eu 

tenho que beber. (Hortência) 

 

 

[...] é liberdade, às vezes tem gente que bebe para ficar menos tímido, 

para poder ter um convívio maior com as pessoas, sensação de 

liberdade e o prazer também de beber, a pessoa começa a se soltar, 

só por causa disso. (Alfazema) 

 

 

Mattos e Castro (2008) consideram que, na nossa sociedade contemporânea, o 

consumo de experiências de prazer, de felicidade, de realização pessoal, traduz-se em 

aquisição de mercadorias, e essas, para os sujeitos, trazem um significado que se aproxima, ou 
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até se confunde com a própria liberdade.  O exercício da liberdade de escolha acompanha as 

diversas opções no cenário urbano e possibilita a afirmação da individualidade e dos gostos 

pessoais. Assim, o prazer e a felicidade são escolhas feitas individualmente sobre o que é 

consumido, difundindo- se a crença de que é importante ser livre na medida em que cada um 

pode alcançar o seu bem estar individual.   

Macarenhas (2003) aponta que no doloroso vazio da vida trazido pelas dificuldades no 

mercado de trabalho, as misérias morais e espirituais que acompanham parte do nosso 

cotidiano fazem com que se venda a sensação de que o consumo pode acabar com todo esse 

mal estar. A desterritorialização, como principal característica do mercado-mundo, acaba 

alcançando todos os níveis sociais e tende a desenraizar as gentes, as idéias, fazendo com que 

tudo se movimente sem restrições, em todas as direções, redefinindo os quadros sociais e 

mentais de referência.  

           Em uma entrevista realizada com a Prof.ª Ana Lúcia de Castro (Dep. Antropologia da 

UNESP – Universidade do Estado de São Paulo), ela afirma que consumir é uma maneira de 

estabelecer identidade. O consumo é um poderoso sistema de comunicação, e é através dele 

que se tem acesso ao imaginário social (GOUVEIA, 200_).  

      

No processo de desenvolvimento da identidade pelo jovem o que predomina é o 

sentimento de pertencimento, representações individuais e coletivas se confundem, 

pois o individuo constrói seus valores fundamentando- se no que o seu grupo 

apresenta, e ao mesmo tempo ele acrescenta valores a si mesmo e ao seu grupo, 
através de críticas e do imaginário interpretativo que ele tem dos seus fatos da vida 

(MORAES, 2007) 

 

 

         É fundamental entender os ideais atuais da nossa sociedade como macro, para 

compreender as relações micro que existem entre os indivíduos, as classes sociais, as 

mercadorias, pois tudo isso está intimamente ligado ao processo de socialização, a sua 

importância na vida do jovem atual e a sua construção como indivíduo. Essas influências 

socioculturais apresentadas estão determinando as atividades de lazer e de tempo livre desses 

jovens, atividades essas que vêm se mercantilizado cada dia mais, associando-se ao consumo.   

 

[...] hoje em dia qualquer motivo é motivo de você beber, ah eu saí da 

faculdade estressada vou beber, vou sair vou pra balada , vou bebe,, 

eu acho que hoje em dia não tem muito ao que você relacionar, hoje 

em dia é tão comum a bebida alcoólica no nosso meio ( Camélia) 
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[...] qualquer motivo é motivo de ter uma bebida. (Azálea) 

 

Desde o período de industrialização, as atividades de lazer e tempo livre constituíram- 

se de novos formatos. Antigamente eram consideradas uma maneira de passar o tempo junto 

com pessoas da sua rede social, mas hoje são vistas como um mercado para se ganhar 

dinheiro; o lazer é produto da evolução social e econômica da sociedade.  (TEIXEIRA, 2008, 

p.59).  

O lazer envolve atividades que o indivíduo realiza com prazer visando à satisfação 

pessoal, ao descanso, ao divertimento e ao entretenimento. São identificadas como atividades 

culturais a dança ou os diversos hobbies. Os momentos de lazer ocorrem locais em que 

acontecem como festas ou em bares, parques, teatros, shoppings, ou ainda em lugares 

marcados por sentimentos e expressões como a liberdade e o relaxamento, onde se faz algo 

simplesmente por fazer. (PRATTA, SANTOS, 2007; TEIXEIRA, 2008). 

Coscarelli, Coutinho e Fonseca (2002) identificaram que entre o uso de tempo livre 

por adolescentes, 83,6% realizam atividades recreativas com os amigos indo a festas. Pratta e  

Santos (2007) apontaram que o grupo de amigos que sai com amigos do sexo oposto 

apresentam mais chances de fazer uso na vida de álcool do que grupos de adolescentes que 

não costumam sair.  

Assim, hoje, o consumo de bebidas alcoólicas é culturalmente prescrito, e é através 

dos processos de socialização e enculturação que os indivíduos interiorizam as regras e os 

padrões comportamentais que podem e devem estar associados a este comportamento 

(Teixeira, 2008, p.79). Bock (2002, p. 298) diz que “a droga perdeu o ar alternativo que lhe 

foi atribuído pelo movimento de contracultura da década de 70, transformando- se numa 

mercadoria de consumo como qualquer outra” 

. 

Eu acho que quanto mais jovem acaba sendo inserção social, para os 

adolescentes, tipo, meu colega bebe eu vou beber também, ou vamos 

beber em grupo. Aqui eu acho que acaba sendo um lazer, eu 

particularmente, quantas quintas-feiras depois de duas provas, vamos 

para a Cantareira, então assim, acabou sendo um lazer, uma forma 

de relaxar, e eu acho que para os mais jovens, adolescentes, acaba 

sendo uma coisa de inserção social, aqui no espaço da universidade, 

acho que acaba virando um lazer. (Gérbera) 
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O álcool é um fator de socialização que faz parte inerente de identidade do jovem, 

representa uma identificação e aproximação frente aos amigos, representa um fator de 

agregação social em que se busca o prazer temporário do consumo e o sentido mediador de 

sociabilidade, podendo constituir um ritual para a passagem para a vida adulta (MORAES, 

2007). 

Segundo Custódio (2009, p.67), a sociabilidade são padrões, formas e modos de 

socialização em contextos de convívio social, no qual, atuar de uma forma que todos fossem 

iguais, seria uma regra implícita. Na verdade, há um processo de superidentificação em massa 

em que todos se identificam com um só. Às vezes, o processo é tão intenso, que a separação 

do grupo é quase impossível e o indivíduo pertence mais ao grupo coetâneo do que ao grupo 

familiar. Não se pode separar do grupo, nem de seus caprichos ou modas, e aí o indivíduo 

inclina-se às regras do grupo. Em grupo, a responsabilidade social desaparece, o grupo é a lei, 

no grupo tudo é permitido. O grupo se torna a transição externa para se alcançar a 

individualização adulta.  

         Cabral, Farate e Duarte (2007, p.73) apontam que o “álcool faz parte da cultura juvenil 

como forma de socialização, bebendo o jovem normalmente e quase exclusivamente nas 

celebrações, fins de semana e rituais acadêmicos”.  

 

Bebida alcoólica, o que eu associo assim né, diversão, porque toda 

vez que eu bebia eu me divertia, hoje eu bebo em casa, eu moro 

embaixo de um bar, aí as vezes eu compro duas latinhas de cerveja, 

bebo e vou dormir, as vezes eu quero dormir mais cedo aí bebo para 

relaxar, aí vou dormir, entendeu, hoje não está só associado a zoeira, 

a bebida alcoólica está inserida em qualquer coisa que você quer 

fazer, que seja diferente da rotina, para lazer, descontração, se eu 

não estiver bebendo, alguém que está comigo está. (Girassol) 

 

 

Para Mascarenhas (2003, p. 124):  

 

Sim, é certo afirmar que as manifestações de lazer e divertimento, bem como o 

arranjo espacial decorrente dessas praticas, permitem a formação de redes de 

sociabilidade que orientam a produção de determinadas territorialidades, como é 

verdadeiro dizer que também que  nas sociedades contemporâneas há muito de festa 

e de encontro. No entanto, se a festa no pedaço ainda persiste, não e com mesmo 

sentido de outrora, mas de uma festa que tem se renovado, quase sempre, em 

conformidade com a lógica da produção de mercadorias. 
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O consumo de álcool na universidade vem se caracterizando como um processo de 

socialização entre os jovens. Eles estão diante de muitos dilemas contemporâneos como as 

grandes dificuldades de inserção no mercado de trabalho, a competitividade exacerbada, a 

cultura individualista, os grandes conflitos morais e éticos que se revelam na atualidade. 

Mmuitos deles se fortalecem na presença do grupo, buscam sua identificação nele. Isso traz 

uma nova questão a ser discutida dentro do consumo de álcool entre os jovens, que muitas 

vezes podem assumir grandes comportamentos de risco para a sua saúde. Em contraponto, se 

essa questão for bem trabalhada e discutida na proposta de redução de danos, isso pode trazer 

um grande fortalecimento para os jovens e uma estratégia eficaz para os profissionais da 

saúde.  O álcool virou uma mercadoria de consumo e de lazer. É necessário refletir mais 

profundamente sobre essas questões e como elas estão interrelacionadas com a nossa 

sociedade consumista, atuando, assim, sob uma perspectiva de educação democrática para 

todos.  

 

Categoria 2 – A presença da Espiritualidade/Religiosidade como um  fator de proteção para 

o uso e consumo de álcool entre os jovens  

 

 Pillon et al (2010) apontam que, nas pesquisas realizadas dentro da área de saúde, entre 

estudantes universitários, a variável “religião” tem sido explorada dentro, apenas, de 

informações sociodemográficas. Os autores apontam, ainda, que a literatura evidencia uma 

ênfase na compreensão dos fatores de risco, atribuindo pouca atenção e valia aos fatores de 

proteção. 

Nesta pesquisa, quando perguntados acerca da influência da religião no consumo de 

álcool, os alunos consideram que essa influência é positiva, pois, de alguma forma, a 

participação em instituições religiosas fortalece o não uso de álcool. Os estudantes indicam, 

ainda, algumas distinções entre o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo.  

 

A religião eu acho que influência bastante porque geralmente as 

pessoas que são evangélicas elas não bebem né, os católicos já bebem 

porque a igreja não determina ah não pode, os evangélicos 

geralmente não bebem, que eu conheça não bebem. (Hortência) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 Acho que a religião não influencia muito não, pode até diminuir o 

consumo de álcool, entendeu, o protestante e evangélico não bebem, o 

católicos bebem, mas menos, entendeu?  Acho que o pessoal da 

umbanda e do candomblé que bebem mais, acho que a religião 

influencia para menos sabe, para manter, religião ajuda a não ter o 

consumo de álcool. (Alfazema). 

 

 

Já de uma forma geral, existem religiões e religiões, e tem religiões 

que pregam doutrinas, maneiras de viver a vida em que a bebida não 

condiz, eu acredito que sim, acredito que sejam influenciadas sim, 

assim como bebida, como não fazer sexo antes do casamento, eu 

acredito nesse sentido. (Cravo) 

 

Dessa forma, essa categoria que fez emergir os dados desta pesquisa torna-se relevante 

devido ao aprofundamento da discussão que será realizado aqui. Primeiramente, é necessário 

entender o conceito de religiosidade e de espiritualidade, e como isso foi incorporado nessa 

pesquisa. Abdala et al (2010) consideram que a religião implica um sistema de crença a que o 

individuo adere, enquanto a espiritualidade é compreendida como uma experiência da pessoa 

em relação aos outros, ou em relação a si mesmo.  O conceito de religiosidade repousa sobre 

aquilo que é sagrado, sobre a busca de significado, que envolve expressões de espiritualidade, 

participação em igrejas, ações políticas e sociais e atos de misericórdia e compaixão 

(PARGAMENT, 1997). 

Para Koenig, Mc Cullongh e Larson (2001), a espiritualidade é a relação com o 

sagrado ou transcendent;, já a religiosidade é um sistema organizado de práticas, crenças e 

símbolos, que facilitam a interação com o transcendental.  

Para Hufford (2005), a espiritualidade é referente ao domínio do espírito, uma essência 

das pessoas que é invisível e intangível; a religiosidade representa um aspecto institucional da 

espiritualidade; religiões, por sua vez, são instituições organizadas em torno da ideia de 

espírito. 

Dessa forma, ao perguntar se os alunos acreditam na influencia da religião sobre o 

consumo de álcool, embute-se a idéia de religiosidade, pois ela permite transpassar as idéias 

tanto de religião, quanto de espiritualidade, que podem ser exploradas nas falas dos alunos.  

Almeida e Stroppa (2010) trazem que a religiosidade pode ser intrínseca ou extrínseca 
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baseados em Allport e Ross.  Na religiosidade intrínseca, a religião tem um lugar central na 

vida do individuo; as outras necessidades se tornam secundárias; tudo é colocado em 

harmonia com a sua crença; aceita a religião, o individuo procura internalizá-la e segui-la 

integralmente. Na religiosidade extrínseca, a religião é utilizada para obter outros fins como 

socialização, consolo, status; ela é adaptada para atender suas necessidades e seus objetos 

pessoais.   

  Além disso, é interessante que eles veem a religião como Coping, que é a maneira do 

indivíduo de enfrentamento, com função de reduzir ou suportar uma situação adversa. Eles 

identificam o coping religioso espiritual como negativo e positivo. É negativo quando gera 

consequências prejudiciais, como a crença em um Deus punitivo, descontentamento em 

relação a Deus ou sua instituição religiosa. Éo positivo quando proporciona efeitos benéficos 

e positivos como, perdão, bem estar, proteção.  

Atualmente, as pesquisas entendem a importância da religiosidade/espiritualidade na 

saúde e na qualidade de vida. Isso também vai aparecer nas falas dos estudantes dessa 

pesquisa, que acreditam nessa influência da religião como fator de proteção, que pode ajudar  

a superação e o e enfrentamento de situações estressantes de um indivíduo, fazendo diminuir 

o consumo de álcool entre os jovens.   

         Segundo, Sapienza e Pedromonico (2005), os fatores de proteção podem ser 

considerados recursos pessoais ou sociais, que minimizam ou neutralizem o impacto do risco. 

Esses fatores atuam como um escudo para a defesa do indivíduo contra situações estressantes, 

favorecendo o desenvolvimento humano. A identificação de como os mescanismo protetores 

atuam é fundamental para organização de intervenções efetivas e pragmáticas para redução de 

problemas de comportamento.  

 

E na religião, eu acho que influencia sim, principalmente nas 

religiões do cristianismo né que pregam isso que beber não seria o 

ideal, tá escrito na bíblia né “bebei, mas não vos embebedais. 

(Acácia) 

 

Dessa forma é imprescindível entender como se foram construindo as relações entre a 

religião e a saúde. A ideia de religião e saúde mental sempre estiveram em conflito, da Idade 

Média até o século passado. Ordens religiosas criaram e mantiveram uma parcela dos 

hospitais da Europa e America. O primeiro hospital destinado ao enfermos mentais foi criado 
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em Valencia, na Espanha, em 1409, por grupos religiosos (STROPPA, ALMEIDA, 2008). 

Segundo Stroppa e Almeida (2008), durante o século XX pesquisadores, intelectuais 

de grandes nomes no meio acadêmico, principalmente na área da saúde mental, atribuíram à 

religiosidade um efeito negativo para o funcionamento psicológico. Na idade média, a 

experiência religiosa apresentava-se quase sempre como uma obrigação moral, reprimindo 

aqueles que fugiam da regra, o mundo era dominado pelo sagrado e qualquer comportamento 

transgressor colocaria em risco o poder vigente, repleto de representações religiosas. As 

doenças mentais eram habitualmente consideradas feitiçaria ou possessão, as causas naturais 

eram amplamente aceitas para transtorno mentais. (RODRIGUES, 2008). 

Almeida (2009) aponta que a religiosidade era considerada em estado social e 

intelectual primitivo, onde médicos como Charcot e Maudsley tornaram patológicas várias 

experiências religiosas, e ainda traz que Freud ao adotar uma postura de desvalorização da 

religiosidade (na obra Mal- estar na civilização), teve grande influência na comunidade 

médica e psicológica. A religiosidade/espiritualidade era habitualmente considerada como 

neurose, repressão, imaturidade, intolerância, baixa adesão aos tratamentos médicos e baixo 

nível intelectual.  

No Brasil, segundo Dalgalarrondo (2007), foi o sociólogo francês radicado no Brasil 

Bastide em 1967, com seu livro “Sociologia das Doenças Mentais” que foi influenciando e 

modificando esse paradigma anterior. Bastide estudou a influência das seitas religiosas sobre 

os transtornos mentais, e na sua conclusão percebeu que há certa autonomia da patologia 

mental em relação à religião. Ele afirmou “... mas quem não vê então que é a doença ou a 

sanidade que é anterior á religião? As neuroses podem transformar a religião em uma 

construção patológica e as psicoses alimentar os delírios, mas, não é a religião que cria uma 

ou outra”. Ainda, defendeu que a desumanidade das relações industriais são fatores que 

podem contribuir para a degeneração da religiosidade em neurose, e considera que espírito 

comunitário, a disciplina das religiões podem promover uma vida mais sadia. 

A influência da religião/religiosidade no consumo de álcool e outras drogas também 

foi identificado por Dalgalarrondo et al (2004), onde observou que o uso pesado de pelo 

menos uma droga foi maior entre os estudantes que tiveram educação na infância sem 

religião, já o uso de cocaína no mês foi maior entre os estudantes que não tinham religião e o 

uso de ecstasy foi maior em estudantes que não tiveram educação religiosa na infância . 
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Hawks e Bahr (1992) sugerem que a pratica de uma religião, retarda o primeiro uso de 

do álcool, e a freqüência em igrejas e sinagogas estaria inversamente relacionada com o uso 

de álcool e outras drogas, Koening et al (1994) corroboram com os autores, ao observarem 

que as pessoas que freqüentavam a igreja regularmente e faziam preces e leituras da bíblia 

apresentaram menores níveis de alcoolismo . 

Sutherland e Shepherd (2001), estudando a vida social de usuários de não usuários de 

drogas, concluíram que a falta de uma crença religiosa atua como um fator de risco para uso e 

consumo de drogas e, ainda, que a relação negativa entre a crença em Deus e o consumo se 

torna mais forte conforme a idade aumenta. 

Sanches e Nappo (2007), ao levantarem uma revisão de literatura sobre a 

religiosidade/espiritualidade e o consumo de drogas, apontam que a religião é identificada, 

claramente, como um fator de proteção, evidenciando que os indivíduos que regularmente 

frequentam instituições ligadas às diversas religiões dão relevância a sua crença e apresentam 

menores índices de consumo de álcool e outras drogas.  

Para Sanches, Oliveira e Nappo (2004), é cada vez maior o número de trabalhos que 

apontam a religiosidade/espiritualidade como um fator de prevenção no consumo de álcool e 

outras drogas. Os autores mostram que os não-usuários atribuem à 

religiosidade/espiritualidade importância essencial no que tange ao fator preventivo primário,  

e os usuários, ao fator preventivo secundário ou terciário. Como que cumprindo mais uma vez 

o papel de fator de proteção, esses dados também são apresentados por Abdala (2010, p.82). 

Ainda existe uma grande discussão sobre os mecanismos que ligam a 

religiosidade/espiritualidade ao bem- estar. Uma primeira discussão é pautada na integração 

social, promovida pelo envolvimento na comunidade religiosa, e numa melhor qualidade das 

relações. A outra discussão envolve a regulação social, já que é estabeleciso que as normas e 

as crenças norteiam o comportamento dentro da comunidade. Práticas religiosas como a 

oração, a prece, o perdão, o exorcismo, a estabilidade emocional, o autoconhecimento e os 

estados alterados de consciência podem ser efetivos para o bem estar (STROPPA, 

ALMEIDA,2008). 

 

Agora, e religião por causa que, religião muitos procuram seguir da 

forma que a religião ensina, mantém a doutrina, a não beber bebida 

alcoólica, ingerir bebida alcoólica, aí seguindo isso influência na 
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vida das pessoas. (Gerânio) 

 

 

Religião também porque tem religião que coloca que ah não pode 

beber, então se a pessoa segue a religião e a religião fala não pode 

beber, a pessoa vai acabar não bebendo [...] (Dália) 

 

 

Abdala (2010) e Dalgalarrondo et al  (2004)  consideram que a 

religiosidade/espiritualidade incute valores morais que visam sempre ao bem estar do 

individuo, sugerindo cuidados físicos e metais, que têm por finalidade a preservação da vida. 

Aderindo a uma denominação religiosa, atribui-se a um conjunto de valores, símbolos, 

comportamentos e praticas sociais a inlcusão ou não da aceitação ou da recusa ao uso de 

álcool e drogas.  

Pessoas podem ser socializadas para se absterem ou beberem dentro dos limites de 

consumo permitido por meio da internalização das normas religiosas, e a religião também 

completaria as necessidades básicas do indivíduo, oferecendo modos alternativos para lidar 

com situações estressantes (PILLON, 2011). 

 Sanches e Nappo (2007) complementam que alguns autores arriscam teorias que o 

otimismo, a melhor percepção do suporte social, a maior resiliência ao estresse e a diminuição 

dos níveis de ansiedade seriam os responsáveis pelo mecanismos do papel da religiosidade na 

recuperação dos usuários de drogas e controle de recaída. O acolhimento recebido, a pressão 

positiva e a oferta de uma reestruturação da vida, os vínculos de amizade na realização de 

diversas atividades ocupacionais e voluntárias colaboram para o afastamento do uso de álcool 

e outras drogas.  

Agora, quando comparamos nossos resultados quantitativos sobre religião, em que 

constatamos que 42,4% de estudantes são católicos, 24,2% consideram- se evangélicos, 

19,7% espíritas e 10,6% sem religião, podemos começar a entender um pouco das falas, 

apresentadas anteriormente dos nossos entrevistados, que trazem uma distinção em relação ao 

uso de álcool entra as religiões. Eles consideram que a religião que mais influencia o não 

consumo de álcool é a protestante, seguido do catolicismo e do espiritismo. Isso pode ser 

conseqüência dos valores e das normas religiosas, e suas prioridades, em termos de evangelho 

pregados pelas distintas religiões. Empiricamente, consideram o cristianismo mais rigoroso 

quanto à utilização de álcool, mas isso pode estar relacionado à construção da nossa religião 
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no Brasil, que é de predominância do cristã. A fundo, essas relações, devem ser mais 

exploradas por pesquisas futuras, que possam relacionar a especificidade de cada religião ao 

consumo de álcool, já que foi comprovada a grande importância e atuação que a 

religiosidade/espiritualidade possui sobre o tema, visto que a religião funciona como 

mecanismo de prevenção, tanto primária quanto secundária e terciária para consumo de álcool 

e drogas entre os jovens.  

A predominância do catolicismo também foi constatada por Camurça (2001), que 

aferiu 38,9% entre os universitários das Ciências Sociais de Juiz de Fora (MG). O autor 

aprofundou o estudo, identificando que entre os católicos a renda é maior e menor quando se 

comparada aos espíritas. No total, o estudo apresentou 56,3% de estudantes religiosos e 

18,3% sem religião.  Cardoso, Perez e Oliveira (2001) também identificaram que o 

catolicismo não praticante foi maior entre os estudantes das Ciências Sociais e de 

Comunicação, em Minas Gerais.  

A questão do catolicismo é discutida por Tavares e Camurça (2006), que apontam que 

o segmento juvenil tende a preservar o seu caráter de religião prioritária, grupo em que há 

uma prevalência do catolicismo nas principais metrópoles do país (Rio de janeiro, São Paulo, 

Recife, Belo horizonte e Porto Alegre). Os autores consideram que, quando pai e mãe não são 

católicos, a principal escolha reside sobre o catolicismo. Além disso, que o maior poder de 

reprodução de religião são dos católicos, já que 93% dos pais católicos possuem filhos 

católicos. O maior percentual de respondentes que declaram ter religião é encontrado quando 

o pai é católico; quando o pai não tem religião se observou o maior índice de jovens sem 

religião.  

Em contraponto, na forte hegemonia do catolicismo no Brasil é importante considerar 

que existe uma quebra dessa predominância, em direção a um quadro crescente, cada vez 

maior do pluralismo religioso.  

Tavares e Camurça (2004) apontam que a tendência da sociedade, constatada nas 

etnográfias anteriores das juventudes universitárias, caracteriza-se em uma religiosidade 

desinstitucionalizante e individualizante.  Os jovens utilizam imagens religiosas, mas 

dispensam a mediação das igrejas e agentes religiosos formais e usam o discurso da 

subjetividade para dar realce a uma mensagem social.  Alguns sociólogos, já vêm explorando 

uma discussão pautada no aumento dos jovens “sem religião”. Nesta pesquisa, encontramos 
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10,6% dos alunos dentro desse enquadramento. Eles afirmam que isso é reflexo da nossa 

sociedade contemporânea, que valorizando o individual, faz com que os indivíduos se retirem 

de associações e instituições, valorizando mais o íntimo e não o público.  

Segundo Cardoso, Perez e Oliveira (2001), a religiosidade contemporânea passa por 

um duplo processo. Se de um lado ocorre o esvaziamento das religiões tradicionais, de outro, 

a explosão de uma religiosidade nômade aponta para uma recomposição da sensibilidade do 

sagrado, possibilitando reinterpretações e invenções valorativas, das mais variadas, trazendo 

uma articulação entre o bem e o mal nunca perfeitamente acabados.   

Rodrigues (2008) considera que a evolução dessa categoria, que poderia ser 

considerado apenas como um grupo de descrentes, na verdade, pode congregar indivíduos que 

expressam a sua espiritualidade, reinterpretando os conteúdos religiosos de forma peculiar, 

sem vínculos com instituições, buscando sua conversa particular com o divino. 

De qualquer forma, sendo através da espiritualidade ou religiosidade, o consumo de 

álcool vem sendo considerado inversamente proporcional ao uso e abuso de álcool e outras 

drogas, sendo identificadas como uma ferramenta na prevenção e redução de agravos para 

usuários e não usuários dessas substâncias. Os estudantes dessa pesquisa também 

identificaram o papel da religião na relação com a diminuição ao consumo de álcool, se 

realizando através de uma aceitação de normas, valorização da saúde, e reprodução de 

padrões sociais que esses assumem ao participaram de instituições e crenças religiosas.  

Não importa se temos ou acreditamos em atitudes ou crenças religiosas, pois, na 

verdade, como profissionais da saúde, é necessário discutir e explorar a relação entre 

espiritualidade/religiosidade e saúde, para, assim, aprimorar nossos conhecimentos sobre o ser 

humano, na sua diversidade, com as suas escolhas para melhorar nossas abordagens 

terapêuticas na assistência à saúde.  

 

 

Categoria 3 - A família e sua implicação na prevenção do consumo de álcool entre os 

jovens 

 

Essa categoria retrata o poder influenciador da família na construção da identidade do 

jovem, a partir da função socializadora que possui, já que ela pode intervir positivamente ou 
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negativamente no consumo de álcool e outras drogas entre adolescentes e jovens. Nesta 

pesquisa, a família surgiu como influência negativa para o consumo de álcool, demonstrando 

que, muitas vezes, provém dela a experimentação e o incentivo ao consumo de álcool entre os 

jovens. Contudo, em outras falas, a pesquisa demonstrou que, quando existe base familiar e 

diálogo, a família pode se tornar um fator de proteção para jovem no consumo de álcool. 

 

Tem muita gente que começa a beber porque o pai bebe, a mãe bebe, 

e os filhos vendo acabam meio que entrando também, a família 

influência bastante, a criação também influência bastante. (Dália) 

 

 

É só junto com a minha família, comemorando, só assim que eu bebo 

e nessa época. (Hortênsia) 

 

 

O primeiro contato com álcool foi, com meus pais, o pais bebendo 

cerveja, e eu bebendo um gole, acredito que o meu primeiro contato 

tenha sido esse... o primeiro contato foi com a família, no ambiente 

familiar com certeza! (Cravo) 

 

[...] às vezes os pais bebem também e induzem que o filho beba, 

incentiva também e fala ah meu filho prova, a família influência 

muito. (Hortência) 

 

É interessante apontar que todos os alunos entendem a importância e a relevância que 

a inluência da família tem na construção do individuo; todos apontam a família como 

influenciadora de comportamentos.  Isso se torna relevante quando nos remetemos aos dados 

quantitativos desst pesquisa: 73,8% dos alunos indicam que moram com os pai, demonstram 

vínculo afetivo mais forte e constante.  

Entendemos a família como um grupo de indivíduos ligados por elos de sangue, 

adoção ou aliança socialmente reconhecidos e organizados em núcleos de reprodução social, 

um grupo de procriação e consumo.  Os indivíduos que as integram estabelecem relações 

entre si de solidariedade, afeto, conflitos e tensão, compostas por indivíduos de idades, sexos 

e posições diversificadas, que vivem em constante jogo de poder e se cristalizam na 

distribuição de seus direitos e seus deveres (BRUSCHINI, 1989). 

Schenker e Minayo (2005)  corroboram essa afirmativa ao conceituar a família como 

uma instituição privada, que tem como principal função a socialização primária das crianças e 
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dos adolescentes, fornecendo as bases para o seu desenvolvimento.   

Diante disso, fica claro o fato de oslunos identificarem a influência da família no 

consumo de álcool, pois ela se estabelece como primeira agência socializadora, de onde são 

herdados comportamentos, conceitos e atitudes.  

Para Marques, Vieir e, Barroso (2003), a família representa o primeiro locus de 

aprendizagem e formação social das pessoas, devido à herança cultural passada de pais para 

filhos e onde se aprendem os primeiros conceitos. Nesse sentido, a família é o local principal 

para a formação de caráter de uma pessoa e onde se forma as suas primeiras opiniões. 

Bruschini (1989) considera que as funções básicas da família são de socialização e 

estabilização de personalidades adultas da população.  

Esta pesquisa demonstrou, mais uma vez, a prática cultural existente dentro das 

famílias, que torna normal oferecer à criança o colarinho ou um primeiro gole de cerveja.  

 

Eu acho que existe influência da família porque quando você é 

pequenininho o pai vai lá e mostra o que é cerveja, faz você provar 

[...] (Azálea) 

 

Ih, nem lembro porque geralmente quando a gente é criança tem essa 

mania do pai ou da mãe, ai espuminha de cervejinha [...] (Camélia) 

 

 

Eu comecei a beber vendo meus pais beberem, vinham e me davam o 

colarinho [...] (Cravo)  

 

 

Roehrs, Lenardt e Maftum (2008) entendem que cultura deve ser vista como um 

conjunto de práticas, comportamentos e ações pelas quais as pessoas se inter-relacionam, e o 

consumo de álcool e outras drogas estão ligados a  essa convivência entre família, indivíduo e 

sociedade. Consideram que oferecer “espuma de cerveja” para crianças e adolescentes é uma 

prática frequente e de igual forma, quando se observa a necessidade de oferecer alguma 

bebida quando chega algum visitante em casa (ex; café, cerveja). 

Segundo Silva (2000), a família brasileira enfrenta hoje um processo de transformação 

em seu modelo organizacional nuclear (pais- mães- filhos), pois a  inserção da mulher no 

mercado de trabalho e a ampliação do papel paterno para além de provedor faz com que 

surjam novos arranjos dentro das famílias, contribuindo para toda transformação da sociedade 
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atual.  Essas mudanças provocam novos desafios como o lidar com a violência urbana, o 

desemprego, a sobrecarga de trabalho, a globalização, a violência doméstica e o uso de álcool 

e outras drogas.  

Estudos afirmam que o uso de álcool e outras substâncias pelos filhos está associado a 

pais que exercem pouco controle sobre os filhos, que não se importam com seus hábitos e não 

desenvolvem o diálogo com eles. Muitos deles identificaram que o perfil do estudante com 

chance potencial de usar e abusar do álcool são os que se consideraram em uma relação ruim 

com o pai e/ou a mãe, pais separados, perceber o pai como liberal, não trabalhar e não ter 

filiação religiosa. Uma relação ruim com a mãe aumentou 61% do estudante ser usuário 

pesado de álcool enquanto  uma relação ruim com o pai aumentou em 46% da chance. 

(GALDURÒZ et al, 2010). 

Schenker e Minayo (2005) consideram que alguns fatores familiares, atuando de forma 

combinantes, podem influenciar o consumo de álcool entre os jovens, como poe exemplo a 

excessiva permissividade, as dificuldades de estabelecer limites, a educação autoritária,  os 

conflitos familiares sem desfechos de negociação, as práticas disciplinares inconsistentes, o 

envolvimento materno deficiente, a ausência de investimentos que unam pais e filhos e a 

aceitação do uso de drogas pelos pais. 

E isso tudo se agrava quando sabemos que famílias com pais alcoólatras se 

caracterizam por um aumento no desenvolvimento da depressão, da ansiedade, da baixa 

estima, do abandono escolar e da violência Desta forma, a família pode estar se tornando um 

fator de risco para o consumo de álcool (Gomes, Pinto, 2007). 

Entendemos como fator de risco, características, elementos ou circunstâncias 

detectáveis que podem desencadear ou associar-se a desencadeamento de algum evento 

indesejado, aumentando a chance de adoecer ou de morrer. E esses fatores são importantes, 

pois podem se estabelecidos antes da ocorrência do fato que predizem (CALDEIRA,1999). 

Schenker e Minayo (2005, p. 708)  afirmam que : 

 

Na área de saúde, o risco é um conceito que envolve conhecimento e experiência 

acumulada sobre o perigo de alguém ou de a coletividade ser acometida por doenças 

e agravos. Sendo um termo central da epidemiologia, diz respeito a situações reais e 

potenciais que produzem efeitos adversos e configuram algum tipo de exposição. 

Definidos a partir de análises coletivas, os alertas trazidos a população pela 

epidemiologia se aplicam em cuidado e evitação. A expressão consagrada fatores de 

risco designa condições ou variáveis associadas á possibilidade de ocorrência de 
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resultados negativos para saúde, o bem- estar e o desempenho social. 

 

Para Silva (2000), quando a família não tem regras claras, não existe diálogo, não existe 

uma relação de autoritarismo. Nesses casos, o jovem pode se sentir inseguro, e na tentativa de 

descobrir as regras da sociedade, testará seus limites, podendo se deparar com frustrações. É 

nesse momento que o álcool e as drogas podem aparecer como uma “solução rápida”, devido 

ao efeito imediato que a substância proporciona e a aparente sensação de prazer, e de 

felicidade, que aparecem por um tempo transitório.  

Em contraponto, quando a interação familiar é gratificante, a família pode se tornar um 

fator de proteção.  

 

Se é uma família que  não bebe, pai e mãe não bebe, que parente não 

bebe, geralmente a criança vai crescer naquele meio e não vai se 

habituar aquilo,  não vai se habituar a consumir álcool.  (Gerânio) 

 

 

Vamos dizer assim, se você tiver uma base familiar, se você tiver que 

conversar com seus pais, saber a opinião deles a respeito disso, se 

você tiver um pensamento também formado a respeito disso, você não 

vai ser facilmente influenciado. (Acácia) 

 

Segundo Caldeira (1999), os fatores protetores são considerados mecanismos de 

adaptação e recursos pessoais ou sociais que atuam neutralizando o impacto do risco. 

Buscamos dar ênfase aos elementos positivos que levam o indivíduo a superar as 

adversidades, atuando no fortalecimento e no desenvolvimento de habilidades pessoais e 

sociais. 

Para Schenker e Minayo (2005, p.712) três são as categorias de fatores protetores em 

crianças e jovens. Dentre os fatores individuais, podemos citar o temperamento, a 

autoimagem positiva, a capacidade de criar e desenvolver estratégias ativas para lidar com os 

problemas, o humor, os sentimentos de empatia e as habilidades pessoais e sociais. Dentre os 

familiares, enfatizamos o suporte, o bom relacionamento, a harmonia e a segurança. Os 

fatores extrafamiliares referem-se ao suporte de pessoas significativas e às experiências 

escolares positivas. Contudo, é importante ressaltar que o jovem não é um recipiente vazio, 
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controlado por influências familiares ou sociais, eles são participantes ativos no processo de 

formação de vínculos e transmissão de normas. 

Oliveira e Furegato (2008) apontam que 68,5% dos estudantes de enfermagem estão 

insatisfeitos com o sono e que 60,7% procuram alguma forma de entretenimento, Consideram 

como de grande importância o apoio da família neste momento de formação, já que é na 

família que acontecem as trocas afetivas marcantes para o individuo e para o seu processo 

decisório, assumindo a transmissão dos valores sociais e da função de cuidadora de seus 

membros através do cuidado mútuo. Dessa forma, concluem que estar com a família, passear, 

namorar, dedicar-se à religião e à atividade física são fatores protetores no consumo de álcool 

e outras drogas entre os estudantes universitários.  

Assim, ao pensarmos em promoção e prevenção de riscos e agravos relacionados ao 

uso de álcool, identificamos que a família é parte fundamental a ser incluída nessa discussão. 

Isso porque ela pode representar risco para uma pessoa e proteção para outra. Para atuar com 

a família precisamos pensar no contexto em que ela esta inserida, no desempenho dessa 

família, no seu papel de cuidar, valorizando as relações e os princípios de uma comunicação 

clara e autêntica entre os membros e os profissionais envolvidos. Um programa de prevenção 

que inclua a família deve ser claro em seus objetivos e voltados para a realidade da população, 

e precisa estar atenta à cultura, à linguagem, às crenças e às normas, pois o uso de álcool e 

drogas é um fenômeno complexo, multicausal, que envolve fatores psicológicos, biológicos e 

sociais.  

 

 

Categoria 4 - DCE (Diretório Central de Estudante): O consumo de álcool na cultura 

universitária e suas possíveis relações no processo de socialização do jovem universitário. 

 

 

Consideramos esta categoria muito relevante, mas, por outro lado, polêmica, pois nas 

falas dos alunos, verificamos o consumo de álcool dentro da universidade.  Pesquisas acerca 

do uso e abuso do álcool que discutem o consumo dentro do contexto universitário se 

orientam, em sua maioria, na abordagem quantitativa, exemplificando o perfil dos alunos em 

relação ao consumo de álcool e outras drogas (PICOLLOTO, 2010; BALAN, CAMPOS, 
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2006; DOMINGOS, DOMINGOS, 2005; BARRÌA et al, 2000; WECHSLER et. al, 1995). 

Tal categoria permite-nos aprofundar a discussão da cultura universitária e a presença 

do álcool em momentos de socialização, de divertimento, de sobrecarga, de estresse, tornando 

o álcool como pertencente a essa cultura.  

E, além disso, traz uma discussão para além da utilização dos bares ao redor da 

faculdade, mas para dentro dela. Segundo a entrevistada Gérbera: 

 

Assim como as aulas fazem parte, eu acho que a bebida acabou 

fazendo parte do sistema, do convívio dos alunos, porque se você 

parar pensar, ah !! vamos sair, vamos fazer o que – ou você vai beber 

ou vai comer, e aqui tem uma cultura de você ir para o DCE (bar), 

então essa cultura acaba fazendo parte da universidade, dos alunos, 

se vamos sair pra fazer alguma coisa, acabam indo para o DCE .Se 

você parar para pensar,isso facilita, pois o bar funciona dentro do 

DCE, é um espaço dentro da universidade, e assim, é utilizado 

basicamente para venda de bebida alcoólica, então passou a fazer 

parte da cultura da gente. (Gérbera) 

 

         

A vida universitária compõe o ciclo vital de muitos brasileiros que é marcado pelas 

mais diversas vivências individuas e coletivas para quem experimenta essa fase da vida, 

marcada pela autonomia, liberdade, responsabilidade e socialização.  

Existe uma questão paradoxal nesta situação, pois, mesmo essa população estando 

inserida num contexto cultural diferenciado, e apesar de os resultados quantitativos do teste 

AUDIT identificarem a maioria consumidores como de baixo risco, fica evidente que este 

consumo de álcool vem sendo normalizado culturalmente pelos alunos, dentro de espaços da 

universidade e ao redor deles.  

Tal situação é evidente nas sociedades, sejam elas ocidentais ou, em menor escala, 

orientais. Em todas elas, o álcool faz parte tanto de rituais sociais quanto de encontros 

econômicos. E mesmo existindo tantas estratégias para enfrentamento do uso e consumo de 

álcool, ainda existem tantas outras que mantêm a circulação e o descumprimento de regras e 

leis de controle sobre esse uso e consumo. É é nessa situação que a saúde pública enfrenta 

uma população afetada pelo consumo de álcool e outras drogas em concomitante expansão e 

mutação.  

          Partindo-se dai, pretendemos discutir algumas possíveis relações que possam estar 
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envolvidas no consumo de álcool entre os universitários na utilização do espaço do bar como 

lazer/tempo livre.  

A primeira relação possível seriaa a utilização do álcool no espaço do bar, como forma 

de enfrentamento do estresse, das cobranças e da responsabilidade exigidas pela universidade, 

e, aqui, especificamente, pelo Curso de Enfermagem.  

 

Eu acho que realmente acaba estimulando tanto a pressão que a 

gente tem que a gente quer dar uma relaxada, ai tem o DCE que é um 

bar [...] (Azálea) 

 

 

Você sabe como é que é às vezes a pessoa sai estressada, quer por 

que quer relaxar e acaba indo pra lá [...]para o DCE [...] (Alecrim)  

 

 

Oliveira, Soibelmann e Rigoni (2007), ao estudarem as expectativas e crenças acerca 

do álcool em estudantes universitários, consideram que, diante das vicissitudes da vida e das 

reais frustrações, os jovens universitários podem recorrer ao uso de álcool como uma forma 

de “escape”. Paini, Casteletto e Fonseca (2010) corroboram essa idéia, identificando que 

muitos estudantes recorrem ao álcool e às drogas como forma de resolver conflitos internos 

e/ou externos, fugindo de conflitos sociais e pessoais ou, ainda, buscando relaxar diante de 

tanta exigência social.  

No estudo desenvolvido por Picolotto et al (2010), constatou-se  que há uma  maior  

tendência das mulheres em buscarem nos medicamentos e nas drogas  o  alivio  de suas 

tensões, refletindo uma sobrecarga emocional e dificuldades em manejar seus problemas 

advindos do contexto sociofamiliar. Os dados apresentados por Souza et al (2007) revelaram 

que as situações em que os estudantes encontravam mais disposição para o consumo de álcool 

eram os finais de semana (63,1%), após as provas (14,3%) e após a faculdade (1,6%).  

Em uma pesquisa realizada com estudantes de enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), dados mostram que, dentre os problemas referidos pelos alunos, 

estão a falta de afinidade com o trabalhos realizados em campos de estágio, o deslocamento 

de um campo para outro, as precariedades das condições de trabalho, o risco de exposição à 

materiais biológicos e a necessidade de se adaptarem rapidamente ao ritmo de trabalho de 

cada local de estágio. A pesquisa apontou que esses alunos recorrem ao uso de bebidas 
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alcoólicas e cigarros por serem drogas lícitas, visto que exercem um forte atrativo por serem 

aceitas socialmente e pelo fácil acesso (OLIVEIRA, FUREGATO, 2008). 

Assis e Oliveira (2010) apontam que, sendo pela adaptação do espaço acadêmico ou 

por dificuldades emocionais neste processo de amadurecimento, os estudantes podem ser 

acometidos de sofrimento e\ou adoecimento mental, figurado na ocorrência de depressão, do 

abuso de álcool /drogas, do estresse, da ansiedade e de distúrbios alimentares, devendo ser 

recebidos como prioritário para proteção e promoção de saúde.       

Desta forma, reafirma-se a utilização do álcool como um aliviador das tensões 

exercidas pelo desgaste psicofísico que o aluno pode estar enfrentando nas mais diversas 

situações da sua vida pessoal e profissional. Sendo assim, justifica-se a necessidade de 

realização de novas pesquisas que abordem essa temática sob essa perspectiva, nesse 

contexto.  

Essa problemática se agrava quando a entrada para universidade representa uma maior 

autonomia e liberdade para utilização de álcool e drogas e outras práticas que podem colocá-

los em situações de risco.  

 

Quando você entra na faculdade, e o fato de você achar que tem 

liberdade, você começa a sair, começa a beber, começa a fumar sabe, 

aí aumenta o consumo de álcool. (Alfazema) 

 

 

Para Pillon, O` Brien e Chavez (2005) o afastamento da família, a ligação com novas 

amizades, a aquisição de independência torna-se o ambiente favorável para experimentar o 

álcool/drogas e outros comportamentos inesperados. 

Lucas et al (2006) discutem que o ingresso na universidade pode aumentar o uso de 

álcool/drogas devido ao acesso fácil, ao menor controle e à menor censura,  mas ressaltam que 

o  muitos estudantes já  experimentaram essas  drogas antes mesmo da entrada para 

universidade. 

Interessante ressaltar que a característica da liberdade, na nossa sociedade moderna, é 

intimamente ligada à valorização da individualidade e da independência, pois existe uma 

experimentação constante promovido pelo mundo do consumo, inclusive nesse mundo do 

álcool e das drogas.  

Como já vem sendo discutido constantemente nesta dissertação, o álcool e as drogas 
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utilizadas como lazer/tempo livre também são engolidos pela nossa sociedade consumista, 

que mantém conceitos valorizam a autonomia e o poder de escolha, já que adquirir 

mercadorias confunde-se com o próprio sentido da liberdade.  

 

Eu sempre falo, isso pra mim virou uma frase, um clichê, eu acho que 

todo mundo pensa assim: relaxa que você está na universidade! 

(Azálea) 

 

A fala de Azálea denota a importância do status de alcançar a universidade como se 

esse contexto fizesse o jovem sesentir livre e autônomo, para consumir e escolher, inclusive o 

álcool e as drogas. 

Assim, Mattos e Castro (2008) afirmam que:  

 

[...] O prazer e a felicidade são vivenciadas individualmente nas escolhas feitas, do 

que é consumido, difundindo- se a crença de que é importante ser livre na medida 

em que cada um pode buscar alcançar o seu bem – estar individual. 

 

 

Uma segunda relação que podemos abordar nessa categoria é a importância do 

pertencimento ao grupo e a importância desse,  no consumo de álcool e outras drogas,  a 

utilização de um espaço (bar) para tal. Assim, compreendemos tanto o grupo na sua 

característica de referência como na sua característica socializadora, assumindo um papel 

importante na formação da identidade desses jovens e nas expectativas positivas acerca do 

álcool que podem influenciar o uso e consumo individual.  

Segundo Souza et al (2008), introduziu-se nas ciências sociais o conceito de 

“influência social”, que consiste em um ajuste do comportamento de um indivíduo, através de 

seu pertencimento a um grupo, estando na presença dele ou somente sendo apenas observado. 

Essa influência altera comportamento dos jovens para um padrão que é diferente daquele que 

é habitual. Isso quando se discute juventude é extremamente importante e toma grandes 

proporções devido à grande vulnerabilidade e suscetibilidade existente nessa fase. E 

especificamente no caso do álcool, alguns comportamentos exigidos como os de competição, 

de comparação e de necessidade de interação podem levar esses jovens a ingerirem bebidas 

alcoólicas.  Isso fica bem evidente na fala de Girassol: 
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Tem um bar dentro do DCE, dentro do diretório central de estudante, 

tem um bar, tipo assim, eu vou para a faculdade para não beber, aí 

você entra no DCE tem um bar, e aí está todo mundo bebendo no bar, 

qualquer horário tem gente, 10 horas da manhã tem gente no bar, se 

eu bebo, você não bebe, mas está todo mundo no DCE, aí você acaba 

bebendo entendeu?(Girassol) 

 

 

Souza, Farias e Nicoluci (2005) apontam que os grupos que exercem influência em 

uma pessoa são considerados ‘grupos de referências’, já que desenvolvem influência direta ou 

indireta sobre as atitudes e os comportamentos individuais.  A família e os vizinhos são 

considerados grupos de afinidades primários, e grupos de classes, de religião e de 

profissionais são considerados secundários. Eles podem exercer seu poder expondo as pessoas 

a novos comportamentos e estilos de vidas, influenciando tanto as atitudes quanto a auto-

imagem. 

Para o jovem, fazer parte de um grupo tem uma maior significação.  Ferriani et al 

(2009), estudando a representação do consumo de bebidas alcoólicas, apontaram que a 

influência exercida pelo grupo estava evidente em sua pesquisa, existindo uma busca 

significante do jovem para ser aceito pelo grupo, mesmo que, para isso, precisasse  adotar 

práticas nocivas, não existindo uma clareza ao respeito do limiar entre o beber social e o 

abuso de álcool.  

Neste sentido, Paini, Casteletto e Fonseca (2010) corroboram esse fato afirmando que 

fica evidente a influência dos grupos na escola, na aceitação maior do adolescente para o 

consumo de álcool e outras drogas.Os grupos podem acabar incentivando esses jovens a 

buscarem novas formas de se  interpretarem, alterando o seu consciente, através do álcool 

/drogas, identificando-se com várias formas de si.  

 

Eu conheço muita gente que entrou na faculdade não bebia nada e 

hoje bebe muito, entendeu? (Girassol) 

 

 

O que move o grupo, e com o passar do tempo o grupo vai criando finalidades, 

padrões comuns e o consumo de álcool e outras drogas, pode ser utilizado como uma conduta 

por eles (SOUZA et al, 2008). As expectativas positivas do grupo sobre os efeitos do álcool 
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(facilitação da interação social, redução da tensão psicológica, excitação) influenciam 

totalmente o comportamento de beber (OLIVEIRA, SOIBELMANN, RIGONI, 2007). 

Scali e Ronzani (2007) consideram que as crenças aditivas estão à procura da solução 

de problemas, do alivio do desconforto e também do prazer, podendo variar de pessoa para 

pessoa e o tipo de droga escolhida. Os estudiosos apontaram que quanto mais positivas foram 

as crenças sobre o álcool, maior foi o consumo entre o grupo de usuários.   

Em Moraes (2007) encontramos conclusão acerca da importância do grupo no 

processo de desenvolvimento do jovem: 

 

[...] No processo de desenvolvimento da identidade pelo jovem o que predomina é o 

sentimento de pertencimento, representações individuais e coletivas se confundem, 

pois o individuo constrói seus valores fundamentando- se no que o seu grupo social 

apresenta, e ao mesmo tempo ele acrescenta valores a si mesmo e ao seu grupo, 

através de críticas e do imaginário interpretativo que ele tem dos fatos da vida. 

                                     

 Conforme percebemos, enfatiza-se a importância do grupo na formação da identidade 

do individuo, influenciando suas ações, suas atitudes, seus comportamentos e até sua 

autoestima, e como o álcool e sua cultura socialmente aceita hiperpassa todo esse processo.  

 Dessa forma, é importante também refletir sobre a atuação de estratégias de prevenção 

e promoção da saúde que gere impactos em grupos e nos seus componentes, permitindo uma 

visão crítica, que traga conhecimentos dos riscos e das consequências do uso e do abuso de 

álcool entre os jovens universitários, incentivando um beber consciente, moderado e 

responsável.   

 Considerando que nossas interações sociais têm a ver com as nossas práticas sociais, 

Cabral, Faret e, Duarte (2007) afirmam que o ato de beber aparece como importante ato de 

organização do tempo livre, o que abre espaço para discutir  uma outra questão relacionada ao 

consumo de álcool entre os jovens, que  é a utilização dos bares como lazer/tempo livre  na 

nossa sociedade atual.  

 

[..] tem o  DCE ali do lado, praticamente é um bar dentro da 

faculdade, toda faculdade tem um barzinho do lado, meio que já é um 

convite para você beber. (Alecrim) 

 

[...] quinta feira, a gente tem aula de anatomia, perto do bar do DCE, 

aí toda quinta-feira os alunos do 1 e 2 período de enfermagem vão 

para o bar do DCE, é religiosamente marcado, porque você desce, da 
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aula e passa direto pelo bar [..] (Cravo) 

 

 

          Marcellino (2007) considera que o lazer foi gerado pela sociedade e essa exerce uma 

influência no seu desenvolvimento através dos seus valores, onde hoje, o lazer passa a ser 

visto como mercadoria pelos grandes investidores. A cidade deixa de ser basicamente um 

espaço publico e passa a ser um produto vendido para desenvolvimento de atividades 

lucrativas.  

            Nossa sociedade, através da produção cultural para o consumo, faz com que o lazer 

deixe de ser gratuito, espontâneo e prazeroso, para tornar-se um meio de consumo, de 

diversão, uma liberdade de escolha diante do seu tempo livre.  

Dentro desse contexto, encontramos a utilização dos bares como lazer, sendo utilizado 

em momentos de tempo livre entre os jovens.  Um estudo desenvolvido por Barría et al 

(2000) na área biológicas da Universidade São  Paulo (USP) demonstrou que  o uso de drogas 

está relacionado a uma disponibilidade  maior nos fins de semana,. A pesquisa demonstrou 

que 67,5% os estudantes referiram-se a atividades como viajar e ir a teatros, festas e bares 

sendo mais satisfatórias que as demais, aoa contrário dos não usuários, o que corrobora  esse 

contexto cultural do consumo no tempo livre.  

Os estudos de Pratta e Santos (2007) identificaram que frequentar bares foi uma 

atividade de porcentagem significativa para o grupo de usuários quando comparado aos não 

usuários de álcool/drogas. Souza, Faria e Nicoluci (2005) observaram que os amigos são os 

grandes influenciadores na escolha da utilização de bares, visto que o motivo que levava ao 

aluno frequentar o bar era a própria indicação dos amigos.  

Encontramos em Ferriani et al  (2009) essa motivação da utilização dos bares para 

diversão e descontração e prazer como compreensível, pois a representação de consumo de 

bebidas alcoólicas para adolescentes. Os autores identificaram que propagandas, outdoors, 

imagens veiculadas pelos meios de comunicação têm como principal cena várias  pessoas 

jovens  bebendo felizes nos bares, o que motiva tal prática.  

Bertolo e Romera (2011) apontam que, de 39 comerciais de cerveja analisados, 51,3%  

caracterizam-se pelos interesses sociais do lazer, marcados pelo convívio entre pessoas em 

jantares, churrascos, clubes e bares. Desses, 25,9% apresentam cenas filmadas em bares 

tradicionais, em ambientes divertidos, com pessoas jovens, felizes, satisfeitas e bonitas, 
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oferecendo a possibilidades de construir novas amizades, novas paqueras, fazendo aparecer 

uma nova dimensão de sociabilidade. 

Entendemos que, hoje, os jovens estão valorizando suas relações horizontais 

(construídas) em prol das verticais (familiar), e que essas relações estão intimamente 

relacionadas à construção de suas identidades e de suas práticas sociais, inclusive as de lazer, 

ficando claro que esse conjunto juventude, lazer/tempo livre e utilização dos bares precisam 

ser mais explorados no campo da pesquisa científica.  

Barral (2006) entende que são geradas novas configurações e novas formas de 

sociabilidade, pois o espaço do bar tem se transformado em um local de contemplação para 

ação e a produção de atividades. A bebida surge como motor e a conversa como percurso, 

tornando a conversa e a bebida a atividade principal de lazer no bar. Ele afirma que: 

 

 No espaço do bar, muitos jovens vivem suas intimidades, suas liberdade, 

diferentemente da vivencia no espaço da casa, da escola ou do trabalho. O lugar do 

bar surge e se firma como um dos espaços de lazer preferenciais de determinados 

jovens estudantes universitários [...] Cotidiana e semanalmente, e durante todo ano, 

pode ser observado um envolvimento e uma freqüentação cada vez mais frenética e 
ativa entre os jovens (BARRAL, 2006, p.04). 

 

 

 

Assim, compreendemos que a utilização dos bares como atividade de lazer pelos 

jovens universitários pode estar relacionado à utilização do álcool como forma de escape para 

suas tensões. E , através da produção cultural mediada pelo consumo, esses jovens utilizam- 

se  dos bares como forma de tempo livre/lazer. Através da busca pela autonomia, liberdade de 

escolha, pertencimento a um grupo, esses jovens vêm tornando o álcool como uma nova 

forma de sociabilidade dentro da cultura universitária.  

Desta forma, ficamos a pensar no papel do compromisso social da universidade, 

espaço onde devemos, através da educação diminuir os riscos e agravos á saúde,  discutir 

novas estratégias de enfrentamento dessa temática, pois ainda temos um longo caminho a 

trilhar, Conforme Alecrim: 

 

Enxergo a faculdade como facilitadora, uma coisa que eu pensava 

DCE dentro da faculdade, ali rola de tudo, como que ninguém faz 

nada e não é só bebida, eu conheci o cheiro da maconha, da cocaína, 

como é, tudo lá, tudo ali do lado da sala de aula. (Alecrim) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumo de álcool entre jovens foi tratado nesta pesquisa considerando toda sua 

complexidade. Entendemos que o uso e consumo de álcool é multifatorial, sendo necessário 

estudo de todas as áreas de conhecimento, que estabeleça um diálogo entre todos os olhares 

possíveis, já que o álcool é aceito socialmente e transita nas mais variadas dimensões.  

Essa pesquisa manteve-se o seu olhar na dimensão sociológica, que permitiu um novo 

olhar para as pesquisas em saúde, já que muitas delas se apresentam apenas por meio de 

levantamentos quantitativos, explorando as relações do perfil dos jovens universitários e o 

consumo de álcool. 

Entendemos a juventude em sua construção pluralista, ou seja, no seu processo 

dinâmico e não estático, em que os jovens passam por um momento singular entre eles, 

enfrentando em comum todas as dificuldades da sociedade contemporânea, masconstituindo-

se na sua diversidade, pois cada jovem vive a sua juventude. As idades não possuem um 

caráter universal, mas tudo é resultante da história,  que varia segundo as formações humanas. 

Consideramos, portanto, um conceito de juventude sócio-histórico, cultural e relacional, pois 

há muitas maneiras de existir nos diferentes tempos e espaços sociais. 

Hoje, a transitoriedade e a busca de identidades são marcas da juventude que 

interagem nas dimensões geográficas globais e locais, buscando sempre sua inserção social 

através do grupo de amigos e das redes sociais da internet em um contexto de desigualdade 

econômica e grandes dificuldades no mercado de trabalho, lidando com os mais variados tipos 

de estereótipos colocados pela nossa sociedade. É necessário compreender que vivemos num 

mundo diversificado, que possui diante de si “Juventudes”, e que uma política de caráter 

universal não contemplará as necessidades dos nossos jovens.   

 Muitos jovens têm utilizado o consumo de álcool como válvula de escape para 

problemas pessoais, familiares e sociais. Entre os estudantes universitários o consumo aparece 

como um meio de superação para dificuldades de aprendizagem e de ensino, além de muitos 

de utilizarem dele quando se viam diante de fatores estressantes como carga horária de 

trabalho/estágio excessiva, privação do convívio familiar e do lazer, independência financeira 
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tardia e perda dos projetos de vida.   

 Constatamos que existe um padrão de uso e consumo de álcool que vem sendo 

recorrente entre eles: o ‘padrão binge’, que consiste em tomar 5 ou mais doses em uma única 

ocasião. Nessa pesquisa, temos que 22,7% usam esse padrão menos que uma vez por mês, 

19,7% uma vez no mês e 6,1% uma vez na semana, ou seja, praticamente metade dos alunos 

se enquadra nesse modelo, corroborando com outras pesquisas realizadas atualmente.  

Apesar de os dados nos mostrarem a profundidade e a gravidade do uso e consumo de 

álcool entre os jovens, a discussão em torno do uso de drogas ilícitas ainda é mais discutido e 

mais apresentado pela mídia e pelas pesquisas do que a discussão em torno das consequências 

agudas e crônicas causadas pelo uso álcool, mesmo identificando que o risco de uso e 

consumo de álcool é muito maior e causa maior dano à sociedade do que a maconha, que é 

considerada a droga ilícita mais consumida.  

Os estudos revelam que a prevalência de uso e consumo de álcool entre os 

universitários, na maioria das drogas tende a ser maior para a população em geral da mesma 

faixa etária e estudantes do ensino médio.   

A falta de política adequada no controle de propagandas, a grande disponibilidade e 

acessibilidade das bebidas e o baixo preço do produto torna o álcool uma droga atrativa, que 

está presente em diferentes formas de vivência da juventude.  

No uso de álcool e outras drogas, as principais motivações envolvem os motivos 

pessoais e a necessidade de controlar o uso ou manipular os efeitos agradáveis e 

desagradáveis do álcool no seu uso múltiplo e simultâneo com outras drogas. 

Já as principais consequências caracterizam-se por meio de comportamentos de risco 

como as seguintes: situações de violência e agressão, relações sexuais desprotegidas, 

acidentes automobilísticos, danos ao patrimônio público, prejuízo na estruturação de 

habilidades cognitivo-comportamentais e queda no desempenho acadêmico. 

Nesta pesquisa, apesar de, em sua maioria, os alunos apresentarem uso de baixo risco, 

o uso na vida é expressivamente alto (80,3%). 49,5% apresentaram o padrão “binge drink”, 

não ficando isentos das conseqências que envolvem este consumo de álcool. 

Constatamos que a cerveja é a bebida mais consumida entre os universitários do curso 

de enfermagem e, ainda, que, quando perguntados sobre a condução de automóveis e dirigir 

alcoolizado, 6,2% desses estudantes relatam que isso já ocorreu, 15,4% apresentaram 
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inconsciência após o uso de álcool em pelo menos um momento da vida, 15,6% apresentaram 

incapacidade de se lembrar devido ao uso da bebida no período anterior a um mês e  21% 

relatam se sentirem culpados após o uso de bebida no período anterior a um mês.Quanto ao 

local que os alunos consideram consumir mais álcool, 37,5% utilizam bares com os amigos e 

26,6% utilizam festas e chopadas com os amigos. 

Hoje, o consumo de bebidas alcoólicas é culturalmente prescrito e, é através dos 

processos de socialização e enculturação, que os indivíduos interiorizam as regras e os 

padrões comportamentais que podem e devem estar associados a estes. Dessa maneira, o 

álcool é um fator de socialização, que faz parte inerente de identidade do jovem, e representa 

sua identificação e aproximação frente aos amigos, um fator de agregação social no qual se 

busca prazer temporário. 

Sabemos que existie uma busca significante do jovem para ser aceito pelo grupo, o 

que o leva a adotar práticas nocivas, não existindo uma clareza ao respeito do limiar entre o 

beber social e o abuso de álcool.  

Essas novas configurações dos grupos e novas formas de sociabilidade, através do uso 

e consumo de álcool, demonstra-nos que o espaço do bar tem se transformado em um local de 

contemplação para ação e produção de atividades relacionadas a eles, onde a bebida surge 

como motor e a conversa como percurso, tornando-os um ambiente de lazer na sociedade 

contemporânea. Interessante pensar que essa sociedade consumista, que apoia esse uso de 

álcool em seu caráter de mercadoria, é a mesma sociedade que condena o indivíduo alcoólatra 

Desta forma, reflitamos : Com o que a saúde pode estar contribuindo para  novas formas de 

lazer e sociabilidade entre os jovens? 

Ademais, também ficou demonstrada a implicação da família e da religião no uso e 

consumo de álcool. A família se torna um fator de risco quando está associada a pais que 

exercem pouco controle sobre os filhos, que não se importam com seus hábitos, que não 

desenvolvem o diálogo com eles e  que, além disso, percebe o pai como liberal em uma 

relação ruim com o pai e/ou a mãe, pais separados,.  E isso tudo se agrava quando sabemos 

que famílias com pais alcoólatras se caracterizam por um aumento no desenvolvimento da 

depressão, da ansiedade, da baixa estima, do abandono escolar e da violência.  

Quando perguntados sobre a influência da religião sobre o consumo de álcool, os 

alunos consideram-na positiva, pois, de alguma forma, a participação em instituições 
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religiosas fortalecem o não uso de álcool, corroborando com outras pesquisas que 

identificaram que ao pessoas que frequentavam a igreja regularmente e faziam preces e 

leituras da bíblia apresentaram menores níveis de alcoolismo. Isso completaria as 

necessidades básicas do indivíduo, oferecendo modos alternativos para lidar com situações 

estressantes.  

Diante do exposto, a estratégia de redução de danos/riscos através das todas essas 

experiências dos sujeitos, condutas e capacidade de compreender e decidir tira o foco da 

droga fortalece  a autonomia individual e a reflexão. Não se submetem os indivíduos a 

modelos comportamentais rígidos, mas respeitam as diferenças, através da responsabilidade e 

da solidariedade, promovendo a saúde para todos e surgindo como um modelo que 

tranversalista, que desenvolve sua atuação na prevenção e promoção em saúde.  

Esperamos que os resultados apresentados por esta pesquisa possam contribuir para a 

reflexão sobre os comportamentos de risco existentes no uso e consumo de álcool entre os 

universitários e que possam  auxiliar em programas educativos em saúde dentro da própria 

universidade e dirigidos aos próprios estudantes.   

Não podemos pensar na bebida apenas pos seu lado patológico, como fonte de 

problemas sociais e econômicos. É preciso dar a ela um lugar mais importante no cotidiano, 

pois é envolta pela bebida que muitos jovens têm ocupado seu tempo livre em busca de 

prazer, liberdade, autonomia e alívio do estresse.  

Fica clara a necessidade de ampliação de pesquisas dentro dessa temática, não apenas 

para ampliação dos resultados, mas para uma constante renovação sistemática, pois o álcool 

tem contribuído para manutenção de vários problemas econômicos, sociais e de saúde no 

nosso país.  Surge  a necessidade de estudos que busquem desenvolver o apoio e a 

consciência dos estudantes, para evitar efeitos nocivos e o uso descontrolado do álcool.   

A Universidade como espaço de produção de conhecimento não pode ignorar temas 

tão relevantes como esse. Precisamos estar atentos às demandas sociais e preparar 

profissionais para intervir nesses cenários. 

Como medidas de educação, podemos apostar o trabalho com as habilidades para lidar 

com estresse, a maior carga para disciplinas que abordem essa temática, um programa de 

detecção precoce no consumo de álcool e outras drogas. Antes, porém, é preciso identificar os 

grupos mais expostos, direcionando–os para uma política de prevenção de riscos e agravos e 
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promoção de saúde.  

Diante disso, perguntamos quais aspectos da vida de um jovem universitário são 

capazes de afetar a saúde do corpo e da mente deles, levando-os a buscar auxilio no uso e 

consumo de álcool? Como a Universidade pode promover o desenvolvimento pleno de 

estudantes em situações de sofrimento, em dificuldades psicossociais e em uso e abuso de 

álcool e drogas? Fica o desafio. Um caminho a trilhar.  
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Costa, Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 7551-9835  

Siglas do Nome: _____________________________________            Idade: ___________ 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa "Universidades, Jovens e consumo de 

álcool", de responsabilidade do pesquisador Paula Wada Marcelino, com orientação do Prof.Dr. Mauro 

Leonardo Salvador Caldeira dos Santos. 

Seguem as informações necessárias para o esclarecimento dos procedimentos aplicados na pesquisa.1) 

Você irá responder um questionário que contém 23 questões, divididas em 3 partes, com alternativas de 

respostas sobre o consumo de álcool e seus fatores relacionados . A última parte do questionário corresponde a 

perguntas sobre o consumo de álcool nos seus últimos 12 meses. Sua participação é voluntária e seu 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo a sua formação.2) Esclarece-se que esta 

pesquisa, a priori, não oferecerá riscos físicos ao sujeito da pesquisa, no entanto, caso ocorra algum risco 

psíquico, será realizada orientação e encaminhamento para o serviço de referência . Como benefícios, essa 

pesquisa poderá contribuir para a prevenção e promoção do consumo de álcool entre os jovens. A qualquer 

momento você poderá entrar em contato comigo por meio do telefone referido para tirar dúvidas sobre a 

pesquisa. Fica garantida a confiabilidade de todas as informações aqui obtidas, como sua privacidade. 

Eu declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

descrito 

Niterói,___/____/_____. 

___________________________________        __________________________________                                          

Assinatura do participante                              Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE 

OS UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE 

OS UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM 

 

Este questionário visa a levantar dados para uma pesquisa do Mestrado Acadêmico da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, com objetivo de identificar o consumo de álcool entre os 

universitários do Curso de Enfermagem. NÃO é necessária a sua identificação. Os resultados obtidos 

serão utilizados para fins institucionais e eventos científicos. 

Preencha com um x no parêntese no que se refere a você. 

 

Parte - I 

Características sociodemográficas 

 

Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 

Idade: (  ) 18 anos á 24 anos   (  ) 25 anos á 29 anos   (  ) maior que 30 anos 

Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Divorciado  (  )Viúvo  

Trabalha: (  ) Sim    (  ) Não 

Religião: (  ) Católico   (  ) Evangélico (  ) Espírita (  ) Nenhuma  (   )Outra 

 

1.Com quem você vive durante o período da Faculdade?    

(  ) Família  (  )  Parentes   (  ) Amigos   (  ) Sozinho    (  ) Namorado (a)   (   )Outra 
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2.Qual o período na Faculdade que está cursando? 

(  ) 1 °    (  ) 2°     (  ) 3 °    (  ) 4°         (  ) 5°      (  ) 6°     (  ) 7 °      (  )8°      (  ) 9 °          

Ano:   (   ) 2010 (  )  2011 

 

Parte – II 

Consumo de álcool na Universidade 

 

1.Com que idade consumiu bebida alcoólica pela primeira vez?  

(  )Antes dos 12 anos      (  ) 12 aos 15 anos          (  ) 15 anos aos 17 anos                                         (   ) 

18 anos aos 24 anos       (  ) 25 anos aos 29 anos          (  ) Depois dos 30 anos 

(  ) Não consumo nada                

 

2.Onde experimentou o álcool pela primeira vez?  

(  ) Em casa , com os familiares                   (  ) Em casa , com o namorado(a) 

(  ) Em casa , com os amigos                          (  ) Em bares,   com os amigos 

(  ) Em festas, chopadas , com os amigos       (  ) Não consumo nada                

(  ) Em festas , chopadas, com o namorado(a)  (  ) Na casa de um amigo    

 

3.Onde você mais costuma consumir álcool?  

(  ) Não consumo nada                         (  ) Em casa, com os familiares   

(  ) Em casa, com o namorada(o)        (  ) Em casa, com os amigos 

(  ) Em bares, com amigos                   (  ) Em bares, com desconhecidos 

(  ) Em festas  e chopadas                      (  ) Não consumo nada                

             

4.Você consome o álcool com que motivação (principal)?  

(  ) Para esquecer meus problemas  (  ) Para diminuir meu estresse 
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(  ) Para me divertir                                  (  ) Para ficar menos tímida(o)               

(  ) Para me socializar                           (  ) Para diminuir a tristeza  

(  ) Não consumo nada                

 

5. Qual o tipo de bebida alcoólica que você costuma consumir mais?  

(  ) Coquetel                                             (  ) ICE  

(  ) Cerveja                                               (  ) Vinho 

(  ) Pinga ou Whisky  

 

6. Já conduziu algum automóvel quando estava alcoolizado? 

(  ) Sim         (  ) Não     (  ) Não consumo nada                

 

7.O uso e consumo de álcool influencia o seu desempenho como estudante na Universidade? 

(  ) Sim      (  )  Não     (  ) Não consumo nada       

          

8. Se SIM, você considera que o álcool influencia seu desempenho? Por que?: 

(  ) Afeta sua concentração em sala de aula      

(  ) Torna seu processo de memorização lento      

(  ) Tem tendências as faltas nas aulas para consumir álcool   

(  ) Tem tendência as faltas nas aulas após consumir álcool  

 

9. Você acha que a entrada para Universidade contribuiu para o seu aumento no consumo de álcool?   

(  ) Sim     (  )Não       (  ) Não consumo nada                

 

10. Já ficou inconsciente devido á ingestão do a álcool?  

(  )Sim     (   )Não        (  ) Não consumo nada                
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Parte - III 

AUDIT – Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool 

Nas questões abaixo: 

Cada dose equivale a:  

1 coquetel (batida)  

1 garrafa de ICE  

1 dose de pinga ou whisky à 40% (36 ml) 

1 lata de cerveja (355 ml) / 1 taça de vinho (150 ml). 

Os números de zero a quatro são representados pelo score que cada resposta equivale. 

 

1.Com que frequência você consome  bebidas alcoólicas?  

(  ) 0- Nunca         

(  ) 1- Uma vez por mês ou menos         

(  ) 2- 2-4 vezes por mês 

(  ) 3- 2-3 vezes por semana        

(  ) 4- 4 ou mais vezes por semana 

 

2. Quantas doses de álcool você consome num dia normal? 

(   ) 0-  0 ou 1     

(   ) 1-  2ou 3   

(   ) 2-  4 ou 5    

(   ) 3-  6 ou 7    

(   ) 4-  8 ou mais  

 

3.Com que frequência você consome cinco ou mais doses em uma única ocasião? 

(  )  0 - Nunca      
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(  )  1-  Menos que uma vez por mês        

(  )  2-  Uma vez por mês 

(  )  3-  Uma vez por semana       

(  )  4-  Quase todos os dia  

 

4. Quantas vezes, ao longo dos últimos doze meses, você não conseguiria parar de beber uma vez 

tendo começado? 

(  )  0-  Nunca      

(  )  1-  Menos que uma vez por mês        

(  )  2-  Uma vez por mês 

(  )  3-  Uma vez por semana       

(  )  4-  Quase todos os dia  

 

5. Quantas vezes, ao longo dos últimos doze meses, você conseguiu fazer o que era esperado de você 

por causa do álcool? 

(  )  0- Nunca      

(  )  1- Menos que uma vez por mês        

(  )  2- Uma vez por mês 

(  )  3- Uma vez por semana       

(  )  4-  Quase todos os dia  

 

6. Quantas vezes, ao longo dos últimos doze meses, você precisou beber pela manhã para poder se 

sentir bem ao longo do dia após ter bebido bastante no dia anterior? 

(  )  0- Nunca      

(  )  1- Menos que uma vez por mês        

(  )  2- Uma vez por mês 
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(  )  3- Uma vez por semana       

(  )  4- Quase todos os dia  

 

7. Quantas vezes, ao longo doas últimos doze meses, você se sentiu culpado ou com remorso após ter 

bebido? 

(  )  0- Nunca      

(  )  1- Menos que uma vez por mês        

(  )  2- Uma vez por mês 

(  )  3- Uma vez por semana       

(  )  4- Quase todos os dia  

 

8. Quantas vezes, ao longo dos últimos doze meses, você foi incapaz de lembrar o que aconteceu 

devido à bebida? 

(  )  0- Nunca      

(  )  1- Menos que uma vez por mês        

(  )  2- Uma vez por mês 

(  )  3- Uma vez por semana       

(  )  4-  Quase todos os dias 

 

9. Você causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? 

(  )  0-  Não           

(  )  2-  Sim, mas não no ultimo ano    

(  )  4-  Sim, durante o ultimo ano 

 

10. Alguém ou algum parente, amigo ou médico, já se preocupou com o fato de você beber ou sugeriu 

que você parasse? 
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(  )  0- Não           

(  )  2- Sim, mas não no ultimo ano    

(  )  4- Sim, durante o ultimo ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

UNIVERSIDADES, JOVENS E CONSUMO DE ÁLCOOL 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar  na pesquisa de 

campo referente ao projeto/pesquisa  intitulado Universidades, Jovens e Consumo de álcool, desenvolvida(o) por 

Paula Wada Marcelino. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada por Prof. Dr. Mauro Leonardo 

S.C dos Santos. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 
financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.   Fui 

também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas   estão submetidos às normas éticas 

de acordo com a resolução 196/96. 

 

1. Você considera o consumo de álcool como problema? Por quê? 

 

  

2. Fale sobre a sua experiência na primeira vez que você consumiu uma bebida alcoólica. 

 

 

3. Você conhece alguma experiência sobre o uso de álcool entre os jovens. Qual /Quais? 

 

 

4. O que você pensa sobre o uso e consumo de álcool na Universidade. 

 

 

5. O uso de bebidas alcoólicas está relacionado ao que para você? Por quê? Existe alguma 

influência da família, da religião ou de gênero? 

  

 

Niterói, ____/_____/_____ 

 

 

Assinatura do participante: ___________________ 
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