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RESUMO 

 

A prática social do consumo de bebida alcoólica é muito antiga, na cultura ocidental sendo 

amplamente utilizado em diferentes contextos. No que diz respeito ao álcool é possível perceber 

uma história própria influenciando a evolução da medicina, da moral, da religião, além da 

economia nas sociedades. As sociedades constroem regras e tentam, em certos momentos, impô-

las, estas regras são criações de grupos sociais específicos e quando uma regra é imposta, o 

indivíduo que a infringiu passa a ocupar a condição de outsider. O consumo de bebida alcoólica 

associado à condução veicular configura-se como um ato desviante perante a lei, mas justificado 

pelos motoristas/usuários de bebida alcoólica e seus pares. Nesta perspectiva o desvio não é uma 

qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um 

ato e aquelas que reagem a ele. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prática social do consumo de bebida alcoólica é muito antiga, seu uso ocupa uma posição 

de destaque na cultura ocidental, sendo amplamente utilizado em diferentes contextos, sejam eles 

comemorativos, religiosos e de socialização, podendo-se entender a sua importância na 

sociabilidade haja em vista a função dos efeitos que podem suscitar no indivíduo tanto fisiológica 

como psicologicamente. Já que o álcool é uma substância psicoativa de fácil acesso e por ter dentre 

seus efeitos comportamentais a desinibição, é-lhe atribuída a importante função de relaxar e 

entrosar os indivíduos, conferindo a estes comportamentos mais livres de auto-censura sendo 

muitas vezes a explicação mais accessível responsabilizando o álcool por algum comportamento 

extravagante.  

Embora os acidentes de trânsito sejam as principais causas externas de morte no Brasil, só 

recentemente tem sido objeto de estudo. Nos últimos anos a SENAD (Secretaria Nacional sobre 

Drogas) tem se preocupado com o desenvolvimento de políticas voltadas para o abuso de bebida 

alcoólica associada à condução de veículos. Justamente, por que verificou-se o crescente aumento 

no número de internações motivadas por acidentes de trânsito na rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS)1.  

Por uma medida de controle existem leis que respaldam a forma de consumo desta substância. 

Alegando que seu consumo acima dos padrões estabelecidos se considera infração gravíssima no 

código nacional de trânsito. Assim como na própria legislação que prevê penas rigorosas aos 

motoristas que geram acidentes em decorrência da associação do álcool com a condução de 

veículos. 

Devido ao crescente índice de acidentes envolvendo motoristas alcoolizados atestando o não 

cumprimento da lei e por muitos desses motoristas pegos em flagrante conseguirem penas amenas, 

quando não são nem autuados ou rechaçados a cumprimento de pena administrativa. Fez-se 

necessário à mudança da lei com a implementação de novos incisos aumentando seu rigor e 

punindo severamente os infratores compreendendo-os como criminosos. 

De acordo com a Lei nº 11.705/2008 (Lei Seca)2 dispõe sobre as restrições ao uso e à 

propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas. E passa a considerar gravíssima a infração, se a direção de veículo se der, sob influência 

de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, impondo a multa e a 

suspensão do direito de dirigir, por doze meses, bem como a retenção do veículo até a apresentação 

de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.  
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Porém, toda medida de controle tende a ser re-significada e muitas vezes burlada em função 

de velhos hábitos, gerando um contra-controle. Onde o sistema atribui certas condições para o uso 

e o usuário dentro de uma esfera social busca subverter esta norma em função de fatores 

psicossociais.  

Nesta perspectiva, compreender o sentido atribuído pelo individuo que o leva a transgredir a 

lei pela associação álcool e condução veicular. Entendendo-se que o sentido pensado pelo sujeito 

é referido ao comportamento dos outros por onde o indivíduo orienta seu comportamento. Já que 

ao se tratar destes usuários deve-se observar não só o tipo de uso, mas também a sua persistência 

e estilos de vida correlatos, das expectativas culturais sobre o efeito da droga e o que se consegue 

sendo usuário. 

Quando se busca entender o porque os indivíduos apresentam comportamentos desviantes 

(fazendo uso de bebida alcoólica, mesmo com conhecimento da lei, e conduzem veículos), cabe 

compreender que padrões de comportamentos se desenvolvem em seqüências ordenadas. 

Devendo-se lidar com uma seqüência de passos, de mudanças comportamentais e na concepção do 

indivíduo em sua significação do uso de bebida alcoólica para depois associá-lo com a condução 

veicular e enfim compreender o fenômeno. Cada parte do processo requer uma explicação, e o que 

opera como causa em um passo da seqüência pode ter importância desprezível em outro. 

Segundo Becker3, ninguém pode desenvolver comportamentos desviantes se não tiver dado 

cada passo. O indivíduo precisa além do contato com a substância em condições favoráveis para o 

desenvolvimento do comportamento desviante, desenvolvê-lo e de forma continuada. Se partirmos 

da concepção de que é necessário o desenvolvimento de etapas relacionados às condições 

subjetivas atreladas ao contexto social em que o individuo está inserido. Pode-se pensar na 

qualidade de que este individuo desenvolve uma carreira  do comportamento desviante. Assim, 

carreira do desviante, seria o cometimento de um ato não apropriado, um ato que infringe algum 

conjunto particular de regras. 

Além dos dados e estudos acima citados que caracterizam este assunto como de importância 

de saúde pública, ele também é de suma importância no aspecto teórico porque procura identificar 

os motivos que levam pessoas bem integradas na sociedade a desenvolverem comportamentos 

desviantes. 

Mediante este contexto reconhecer como pessoas bem integradas na sociedade realizam 

comportamentos desviantes. Para tal reconhecimento, deve-se levar em consideração o saber 

detido pelo grupo de usuários (a chamada "subcultura da droga"), incluindo aspectos como os 

valores, as regras de conduta e os rituais sociais que regem diferentes modalidades de uso, assim 

como a estrutura de vida do usuário e o grau de disponibilidade das substâncias (Macrae)4. 
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CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA – ASPECTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS 

 

O consumo de bebidas alcoólicas é considerado um dos hábitos mais antigos da humanidade, 

tem na diversidade das culturas a principal condição para as diferentes formas de consumo. 

Toscano Junior5, reconhece que a presença das bebidas alcoólicas e de outras drogas é contínua no 

tempo, envolvendo não apenas a medicina e a ciência, mas também a magia, a religião, a cultura, 

as festas e o deleite. Nesse sentido, é possível perceber uma história própria das drogas, que 

permeia a história geral da humanidade, influenciando a evolução da medicina, da moral, da 

religião, além da economia e das diversas formas de controles políticos sobre as sociedades 

(Escohotado)6. 

Na literatura da antiguidade, o consumo de bebida alcoólica é apontado como um hábito em 

cultos religiosos e também, como substância de caráter medicamentoso (Coelho Junior & 

Gontiès)7. Segundo Escohotado6, na Grécia antiga, o vinho era reconhecido como símbolo do deus 

Dionísio (equivalente ao deus romano Baco), das festas, do vinho, do lazer e do prazer. A este deus 

eram atribuídos os poderes de apagar as fronteiras da identidade pessoal e convidar a orgias 

periódicas. Sendo o vinho seu veículo ao qual era atribuído o potencial de perigo ao ser humano. 

Esta característica negativa do consumo do vinho era sempre ressaltada pelos gregos, pois estes 

estavam atentos aos problemas decorrentes do consumo desta substância, assim como para os 

problemas decorrentes da utilização de outras substâncias nesta sociedade (Toscano Junior)5. 

Com o surgimento do Cristianismo, surgiram também maiores restrições referentes ao uso 

de substâncias psicoativas, exceto o álcool. Este que passou a ter valor social diferente do valor na 

Grécia antiga. A moral cristã levou à condenação todo e qualquer uso de entorpecentes que 

contrariasse seus princípios, inclusive se ao consumo fossem referidas aspectos ritualísticos 

(entendendo-se como rituais de feitiçaria).  

Com o passar dos tempos à bebida alcoólica sagrou seu lugar de principal substância 

psicoativa tomando o lugar que outrora era do ópio. Aspectos sócio-culturais reforçam tal condição 

quando reconhece-se que a Santa Inquisição punia com torturas e morte aqueles que faziam uso de 

qualquer tipo de entorpecente, com exceção do vinho. A esta substância foi atribuído o status de 

símbolo do sangue de Cristo, passando a ser encarada de forma sagrada (Macrae)8 contrariando os 

significados atribuídos pela cultura grega. 

Segundo Macrae8, para fazer frente às mazelas sociais provocadas pela Revolução Industrial, 

o álcool e outras drogas passaram a ser consumidas amplamente por todas as camadas da sociedade, 

tomando assim uma dimensão problemática para a saúde pública, e conseqüentemente para a 

economia e a política da época. Assim, o consumo do álcool e de outras drogas provocou certo 

grau de preocupação social no que tange qual a melhor forma de lidar com esse fenômeno. 
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Resultando no desenvolvimento de campanhas populares de cunho religioso, dentre outros 

movimentos. 

No entanto, o real motivo destas movimentações, eram as ideologias, que determinavam os 

objetivos verdadeiros destas campanhas. MacRae8 aponta como exemplo destes objetivos, o 

interesse da institucionalização da medicina científica (a partir das disputas entre diferentes 

categorias profissionais, que tentavam demarcar territórios de atuação), além da estigmatização de 

grupos minoritários – associados ao uso de certas substâncias. 

É justamente nesse momento em que o consumo de álcool e de outras drogas foi tomado 

como alvo de interesse político, o que se evidencia na forma reducionista dos tratamentos impostos 

para os indivíduos acometidos por uso abusivo, a medida em que não foram consideradas em suas 

características sócio-antropológicas e psicológicas com a qual as sociedades industrializadas 

passaram. Para Macrae8 criaram-se “inimigos imaginários” utilizados de maneira não evidente para 

manter o status quo, alcançado por estas sociedades, agora industrializadas, encobrindo-se, então, 

seus reais problemas estruturais. 

Segundo Coelho Junior & Gontiès7, as drogas vêm desempenhando um papel social 

importante, servindo para a construção desse meio. E é, dessa forma, que ela surge para os 

indivíduos como uma solução, que aparentemente resolve problemas socialmente existentes, 

quando falta alguma outra solução melhor. Dessa maneira, o consumo de drogas lícitas e ilícitas 

tem sido visto sob diversos ângulos, ao longo da história da humanidade, já que este consumo teve 

e ainda tem importantes funções nas sociedades e, nesse sentido, a função social da droga varia de 

acordo com as peculiaridades de cada cultura.  

Segundo Oliveira e Melcop9, a sociedade contemporânea consome através de diversas formas 

inúmeras substâncias psicoativas. São apontados os consumos recreativos e ritualísticos como os 

mais evidentes. Porém cabe-se ressaltar que estes consumos têm sido gradativamente substituídos 

pelo chamado consumo de risco ou prejudicial. Neste caso, pesquisas recentes apontam uma 

parcela significativa dos consumidores jovens adultos como os protagonistas desta mudança. 

O consumo de bebidas alcoólicas, enquanto indevido, é assim classificado na medida em que 

aumenta consideravelmente, apresentando características desregradas. Desta forma, traz consigo 

conseqüências para o bebedor que acarretam danos físicos, orgânicos e também sociais (Oliveira 

e Melcop)9. Apresentando também na dimensão social. 

 

ASPECTOS SOCIAIS DO COMPORTAMENTO DESVIANTE 

 

Diversos fatores podem ser relacionados quando se discute a relação álcool e direção. Como 

já fora discutido, a carreira do desviante se dá ao cometimento de atos não apropriados que 
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infringem alguns conjuntos de regras. Segundo Sykes e Matza (apud Becker)3, justificações para 

o desvio que são vistas como válidas pelos transgressores, mas não são pelo sistema legal ou pela 

sociedade em geral. Eles ainda salientam que em alguns casos, é possível que um ato não 

apropriado pareça necessário ou conveniente para uma pessoa em geral cumpridora da lei. 

Empreendido na busca de interesses legítimos, o ato desviante se torna, se não de todo apropriado, 

pelo menos não de todo impróprio.  

No que diz respeito à condução veicular após feito uso de bebida alcoólica, dentre as 

justificativas do comportamento desviante são geralmente associadas às condições desfavoráveis 

de um sistema de transporte público não habilitado para suprir as necessidades de uma cidade que 

apresenta vida noturna ativa atrelada à violência em função da desigualdade social. Justificando 

como uma possível compreensão redutora dos possíveis danos que um sujeito mesmo com o nível 

de alcoolemia superior ao permitido, mas bem fisicamente e sem necessariamente apresentar 

sintomas de embriagues conduzir veículo.  

No que tange o aspecto social, o grupo onde o indivíduo está inserido protagoniza um papel 

importante, assim como, o ambiente em que este desenvolve suas práticas sociais. Compreende-se 

grupo social como a reunião de indivíduos, interagindo entre si, e por isso capazes de ações 

conjuntas, visando atingir um objetivo comum (Galliano, 1981)10. Todos os grupos sociais 

constroem regras e tentam, em certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-las. Tais regras 

definem situações e tipos de comportamento a elas apropriadas, especificando determinadas 

condutas mais apropriadas e proibindo outras lhes concedendo o rótulo de “erradas”. As regras 

sociais são criações de grupos sociais específicos. As sociedades modernas não constituem 

organizações simples em que todos concordam quanto ao que são as regras e como elas devem ser 

aplicadas em situações específicas. São altamente diferenciadas ao longo de linhas ocupacionais e 

linhas culturais (Becker)3.  

Quando uma regra é imposta, o indivíduo que por ventura a infringiu pode ser reconhecido 

como alguém de quem não se esperava viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Para 

esse sujeito compreende-se a condição de outsider. De acordo com Becker3, o grau em que um 

indivíduo é outsider varia de acordo com o referencial pelo qual é julgado. Dentro dos grupos 

sociais os indivíduos influenciam o modo que cada um reconhece o outro agindo de forma teatral 

buscando uma boa impressão para obter dos demais membros respostas que lhe interessem. E é 

justamente a partir da ação dos outros, vinculada a impressão dada pela ação do indivíduo que se 

pode obter uma visão funcional ou pragmática da interação. 

Goffman11, ressalta que é na interação, que o grupo espera que o individuo ignore seus 

desejos pessoais e expresse de maneira supostamente aceitável a todos valores falsamente aceitos 

por todos os membros. Compreende-se então que a sociedade se organiza baseando-se no fato de 

que um indivíduo possuidor de certas características sociais deve moralmente ser valorizado, e 

conseqüentemente, o indivíduo que possui (ou simula) tais características deve ser de fato o que 
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expressa. Entretanto, o indivíduo que possui tais características exerce uma exigência moral sobre 

os outros de modo que devam tratá-lo e valorizá-lo de acordo com tais características.  

Pode-se entender o desvio com a infração de alguma regra geralmente aceita. Passando então 

a perguntar quem a infringiu e procurar os fatores nas personalidades e situações de vida desses 

indivíduos, que poderiam explicar a carga de sentidos atribuídos às infrações. Os próprios grupos 

sociais criam desvio ao fazer as regras cujas infrações constituem um desvio, e ao aplicar essas 

regras a pessoas particulares as reconhecem como outsiders. Assim, o desvio não é uma qualidade 

do ato que o sujeito comete, mas sim, uma conseqüência da aplicação por outros de regras e sanções 

a um “infrator”. Toda via, o desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso: o 

comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal. Assim, o desvio é, entre outras 

coisas, uma conseqüência das reações de outros ao ato de uma pessoa. Dessa forma, o individuo 

que não bebe e que conduz veículo para uma festa ou happy hour com os amigos sendo que estes 

fazem uso de álcool e também conduzem veículo é considerado desviante perante o grupo no qual 

está inserido. Porém, ele para as leis não é desviante, neste caso os desviantes são as pessoas do 

grupo que fazem uso de bebida alcoólica e dirigem. Enfim, o desvio é o produto de uma transação 

que tem lugar entre algum grupo social e alguém que é visto por esse grupo como infrator de uma 

regra. 

Se um ato é ou não desviante, portanto, depende de como outras pessoas reagem a ele. Se 

uma pessoa após horas ingerindo bebida alcoólica e ao término da festa conduz seu veículo para 

casa, contanto que ninguém faça uma acusação pública ele estará bem diante de seu grupo; mas 

caso este seja parado em uma blitz e no teste do bafômetro seu grau de alcoolismo for acima de 

0,6 g/l, será impelida à responder legalmente se tal infração for identificada. O ponto é que as 

respostas das outras pessoas devem ser vistas como problemática. O simples fato de uma pessoa 

ter cometido uma infração a uma regra não significa que outros reagirão como se isso tivesse 

acontecido. 

No que se refere ao tipo de comportamento se ele é apropriado ou desviante deve-se ater as 

condições ambientais que o “desmarginalizam”. Becker3, salienta que o olhar do grupo onde o fato 

ocorre atesta se mesmo sendo um comportamento desviante para a sociedade, para o pequeno 

grupo não o é. Desta forma, compreender o comportamento desviante como um desvio secreto, 

onde o ato em si é impróprio, mas ninguém o percebe ou reage a ele como uma violação das regras. 

Ou seja, o ato fica nas entrelinhas onde ninguém, neste caso os agentes do código de trânsito, 

sabem realmente se o fenômeno está ocorrendo naquele momento ou não. Podendo até saber que 

este fenômeno existe, porém sem evidências que o justifiquem naquele momento. 

Enfim, o que caracteriza um ato desviante é o contexto em que esse ato está ocorrendo. No 

contexto social fazer uso de bebida alcoólica não é caracterizado como um ato desviante. Porém 

se este ato é acompanhado da condução de veículo ele se torna desviante. Tudo isso a vista da lei. 
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Justamente porque a depender do grupo social esta regra é invalidada qualificando o ato como 

corriqueiro e sem maiores sanções.   

Becker3 ressalta que, o desvio não é uma qualidade simples presente em alguns tipos de 

comportamentos e ausente em outros. É antes o produto de um processo que envolve reações de 

outras pessoas ao comportamento. O mesmo comportamento pode ser uma infração das regras num 

momento e não em outro; pode ser uma infração quando cometido por uma pessoa, mas não quando 

cometido por outra; algumas regras são infringidas com impunidade, outras não. Em suma, se um 

dado ato é desviante ou não, depende em parte da natureza do ato (isto é ele viola ou não alguma 

regra) e em parte do que outras pessoas fazem acerca dele. Importante frisar que o desvio não é 

uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete 

um ato e aquelas que reagem a ele. 
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