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A publicação de análises sobre as condi
ções sociais de consumo de bebidas alcoóli
cas é de inalcançável ordem de grandeza no
que diz respeito ao tempo e ao espaço social.
Pela diversidade de temáticas, sociedades ou
grupos sociais considerados, os autores que
elaboram resenhas focalizam questões e do
mínios disciplinares específicos, em perío
dos geralmente balizados por décadas e lín
guas exclusivas (ver Bacon, 1958; Heath,
1975, 1976a, 1976b, 1987; Room, 1984).
Há pouca comunicação explícita entre os
autores afiliados a diferentes campos institu
cionais e temáticos. Raros são aqueles que
circulam por citação em vários campos inte
lectuais, como é o caso de Barthes (1957),
Bourdieu (1979) e Lévi-Strauss (1978), os
quais basicamente focalizam estilos de socia
bilidade e etiquetas associadas à ingestão de
alimentos e ao uso de bebidas alcoólicas.
Também é o caso de Douglas (1987) e Fainzang (1996), autoras que, respectivamente,
discutem problemáticas de pesquisa sobre
maneiras de beber e sobre alcoolismo.
Os autores agregam-se em torno de
perspectivas culturais e problemáticas pró
prias. A eleição de temáticas deixa entrever
interferências das modalidades de atribuição
de significados aos atos e às razões de beber.
Essas modalidades explicitam práticas políti
cas de administração das prescrições e pros
crições do uso de bebidas alcóolicas. As pers
pectivas de abordagem em grande parte

delimitam as especificidades de domínios
disciplinares que aí se agregaram, revelando
as apropriações e as consagrações de temas e
autores. Esse é o caso especial da dinâmica
paralela dos campos intelectuais e culturais
que se constituíram em torno da língua in
glesa, isto é, dos estudiosos vinculados a ins
tituições sediadas nos Estados Unidos, e da
língua francesa, representados pelos autores
com vinculações institucionais na França.1
Além disso, cada um traz à tona sistemas di
versos de representações de senso comum,
os quais expressam as mudanças nos conteú
dos atribuídos aos inúmeros atos de beber e
de se embriagar.
Analisando a especificidade da produ
ção intelectual em torno do tema, Room
(1984) ressalta que os estudos etnográficos
produzidos pelos antropólogos ingleses e
norte-americanos se referem aos vários de
bates sobre a repressão ao uso de bebida al
coólica. Tanto na Europa do Norte como
nos Estados Unidos, os pesquisadores co
nheceram - direta ou indiretamente - uma
história comum de mudanças radicais quan
to à cultura do álcool.2 Nessas regiões, ao fi
nal do século XIX, a causa da temperança
era entendida como uma reforma progressi
va, e o alcoolismo como um problema sério.
Nos Estados Unidos, diante do ativo movi
mento de temperança, afirma Room (1984),
conflitos normativos entre a cultura tradi
cional do beber e as normas superimpostas
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da abstinência produziram uma ambivalên
cia cultural a respeito do uso de bebida. O
resultado, contraditoriamente, foi a expan
são do uso qualificado como excessivo.
Em decorrência, a teoria da gênese cul
tural do alcoolismo tornou-se rapidamente
reconhecida. O beber moderado e o beber
responsável se elevaram, assim, ao status de
ideais culturais; a abstinência passou a ser
considerada um sectarismo peculiar; o abu
so foi confinado sob o termo alcoolismo.
Os ensaístas e pesquisadores tendem a
construir uma concepção relativamente “ca
seira” (ou nacional) sobre a ingestão de bebi
das alcoólicas. Por isso, é fundamental aos
pesquisadores que atualmente se dedicam ao
tema o conhecimento prévio da diferenciada
história do consumo do álcool em cada con
texto e em cada nação.
No caso da sociedade brasileira, os estu
dos sobre maneiras de beber estão referidos
basicamente à definição dos malefícios da be
bida alcoólica ou à valorização do alcoolismo
ou da patologia. Por isso, análises vinculadas
a esse gênero de literatura são predominantes
entre pesquisadores vinculados a instituições
destinadas à produção e à reprodução do sa
ber epidemiológico e da psiquiatria social.
Muitas das pesquisas são incipientes e repre
sentam um investimento de estudantes em
formação na pós-graduação, ou na residência
médica, ou em cursos de pós-graduação em
medicina social ou epidemiologia. Outras
são produtos da agregação de pesquisadores
vinculados a programas de estudo coordena
dos por experts, como é o caso de Morgado
(1983, 1985a, 1985b); Cardim e Morgado et
al. (1986, 1989); Carlini (1995); Carlini et a i
(1987a, 1987b, 1989, 1991, 1993, 1994,
s/d.) eMasur (1982, 1984, 1986, 1987). Res
saltam-se, nessas pesquisas, o acompanha
mento de casos e situações clínicas e a aplica
ção de métodos quantitativos por provisórias
equipes de pesquisa.
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Esses ensaios e pesquisas levantam os se
guintes temas e questões: padrões de consu
mo entre segmentos específicos; definição de
critérios para estabelecimento de diagnósti
cos, tratamentos e prevenção; perfis de con
sumidores em situação de risco ou de alcoolistas; construção social das carreiras de
alcoolistas; definição de padrões para elabo
ração de políticas de educação ante a adesão
e o controle da ingestão de bebidas alcoóli
cas; repercussões do alcoolismo para a saúde
pública e para o trabalho; o alcoolismo como
fenômeno social e histórico; e prática social e
terapêutica de grupos de ex-alcoólicos.3
Textos de mobilização à tomada de
consciência dos riscos que correm alguns in
divíduos com o uso da bebida alcoólica têm
sido sistematicamente publicados pela edi
tora dos Alcoólicos Anônimos. Poucos são
os autores fora desse campo a engajar-se em
cruzadas morais, as quais pretendem valori
zar a abstinência ou o uso moderado.4
Os antropólogos brasileiros, diferente
mente de seus colegas da França e principal
mente dos Estados Unidos, pouco têm se
dedicado ao estudo das maneiras de beber,
inclusive daquelas socialmente condenadas.5
As etnografias voltadas para o entendimento
dos atos sociais subjacentes ao uso de outras
substâncias psicoativas também são raras.ü
No acervo dessa disciplina, há maior quan
tidade de estudos sobre uso de substâncias
psicoativas em rituais de produção de saber
e de comunicação com o sagrado entre so
ciedades tribais e tradicionais."
A despeito de a maioria dos analistas
das formas de organização dos modos de
vida das classes trabalhadoras e populares fa
zerem referência recorrente ao uso desapro
vado de bebidas alcoólicas, dificilmente essa
insistente referência dos pesquisados é leva
da em consideração.
A guisa de exemplo, vou considerar a
exemplar análise das formas de organização

dos grupos domésticos matricentrados apre
sentada por Woortmann (1987). O autor
transcreve trechos de entrevista em que mu
lheres da Invasão (agrupamento habitacional
popular em Salvador, BA), por ele estudada,
assim se referem aos sucessivos companheiros:

ro você aqui”. Tudo que ele me deixou foi o
bucho cheio. Fiquei sozinha por uns anos
mais a criança, mas eu aceitava visita de al
guns homens para ajudar a despesa (Idem ,
1987, pp. 134-135; grifos meus).

Mais à frente, destaca esse autor:
Já tive dois homens. Mas não deu certo.
Acabei tendo que trabalhar ainda mais. Eles
ganhavam pouco ou nada. Quando o di
nheiro era curto a gente se virava na casa da
mãe. Com o primeiro ela não se importou,
mas também não gostava não. Ela usava di
zer que homem é bom p’ra brincar, mas não
p’ra carregar nas costas. Da outra vez ela dis
se que não estava aí p’ra sustentar homem
nenhum. Depois, ele bebia muito, gastava
com a bebida. Prefiro ficar só eu mais as
crianças aqui perto da mãe; aborrece menos,
e depois, uma mão lava a outra, não acha?
(Woortmann, 1987, p. 66; grifos meus).
Não foi bem casamento. A gente resolveu se
juntar mas não procuramos padre [...] com
pouco tempo nós viemos para Salvador por
que lá era difícil de achar trabalho. Mas
aqui não foi fácil também não. Com alguns
meses ele [o companheiro de Evangelina]
achou emprego numa obra, mas quando a
obra acabou o patrão não quis ficar com ele.
Ele ficou por aí, à toa por uns tempos ven
do se achava o que fazer, até que ele achou
trabalho de ajudar a carregar caminhão no
Mercado do Ouro. Uns dias ele ganhava um
dinheirinho, outros dias não ganhava nada.
Um dia ele disse que ia para Feira [de Santa
na] atrás de um emprego e que mandava me
chamar mais tarde. Mas ele nunca mais apa
receu. Quando eu soube dele já tinha arru
mado outra mulher. Fiquei aqui nesse lugar
mais ou menos um ano. Ai resolvijuntar com

outro homem, mas ele não prestava, jogava o
dinheiro fora com bebida, baralho. Mandei
ele embora e ele disse que não ia. Ai eu dis
se para ele “essa casa é minha e eu não que

O lugar apropriado para o homem é a “rua”,
concepção esta participada pelos homens
como parte de sua imagem de “macho”. Supõe-se que os homens, casados ou não, pas
sem seu tempo nos bares ou botequins, si
nucas e outros locais conceitualizados como
“masculinos” e opostos à casa (mesmo por
que tais lugares são vedados às mulheres). A
rua é o lugar de diversão; a casa é o lugar de
comer, dormir e ter relações sexuais “sérias”.

“Ficar por aí”, fora de casa é parte de uma
imagem de independência. Mas, se a “rua” é
parte da idéia de “machismo”, como indica a
situação estudada, não implica necessariamen
te dominação masculina. De fato, quanto me
nos autoridade o homem tem, tanto mais ele
“fica por a í”. É exatamente quando perdem
seus empregos, e com eles seu “respeito”, que eles
gastam mais tempo nos botequins, “posando de
macho ” (no dizer de algumas mulheres) a fim
de compensar subjetivamente a perda de status
dentro do grupo doméstico [Idem, pp. 104105; grifos meus).

Salta aos olhos a referência recorrente e
naturalizada ao uso de bebidas alcoólicas pe
los homens e a demonstração, em certos ca
sos, da sua perda de status e de autoridade.
Essa forma de desqualificação dos homens
indica a importância do ato de beber e da
sua regulação no cotidiano das famílias de
segmentos populares.
Mesmo entre os antropólogos brasilei
ros que se voltaram para os estudos sobre
espaços de sociabilidade masculina e alcoolização, as regras que presidem as ma
neiras de beber e definem as formas de ex-

75

cesso são temas tangenciais. Machado da
Silva (1978) apresentou uma contribuição
pioneira, ao eleger os significados atribuí
dos ao botequim como um dos tipos de ca
sas de bebida na sociedade urbana. Valori
zando a análise dos temas de conversação
que aí se singularizam, o autor ressalta que
eles lançam luz sobre os modos de percep
ção e controle do alcoolismo, num espaço
social consagrado ao uso de bebidas alcoó
licas. Enfatiza, então, o processo de marginalização do bêbado:
Existe um tipo de freqüentador, este sim,
bastante marginalizado. Trata-se do indiví
duo nos últimos estágios do alcoolismo, que
está invariavelmente muito embriagado.
Nesses casos, o freguês é de tal modo ridicu
larizado, as brincadeiras de que é vítima são
tão ofensivas, que na maioria das vezes o in
divíduo permanece no botequim apenas o
tempo necessário para consumir em cachaça
o pouco dinheiro que tem. E mesmo isto,
quando a embriaguez não é total, pois nes
ses casos o proprietário ou gerente se recusa
a lhe vender qualquer bebida (1978, p. 88).
Relevando o papel do bar como espaço
privilegiado de produção e reprodução de
convívios rotineiros entre os homens traba
lhadores, Guedes (1997, pp. 149-150) ofe
rece exemplos etnográficos que acenam para
os modos de controle do consumo de bebi
das alcoólicas. Segundo ela, o autocontrole é
parte do comportamento masculino espera
do, razão pela qual o alcoolismo é objeto de
atenção e verbalização constante das pessoas
adultas. Por essa perspectiva, o bêbado é
desclassificado, não sendo levado em conta
quanto ao que diz e ao que faz, é neutraliza
do segundo etiquetas de evitação, considera
das parte da aprendizagem da freqüência as
sídua ao bar. Conclui então Guedes:
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[...] o alcoolismo8 masculino, mesmo sendo
um comportamento retoricamente reprova
do e considerado desqualificante momenta
neamente, não é vergonhoso em si mesmo,
como o demonstra a falta de pejo em tocar
nestas questões, de uma forma tão distante
dos valores das camadas médias. Na verdade,
o alcoolismo masculino é uma exacerbação
de uma característica positiva dos homens.
São as implicações do alcoolismo crônico
que são consideradas problemáticas. O limi
te, na verdade, do consumo do álcool situase num outro lugar. Enquanto o desempe
nho dos papéis de homem/trabalhador não é
afetado, não há vergonha ou demérito públi
co nesta situação. O bêbado, o alcoólatra é
aquele que está, por isso, impedido de traba
lhar e, conseqüentemente, impedido de fa
zer-se respeitar dentro da família. [...] é a im
possibilidade de manutenção do trabalho e
do sustento da família que faz a diferença en
tre o comportamento masculino esperado e
o reprovado (1997, pp. 149-150).
Sobre esta definição ética do comporta
mento do embriagado, do bêbado ou do al
coolizado, Machado da Silva também já
chamara atenção, apontando a especificida
de dos significados conforme o grupo de
pertencimento social daquele que é visto
como desviante (em relação ao padrão de
consumo valorizado):
Um estado de semi-embriaguez, ou mesmo
uma embriaguez completa eventual, pouca
influência tem no conceito do indivíduo en
tre os demais fregueses. Esta atitude é mui
to diferente do procedimento da “classe mé
dia” que, quando aceita a embriaguez, não
leva a sério a pessoa que se encontra nesse
estado. “Não liga para o que o fulano diz, ele
está bêbado” é uma frase muito ouvida nos
bares de “classe média”. No botequim, só a
muito custo se pode aceitar que a pessoa em-

briagada não seja responsável por seus aros e
palavras (1978, p. 88, n. 5).

Mariz (1989), atenta às práticas sociais
construídas por grupos populares diante do
enfrentamento da escassez de bens mate
riais, põe em relevo a presença do alcoolis
mo em consonância com a mesma atitude
adotada pelos entrevistados. E destaca a
presença do alcoolismo como agravante dos
constrangimentos inerentes a essa luta ou
exacerbador da degradação da qualidade de
vida. Desta perspectiva, a autora estuda a
eficácia do sistema religioso pentecostal na
construção de sentidos estruturantes de no
vos modo de vida. Reafirmando a solidarie
dade, tal qual os grupos de Alcoólicos Anô
nimos, esse sistema de crenças consagra os
princípios básicos de redistribuição de re
cursos fundamentais à reprodução física e
social (1989, pp. 80-93).
Por fim, entre os textos de antropólo
gos brasileiros integrados a esta temática,
destaco a contribuição de Jardim (1991),
que associa alcoolização e construção de
identidade viril. A bebida e o bar como me
diador e locus de sociabilidade masculina
constituem recursos centrais na estrutura
ção de especificidades de universos culturais
inerentes à definição de certa masculinida
de. A autora privilegia então os bares como
espaços de alcoolização e de territorialização
de práticas consagradas de inculcação da
identidade masculina.

A Resenha Bibliográfica e as Inerentes
Arbitrariedades

A produção de resenha configura-se
como gênero de literatura acadêmica, cujo
princípio referenciador é contraditório, ain
da mais se o acervo da literatura em pauta é
extenso e ultrapassa campos intelectuais es

pecíficos. Ao mesmo tempo em que a cons
trução da resenha deve conter pretensões de
inclusão extensiva, deve, sob pena de perda
de inteligibilidade ou redução ao simples le
vantamento bibliográfico, ser classificatória,
excludente e arbitrária. As necessárias sub
divisões e opções temáticas pressupõem reducionismos em relação à contribuição dos
autores. Contudo, permitem uma melhor
compreensão das associações e das perspec
tivas recorrentes, geralmente as mais consa
gradas no campo.
Outrossim, ela é fundamental quando o
pesquisador se engaja no estudo de um
tema, mormente aqueles pouco conhecidos
ou reconhecidos. Esses são os objetivos e os
dilemas que estou assumindo ao propor a
apresentação de reflexões que relevem as
maneiras de beber como objeto sociológico,
isto é, como ato social.
Este texto estrutura-se em torno da
apresentação de perspectivas analíticas sobre
maneiras de beber. Os autores, por mim
compulsoriamente convidados a participar
desta reflexão, foram privilegiados conforme
a identificação com as perspectivas e os mé
todos de análise das ciências sociais.
Inicialmente, procedi a uma caracteriza
ção genérica da bibliografia levantada. Por
esse exercício, em seguida, privilegiei alguns
textos que tomavam como objeto de análise
os atos sociais de ingestão de bebidas alcoó
licas. Pelo reconhecimento de autores consa
grados nessa temática e pela ênfase na espe
cificidade da contribuição dos antropólogos,
reelaborei algumas questões fundamentais à
compreensão da construção social das ma
neiras de beber. Guiada por esses critérios
restritos e pela consciência das necessárias
relativizações, tentarei demarcar as distin
ções e os pontos em comum entre autores
diferenciadamente posicionados.9
Este trabalho é bastante limitado quanto
ao tempo da pesquisa e aos espaços institucio
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nais, mas também inconcluso. As análises
aqui apresentadas referem-se às leituras que
consegui realizar no decorrer do levantamen
to bibliográfico, levado a efeito entre março e
setembro de 1999, posteriormente revisado e
expandido entre março e setembro de 2001.
Continuo atenta às referências bibliográficas,
à medida que tenho acesso a novos textos.10
Consciente do limite desta releitura,
quero reafirmar a arbitrariedade e o pequeno
alcance desta análise. O conhecimento que
me foi acessível não se baseou em consultas a
bibliotecas que possam ser caracterizadas
pela especialização temática (consumo de be
bidas alcoólicas), salvo o pequeno acervo do
Nepad —Núcleo de Estudo e Pesquisas sobre
Abuso de Drogas, da UERJ. Vali-me dos
acervos da Biblioteca Francisca Keller, do
Programa de Pós-Graduação em Antropolo
gia Social do Museu Nacional —UFRJ, da
Biblioteca do Instituto de Medicina Social
da UERJ e da Escola Nacional de Saúde Pú
blica, no Rio de Janeiro.11Também tive aces
so à Biblioteca da Ecole des Hautes Études
en Sciences Sociales, em Paris, além dos tex
tos em circulação comercial, adquiridos em
livrarias nacionais e estrangeiras.

As Questões Sociológicas Recorrentes

Relativizando, por um lado, as especificidades socioculturais que definem, no pla
no do saber popular, acadêmico ou militan
te, o uso e o abuso de bebidas alcoólicas e
polarizando, por outro lado, certos acordos
entre pesquisadores, poder-se-ia pensar em
alguns diferenciados, mas recorrentes eixos
temáticos, os quais definem a problemática
que surge da construção de regras sobre ma
neiras de beber, expressivas de estilos de vida
tão diversos quanto as sociedades e suas di
ferenciações internas. Porém, sem desconsi
derar que a emergência do termo alcoolismo
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no século XIX, articulada a noções especiais
sobre beber, sobre a embriaguez e sobre a re
definição de maneiras de beber (nutritivas,
terapêuticas, festivas e anômicas), consagrou
a literatura médica e militante e o consenso
sobre o caráter patológico de modos social
mente inadequados de beber.
De um modo genérico, quiçá reducionista, dada a limitação do número de textos
considerados num acervo infindável, relevo
as seguintes questões sociológicas recorren
tes na análise das maneiras de ingestão de
bebidas alcoólicas:12
1) A demonstração do caráter social das ma
neiras de ingestão de bebidas alcoólicas e
do controle sobre espaços públicos de so
ciabilidade mediada pelo ato de beber.
A industrialização de bebidas alcoólicas
e a conseqüente criação de mercados in
ternos e globalizados, em particular pela
explosão de cafés, bares, tabernas, bistrot etc., têm sido uma preocupação
central, especialmente dos historiado
res. A produção do álcool aparece como
importante atividade econômica, mere
cendo análises sobre a relação entre cus
tos, renda e despesas decorrentes de aci
dentes de trabalho, de trânsito e efeitos
maléficos à saúde.13
Sob essa perspectiva, são enfatizados os
processos de proletarização e de consti
tuição da classe trabalhadora, inclusive
pelo padrão de residência e sociabilida
de em bairros específicos ou isolados,
fator explicativo do aumento do consu
mo de bebidas alcoólicas, incidência do
alcoolismo e das práticas de higienização social (ver esp. Castelain, 1989).
2) A cultura da embriaguez e a filosofia do
êxtase.
Valorizando esta perspetiva de com
preensão e construindo pontos de vista

filosóficos sobre o êxtase e a embria
guez, os autores identificados com esta
dém arche investem na desconstrução
das interferências moralizantes, as quais
dificultam a análise sociológica.14
3)

O alcoolismo como patologia médico
social.
A emergência do pensamento epidemiológico e os investimentos no estudo
do alcoolismo desdobraram-se na cons
tituição da alcoologia, disciplina desti
nada basicamente ao estudo do álcool e
seus efeitos.
Ressalta-se, por essa abordagem, o estu
do da ingestão de bebida alcoólica pela
moralização do uso e pela classificação
do abuso (Baratta, 1992, pp. 35-36).
Nesse caso, insiste-se na associação en
tre a recorrência do abuso do álcool e si
tuações de mudança, em que, dadas as
pressões por aculturação e desaculturação, supõe-se a perda de sentido e refe
rência. Em conseqüência, observa-se
uma articulação sempre reafirmada en
tre uso do álcool, situações de tensão e
criminalidade; entre desagregação social
e familiar, herança biológica e social e
problemas sociais.15

4)

A construção psicológica e sociológica
do tipo ideal alcoólico ou alcoolista e da
ação militante de ex-alcoólicos, por
meio de diversas associações (ver Becker, 1966; Fainzang, 1996; Garcia,
2001; Soares, 1999).

O Beber como Ato Social: sobriedades
e exaltações

Como enunciei no início do texto, vou
privilegiar as contribuições dos autores no
sentido de delimitar o beber como ato so

cial, inserido no contexto de valores e con
cepções de realidade, muito freqüentemente
implícitos nos comportamentos a ele refe
rentes (cf. Hazan, 1987, pp. 205-219).16
Como os efeitos da bebida são assim afeta
dos, as maneiras de beber variam no interior
de uma população e de uma a outra. A con
sagração dessa perspectiva referencia a des
crição etnográfica de múltiplas situações de
monstrativas da diversidade de modos
sociais de ingestão de bebidas alcoólicas.1"
Por isso, torna-se mais adequada a referência
a maneiras de beber, construções sociais
orientadas por atitudes e crenças que defi
nem proscrições e prescrições.
Os padrões construídos e instituciona
lizados de uso das bebidas alcoólicas e a va
riedade de motivos e oportunidades cons
truídas para o ato social de beber são
destacados em cada sociedade.18 Para que as
bebidas sejam acessíveis, é fundamental que
se conheça o manual de uso e ingestão. Por
tanto, é necessário um processo de aprendi
zagem sob dosagens repetidas para permitir
uma identificação confiante, que pressu
põe uma medicina popular e uma farmacognose, a publicidade e técnicas para a
administração e a análise dos determinantes
do comportamento individual (como sentir
os efeitos, pois, afinal, elas são ingeridas
como instrumentos de mediação para al
cançar diversos motivos). O processo de
aprendizagem inclui a superação de efeitos
desagradáveis, como freqüentemente acon
tece em decorrência da primeira experiên
cia com o tabaco, com o álcool etc. (ver
Becker, 1966; Velho, 1998).
A maior parte dos bebedores demonstra
com eloqüência os efeitos do aprendizado
do controle comportamental, institucionali
zando maneiras de administrar os riscos ine
rentes de desvio. Em várias sociedades não é
o álcool que é condenado, mas o comporta
mento desviante dos indivíduos. Assim, há
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uma recorrente valorização do homem que
sabe beber sem se alcoolizar e sem interferir
no desempenho de papéis a ele atribuídos.
Torna-se então importante distinguir e contextualizar os significados dos termos cultu
rais que demarcam as distinções: alcoolizxição, embriaguez, alcoolismo, bebedor, bêbado ,
embriagado , alcoólatra, alcoólico, alcoolista,
alcoólico ativo, alcoólico passivo etc. Eles di
zem respeito aos graus de tolerância e às ati
tudes dos indivíduos que se encontram nes
ses diferentes estados. Se o uso da bebida é
costumeiro ou integrado, isto é, de uso ins
titucional aceitável, geralmente não há pro
blemas com a embriaguez.
Cada sociedade tem estabelecidos os
momentos de beber, os diferentes significa
dos atribuídos a cada contexto e ao desloca
mento diante dos diversos significados de
periodização do tempo. O comportamento
relacionado ao momento de beber serve, as
sim, para organizar a experiência temporal,
devendo ser estudado na articulação com
sistemas sociais, orientações culturais e con
dições ecológicas.
A definição do contexto possível já é in
dicadora das formas de controle social. Be
ber em grupo é uma forma de controle so
cial sobre o uso individual, pois a essa
prática se integram símbolos sociais, senti
mentos e atividades. Beber em grupo é uma
atividade social referenciadora do fato de
que as pessoas que bebem sozinhas são mais
controladas, inclusive pela acusação do des
vio ou do alcoolismo. Em conseqüência, o
ato social de ingestão da bebida não pode ser
estudado sem que sejam levados em consi
deração os sistemas de crenças no controle
do comportamento e da socialização. Essa
afirmação dogmática, definidora da posição
relativista e anti-repressiva geralmente assu
mida pelos cientistas sociais, tem sido am
plamente demonstrada pela exemplificação
de religiões mais ou menos constritivas que,
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por tais características, são mais ou menos
tolerantes ou intolerantes com a prática do
uso de bebida alcoólica.
A ingestão de bebidas alcoólicas é valo
rizada para alcançar ou alterar estados de
consciência e de expressão de sentimentos,
mas em contextos especiais, geralmente as
sociados à facilitação de atividades interpes
soais e às maneiras de se alimentar. E o que
bem expressa o uso do álcool antes, durante
ou depois das refeições. Comer e beber não
são apenas atividades físicas, mas ocasiões
sociais de divertimento.
Nas sociedades em que a alcoolização
faz parte de um código de polidez, o absti
nente é socialmente constrangido. Ela, por
exemplo, aparece de forma institucionaliza
da nas relações que se objetivam nos bares,
espaço de celebração do rito social de cons
tituição do bom bebedor e do reconheci
mento da internalização da identidade mas
culina. Nessas situações, a obrigação do uso
do álcool como código de polidez tem a fun
ção de “lubrificante social”.
Em decorrência dessa função, alguns
segmentos profissionais se crêem obrigados a
consumos freqüentes ou mesmo a hiperconsumos, assim como a condicionamentos. O
estranho que a eles deve se integrar incorpo
ra o consentimento e a imitação desses hábi
tos, assimilando-os como próprios (ver Castelain, 1989; Gaboriau, 1993; Neves, 1994).
Nesses casos, o estímulo à alcoolização
pode aparecer como tema de propaganda,
sugerindo a ampliação das ocasiões de uso do
álcool ou os pretextos para a ingestão. O ál
cool aparece então como um fator necessário
à convivência e à integração social, postas em
prática sob um duplo sentido: de ascensão a
uma identidade social e, para o homem, a
um certo reconhecimento social da identida
de viril. Para tanto, o álcool reveste-se de um
papel de instrumento de mediação iniciática
ao status de homem e adulto. Como instru-

mento de mediação, freqüentemente expri
me uma associação simbólica entre trabalho,
“vontade de poder” (autoridade ou autono
mia) e virilidade.
No bar, templo consagrado à alcoolização controlada, a bebida estabelece entre os
homens um jogo de trocas e vínculos so
ciais.19 Aí ocorre a desvalorização do anoni
mato e do isolamento, advinda da descon
fiança, da suspeita e da exclusão do solitário
das redes de relações que se instituem entre
fregueses e donos de bar (cf Garcia, 2000;
Peçanha, 2000; Silva, 2000). A desvaloriza
ção do homem que bebe sozinho evidencia
a rejeição do desvio comportamental ou o
rompimento com as reciprocidades estabele
cidas nos bares.
Os eventos e os comportamentos atri
buídos variam conforme o tipo de organiza
ção social. Quando a heterogeneidade do
social é acompanhada pelo crescimento da
individualidade, antecipa-se ou amplia-se a
disputa a respeito do que é e de quem é de
sejável. Nessas circunstâncias, a noção de
abuso aparecerá sempre com sentido pejo
rativo, mesmo que os efeitos atribuídos não
sejam profundamente conhecidos.
Beber sozinho no bar é não só quebrar
reciprocidades, mas também construir a cul
pabilidade. Sobre o homem isolado recai a
suposição da desonra e da suspeição quanto
aos modos de constituição da relação com
plementar com a mulher. Daí ser recorrente
em muitas sociedades em que há o investi
mento na hegemonia masculina, associada
inclusive à alcoolização, a explicação do des
vio ante as maneiras adequadas de beber por
decorrência do abandono pelas mulheres ou
do status de celibatário.20 Canções que se re
ferem ao estilo de vida boêmio e aos modos
padronizados de comportamento do ho
mem solteiro revelam essa associação (ver
Santos de Matos, 2000).

A associação entre celibato e uso abu
sivo de bebida é tão reconhecida que seu
abandono é considerado fator constitutivo
do casamento e da organização familiar. O
casamento é, por conseqüência, concebido
como um meio de controle dos excessos de
alcoolização e do abandono ou secundarização da sociabilidade masculina que se ritualiza no bar e na rua. A mulher é atribuí
do o papel de agente de socialização do
novo papel do homem, o de marido, e de
concorrente dos prazeres obtidos no conví
vio e na alcoolização entre os homens. A
casa e o bar constituem-se em espaços in
congruentes, razão pela qual recai sobre os
homens casados maior tensão diante da
desejada (e contraditoriamente requerida)
duplicidade de afiliação. Essa contraposi
ção é uma demonstração cabal do controle
sobre as investidas domesticadoras da es
posa e da afirmação da identidade mascu
lina, associada à autonomia e à publicização do estabelecimento de limites ao papel
domesticador da mulher.21
Embora o uso público de bebida alcoóli
ca seja relativamente recente por mulheres,
elas indiretamente sempre desempenharam
papel fundamental nas definições das manei
ras de beber, zelando pelo cumprimento de
regras. Nas festividades, os homens geralmen
te são controlados pelas esposas ou mães, que
sinalizam a dignidade do seu comportamen
to. O uso abusivo de bebidas alcoólicas por
elas como por seus maridos e filhos colocamnas também sob suspeita de conflito de pa
péis ou inconsistência de status
Ao considerar os motivos que referen
ciam as maneiras de beber, deve ser levado
em conta que seu catálogo não corresponde
necessariamente ao resultado do comporta
mento, mas ao aprendizado do comporta
mento culturalmente atribuído (ver Garcia,
2001). Nessa aprendizagem, as interpreta
ções construídas em sistemas de saberes di-
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ferenciados podem se encontrar. Esse é o
caso da explicação recorrente, também da
perspectiva dos usuários, de que o uso ina
dequado da bebida alcoólica se justifique
pela expressão pública do seu sofrimento
diante da desorganização familiar e dos
comportamentos desviantes.23
Cada sociedade estabelece não só o con
texto da ingestão de bebida, mas também
uma hierarquia das bebidas e um significado
especial para cada uma delas. Na sociedade
brasileira, uma das bebidas mais desqualifi
cadas é a aguardente de cana, cuja apelação
mais recorrente e denotativa da desclassifica
ção é a cachaça. Mesmo entre os usuários
que a preferem, há investimentos de desqua
lificação para ressemantização de significa
ções positivas.24
O entendimento sociológico do uso da
bebida alcoólica é enriquecido quando asso
ciado a atributos funcionais imputados a
outras bebidas. As propriedades simbólicas
atribuídas às bebidas produzem usos ritualísticos próprios. Seus atributos só podem
ser entendidos pelo estudo dos sistemas de
crenças criados em torno deles.
E o caso contemplado por Gushfield
(1987), que contrapõe os usos funcionais do
álcool, do café e do chá, expressivos da mu
dança da organização temporal da sociedade
ocidental, a qual institucionalizou as contra
posições entre trabalho/lazer e trabalho/casa.
Destaca então o autor: o café introduz e in
centiva o trabalho e a bebida introduz e ins
taura o contraposto tempo livre ou o estado
de ânimo atribuído ao domínio do lazer. O
café é pensado como um agente de sobrieda
de e de estimulação; o álcool como meio de
relaxamento, sociabilidade e mediador da
exaltação de sentimentos e expressão social;
o chá purifica e distingue.
A ocasião de beber chá na cultura in
glesa está articulada a uma certa divisão do
dia e, conseqüentemente, a uma noção de
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temporalidade. O tomar chá é altamente
versátil, mas a hora do chá serve como có
digo temporal para as pessoas. O conven
cional uso do chá é de natureza essencial
mente cíclica, estruturando o universo do
tempo não linear. Cada ocasião de tomar
chá é engendrada por outras situações so
ciais, interesses e realidades.
Instaurando o domínio do lazer, o uso da
bebida alcoólica redefine a vinculação entre
trabalhadores, repõe princípios de inclusão e
exclusão e instaura novas formas de pertencimento. Ao delimitar os insiders e outsiders de
grupos corporativos graças à fidelidade a um
estilo valorizado do bom viver, a participação
sociável neste tipo de consumo exprime os
constrangimentos inerentes ao mundo do
trabalho. O uso do álcool, segundo as defini
ções de grupos de pertencimento assim esta
belecidos, é includente, mas multiplamente
excludente: deixa de fora os que não sabem
beber e os que adotam a abstinência ou o uso
considerado abusivo.
Diante da segmentação da sociedade de
rivada das recorrentes definições da divisão
social do trabalho, o uso moralmente obriga
tório do álcool institui a construção de diver
sas categorias socioprofissionais. Ao álcool se
atribui, como em outras situações também
ao café, o caráter de elemento constituidor
do mundo do trabalho. E, por exemplo, o
caso dos garçons e dos estivadores, para ficar
nos exemplos mais caricaturados.25
A prática ritualizada da ingestão de be
bida alcoólica cria a mediação para a cons
trução do mundo ideal ou para o mundo
real. Tanto o beber em casa como nos bares
e botequins são partes ou elementos consti
tutivos da ordenação do social, mas apenas
para os segmentos que adotam esse estilo de
vida. Por isso, ressalto, os estudos sobre a
ingestão de bebidas alcoólicas não podem
perder de vista o fato de que englobam par
te da sociedade e alguns sistemas de crenças

possíveis e coexistentes. Não podem ser ge
neralizados sobre comportamentos de todos
os participantes da sociedade. A expansão
de estilos de vida orientados por sistemas de
crenças religiosas que se contrapõem radi
calmente à alcoolização é prova cabal dessa
relatividade do uso de bebidas alcoólicas
(ver Mariz, 1989).

Considerações Finais

Nas ciências sociais, tem-se acompa
nhado com vigor uma série de situações
qualificadas como problemas sociais con
temporâneos, como os decorrentes da pre
sença da Aids, do uso de drogas ilícitas, da
violência especialmente urbana. Mas tem-se
dado menor peso ao uso definido como pro
blemático de bebidas alcoólicas. Tal fato tal
vez seja devido à poluição de perspectivas
definidoras, as quais articulam esses usos a
uma definição de morbidade, especialmente
psiquiátrica.26
O cruzamento de definições (biológi
cas, psicológicas e sociológicas) não teria em
si razão para se constituir em limitações de
difícil transposição, pois as ciências sociais
têm acumulado saber sobre tais ambigüida
des. O domínio da sociologia deu-se pela
depuração desses labirintos de perspectivas.
Refiro-me aos investimentos metodológicos
deixados por Durkheim (1973), nos quais o
autor afirma que o suicídio poderia ser estu
dado como um fenômeno social. Contudo,
o empenho em demarcar fronteiras discipli
nares, ao mesmo tempo em que consagrou
o reconhecimento de objetos sociológicos,
fragmentou o saber e secundarizou aspectos
relevantes das socialmente supostas ou qua
lificadas patologias.27
O movimento de temperança do século
XIX, que surgiu sobretudo na sociedade nor
te-americana, imputou uma imagem profun

damente negativa aos bebedores (ver Garcia,
2001; Gushfield, 1962, 1963; Soares, 1999).
O desenvolvimento de saberes referidos ao
alcoolismo como doença (a partir de Huss,
1853) colaborou para enfatizar seus aspectos
negativos e para mobilizar a construção de
mecanismos de controle social.28 Por isso, o
interesse da pesquisa sobre a ingestão de be
bidas alcoólicas tem sido mais concentrado
sobre a embriaguez do que o beber, e o beber
considerado mais um desvio individual do
que um comportamento social.
Como a ingestão de bebida alcoólica,
inclusive aquela considerada abusiva, consti
tui um ato social, isto é, dotado de regras, a
qualificação do abuso nada mais é do que a
denúncia coletiva da transgressão a essas re
gras. A possibilidade social do uso de álcool
sob condição de embriaguez induz à cons
trução de regras restritivas a essa alternativa.
Essas regras geralmente englobam quem
pode e quem não pode beber, o que se pode
beber, em que contextos, em companhia de
quem etc.
Em conseqüência, o beber qualificado
como excessivo não pode ser compreendi
do apenas pela perspectiva da doença e do
desvio. E, mesmo sob esta perspectiva, não
pode ser compreendido tão somente pelo
ato individual. Os padrões do uso do ál
cool, suas funções e significados, são con
soantes ao contexto cultural no qual o ato
de beber ocorre: influenciam os modos da
ingestão, os efeitos da bebida e as ações so
bre as transgressões proscritas.29
Como destaca Fainzang (1996), é preci
so ter cuidado para não se cair na contrapo
sição entre antropologia da saúde/doença ou
antropologia do beber. Ambas estão referi
das aos estudos de princípios de organização
social e de construção das regras que presi
dem práticas coletivas. As transgressões não
podem ser entendidas se apartadas das pres
crições exaltadas.
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Notas

1.

Esses dois campos foram por mim privilegiados pelas condições de acesso à bibliografia.

2.

A respeito desse processo, destaco a contribuição analítica de Baratta (1992, pp. 35-49) e
de Soares (1999).

3.

Para uma caracterização mais ampla de títulos bibliográficos sobre uso de bebidas alcoó
licas, ver Neves (2001a e 2001b).

4.

Ver Aratangy (1991), Baratta (1992), Barreto (1971), Bastos (1988, 1996), Bittencourt
(1994), Bucher (1992, 1994), Cavalcante (1999), Climent (1989), Graeff (1989), Greco
Filho (1996), Hapetian (1997), Inem (1993), Jampolsky (1996), Laranjeira (1997a,
1997b), Lawson (1999), Leite (1999), Mele (1998), Melo (1996), Milbv (1988), Olivei
ra (Jr.) (1998), Palma (1988), Ramos (1997), Santos (Jr.) (1997), E. Silva (1997), Thomaz (1998), Uchoa (1998), Zoja (1992).

5.

Para além do clássico artigo de Machado da Silva (1969/1978), podemos citar Jardim
(1991) eM ariz (1989).

6.

Ver o inaugural trabalho de Velho (1998).

7.

Para citar alguns exemplos, ver Abreu (1984, 1990, 1992), Baldus (1950), Coelho
(1976), Freitas (1996), Frikel (1976), Galvão (1976), Léry (1960), Monod (1976), Reichel-Dolmatoff (1975, 1976), Seitz (1976), Wagley (1943).

8.

O termo mais adequado, neste caso, talvez seja alcoolização.

9.

A noção de campo intelectual e cultural tem por referência as elaborações de Bourdieu no
decorrer de sua obra.

10. Outro investimento de sistematização já se encontra em curso.
11. O levantamento bibliográfico nessas bibliotecas foi possível pela concessão de três bolsas
de iniciação científica e uma de apoio técnico pelo CNPq, entre março de 1999 e feve
reiro de 2001. Participaram do levantamento e da sistematização classificatória dos textos
os alunos do curso de ciências sociais da Universidade Federal Fluminense: Angela Maria
Garcia, Arlete Inácio dos Santos, Danilo Spinola Caruso, Fabio Reis Mota, Luis Fernan
do M. Baptista, Mareei Robalinho Peçanha, Patrícia Ferrreira e Silva e Roberta Tavares da
Silva. Contei ainda com a valiosíssima contribuição de Ernesto Aranha Andrade, que fa
cilitou o acesso ao acervo da Biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública. E, no tra
balho de seleção e padronização dos critérios de apresentação da bibliografia, foi funda
mental a participação de Etelma Mendonça Costa, bolsista de apoio técnico.
12. Cada uma dessas temáticas está analiticamente considerada em Neves (2001a).
13. Ver Climard (1969), Ettner (1997), Rossow (1997), entre os autores ingleses. E ver BihlWillete (1997), Castelain (1988, 1989), Desjeux et al. (1999), Hell (1984), Nourrisson
(1990), entre os franceses.
14. Ver Barthes (1952), Bateson (1997), Bernand (1985, 1990), Bott (1987), Bourdieu
(1979), Castelain (1989), Douglas (1987), Gaboriau (1993), Garcia (2000), Gurr
(1987), Jardim (1991), Nahoum-Grappe (1989), Nourisson (1990), Peçanha (2000), Sil
va (2000), Suissa (1998).
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15. Ver Ablon (1973), Bacon (1958, 1974, 1976a, 1976b, 1976c), Beckman (1978), Cahalan (1976), Gomberg (1976), Gushfield (1962), Hutchinson (1961).
16. Sobre rituais de uso de bebida alcoólica (freqüência, características das bebidas, quem
bebe, o que bebe etc.) entre burgueses na França, ver Bourdieu (1984) e Gurr (1987, pp.
220-233).
17. Sobre essa diversidade de maneiras de beber, ver Barthes (1957), Bateson (1977), Bernand (1985, 1990, 2000), Bihl-Willete (1997), Bott (1987), Bourdieu (1979), Boustany
(1998), Caro e Morin (1990), Castelain (1988, 1989, 1990), Desjeux, Jarvin eTaponier
(1999), Elias (1985), Fabre-Vassas (1989), Faugeron (1999), Gurr (1987), Hell (1984),
Houtaud (1995), Jardim (1991), Le Guirriec (1990), Leroy-Ladurie (1969), Lévi-Strauss
(1969), Machado da Silva (1978), Nourrison (1990), Véquard (1999).
18. Registros etnográficos destacam os seguintes contextos recorrentes de uso da bebida:
acompanhando as refeições; parte do ritual religioso; marca da hospitalidade; mediação
instrumental à criação do contexto extraordinário da festividade.
19. Segundo Lévi-Strauss (1978), enquanto a comida serve para alimentar, a bebida serve
para homenagear.
20. Ressalta-se assim a importância do estudo etnográfico de abstinentes, que põem em prá
tica outras expressões de virilidade e de sociabilidade. Ver Mariz (1989).
21. Esta articulação temática vem sendo empiricamente investigada pela equipe de pesquisa
por mim coordenada no quadro do desdobramento do projeto O Alcoolismo e a Exclu
são Social. Ver Neves (2002).
22. Ver Beckman (1978). Dada a raridade de estudos sociológicos sobre a participação das
mulheres em situação de alcoolização, inclusive as condenadas, neste texto privilegiamos
o desempenho dos homens.
23. Ver Ablon (1973), M. D. Bacon (1958), M. K. Bacon (1974, 1976a, 1976b, 1976c), Cahalan (1976), Gombert (1976), Hutchinson (1961), Macaghy (1976), Mandell (1976),
O’Neil (1996, 1998).
24. Considerar especialmente a literatura de cordel (Queiroz, 2000, por exemplo) e as piadas
sobre bêbados.
25- Ver a clássica etnografia de Castelain (1989) sobre a sociabilidade dos portuários, ao nor
te da França.
26. Sobre problemáticas inerentes à construção deste objeto sociológico, ver Bacon (1976a,
1976b), Douglas (1987), Everett et al. (1976), Fainzang (1996), Houtaud et al. (1995),
Neves (2001c), Room (1984).
27. Para uma análise sobre problemas referentes ao estudo de “patologias sociais”, ver Velho
(1974).
28. Ver Ancel e Gaussot (1998), Bacon (1976b, 1976c), Bernand (1985), Caro e Morin
(1990), Fainzang (1996), Jellinek (I960).
29- Mesmo que outros fatores também devam ser considerados, pois produzem importantes
resultados bioquímicos, fisiológicos e farmacológicos.
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Resumo

O Consumo de Bebidas Alcoólicas: prescrições sociais
Este texto sistematiza algumas perspectivas analíticas sobre as maneiras de beber. O levanta
mento bibliográfico orientou-se pela valorização de autores de afiliação disciplinar às ciências
sociais e que investem na construção das maneiras de beber (prescritas e proscritas) como ob
jeto sociológico.
Palavras-chave: Maneiras de beber; alcoolismo; antropologia.
Résumé

La consommation de boissons alcooliques : prescriptions sociales
Ce texte systématise quelques perspectives analytiques sur les manières de boire. La recherche
bibliographique a été orientée par la valorisation des auteurs liés aux sciences sociales et qui
investissent dans la construction des manières de boire (prescrites et proscrites) en tant qu’ob
jet sociologique.
Mots-clés: Manières de boire ; alcoolisme ; anthropologie.
Abstract

Alcoholic Beverages Consumption: Social Prescriptions
This paper systemizes some analytical perspectives on the drinking fashion. The bibliographic
survey aimed at choosing authors somehow related to social sciences and who have also invest
ed in considering drinking (both the prescribed and the oudawed aspects) as sociologic subject.
Key words: Drinking fashion; Alcoholism; Anthropology
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