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RESUMO 
 
O estudo tem por tema o alcoolismo entre as mulheres, pela 
necessidade de políticas públicas que contemplem as 
particularidades da questão de gênero. O objetivo geral foi 
analisar as causas do alcoolismo a partir de um estudo no 
Grupo Central de Alcoólicos Anônimos, em Teresina – PI. Os 
resultados apontam fatores associados a eventos traumáticos, 
principalmente na esfera sentimental à dependência alcoólica 
com início do consumo devido ao estímulo de familiares e 
situações de violência doméstica. A contribuição dos alcoólicos 
anônimos está no resgate da auto-estima e do convívio familiar 
dessas mulheres.  
 
Palavras-chave: Alcoolismo. Mulher. Gênero. Alcoólicos 
Anônimos. 
 
ABSTRACT 
 
The study is subject alcoholism among women, the need for 
public policies that address the particularities of the gender 
issue. The general objective was to analyze the causes of 
alcoholism from a study in Central Group of Alcoholics 
Anonymous in Teresina - PI. The results indicate factors 
associated with traumatic events, especially in the sentimental 
sphere to the alcohol addiction beginning of consumption due to 
the stimulus of family and domestic violence. The contribution 
of Alcoholics Anonymous is the recovery of self-esteem and 
family life of these women. 
 
Keywords: Alcoholism. Women. Genre. Alcoholics 
Anonymous. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O alcoolismo não pode ser considerado um problema exclusivamente masculino, 

apesar de a literatura e a opinião pública querer explicar assim. Sem dúvida a principal 

razão desse pensamento advém das profundas mudanças no caráter social dos papéis 

tradicionais do homem e da mulher em toda sociedade, o que faz disso a carência de 

estudos mais aprofundados que permitam o aumento da visibilidade desse fenômeno, um 

deles é a relação do alcoolismo com as mulheres.  

Desta forma, o presente estudo justificou-se pelo acúmulo de conhecimentos já 

produzidos acerca do tema com relação ao gênero masculino, em contrapartida à 

necessidade de pesquisas relacionadas ao consumo de álcool entre mulheres. Fato este 

evidente, conforme análise realizada por Laranjeira et al (2013) sobre as tendências 

apresentadas pelo II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no 

Brasil realizado em 2005, sob coordenação da Secretaria Nacional de Políticas Públicas na 

área de Álcool e outras Drogas – SENAD, onde aponta um aumento de 10% para 30% na 

proporção de mulheres entre a população alcoolista e preocupação com o índice crescente 

do consumo feminino na região nordeste. 

Nesse sentido, o que se observa é a legitimação recente desta demanda no espaço 

social e, portanto, na dimensão das políticas públicas. Consequentemente há necessidade 

da construção de uma política e de serviços que considerem a dimensão de gênero.  

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar as causas do 

alcoolismo entre as mulheres a partir de um estudo no Grupo Central de Alcoólicos 

Anônimos, em Teresina – PI. Dentre os objetivos específicos estão o de refletir sobre o 

papel da mulher na sociedade contemporânea, inter-relacionando com as particularidades 

das causas do alcoolismo feminino; identificar as principais repercussões do alcoolismo 

feminino e analisar a metodologia de intervenção dos alcoólicos anônimos. 

Os resultados apontam fatores associados a eventos traumáticos, principalmente na 

esfera sentimental à dependência alcoólica. Com início do consumo devido ao estímulo 

familiar, do conjugue, situações de violência doméstica e separação. São mulheres com vida 

conjugal constituída, certo grau de escolaridade e de meia-idade. Dentre as repercussões 

há relacionamentos afetivos, amorosos e familiares conflituosos, principalmente com os 

filhos. A contribuição dos alcoólicos anônimos está no resgate da auto-estima e do convívio 

familiar e com a sociedade dessas mulheres. 

  

2 AS PARTICULARIDADES DE GÊNERO NO CONSUMO DE ÁLCOOL 

 



 
 
 

                  

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS (2005), droga é 

qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre 

um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. 

Em termos estatísticos, nas últimas décadas o consumo de substâncias psicoativas 

com potencial de abuso tem aumentado. Em 2005, a SENAD realizou o II Levantamento 

Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil e revelou que 12,3% das pessoas 

com idades entre 12 e 65 anos são dependentes de álcool, taxa esta, superior à encontrada 

no I Levantamento em 2001, que corresponde a 5.799.905 brasileiros.  

A comparação entre os levantamentos de 2001 e 2005 mostram ainda que, a 

despeito das diferenças de consumo entre os sexos masculino e feminino de uma mesma 

faixa etária, a amostra está bem equilibrada, com discreto predomínio do sexo feminino com 

idade de 35 anos ou mais.  

Costumeiramente se associa o consumo de álcool à figura masculina, algo 

culturalmente aceito, e um sinal de sua masculinidade. Na atualidade, a mulher que no 

passado foi severamente cerceada, no que se referem ao convívio social, atividades 

artísticas, intelectuais e direito ao trabalho, e tem hoje sua identidade alicerçada na 

conquista de seus direitos, espaços e participação na esfera pública.  Nesse contexto, 

destaca-se, pois, a discussão do aumento do índice do alcoolismo entre as mulheres. 

Na visão de Jan Bauer (2010) o alcoolismo não pode ser considerado um problema 

exclusivamente masculino, apesar de a literatura e a opinião pública assim expor, o autor 

aponta que as principais razões têm algo a ver com as profundas mudanças de caráter 

social nos tradicionais papéis de gênero masculino e feminino. 

Nesse sentido, as particularidades do consumo de álcool entre as mulheres exige o 

estudo da categoria gênero, que remete a construção social da relação entre homens e 

mulheres na sociedade. 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, são construídas mediante a 

atribuição de papéis distintos que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes 

categorias do sexo. No estudo sobre os papéis sociais atribuídos as diferentes categorias de 

sexo, Carlota (2006) informa que a sociedade delimita, com bastante precisão, os campos 

em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos nos quais podem 

atuar o homem. 

Ao analisar o conceito de gênero, pode-se compreender como é estabelecido a 

relação homem e mulher na sociedade, fenômeno este, construído, pela tradição cultural e 

pelas estruturas de poder, configurando a desigualdade nas relações sociais. O conceito de 

gênero refere-se, pois, às pessoas e às relações entre os seres humanos, explica os 

comportamentos dos homens e das mulheres, da nossa sociedade, além de permitir a 



 
 
 

                  

compreensão das dificuldades que as mulheres enfrentam na vida política, no trabalho, na 

vida sexual e reprodutiva e na família.Na visão de Teles e Melo (2003, p. 17):  

 
Portanto, o termo gênero pode ser entendido como um instrumento, como uma lente 
de aumento que facilita a percepção das desigualdades sociais e econômicas entre 
mulheres e homens, que se deve à discriminação histórica contra as mulheres.  
 

Outra contribuição advém dos estudos desenvolvidos Monteiro e Leal (1998), elas 

informam que a partir da década de 1970, a categoria gênero foi incorporada ao discurso do 

movimento feminista, e também, das ciências sociais e humanas, para demonstrarem as 

desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, fenômeno social que 

repercute na vida pública e privada de ambas as classes, pois nesse contexto estão 

inseridos papéis sociais diferenciados, construídos historicamente, imbuídos por dominação 

e submissão da mulher pelo homem, expressando relações de poder nas relações de 

gênero. 

Nas ciências sociais o termo gênero é utilizado em substituição à palavra sexo, em 

especial, ao tratar a opressão feminina que será maior ou menor de acordo com a raça e a 

classe social que a mulher está inserida. De tal modo, ao analisar o conceito gênero, não se 

deve confundir com o sinônimo de sexo, pois este diz respeito às características e 

diferenças biológicas, fisiologia e anatomia dos organismos pertencentes ao sexo masculino 

e feminino. Monteiro e Leal (1998, p. 35)  

 
Gênero é um processo através do qual indivíduo que nasceram em categorias 
biológicas de machos ou fêmeas tornaram-se categorias sociais de mulheres e 
homens pela aquisição de atributos de masculinidade e feminilidade, definidos 
localmente. 
. 

Na contemporaneidade, ressalta-se a introdução de fatores de risco das mulheres 

como a escolaridade baixa; trabalho informal e a falta de qualificação para as exigências do 

mercado de trabalho; pela duplicação da jornada de trabalho (no lar e fora dele); tabagismo, 

depressão, dentre outros, repercutindo no aumento das situações de vulnerabilidade 

feminina. No estudo ora realizado, o consumo de drogas por mulheres, principalmente o 

álcool, remete as particularidades da questão de gênero.  

Até o momento buscou-se nesta pesquisa a construção da condição de gênero na 

sociedade, com o objetivo de subsidiar a compreensão dos desdobramentos das 

desigualdades sociais, principalmente a forma como potencializa as situações de 

vulnerabilidade feminina. Também se focou na luta e no reconhecimento dos direitos 

femininos, contexto que exige a intervenção do Estado mediante políticas públicas que 

venham assegurá-los. 

O alcoolismo só foi reconhecido como uma doença especifica no século XIX. Era 

época da Revolução Industrial, e o hábito se espalhava em proporções epidêmicas, 



 
 
 

                  

sobretudo na classe trabalhadora. Mas era também o século da classificação científica, 

quando, sob a influência dos deuses da razão, a ciência e a medicina começaram a 

catalogar e diagnosticar doenças, particularmente as mentais que haviam sido, até então, da 

alçada da Igreja e da sociedade como um todo. 

De acordo com Jan Bauer (2010) o alcoolismo era considerado mais um vício e 

sintoma de degradação moral do que uma doença. No entanto, na época a visão moralista 

não era prestigiada, pois enfatizava nas causas físicas, e não nas morais. O pesquisador 

passou anos estudando o referido tema e chegou à conclusão de que o álcool era um 

estimulante artificial no qual permitia as pessoas trabalharem mais que o normal.  

Jan Bauer (2010) aponta no século XX, o começo do estudo feito por Janet em 1915, 

que outros pontos de vista surgiram, examinando-se de perto as questões sociais, 

psicológicas e culturais, e colocando o alcoolismo em um contexto mais amplo e moralista. 

O problema foi oficialmente reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde, 

a partir de 1951.  

Segundo Jan Bauer (2010) o alcoolismo nas mulheres não se limita a atrizes, 

pessoas com pouco conhecimento e solteiras frustradas. A mulher alcoolista pode ser uma 

dona de casa exemplar, uma profissional dinâmica ou a esposa do presidente americano.  

Do ponto de vista clínico, as razões que induzem a mulher a beber é a presença de 

certos traços masculinos nas que são tidas alcoolistas, estes são: vontade de amenizar o 

peso do trabalho e das relações pessoais; livrar-se de tensões e ansiedade; livrar-se do 

tédio e da fadiga; liberar sentimentos; escapar da prisão da maturidade para livrar do jogo 

da infância, ou muitas das vezes por pura infantilidade. 

 

3 DROGAS, ÁLCOOL E A METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO DOS ALCOÓLICOS 

ANÔNIMOS. 

 

Com a formulação da Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas, em 2003, admite-se o atraso histórico de inserção do 

uso prejudicial e/ou dependência do álcool e outras drogas na agenda da saúde pública 

brasileira. Afirma-se a responsabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS em garantir 

atenção especializada aos usuários de álcool e outras drogas, até então contemplada, 

predominantemente, por instituições não governamentais como as comunidades 

terapêuticas e os grupos de autoajuda e de ajuda mútua, entre estes se destaca os 

Alcoólicos Anônimos. 



 
 
 

                  

Contudo, o uso e o abuso de drogas não é algo novo. Na atualidade o que tem 

chamado atenção é a quantidade de drogas existentes, o acesso e o crescente do número 

de usuários, principalmente nas camadas mais jovens. Outro dado relevante apresenta, 

segundo Lapa (1998), o alcoolismo feminino em uma escala progressiva maior que o 

alcoolismo masculino. Faz-se, portanto, necessário ressaltar as várias consequências que o 

alcoolismo provoca na vida da mulher. 

Nesse sentido, deve-se voltar, inicialmente, para o conhecimento das causas do uso 

e abuso do álcool entre as mulheres. Passos e Camacho (1998, p. 9) ressaltam que os 

estudos que enfocam os tratamentos “visam identificar as inúmeras variáveis demográficas, 

fisiológicas, culturais e psicológicas intervenientes, que contribuem para o uso e 

dependência de substâncias”.  

A compreensão da dependência de substâncias psicoativas inclui fatores 

relacionados aos três vértices envolvidos: a pessoa, o produto e o meio. Assim, no decorrer 

deste capítulo serão discutidos os avanços das políticas públicas e intervenções existentes 

nesta área, com destaque ao Grupo de Alcoólicos Anônimos. 

 

4 CAUSAS DO ALCOOLISMO E O IMPACTO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DOS 

ALCOOLICOS ANÔNIMOS NA VIDA DAS MULHERES. 

 

Os resultados deste estudo foram analisados a partir das informações coletadas nas 

entrevistas feitas aos sujeitos da pesquisa, o que possibilitou a análise das causas do 

alcoolismo entre mulheres a partir do estudo realizado no Grupo Central de AA. 

Especialmente, porque conforme Oliveira (2006), as mulheres começaram a beber na meia 

idade, quando os papeis desempenhados por elas sofrem mudanças e suas funções de 

mãe e esposa se alteram drasticamente. 

Para Bertolote apud Floriano e Rosa (2009, p. 131) “a maior vulnerabilidade da 

mulher em relação ao álcool parece decorrer também de elementos psicosociais [...]. Entre 

os fatores mais citados na literatura encontramos alguns ligados a situações de perda: morte 

de ente querido, perda de emprego, separações, rupturas sentimentais, saída dos filhos de 

casa e menopausa”. Ele afirma que, segundo experiência clínica, a resposta “normal” da 

mulher a acontecimentos traumáticos pode desencadear uma ingestão  Nota-se que o 

alcoolismo entre as mulheres manifesta-se de maneira diferenciada, com características 

específicas e que parece estar relacionado com as dificuldades que elas têm em lidar com 

seus próprios sentimentos, sobretudo àqueles associados aos filhos e à família.  

 



 
 
 

                  

Comecei a beber aos 26 anos após a separação do meu marido, na verdade fui a 
uma festa e bebi cerveja por curiosidade, achei ruim (ROSA). 
Sempre bebia com as amigas e exagerava, quando casei aos 21 anos, comecei a 
beber pesado, pois meu marido era alcoólatra e me batia muito (MARGARIDA). 
 
Comecei a beber aos 43 anos após separação, eu não gostava do gosto da cerveja, 
mas ao me separar bebia muito (ORQUÍDEA). 
 
Comecei a beber após separação do meu marido (VIOLETA). 
 
Comecei a beber por influencia dos meus tios aos 12 anos de idade (JASMIM). 
 

Percebem-se respostas diversificadas, sendo vários os fatores que desencadearam 

um consumo abusivo. Alguns pontos merecem destaque: início do consumo na juventude, 

influência do cônjuge ou parente próximo, violência praticada pelo cônjuge e separações. 

Ou seja, indicadores como faixa etária, acontecimentos na dinâmica familiar e violência 

doméstica. No tocante a violência de gênero, segundo Cordeiro (1995) diz respeito “as 

agressões verbais, físicas e sexuais que causam danos físicos e emocionais nas mulheres e 

ocorrem nos âmbito conjugal e afetivo”. 

Conforme os relatos são preponderantes as repercussões conflituosas nos 

relacionamentos afetivos, amorosos e familiares estabelecidos por essas mulheres em 

decorrência do alcoolismo. Se a mulher alcoolista é mãe, esposa e assume outras funções 

sociais, existe uma tendência de haver dificuldades na convivência familiar, haja vista que 

no decorrer da historia, a mulher passou a exercer a função de articuladora da coesão 

familiar e prestadores de cuidados ao homem e filhos.  

Lapa (1998) sinaliza para os sintomas de abstinência do álcool e aos distúrbios 

emocionais e comportamentais. Sentimentos como o medo, culpa, angústia, depressão, 

abandono, rejeição, perda da auto-estima, intolerância às frustrações, auto piedade, 

isolamento, dentre outros são recorrentes no convívio familiar e social dessa mulher. O autor 

afirma que é frequente as tentativas de suicídios e o uso abusivo de tranquilizantes entre as 

mulheres alcoolistas. 

Destacam-se entre os relatos os sentimentos de vergonha, pena e dor ocasionados 

as pessoas mais próximas dessa mulher. Também aparece a dimensão do conflito 

exacerbado na dinâmica familiar, seja no contato com os filhos ou companheiro, chegando à 

violência doméstica. 

No tocante ao enfrentamento do alcoolismo, percebe-se a relevância dos alcoólicos 

anônimos na recuperação das mulheres entrevistadas, corroborando com os dados 

descritos pelos autores supracitados, como se verifica as contribuições do grupo estão no 

resgate da auto-estima e do convívio familiar e com a sociedade. Pois, assim como elas, 

seus familiares também sofriam com a doença e os conflitos decorrentes do alcoolismo. 

 



 
 
 

                  

5 CONCLUSÃO 

 

De forma geral, no universo pesquisado contatou-se que o alcoolismo acontece entre 

mulheres com vida conjugal constituída, certo grau de escolaridade e de meia-idade. Dentre 

as repercussões têm-se relacionamentos afetivos, amorosos e familiares conflituosos, 

permeados por sentimentos de vergonha, pena e dor ocasionados às pessoas mais 

próximas dessa mulher, principalmente os filhos. Pois, assim como elas, seus familiares 

também sofriam com a doença. 

Sendo assim, são mulheres que iniciaram o consumo de álcool, após situações 

estressantes no relacionamento conjugal, em específico a separação. São, pois, mulheres 

de meia-idade que sofrem com o alcoolismo, estatística que tem aumentando. Entre as 

entrevistadas, identificou-se que possuem certa escolaridade, embora na maioria das vezes 

nunca tenham trabalharam fora, são donas de casa, sentem-se sozinhas, envergonhadas e 

impotentes diante do alcoolismo. 

Com relação ao enfrentamento do alcoolismo, constata-se que as contribuições do 

grupo de alcoólicos anônimos na vida dessas mulheres estão no resgate da auto-estima e 

do convívio familiar e com a sociedade. Ressalta-se o anonimato, princípio presente no 

grupo e que vem a estimular a participação da mulher nas reuniões e ações desenvolvidas 

pelo AA, visto que são vítimas do preconceito associado ao estigma do alcoolismo, bem 

presente nas relações sociais e nos espaços institucionais. Todavia, ressalta-se nessa 

pesquisa a necessidade de serviços que contemplem o segmento feminino em sua 

particularidade, desta maneira é importante à reunião de um grupo somente para mulheres 

alcoolistas, para que se possam atender as necessidades específicas desse segmento 

social. 
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