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RESUMO

A presente pesquisa de Iniciação Cientifica destaca a relação família e usuário de álcool no âmbito da história parental, observando a repetição do 
hábito entre gerações e particularidades da convivência existente entre os membros. A função da família é prover e proteger os membros, 
constituindo referência identitária e compreendendo continente de apoio psíquico e físico. O contexto familiar pode representar uma 
possibilidade de risco para o início do uso de álcool, estando associado aos conflitos, à violência, à privação afetiva, aos mal entendidos, aos 
prejuízos na comunicação. Objetivo: analisar a relação entre o usuário de álcool e sua família, observando a repetição do uso na história 
geracional e os conflitos internos relacionados à função materna e paterna no cuidado dos filhos. Metodologia: Com base em uma investigação 
qualitativa, entrevistamos 15 familiares de usuários durante um ano. Utilizamos um questionário-inventário com perguntas relativas aos dados 
socioeconômicos, culturais, relacionais e afetivas. Trabalhamos com a análise de conteúdo e a saturação de informações.  Resultados: o familiar 
identificado na entrevista, na sua maioria, era genitor ou filho de usuários. Observamos o uso de álcool como um hábito comum na história 
geracional e evidencia a repetição de um comportamento cultural e partilhado na família. A convivência é marcada por períodos alternados de 
“boa convivência” e “momentos ruins a péssimos”, que são impactados logo após o uso da bebida. Os momentos ruins de convivência são 
caracterizados por situações de falta de diálogo, brigas, discussões, relacionamentos atribulados e ausência materna, no sentido de o grupo não 
significar um apoio à formação do sujeito. A rotina da família em casa se caracteriza, predominantemente, por uma distância afetiva, de conflito e 
tensão, com sobrecarga de tarefas seja de trabalho externo ou doméstico. Presença e permanência de momentos entediantes. A relação entre 
membros acontece de maneira paradoxal. Embora os entrevistados mostrem a existência de uma boa convivência, há uma distância afetiva. 
Outra situação paradoxal é a tentativa de diálogo que é entendida como uma intromissão e, muitas vezes, termina em briga. A relação entre pais 
e filhos é estabelecida com limites não muito bem definidos. Geralmente, há certa omissão e até negação de atos observados como inadequados 
ou inapropriados. A maioria dos familiares de usuários não bebe e aqueles que usam mostram que o hábito afeta o relacionamento com filhos e 
cônjuges de maneira a produzir algumas inseguranças. Por outro lado, nos momentos em que o familiar entrevistado faz uso de álcool, os 
familiares se sentem chateados, tristes. Outros, de maneira contraditória, se sentem felizes por entenderem o uso como um hábito festivo. 
Apareceram sentimentos de vazio, tristeza, desgosto, insatisfação; estado de carência, angústia e comportamento de fuga da realidade e dos 
problemas. Estes sentimentos, pensamentos e comportamentos estão em contraponto com busca de prazer e descontração através da bebida. 
Conclusões: O uso de álcool é um hábito cultural e geracional na família, mas que encobre sentimentos e pensamentos dissociados e paradoxais 
sobre convivência. Observamos um crescente apagamento das emoções e do afeto, que endossam a dificuldade de expressão do sujeito no grupo 
e vice-versa. O acúmulo de problemas e conflitos e a não elaboração dos mesmos compreende outro ponto de limitação da condição de estar 
junto. Esta pesquisa endossa informações anteriores investigadas, mas alerta para a precariedade de trabalho psicológico com famílias na 
atenção básica.  Apostamos no fortalecimento dos espaços de referências e de expressão de ações públicas existentes, mas que carecem da 
presença do psicólogo de família. Acreditamos na inclusão do psicólogo em visitas domiciliares na Estratégia de Saúde da Família, de maneira 
continuada, uma maneira de acompanhar a saúde da família.
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