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RESUMO 

O presente estudo traz à discussão a relação entre publicidade de bebidas alcoólicas e 

lazer, que tem como público alvo os jovens universitários que, por meio de 

propagandas, recebe sugestões da vinculação direta entre divertir-se e consumir bebidas. 

O objetivo central do trabalho é analisar o conteúdo do material publicitário de 

divulgação de festas universitárias distribuídos no campus da UFES (Universidade 

Federal do Espírito Santo) e em mídias eletrônicas. O estudo, de caráter sociológico  foi 

desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e documental e combinou análises 

qualitativa e quantitativa. Apresentaram-se como documentos de análise 49 cartazes 

impressos ou virtuais relacionados a festas para o público jovem. O estudo aponta a 

estreita relação que a publicidade estabeleceu entre viver o lazer com o incentivo ao 

consumo de bebidas, a partir de argumentos de convencimento para adesão à festa com 

ênfase para as promoções de bebidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Festas; Juventude; Bebidas Alcoólicas. 

 

ABSTRACT 

This study brings to the discussion the relationship between alcohol advertising and 

entertainment, which has as target the college kids, through advertisements, receives 

input from the direct link between fun and consuming drinks. The main objective of the 

study is to analyze the content of advertising material disclosure college parties 

distributed on campus UFES (Federal University of Espírito Santo) and in electronic 

media. The study of the sociological, came up with the combination of qualitative and 

quantitative analysis, and was developed from literature and documents. Presented as 

analytical documents 49 posters printed or virtual related parties for young audiences. 

The study points to the close relationship that developed between advertising live 

entertainment and beverage consumption, strengthened the analyzed material that 

presents the main argument convincing to join the party consumption, from different 

forms of promotion of drinks. 

KEYWORD: Leisure, Events, Youth, Alcohol. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo traz à discussão o vínculo entre publicidade de bebidas 

alcoólicas e lazer, tendo como público alvo os jovens universitários que, por meio de 

propagandas, recebem sugestões da relação direta entre divertir-se e consumir álcool. A 

relação estabelecida entre a tríade lazer, juventude e álcool foi estudada a partir da 

análise dos folders de festas universitárias que têm o referido público como alvo 

principal de sua publicidade. 

De acordo com Romera (2012, p.3):  

 

Apreender o campo de estudos do lazer como espaço de análise dos 

comportamentos nele vivenciados, especialmente aos finais de semana 
de grupos jovens, pode representar importante passo para a 

compreensão dos novos modos de consumo, ocupação e vivência do 

lazer, assim como do uso de drogas licitas ou ilícitas dos grupos 
juvenis.  

 

Romera (2012) adverte que, estudos realizados por Romera (2008), Bertolo 

(2011), Romera e Reis (2009), Pinsky (2009) e por outros autores, avaliaram o lazer 

como espaço relacionado ao uso de drogas. Entretanto Romera (2012) não recomenda a 

atribuição de tal prática a todo lazer, por julgá-la complexa e por exigir análises mais 

amplas e aprofundadas. 

Considerando o interesse pela temática do lazer da juventude e a importância 

social que a festa tem, é que surgiu o desejo de analisar os cartazes de divulgação de 

festas, distribuídos em murais de determinados locais da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras, e também os divulgados pela internet, em sites 

aos quais os jovens costumam ter acesso. O objetivo foi conhecer e classificar os 

argumentos publicitários de convencimento utilizados nas divulgações das festas 

direcionadas para os jovens, especialmente aquelas que mencionam as bebidas como 

apelo para a participação do público.  

Além da pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica foi desenvolvida 

principalmente por meio de sites acadêmicos, objetivando uma melhor compreensão e 

conceituação dos principais pontos que se entrelaçam na presente discussão: juventude, 

lazer e bebidas alcoólicas. A literatura consultada também norteou as discussões dos 

dados obtidos na análise. 
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JUSTIFICATIVA 

 As discussões do lazer têm origem nas Ciências Sociais (Sociologia, 

Antropologia, Economia) e há alguns anos vêm ganhando espaço também no campo de 

estudos da Educação Física. De modo geral, são discutidas questões do lazer relativas a 

gênero, fases de desenvolvimento humano, políticas públicas, dentre outros.  

Paralelamente às discussões acadêmicas sobre lazer, cresce o interesse por 

estudos de abordagem sociológica acerca do consumo de substancias lícitas ou ilícitas, 

certamente motivado pelo constante aumento no número de consumidores. Estabelecer 

o diálogo entre esses dois campos de conhecimento, o lazer e o consumo de drogas, 

representam uma necessidade da atualidade. No Brasil ainda são poucas as referências 

que relacionam o lazer com consumo de drogas lícitas e ilícitas, conforme apontam 

estudos de Romera, (2008), Bertolo (2011), Pinsky (2009). 

A droga escolhida para o estudo foi o álcool, por ser uma droga lícita e, portanto, 

liberada para o consumo. Além disso, estudos comprovam a presença dessa substância 

em eventos considerados de lazer, especialmente em festas dirigidas ao público jovem.  

Ainda que o presente estudo aborde questões referentes à publicidade voltada 

para a juventude, ressaltando seus espaços de lazer e consumo de bebidas, é prudente 

destacar que, assim como nem todo lazer representa uma vivência patológica ou 

caracterizada pelo consumo de álcool, nem toda juventude faz uso de drogas. No 

entanto, a aproximação entre as duas temáticas torna-se importante, especialmente para 

a compreensão do momento atual, quando são promovidas inúmeras festas e eventos 

para esse público, cujo apelo principal está no consumo excessivo de álcool. 
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METODOLOGIA 

O presente estudo, de cunho sociológico, é caracterizado como qualitativo e 

quantitativo e foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e documental. 

 Apresentaram-se como documentos de análise materiais publicitários na forma 

de cartazes impressos ou virtuais relacionados a festas para o público jovem. 

Respeitando esse critério, a coleta do material de análise foi aleatória e marcada pela 

acessibilidade na aquisição dos mesmos. Além disso, foram observadas as 

características apresentadas pelo anúncio, avaliando se as festas anunciadas 

consideravam como público-alvo a juventude, principalmente a juventude universitária. 

Durante os anos de 2011 e 2012 foram recolhidos cartazes impressos dos murais 

do Centro de Educação Física e Desportos e do Restaurante Universitário, no campus de 

Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo. Os cartazes encontravam-se 

colados nos pelos murais dos espaços selecionados para análise e coleta dos 

documentos. 

 Os cartazes virtuais foram recolhidos mensalmente e no mesmo período no site 

de pesquisa Google, cujos resultados direcionavam para sites de divulgação de eventos, 

além de blogs e Redes Sociais. A escolha por cartazes virtuais se deu após uma 

constatação de símbolos e endereços de sites e redes sociais em alguns folders e pelo 

entendimento de que se trata de importantes meios de comunicar e divulgar 

informações. 

Os cartazes encontrados comunicam-se diretamente com o público alvo por 

meio de cores, imagens e palavras representativas dos principais signos da juventude. 
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LAZER E UNIVERSITÁRIOS: divulgação de festas no campus da UFES 

 

 Ao pensar em lazer é comum vir à mente situações de diversão, alegria e 

descontração, das quais usufruem crianças, jovens e adultos, sempre impregnados de 

ânimo e empolgação para viver o tempo livre1. 

 Apesar da vivência do lazer ser, supostamente, acessível a todas as fases da vida, 

no presente trabalho optou-se por considerar somente a juventude, por entender a 

importância dessa parcela da população e sua predominância em atividades de lazer. 

Considerando que as faculdades/universidades são espaços frequentados 

predominantemente por jovens, e que os sites da internet e redes sociais virtuais
2
 são 

bastante utilizados por eles, entendeu-se aqui que ambos representam espaços ideais 

para a divulgação de eventos de lazer, especialmente voltados para essa parcela da 

sociedade. 

 A prática do lazer representa uma manifestação antiga e importante para a 

sociedade, pois nela, conforme afirmam Elias e Dunning (1992), as atividades têm, por 

objetivo central, proporcionar ocasiões para a vivência de experiências emocionais 

agradáveis, bem como a livre e espontânea expressão de sentimentos, que geralmente 

não ocorrem nos setores mais rotineiros da vida das pessoas, ao menos publicamente. 

Marcellino (2006) adverte que no senso comum costuma-se associar o lazer 

somente a determinadas experiências vivenciadas, o que torna seu conceito restrito a 

determinados conteúdos e atividades. O sociólogo afirma ainda que o lazer não deve ser 

compreendido apenas pelo conteúdo da ação, já que este tipo de limitação não permite 

que o termo seja devidamente conceituado. Ou seja, não é possível considerar que uma 

prática específica é lazer, sem levar em conta outras características que devem ser 

consideradas. 

 Duas características são vistas por Marcellino (2006) como fundamentais na 

prática do lazer: o tempo e a atitude. O autor ressalta que o lazer avaliado como atitude 

é qualificado de acordo com a relação entre o indivíduo e a atividade, com a satisfação 

produzida pela sua prática. Já a relação com o tempo, leva em conta as atividades 

                                                        

1  A questão do tempo livre será discutida de forma mais detalhada à frente, quando abordada a temática 

do lazer. 

2  Espaços da internet usados para partilhar dados e informações através de fotos, imagens, vídeos, entre 

outros. 
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realizadas no tempo liberado do trabalho, ou no “tempo livre” das obrigações 

profissionais, familiares, sociais e religiosas.  

De modo geral, considera-se que tempo livre é todo o tempo desobrigado das 

ocupações de trabalho na sociedade contemporânea, no entanto, apenas parte desse 

tempo pode ser designada ao lazer, pois: “Todas as atividades de lazer são atividades de 

tempo livre, mas nem todas as de tempo livre são de lazer.” (ELIAS e DUNNING, 1992, 

p. 145).  

Segundo Elias e Dunning (1992) o tempo livre é composto por esferas diferentes 

de atividades, sendo elas:  

a) Rotinas do tempo livre, que incluem a provisão das próprias necessidades 

biológicas e cuidados com o próprio corpo, além do governo da casa e rotinas 

familiares;  

b) Atividades intermediárias para necessidades de formação, auto satisfação e 

autodesenvolvimento, das quais fazem parte o trabalho particular voluntário para outros 

(eleições, igreja, caridade), o trabalho particular para si próprio, de natureza séria e com 

frequência impessoal (estudo para progresso profissional, passatempos técnicos sem 

valor profissional, estudo especializado, etc.); o trabalho particular para si próprio, mais 

breve e menos exigente (Fotografia amadora, trabalho em madeira, coleção de selos, 

etc.); as atividades religiosas; as atividades de formação de caráter mais voluntário, 

menos controlado socialmente e com frequência de caráter eventual (leituras de jornais 

e periódicos, audição de debates políticos, assistência a conferências de educadores, 

etc.);  

c) As atividades de lazer que são representadas por situações marcadas pelo caráter 

de sociabilidade (ida a reuniões não formais, casamentos, jantares, reuniões no bar, em 

festas, encontros familiares, etc.); atividades de jogo ou miméticas (como componente 

da organização de teatro amador, clubes; como espectador dessas atividades; como ator 

de atividades miméticas menos organizadas, como dança, montanhismo, etc.); mistura 

de atividades de lazer menos especializadas, com busca de agradável destruição da 

rotina (viajar no feriado, jantar fora, passeios etc.). 

Elias e Dunning (1992) destacam, ainda, que o lazer costuma ser identificado 

frequentemente com o prazer, que de acordo com os anseios e valores que permeiam a 

sociedade industrial, recebia uma avaliação negativa, uma vez que a vivência da 
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ludicidade e do prazer não estão relacionados com seus princípios, trabalho e produção.  

Historicamente as atividades do mundo do trabalho são classificadas num nível 

superior e de maior importância que aquelas vivenciadas no lazer, que por sua vez, são 

entendidas como ociosidade, qualificadas num nível inferior, como uma maneira de 

preguiça e indulgência.  

Entretanto, defendem Elias e Dunning (1992) que, nas Sociedades-Estado 

fortemente organizadas, nas quais há controle de comportamento e de expressão de 

sentimentos, a satisfação provocada pelo lazer pode ser da maior importância para o 

bem-estar das pessoas, enquanto indivíduos ou sociedades, o que superaria os valores 

negativos a ele associados. Isso se deve, segundo Elias e Dunning (1992) ao fato de as 

atividades de lazer oportunizarem às pessoas a livre expressão dos sentimentos por elas 

concebidos, sem o autocontrole exigido pela pressão do Estado.  

Gutierrez (2001) também defende que o lazer é um espaço da vida no qual a 

personalidade de cada um se revela com maior autonomia, em comparação com os 

outros espaços da vida em sociedade. Conforme o autor, não existe lazer sem a 

pretensão de alcançar alguma forma de prazer, já que é exatamente isso que lhe confere 

especificidade e o diferencia de outras atividades sociais. Para explicar o prazer em 

meio às situações de lazer, Gutierrez (2001) recorre ao hedonismo, com a busca de 

prazer e de satisfação pessoal. 

Rizzuti (2002) afirma que uma interpretação baseada em simples observação, 

considera que o princípio do hedonismo é a busca do prazer como uma característica da 

construção humana. Outra interpretação apresentada pelo mesmo autor considera o 

hedonismo como bem supremo, como um valor fundamental. 

Para Rizzuti (2002), existem diferenças nos conceitos antigos e modernos que se 

referem ao hedonismo. A concepção moderna de hedonismo aponta para o prazer do 

indivíduo, já as concepções mais antigas indicam um entendimento mais amplo de 

prazer e felicidade, estando em primeiro lugar o prazer e o bem-estar da comunidade em 

detrimento do individual. 

Para Elias e Dunning (1992), a maioria das atividades de lazer pertence à 

categoria das atividades miméticas, como por exemplo, o desporto, a música, a caça, a 

pesca, a corrida, a pintura, os jogos de azar, o xadrez, a natação, a dança, entre outras. 

Os autores afirmam que as pessoas procuram no lazer uma excitação agradável, 
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que apesar de apresentar semelhanças com a excitação de situações críticas sérias, 

assume qualidades específicas, e assim o conceituam: “A agradável excitação-prazer 

que as pessoas procuram nas suas horas de lazer, representa assim, ao mesmo tempo, o 

complemento e a antítese da tendência habitual perante a banalidade das valências 

emocionais que se deparam nas premeditadas rotinas ‘racionais da vida’" (ELIAS E 

DUNNING, 1992, p.115). 

No lazer, há favorecimento das excitações e animação de sentimentos, ambos 

provocados pela criação de tensões. Perigo fictício, medo ou prazer, tristeza e alegria 

são gerados na categoria dos divertimentos, e são reproduzidos na imaginação, estados 

de espírito como a angústia e a exaltação, a agitação e a paz de espírito. Assim, os 

sentimentos iniciados em situações imaginárias de atividades humanas de lazer estão 

relacionados com os sentimentos provocados em situações reais da vida, representando 

as atividades miméticas a que Elias e Dunning (1992) se referem. 

Para os autores supracitados a sociedade utiliza-se do lazer, principalmente das 

práticas da classe mimética, para suprir a necessidade de sentir em público explosões de 

fortes emoções e uma intensa e agradável excitação. “A excitação é […] o condimento 

de todas as satisfações próprias dos divertimentos.” (ELIAS E DUNNING, 1992, 

p.116). Ponderam ainda que as atividades do lazer permitem, com aprovação social, a 

livre expressão das emoções que normalmente são mais restritas e limitadas nas 

atividades rotineiras.  

Conforme afirmam Elias e Dunning (1992), o lazer permite a experimentação de 

agradável estimulação das emoções, além disso, oferece um campo mais vasto para um 

divertimento intenso e espontâneo do que qualquer outro tipo de atividades públicas.  

Na prática do lazer predomina a busca por prazer, muito embora sua constatação 

não seja garantida a priori. Por exemplo, o consumo de álcool pode acontecer quando se 

deseja uma busca por prazer, porém seu consumo excessivo pode provocar um quadro 

de consequências desagradáveis, fato pouco considerado pelos promotores de eventos 

destinados ao público jovem universitário.  

A oferta de bebidas alcoólicas em eventos de lazer será abordada neste trabalho a 

partir de publicidade direcionada ao público jovem universitário. Apesar de ser uma 

substância considerada como droga, o álcool é tratado de maneira isolada das demais, 

pois está classificada como lícita e, portanto, legalizada para o consumo. 
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Romera (2008) afirma que o início do consumo de drogas (lícitas e ilícitas), com 

freqüência, se dá no tempo de lazer, por representar um tempo e espaço mais livre do 

controle e das regras sociais. Oliveira, Romera e Marcellino (2011) declaram que a 

juventude é a categoria social que costuma ser a mais relacionada ao uso de drogas, por 

inúmeros fatores que se fazem presentes nessa fase da vida humana, porém, com o 

devido cuidado para não acontecerem generalizações infundadas. É preciso considerar a 

juventude no plural, pois coexistem várias juventudes, marcadas por diferenças 

socioeconômicas, culturais, geográficas, educacionais.  

Apesar da relação feita entre juventude e lazer, e dos preconceitos existentes, 

Brenner, Dayrell e Carrano (2008) consideram equivocada a compreensão da juventude 

de forma homogênea. De acordo com os autores essa é a visão do senso comum sobre 

juventude na relação com o tempo livre e com o lazer. É disseminada a ideia de que o 

tempo da juventude é essencialmente de divertimentos, prazeres e que está distante do 

mundo do trabalho, que caracteriza o mundo adulto. 

De acordo com Margulis e Urresti (1998), a categoria “juventude” é 

significativa, a sua utilização conduz a um quadro de sentidos e a análise sociológica 

reconhece a sua existência, como é evidenciado pela abundância de estudos 

relacionados com este conceito. Contudo, o conceito juventude parece localizado em 

uma classificação precisa, para em seguida confundir, incluindo a ambiguidade e 

imprecisão. É necessário acompanhar os jovens com referência à multiplicidade de 

situações sociais em que essa fase da vida se desenvolve, apresentando os quadros 

sociais desenvolvidos historicamente, que determinam as diferentes formas de ser 

jovem. 

Ser jovem, segundo Margulis e Urresti (1998), não depende somente da idade 

como característica biológica, como condição do corpo. Depende menos ainda somente 

do setor social a que se pertence, com a consequente possibilidade de acessar de 

maneira diferencial, a uma condição de privilégio. Há que se considerar também o fato 

geracional e a circunstância cultural. 

Pais (1990) afirma que não é possível falar de juventude sem querer falar de 

lazer, pois é no domínio do lazer que as culturas juvenis adquirem maior visibilidade e 

expressão. Dessa forma, é possível defender que, a partir do estudo e análise de certas 

práticas de lazer, pode ser possível entender e caracterizar essa fase da vida. 
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Brenner, Dayrell e Carrano (2008) declaram que os jovens determinam suas 

próprias regras, crenças e modos de comportamento que os diferenciam do mundo 

adulto, especialmente nos tempos livres e de lazer. Isso ocorre por considerarem que 

estes sejam contextos de menor controle dos adultos. Além disso, com a liberdade de 

escolha proporcionada pelo lazer, a juventude considera nesse tempo e espaço a 

possibilidade de construção de identidades, descobrem-se potencialidades humanas e 

são exercidas as relações sociais. 

Para os autores mencionados, na prática do lazer os jovens “consolidam 

relacionamentos, consomem e (re)significam produtos culturais, geram fruição, sentidos 

estéticos e processos de identificação cultural” (BRENNER, DAYRELL e CARRANO, 

2008, p.177). 

Considerando que a juventude não é marcada unicamente por parâmetros 

temporais ou cronológicos, faz-se necessário analisar as diversas visões sobre a 

juventude. 

Para a ONU (Organização das Nações Unidas), “juventude é caracterizada por 

jovens entre 15 e 24 anos que representam 18% da população global ou 1,2 bilhão de 

pessoas” (UNICEF, 2010). Singer (2008) se aproxima e ratifica tal afirmação ao 

considerar que a juventude é composta por pessoas que estão na faixa etária dos 16 aos 

24 anos. 

Abramo e Branco (2008) reuniram as análises dos resultados de uma pesquisa 

denominada Perfil da Juventude Brasileira, uma estatística quantitativa sobre jovens. 

Segundo os autores, ela é importante para uma melhor percepção do que é esse grupo 

populacional, levando em consideração a diversidade de características 

sociodemográficas e culturais que classificam a juventude. 

Tal pesquisa fez parte do Projeto Juventude que, segundo Abramo e Branco 

(2008, p.9) consistiu em: reunir contribuições já existentes em âmbito nacional e 

internacional, explicitar pontos de controvérsia, incentivar o debate e avançar na 

produção de conhecimento sobre as condições e as perspectivas da juventude brasileira. 

Segundo Abramo (2008, p.40-41): 

 

A noção de condição juvenil remete, em primeiro lugar, a uma etapa 

do ciclo de vida, de ligação (transição, diz a noção clássica) entre a 

infância, tempo da 1ª fase do desenvolvimento corporal (físico, 
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emocional, intelectual) e da 1ª socialização, de quase total 

dependência e necessidade de proteção, para a idade adulta, [...] capaz 

de exercer as dimensões de produção (sustentar a si próprio e a 
outros), reprodução (gerar e cuidar dos filhos) e participação (nas 

decisões, deveres e direitos que regulam a sociedade). 

 

 Abramo (2008) considera importante lembrar que, as características dessa fase 

da vida são culturais e históricas, e que nem sempre a juventude apareceu como uma 

etapa demarcada de forma singular. A juventude surge na sociedade moderna ocidental 

como um tempo a mais para a preparação para as complexas tarefas da sociedade. 

 Margulis e Urresti (1998) afirmam que jovens de classe média e alta têm 

oportunidade de estudar, de adiar seu ingresso nas responsabilidades da vida adulta: se 

casam e têm filhos mais tardiamente, gozam de um período de menor exigência, de um 

contexto social protetor que torna possível a emissão, durante períodos mais longos, dos 

sinais sociais do que geralmente se chama juventude.  

Entretanto, jovens dos setores populares teriam limitado suas possibilidades de 

acessar esse privilégio, a moratória social,
3
 pois geralmente devem ingressar cedo no 

mundo do trabalho e geralmente obtêm com menor idade obrigações familiares 

(casamento ou união precoce, segurado por filhos). Possivelmente a esta juventude o 

acesso à vida universitária é mais difícil, em face às restrições econômicas e 

educacionais que tornam mais distante a possibilidade de acesso ao ensino superior. O 

que não tira deles a condição de jovens e a tampouco a vivência do tempo livre. 

 A respeito do tempo livre, Brenner, Dayrell e Carrano (2008) declaram que, 

segundo a pesquisa Perfil da juventude brasileira, os jovens brasileiros costumam 

ocupá-lo sob variadas e diversas condições. Ao questionar os jovens sobre o que 

costumam fazer em suas horas livres, quando não estão estudando nem trabalhando, 

obteve-se como primeira opção de ocupação as atividades de lazer e entretenimento. As 

festas universitárias podem ser consideradas na categoria entretenimento, sendo um 

bom exemplo dos modos de ocupação do tempo livre de uma parcela da juventude, os 

universitários.  

 Sobre as festas, Bueno (2008) declara que, com sua capacidade de sustentar a 

vida social, o homem consegue proporcionar vivências que restauram o sentido de sua 

                                                        

3 A moratória social refere-se ao tempo permitido para a formação profissional e consequente ingresso no 

mercado de trabalho. 
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participação na sociedade e a construção de sua identidade. Segundo a autora, nas festas 

as pessoas se reúnem, estabelecem um clima de descontração e despreocupação e, além 

disso, a sociedade vê na festa uma fonte de energia e realização. Independente das 

características, dos significados e dos contextos, as festas representam importante 

espaço para o fortalecimento das relações sociais. Os momentos de lazer que a festa 

proporciona, independente de suas peculiaridades, têm um caráter participativo, e o 

convívio entre as pessoas possibilitado por ela aumenta e reforça os laços sociais. 

  Para Canton (2004), eventos (dos quais as festas fazem parte) refletem os 

momentos sociais, trazendo uma nova maneira de apreensão do tempo e a possibilidade 

de aquisição de novas linguagens. Ampliam as formas de entretenimento, de atividades 

lúdicas, propiciando uma integração social. 

 Eventos representam segundo a autora: 

 

O resgate do homem festivo, fantasioso, que redescobriu o prazer da 

celebração e da participação coletiva, substituindo todas as 

ferramentas, indumentárias do seu dia a dia de trabalho pelo prazer, 

para utilizar esse momento da fantasia e apresentar o que realmente 
gostaria de ser. O fato relevante é que, por vezes, ao 'se produzirem' 

para ir a um evento, possibilitam a si mesmas o direito à catarse, à 

liberação e a vivenciar outros papéis. (CANTON, p.86, 2004).  
 

Participar de um evento, de acordo com Canton (2002), representa romper com a 

vida habitual, passando de um estado mental ou social, para outro mais valorizado e 

vivido. Em momentos assim, é comum haver a expectativa do encontro, da chegada e 

reunião com o grupo e do que pode ser gerado no indivíduo após sua participação. Isso 

é um exemplo das chamadas atividades miméticas anteriormente discutidas. 

Considerando a amplitude da relação entre eventos e lazer, a autora afirma que 

as festas assumem um papel importante por representarem uma ação coletiva 

característica, com situações determinadas, e que transmitem uma ordem social 

momentânea. Ou seja, “implica uma determinada estrutura social; envolve uma clientela 

específica; aparece como uma interrupção do tempo social; articula-se em torno de um 

objeto focal; trata-se de uma produção social que pode gerar vários produtos.” 

(CANTON, p.87, 2004). 

Uma prática comum em determinados eventos é o consumo de drogas, 

especialmente as bebidas alcoólicas. Pinsky & Jundi (2008) consideram que a 
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publicidade de bebidas alcoólicas é um dos fatores motivadores do aumento do 

consumo de álcool, especialmente entre o público jovem. Segundo Bertolo e Romera 

(2011), é comum ver em comerciais de cerveja, pessoas bonitas, bem vestidas, se 

divertindo e demonstrando felicidade, já que as estratégias utilizadas pelos idealizadores 

desses comerciais apresentam uma estreita relação entre o consumo de bebidas 

alcoólicas e a vivência de momentos de lazer entre os jovens.  

Apoiadas em Tversky, as autoras Pinsky e Jundi (2008) relatam que estratégias 

utilizadas em propagandas costumam ser a combinação do consumo do seu produto, 

com uma série de imagens agradáveis, o que torna a mensagem alegre, bonita, 

engraçada.  

 Defendem ainda as autoras que o objetivo dessas propagandas é formar 

“memórias afetivas positivas”, necessárias em qualquer ação de tomada de decisão. As 

propagandas de álcool trabalham com essa estratégia, exatamente para que 

consumidores façam associação entre o consumo de álcool e a vivência de momentos 

prazerosos, principalmente quando estiverem em situações que recordem cenas 

semelhantes àquelas retratadas na propaganda. 

 A propaganda das bebidas alcoólicas é regida pela Lei n° 9.294, de 15 de julho 

de 1996, que restringe horário, local e conteúdo para as peças publicitárias. Entretanto, 

segundo Moreira Jr (2005) essas restrições não abrangem as cervejas, as bebidas mais 

consumidas pelo brasileiro, pois para os efeitos da lei, somente são consideradas 

bebidas alcoólicas aquelas com teor alcoólico superior a 13% e o teor da cerveja está 

entre 4 e 5%.  

 Para Carlini-Marlatt (2008, p.305) o principal alvo das indústrias de álcool é a 

“população jovem”, e sabendo que a juventude é heterogênea, são promovidas 

mensagens diferenciadas, são oferecidos produtos jovens com imagens diferentes, é 

reconhecida a necessidade de levar o jovem a sério, mas utilizando-se de humor e 

irreverência. Existem ainda marcas de bebidas relacionadas ao “jovem trabalhador, ao 

jovem universitário de elite, ao público feminino, ao jovem irreverente e inconformista, 

ao jovem sexualmente agressivo, ao jovem sexualmente confuso". 

 O álcool é uma droga lícita, que recebe estímulo ao seu consumo e é socialmente 

aceita, de acordo com Oliveira, Romera e Marcellino (2011). Segundo os autores, 

considera-se que bebidas alcoólicas têm caráter socializante, e isso significa que, 
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pessoas com dificuldades de relacionamento ou interação podem, em alguns casos, 

consumir bebidas alcoólicas para facilitar esse processo. Em baladas é comum encontrar 

jovens bebendo para se sentirem desinibidos e conseguirem se divertir. 

Do mesmo modo que nas propagandas televisivas, os argumentos contidos nos 

cartazes publicitários de festas também têm servido para influenciar o consumo de 

álcool. De acordo com Musse (2008), o ambiente da universidade é festivo, e seus 

murais geralmente estão repletos de cartazes de propagandas de festas universitárias. 

Ela ainda comenta sobre os conteúdos desses cartazes, que além de divulgarem 

as festas, fazem referência ao álcool, promovendo uma aprovação e apologia para seu 

consumo, muitas vezes demasiado. 

 Para Moreira Jr (2005, p.4) “o próprio ambiente cultural condiciona as 

estratégias de controle social do uso do álcool, definindo a forma, o como e o momento 

de beber, priorizando os espaços e as situações adequadas.” Novamente as festas 

universitárias representam um exemplo para ilustrar o tema proposto para a discussão, 

inclusive sobre o consumo excessivo. 

 Floripes (2008, p.22) considera que o “beber exacerbado” é o que mais gera 

prejuízos, dentre eles “os acidentes, gravidez indesejada, doenças sexualmente 

transmissíveis, queda no rendimento escolar, envolvimento em brigas e estupros, 

podendo o bebedor ser o agente causador ou a vítima”. Observa-se assim que as 

consequências do uso abusivo não são sofridas somente por quem o faz, de forma 

direta, mas pode também atingir, de forma indireta, outras pessoas. Com a realização de 

uma avaliação de alunos universitários que exerciam um uso abusivo de álcool, em 

comparação com alunos não adeptos dessa prática, julgada como “de risco”, Floripes 

(2008) constatou que entre os universitários, se embriagar é uma ocorrência habitual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Realizada uma busca por anúncios e divulgações de festas, foram separados 15 

cartazes impressos e 37 cartazes virtuais, totalizando 52 documentos. 

A partir de observação e análise dos anúncios das festas, foi possível extrair 

dados consideráveis sobre a questão da oferta de álcool para o público.  

Como caracterização principal da análise foi observada a menção ou não a 

bebidas alcoólicas, e entre os 52 cartazes examinados, somente três não mencionavam. 
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Por tratar-se de número muito pequeno, optou-se por trabalhar com um universo de 49, 

estabelecidos como o objeto de análise da pesquisa. Esse descarte se deu depois de não 

constatada a menção a bebidas alcoólicas nos cartazes, e também pela presença de 

outras estratégias publicitárias para atrair o público, que não atendiam ao objetivo do 

presente estudo. 

A quantidade de cartazes com oferta de bebidas alcoólicas foi significativa e 

esses valores demonstram que a menção de bebidas na divulgação de eventos é comum, 

sendo muitas vezes utilizada como apelo publicitário para convencimento do público-

alvo, nesse caso, os jovens. 

A partir deste universo foi estabelecida uma caracterização, a partir do tipo de 

oferta de álcool presente nos documentos, posteriormente separadas em quatro 

modalidades: open bar, combo, preço promocional e dose dupla. Diversas formas de 

publicidade são usadas para convencimento do público alvo e a oferta de álcool passa a 

ser usada para atender aos vários gostos e interesses dos frequentadores. 

 As outras caracterizações da análise são: os tipos de bebidas alcoólicas presentes 

nos cartazes de festas, a censura de idade, as frases ou nomes de festas relacionados 

com bebidas alcoólicas ou com seu consumo, os tipos de festas divulgadas, os cursos 

envolvidos na organização da festa, a localização dos eventos e a frequência com que 

são promovidos. 

 A modalidade Open Bar, cuja principal característica é pagar somente pelo 

ingresso da festa, tendo direito ao consumo liberado de bebidas alcoólicas, foi 

constatada em 32 cartazes (65,3%), com diferentes classificações, sendo 27 cartazes 

oferecendo Open Bar para o público em geral, quatro oferecendo Open Bar para 

mulheres, um cartaz oferecendo Open Bar para o público da pista (um espaço liberado a 

todos do evento) e um mais restrito, somente ao público do camarote (limitado a 

convidados ou a quem paga preço diferenciado). 

 Na festa Open Bar supõe-se que o participante possa fazer um consumo 

excessivo, uma vez que, pelo valor da adesão à festa poderá beber uma dose ou 

inúmeras doses. Considerando a cultura de levar vantagem, pressupõe-se que o 

convidado desejará beber várias doses, tirando o maior proveito possível do valor 

desembolsado na compra do ingresso. 

Outra modalidade inclui uma promoção de combo, tipo de festa cuja adesão dá 
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direito à obtenção de um kit contendo destilados e energéticos (Vodca ou Rum + 

energéticos). As festas combo foram detectadas em sete cartazes (14,28%). De acordo 

com Ferreira, Mello e Oliveira (2004), ao longo dos anos notou-se uma rápida difusão 

da ingestão de bebidas alcoólicas combinadas com bebidas energéticas servidas em 

festas e baladas noturnas. Entretanto, é necessário entender o interesse do público em 

consumir essa combinação. 

Afirmam Ferreira, Mello e Oliveira (2004), que um dos motivos para o aumento 

desta combinação está na melhora do sabor obtida pela mistura, e isso pode estimular a 

ingestão de maiores quantidades de álcool. Os destilados são as bebidas alcoólicas mais 

utilizadas para consumo simultâneo com energéticos. 

 A venda de bebidas alcoólicas é uma prática comum em alguns eventos, mas 

para atrair o público, cinco cartazes de festas (10,2%) informam que algumas bebidas 

serão vendidas com valores abaixo da média do mercado. O preço promocional de 

bebidas alcoólicas é também uma estratégia de convencimento para o público participar 

das festas que, combinado ao baixo valor dos ingressos favorece um maior consumo de 

álcool e torna-se acessível a um maior número de pessoas. 

Outros quatro cartazes (8,16%) anunciam uma promoção de dose dupla de 

bebidas alcoólicas durante os eventos, representando outra forma de possibilitar o alto 

consumo de bebidas alcoólicas. A diversidade de modalidades de festas, pautadas na 

promoção e oferta de bebidas alcoólicas, denotam a apologia ao consumo excessivo de 

bebidas em festas e contextos de lazer, como anteriormente apontado por Musse (2008). 

 
fig1. 
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 Com relação às bebidas alcoólicas presentes nas festas, com dados representados 

no gráfico abaixo (figura 2), apresentam-se cerveja em 31 cartazes (63,26%), vodca em 

15 cartazes (30,61%), suco gummy
4
 em 14 cartazes (28,57%), rum em 12 cartazes 

(24,48%), canelinha
5
 em sete cartazes (14,28%), tequila em sete cartazes (14,28%), 

drinks em seis cartazes (12,24%), cachaça em quatro cartazes (8,16%), vinho em um 

cartaz (2,04%), chopp em um cartaz (2,04%), champanhe em um cartaz (2,04%), 

espumante em um cartaz (2,04%) e flamejante em um cartaz (2,04%). 

 
fig 2. 

 

A cerveja está presente na grande maioria dos cartazes, possivelmente por ser 

uma bebida bastante anunciada na mídia televisiva, conforme apontaram os estudos de 

Bertolo (2011) Pinsky e Jundi (2008) e Pinsky (2009). A permanência da propaganda de 

cerveja na televisão, quando todas as outras bebidas alcoólicas estão proibidas de fazer 

publicidade televisiva, é explicada por Moreira Jr (2005) que destaca que o fato de as 

cervejas apresentarem teor alcoólico de 4 e 5%, coloca-as numa faixa permitida para 

publicidade pois a legislação que regula a publicidade de bebidas restringe a propaganda 

de bebidas alcoólicas em determinados horários somente para aquelas cujo teor 

alcoólico esteja acima e 13%. 

 No Art. 243, da Lei 8.069/90 consta a seguinte proibição: “Vender, fornecer 

ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 

adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência 

                                                        

4 Mistura de suco, vodca e bala. 

5 Cachaça de canela. 
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física ou psíquica, ainda que por utilização indevida: Pena - detenção de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.
6
” Sendo assim, o 

consumo de bebidas alcoólicas é permitido somente para pessoas a partir dos 18 anos, já 

que, segundo Art. 2º da Lei 8.069/90 "considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 

anos de idade". 

 A censura de idade é um dado importante e considera-se que ela deve constar na 

maioria dos anúncios de festa, principalmente naqueles que oferecem bebidas 

alcoólicas. Entretanto, foi constatado que apenas 11 cartazes possuem a classificação 

etária de 18 anos para participar da festa (22,45%). Um dos folders analisados informa 

que a idade mínima é de 16 anos. 

Mesmo havendo uma lei que torna ilegal a venda e consumo de álcool para 

menores de 18 anos (Art. 243, da Lei 8.069/90), conforme anteriormente ressaltado, 

verificou-se que poucos cartazes determinam a classificação etária permitida para 

adesão às festas divulgadas.  Ainda que tal proibição não tivesse sido constatada nos 

folders de publicidade analisados, acredita-se que em tais eventos não haja a presença 

de menores de idade e, tampouco que estes consumam bebidas alcoólicas. Segundo 

Romano et al. (2007), ainda hoje imperam na sociedade os valores de aceitação do 

consumo de álcool por adolescentes e a violação da lei que proíbe a venda para 

menores. Para os pesquisadores acima mencionados a disponibilidade comercial de 

bebidas alcoólicas é um fator importante para o estímulo ao consumo por adolescentes. 

 Mais um dado importante consiste nas frases e nomes de eventos que se referem 

a bebidas alcoólicas ou ao ato de consumi-las. Foram destacados os seguintes: 

Uma adaptação do bordão de uma cerveja famosa: “Domingão... Recepção... 

Cervejão... Churrascão...". 

Utilização de nome de cerveja para caracterizar a festa: “a edição mais 

DEVASSA e mais gostosa”. 

Algumas frases estão diretamente relacionadas às características de cursos 

oferecidos na Universidade: 

 “Se o mar fosse cerveja...”. (Oceanografia) 

“Alcoonomia” (Álcool + Economia) 
                                                        

6 Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm#art6
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“Habeas Latas” (expressão do curso de Direito) 

“Chopada Eng. Mecânica” 

“SOS na enfermaria. Sua pressão vai subir”. 

“Projeto Tomar” (alteração do nome do Projeto Tamar, que cuida de tartarugas 

marinhas, para fazer referência ao ato de 'tomar' cerveja). 

 Outras fazem referência direta à presença da bebida alcoólica na festa: 

“Maior rock de bebida liberada do ES” 

“Venha para um dos maiores eventos OPEN BAR do País” 

“A maior festa de Bebida Liberada do Estado” 

“A maior festa open bar do ES” 

 “E muita breja gelada!” 

 “Calourada Chopp liberado!” 

“Cadê a birita?” 

 As frases e nomes de festas relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas 

apresentam-se como uma forma de chamar a atenção dos jovens, por seu formato 

descontraído e espirituoso, assim como as propagandas de bebidas alcoólicas que 

possuem características alegres, bonitas e engraçadas, conforme afirmação de Pinsky e 

Jundi (2008). Incluem-se nesse grupo os jovens universitários que, conforme se 

constatou, são organizadores da maioria das festas dirigidas para o público jovem, em 

geral das calouradas de diversos cursos. 

 Carlini-Marlatt (2008) afirma que a população jovem é o principal alvo da 

indústria do álcool e os anúncios de cartazes têm utilizado as bebidas alcoólicas para 

atrair este mesmo público, empregando a associação feita entre o consumo da bebida e a 

vivência de momentos de prazer já exposta por Pinky e Jundi (2008). 

 O apelo publicitário, utilizando as bebidas alcoólicas para atrair o público aos 

eventos, comprova a afirmação feita por Romera (2008) de que o início do consumo de 

drogas costuma começar em momentos de lazer, e a presença ilimitada de bebida 

alcoólica nos eventos favorece o consumo e estimula seu início. Inclusive, assim como 

alegam Oliveira, Romera e Marcellino (2011), o caráter socializante do álcool leva 

indivíduos ao consumo, a fim de facilitar processos de interação e também de diversão. 

 Com relação ao tipo de festa divulgada, dos 49 cartazes analisados, 30 

apresentavam anúncios de calouradas (61,22%) cujo objetivo é recepcionar, de forma 
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festiva, os alunos recém-ingressos na Universidade. Os 11 cartazes restantes são 

referentes à publicidade de outras festas universitárias (22,45%), organizadas por alunos 

universitários com objetivos como arrecadar dinheiro para eventos maiores, como a 

própria calourada e/ou formatura, ou apenas promover momentos de diversão e 

entretenimento. Os outros oito são de outros tipos de festas (16,33%), realizadas por 

empresas de eventos, em locais privados como boates e casas noturnas. Ambos 

deixando o apelo da bebida alcoólica em destaque. 

 Foi feita uma seleção dos cursos universitários divulgados nos cartazes, por 

estarem envolvidos em organizações de festas universitárias (calouradas ou outras), 

porém seus nomes serão apenas citados. Dentre os cursos organizadores destacam-se 

Administração, Biologia, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Educação Física, 

Economia, Enfermagem, Engenharia, Física, Letras, Matemática, Medicina, 

Odontologia, Oceanografia, Química e também o Centro de Ciências Agrárias, 

observando-se aqui que o apelo à bebida passa por estudantes de todas as áreas do 

conhecimento indistintamente. 

 Além dos cursos universitários, outros destaques foram feitos, como as 

Calouradas Unificadas (três cartazes – 6,12%) que são organizadas e destinadas a  

recepcionar festivamente os alunos de todos os cursos da faculdade ou universidade. 

três festas organizadas por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

mas que o curso do qual fazem parte, não é discriminado no cartaz (6,12%) e uma festa 

organizada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) de uma faculdade (2,04%).  

 Nota-se que em ambas as festas há relação de universitários, tanto na 

participação quanto na organização do evento, corroborando advertência de Musse 

(2008) que afirma haver na Universidade um clima festivo, que se evidencia com a 

presença de grande número de cartazes publicitários de festas nos murais. 

 Com relação à localização geográfica, dos 49 eventos observou-se que 37 

aconteceram na capital do Estado (75,51%), nove em outras cidades da região 

metropolitana (18,37%) e três no interior do Estado (6,12%). Cabe aqui ressaltar que 14 

festas ocorreram no interior da Universidade (28,57%), conforme a figura 4: 
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fig 4 
 

A resolução administrativa nº 36/87 da Universidade Federal do Espírito Santo 

resolve em seu artigo 1º que: 

 

É vedado o uso de bebidas alcoólicas, de qualquer natureza, inclusive 

cerveja, chope e assemelhados, no âmbito da UFES, sendo, 

terminantemente, proibida a existência, venda ou fornecimento de tais 
produtos nas cantinas, lanchonetes ou bares instalados nos CAMPI 

Universitário. 

 

A resolução mencionada é parte do regimento interno da instituição, que tem 

autonomia disciplinar administrativa, e foi deliberada pelo Conselho Universitário da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Foi constatado que, à revelia da lei, muitas 

festas ocorrem no interior da UFES e que todas possuem oferta de bebidas alcoólicas, e 

observa-se que a prática continua sendo frequente e sem nenhuma preocupação por 

parte dos organizadores e dos frequentadores dos eventos. 

As festas que recebem público jovem costumam acontecer com certa frequência, 

representando uma prática de lazer habitual. A análise dos cartazes recolhidos 

demonstra que algumas têm um dia da semana fixo (todo domingo, por exemplo), e 

outras, como as calouradas, acontecem a cada semestre, quando entram novos alunos 

nas instituições superiores. Com a quantidade de cursos que promovem tal evento, 

supõe-se que são muitas as festas das quais os universitários podem participar em um 

ano. 
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Os jovens usufruem as festas buscando prazer e satisfação pessoal que o lazer 

costuma proporcionar, conforme afirma Gutierrez (2001), e sem o autocontrole muitas 

vezes exigido em outras áreas da vida consideradas rotineiras, assim como declaram 

Elias e Dunning (1992). A busca por liberdade e prazer hedonista, tão almejados nas 

situações de lazer por alguns grupos de jovens, é prometido na publicidade de festas 

divulgadas no intramuro da universidade, incentivando e promovendo o consumo de 

bebidas alcoólicas, conforme destacam estudos de Romera (2008), Bertolo (2011), 

Romera e Reis (2009), Pinsky (2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo analisou os cartazes de publicidade de festas para o publico 

universitário e constatou o alto número de festas direcionadas ao público jovem, e 

principalmente o apelo publicitário pautado na oferta de bebidas alcoólicas, 

incentivando o consumo e o exagero, ratificando a tendência do beber exacerbado. 

O paralelo feito entre o consumo de bebidas alcoólicas, o divertimento e o prazer 

também foi observado, corroborando a relação feita entre a ingestão de álcool e o lazer, 

cada vez mais comum nos cenários de lazer e na publicidade.  

A estreita relação que a publicidade estabeleceu entre viver o lazer e consumir 

bebidas é fortalecida nos folders analisados, que apresentam como principais 

argumentos de convencimento para adesão à festa, as promoções de bebidas e a 

vantagem em consumir muito.  

As políticas públicas de prevenção ao consumo precoce de bebidas alcoólicas, 

bem como a percepção de jovens e adolescentes a esse respeito, representam um tema a 

ser analisado de maneira mais aprofundada e requer esforços de diferentes áreas do 

conhecimento. Os resultados aqui apresentados sugerem a realização de outros estudos, 

buscando novos dados, avaliando as consequências das festas e seus impactos sobre a 

vida do universitário, de modo específico, e da sociedade, de modo geral. 
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