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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo descrever a personalidade de indivíduos dependentes 
de álcool em seus distintos períodos de abstinência, analisou-se os dados que remetem 
diferenças no que se refere à personalidade dessas pessoas. O alcoolismo já é uma 
preocupação de saúde pública no Brasil e em outros países, pois as drogas, em especial o 
álcool, estão presentes na vida e cotidiano de várias famílias, no mínimo um de seus membros 
usou ou já experimentou alguma droga lícita, como o tabaco e o álcool. Pode-se inferir que 
além das drogas outros problemas podem comprometer a vida do indivíduo e de toda 
população, os transtornos mentais e de personalidade podem ser contribuintes para uma pré-
disposição ao uso do álcool, como também o seu uso pode gerar um outro transtorno físico ou 
psíquico. Os participantes que participaram desta pesquisa foram vinte e três dependentes de 
álcool, divididos em onze pessoas abstinentes até um ano e doze pessoas abstinentes há dez 
ou mais anos. Todos foram submetidos ao Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister - TPC que 
se caracteriza como uma técnica projetiva que visa investigar aspectos psicodinâmicos da 
personalidade, com base nas relações que podem ser interpretadas a partir do uso das as 
cores, seu manejo e seu simbolismo no desenvolvimento da tarefa de construir pirâmides 
coloridas. Os resultados foram cotados e analisados de acordo com as especificações técnicas 
no manual do instrumento e foram comparados às informações da amostra normativa para a 
referida população, com vistas à descrição de um perfil característico dos dependentes. 
Observou-se que não houve diferenças significativas quanto à personalidade e comportamento 
dos dois grupos analisados, o que revela que o tempo de abstinência não influencia os traços 
de personalidade nesse grupo pesquisado. Em relação ao uso das cores, tem-se: maior 
incidência para o uso da cor vermelha em valores rebaixados (60,9%), revelando a hipótese de 
labilidade estrutural, enfraquecimento da possibilidade de descarga emocional, de realização 
ou de retraimento defensivo como fuga do mundo exterior; maior incidência da utilização da cor 
marrom em valores rebaixados (52,2%), acusando falta de energia, menor resistência e baixa 
produtividade; maior incidência da inclusão da cor violeta em valores rebaixados (47,9%), 
ressaltando certa negação dos impulsos e da ansiedade decorrente da intolerância a suportar 
tais estados, o que certamente dificultaria a elaboração dos conflitos e comprometeria o 
equilíbrio da personalidade. Na interpretação do TPC, as cores que foram utilizadas podem ser 
agrupadas em grupos para interpretação de aspectos específicos da personalidade, 
denominados de Síndromes, em relação a esse conjunto de dados, tem-se que na síndrome de 
Normalidade maior incidência em valores rebaixados (100%), remetendo à baixa capacidade 
de manter uma conduta normal e adaptada, decorrente de certa desestabilidade e desequilíbrio 
emocional; já a Síndrome Estímulo apresenta-se maior incidência em valores rebaixados 
(95,6%), acusando baixa capacidade de extroversão e a de contato afetivo e social; 
caracteriza-se a Síndrome Fria por maior incidência em valores rebaixados (100%), apontando 
instabilidade emocional, social e afetiva; apresenta-se na Síndrome Dinamismo maior 
incidência em valores rebaixados (73,9%), ressaltando baixo aparecimento da trilogia “ação-
realização-produtividade”, como a característica de perseverança e obstinação, receptividade e 
elaboração de contatos adaptados e objetivos. Os dois grupos sugerem necessidades afetivas 
e sociais, como fortalecimento dos estados de equilíbrio quanto às ansiedades e impulsos que 
o estado de abstinência do álcool presume. A inconstante descarga emocional e labilidade 
estrutural demonstram a produção de dissociações do pensamento, ora satisfeitos, ora 
insuficientes. Os dados aqui expostos referem-se à amostra investigada e não permitem 
generalizações, para isso outras investigações são necessárias para que seja possível traçar 
um perfil específico das pessoas em abstinência do álcool. 


