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“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. 

Não tem o raquitismo exaustivo dos 

mestiços neurastênicos do litoral.” 

 

Euclides da Cunha – Os Sertões 
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RESUMO 

 

O sertão e os sertanejos rurais tem sua história marcada por uma luta 
constante pela sobrevivência em um ambiente marcado por dificuldades, tornando-
se necessário atentar para quais fatores de risco e determinantes de saúde são 
relevantes para a saúde no meio rural, principalmente acerca de um fenômeno 
frequentemente percebido em áreas sertanejas rurais que é o uso abusivo de álcool. 
Destaca-se o imperativo de se perceber o fenômeno do consumo de álcool dentro 
do contexto sociocultural, sinalizando para a diversidade e as múltiplas 
representações da bebida e do beber sendo a realização de pesquisas sobre 
representações sociais ingredientes indispensáveis para a melhor compreensão 
dessa sociedade. Esta é uma pesquisa exploratória, de caráter quantitativo e 
qualitativo (mista), fundamentado na abordagem estrutural das representações 
sociais. Objetivou-se analisar as representações sociais dos sertanejos rurais do 
submédio do São Francisco acerca do uso de bebida alcoólica. O estudo foi 
realizado em dois contextos da zona rural dos municípios de Petrolina - PE 
(Izacolândia e Km 25) e Juazeiro – BA (Itamotinga e Juremal). Os participantes da 
pesquisa foram 95 pessoas entre homens e mulheres, usuários e não usuários de 
bebida alcoólica, que residiam nas comunidades a mais de 5 anos. Os dados das 
entrevistas foram analisados pelo software IRAMUTEQ, e os do questionário com 
apoio do Excel. Os resultados apontam que para os sertanejos as principais causas 
para consumir são o prazer e situações em que há necessidade de escapar e fugir 
de problemas e conflitos domésticos. O usuário de bebidas está suscetível a 
consequências financeiras negativas e os conflitos familiares, mas o consumo para 
divertimento, festas e eventos familiares, de forma moderada, é bem quisto 
socialmente. Há prejuízos (perdas) sofridos pelos bêbados (usuários abusivos), mas 
também enaltecem a bebida e do bebedor por conta do prazer e pela diversão. 
Apontam para um maior consumo entre jovens, e a mulher aparece dentro de 
contextualizações ainda machistas, mas prevalece a ideia de que homens e 
mulheres (jovens) já bebem iguais. O bar é o principal espaço de utilização de 
bebida, e são apontados outros como clubes, praças, festas, banho de rio. Algumas 
conotações negativas estão também associadas ao bar, por ser um espaço de 
interação e de potencial conflito (brigas). Acerca do tratamento, representam que a 
forma adequada é abster-se (abstinência), sendo que as clínicas de recuperação, a 
internação e a medicação são os dispositivos mais resolutivos neste sentido. Os 
sertanejos possuem acesso aos meios de comunicação em massa, e apontam que 
estas orientam e informam, mas as recomendações não são seguidas. Há uma forte 
influencia do discurso dos pares e comunitários no que tange a assertividade e 
aceitação de informações a serem seguidas. É necessária uma abordagem 
interdisciplinar para compreensão do fenômeno e produção de estratégias. 
 

Palavras-chave: Sertão, Sertanejo, Representações Sociais, Bebida Alcoólica, 

Rural. 
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ABSTRACT 

 

The sertão and sertanejos has a history marked by a constant struggle for 
survival in an environment marked by difficulties, making it necessary to consider 
which risk factors and determinants of health are relevant to health in rural areas, 
mainly about a phenomenon often seen in sertão areas that is the abuse of alcohol. 
Stands out the imperative to realize the phenomenon of alcohol consumption within 
the sociocultural context, signaling to the diversity and multiple representations of 
drink and conducting research on social representations indispensable ingredients 
for better understanding of this society. This is an exploratory research, quantitative 
and qualitative (mixed) character, based on the structural approach to social 
representations. The study was conducted in two contexts of rural towns of Petrolina 
- PE (Izacolândia and Km 25) and Juazeiro - BA (Itamotinga and Juremal). The 
subjects consisted of 95 persons between men and women, users and nonusers of 
alcohol, who resided in communities with more than five years. Interview data were 
analyzed by IRAMUTEQ software, and the questionnaire by Excel. The results show 
that the main causes are pleased to consume and situations where there is a need to 
escape and run away from problems and domestic conflicts. The user of drinks are 
susceptible to negative financial consequences and family conflicts, but consumption 
for entertainment, parties and family events, in moderation, is well liked socially. 
There are losses suffered by drunks (abusers), but also exalt the drink and drinker on 
account of pleasure and fun. Point to a higher consumption among young people, 
and the woman appears inside sexist contextualizations yet, but the idea that men 
and women (young people) have equal precedence drink. The bar is the main use of 
beverage space, and are considered as other clubs, parks, festivals, river bathing. 
Some negative connotations are also attached to the bar, as a space for interaction 
and potential conflict (fights). About the treatment, which represent the proper way is 
(abstinence) refrain, with clinical recovery, hospitalization and medication are the 
most resolute devices in this direction. Sertanejos have access to the means of mass 
communication, and show that these guide and inform, but the recommendations are 
not followed. There is a strong influence of peer and community discourse regarding 
assertiveness and acceptance of information to follow. An interdisciplinary approach 
to understanding the phenomenon and production strategies is needed. 
 

 

Key-words: Sertão, Sertanejos, Social Representations, Alcohol, Rural. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O sertão e os Sertanejos. 

O sertão e os sertanejos tem sua história marcada por uma luta constante 

pela sobrevivência em um ambiente marcado por dificuldades. O clima semiárido, a 

falta de chuvas, e a vegetação rica da caatinga caracterizam este espaço brasileiro. 

Chacon (2007, pg. 31) expõe que estas especificidades postas construíram uma 

cultura que resiste a todas as dificuldades, uma cultura de resistência e 

solidariedade, que permite o sertanejo superar as adversidades, especialmente 

aquelas ligadas a sua própria organização social e a sua relação com o meio 

ambiente.  

No sertão do São Francisco, caracterizado pela presença do Rio São 

Francisco cortando suas veredas, existem grandes projetos agrícolas, 

principalmente aqueles ligados ao desenvolvimento da fruticultura irrigada no 

Submédio São Francisco, região que compreende Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e o 

entorno destes municípios. Filho (2005, pg. 89) analisa que “os benefícios 

proporcionados por esse potencial agrícola continuam limitados a um reduzido grupo 

social local e o espetáculo do crescimento só tem lugar para uns poucos dentro do 

sertão rural do submédio do São Francisco”.  

A rápida difusão da cultura urbana e dos meios eletrônicos no sertão, como a 

televisão e internet, disseminaram uma grande quantidade de informações e modos 

de vida que não representam este lugar, criando novos desejos e anseios em uma 

população que foi deixada de lado historicamente no plano das políticas públicas 

(CHACON, 2007, pg. 32). A cultura sertaneja, assim, tem se transformado e 

adquirido características urbanas antes inexistentes, ao passo que peculiaridades 

históricas, tradições e formas de viver são esquecidas ou substituídas. Novas formas 

de pensar o sertão passam a prezar pela convivência sustentável com as 

características socioambientais, investindo em participação, autonomia e 

responsabilidade sertaneja (CHACON, 2007, pg. 35).  

Lima (2005, pg. 89) destaca a nova lógica de tratamento conferida ao 

ambiente rural, onde há uma crítica às teorias que o colocam como um espaço 

unicamente agrícola, do campo, da natureza.  Assim, o rural não é mais palco 
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apenas de atividade primárias, e sua presença não o define, apesar de ainda 

contribuir com grande importância. A revalorização da ruralidade como uma maneira 

de viver diferenciada dos grandes centros metropolitanos, acaba por impulsionar 

uma série de atividades não agrícolas em áreas rurais. Pensar o sertão rural a partir 

de uma lógica agrícola/agrária nos moldes extensivos, irrigados, e de mecanização 

agrícola é aceitar que esta estrutura pode até gerar riquezas, mas não distribuiu 

renda nem propicia desenvolvimento direto aos sertanejos. 

Para Kayser (1990) apud Wanderley (2000, pg. 88) a ruralidade é um modo 

peculiar de utilização do espaço e de vida social, e é necessário compreender suas 

adjacências para estuda-lo, das especificidades e das representações deste espaço 

rural, entendido como espaço físico (território e símbolos), lugar onde se vive (modo 

de vida e identidade) e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania). 

Ressalta-se que, ao falar deste sertanejo rural, estamos abrangendo agricultores 

familiares, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, além da diversidade interna a cada 

grupo.  

Izique (2012, pg.204) considera a atual possibilidade de uma redefinição de 

identidades entre o rural e o urbano, devendo-se atentar para uma dinâmica que 

inclui uma diversidade de sistemas simbólicos coexistentes e nem sempre 

concorrentes. Há no rural brasileiro ainda muito do atraso, por razões em parte 

históricas, e a falta de desenvolvimento rural na grande maioria das regiões do país 

se deve fundamentalmente à falta de desenvolvimento das atividades não agrícolas 

(SILVA, 2001. Pg. 37). 

Alguns autores (ABRAMOVAY, 2006; FLORES, 2003) pensam os espaços 

(urbano e rural) a partir da lógica de “Território”, buscando romper com enfoques 

setoriais, integrar as diversas atividades e espaços. A instituição dos Territórios 

indica uma tendência à descentralização política; na qual as ações no âmbito da 

saúde, agricultura, infraestrutura e educação passam a ser integradas no 

planejamento e na gestão territorial. Nesta perspectiva, as ações em torno da 

Educação do Campo passam a ter um lugar no território instituído, favorecendo o 

fortalecimento de algumas experiências consolidadas, assim como a emergência de 

outras. Território, segundo Souza (1995, pg. 78) é fundamentalmente um espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Um território pode ser 

entendido como a projeção de relações sociais no espaço, o resultado das 
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articulações entre os atores sociais locais, que reconhecem uma identidade comum, 

que criam uma teia de forças, de relações sociais e de poder, o que acaba por definir 

um limite com base na alteridade. 

 

 

1.2 O consumo de álcool e substâncias psicoativas (SPA) 

Mais importante que se a ruralidade pode, por si só, é atentar para quais 

fatores de risco e determinantes de saúde são relevantes para a saúde no meio 

rural. Lourenço (2010, pg. 143) aponta que apesar de não ser possível falar em uma 

saúde rural em geral, podem-se discutir os determinantes de saúde que diversas 

áreas rurais podem ter em comum. Atentando para os determinantes em prevenção 

e promoção da saúde, podemos afirmar, por exemplo, que na maioria das zonas 

rurais o acesso a serviços de saúde é limitado e a densidade de profissionais de 

saúde disponíveis é menor, o que pode influenciar o perfil de saúde das populações.  

Famílias rurais que vivem com menos de dois salários mínimos mensais e 

possuem os maiores índices de mortalidade infantil, de incidência de endemias, de 

insalubridade e de analfabetismo, caracterizando uma situação de pobreza 

decorrente das restrições ao acesso aos bens e serviços indispensáveis à vida 

(BRASIL, 2004, pg. 7). Várias reformas sociais foram baseadas no princípio de que o 

Estado era responsável pelo bem-estar do povo e que estava investido da 

autoridade de interferir nas liberdades individual e econômica a fim de promover 

bem-estar. O SUS, teoricamente universal, é seletivo na prática, em grande parte 

pelas contingências geradas pelo modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. 

Vidal e Cunha (2010, pg. 7) comentam que entre as poucas desvantagens em 

viver no campo estão à falta de oportunidades de emprego, de continuar os estudos, 

o difícil acesso de bens de serviços e consumo e a falta de espaços formais de lazer. 

Esta ideia é reforçada em um estudo realizado por Alves (2010, pg. 135) com uma 

população rural, destacando-se que para esta população, o campo e o bar são os 

locais fundamentais de lazer. No campo, especialmente nos finais de semana há a 

possibilidade de assistir aos jogos e no bar de jogar sinuca e em ambos os casos, 

conversar com os amigos constitui-se no fator central. Tais aspectos culturais estão 

fortemente associados a um fenômeno frequentemente percebido em áreas 

sertanejas rurais na atualidade: o uso abusivo de álcool e sua dependência, 
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principalmente entre jovens (ALVES, 2010, pg. 140). Em outro estudo com grupos 

de assentamentos rurais, Oliveira (2002, pg. 165) destaca que o uso do álcool 

também esta associado à falta de perspectivas profissionais, pessoais, de espaços 

de lazer, e de ociosidade, sendo a bebida colocada como uma forma de fuga dos 

problemas diários e aspirações não alcançadas. 

Oliveira (2002) realizou um estudo em assentamentos rurais acerca do 

consumo de álcool. Neste estudo, trouxe ao debate a questão do alcoolismo, 

concluindo que este é frequente em diversas comunidades, como em 

assentamentos rurais e é extremamente danoso para o cotidiano das famílias que 

sofrem com esse problema, provocando desestruturação de laços sociais e 

familiares.  Por outro lado, a pesquisa mostrou que para quem faz uso da bebida em 

excesso, muitas vezes o faz, para se vir livre da realidade e esquecer-se da 

condição em que vive e por isso beber seria a forma de esconder-se da realidade 

(OLIVEIRA, 2002, pg. 165). 

Em relação ao uso abusivo, a prevalência de dependentes de álcool no Brasil 

é maior para o sexo masculino. Segundo dados do Centro Brasileiro de Informações 

sobre Droga (CEBRID, 2014), para cada seis pessoas do sexo masculino que fazem 

uso de álcool, uma fica dependente e entre as mulheres, esta proporção é dez para 

uma.  Dados obtidos pelo SUPERA, CREAD e SENAD (2007) corroboram que o 

número de homens usuários e dependentes do álcool no Brasil é maior que a 

quantidade de mulheres. Percebe-se também, através do Inquérito Domiciliar sobre 

Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não 

Transmissíveis (2002-2003) que o grande destaque relacionado ao uso abusivo de 

drogas no Brasil é o álcool.  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde cerca de 2 
bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas no mundo. O uso 
abusivo do álcool é responsável por 3,2% de todas as mortes e por 
4% de todos os anos perdidos de vida útil. Na América Latina, cerca 
de 16% dos anos de vida útil perdidos estão relacionados ao uso 
abusivo dessa substância. Este índice é quatro vezes maior do que a 
média mundial e torna o problema da prevenção e do tratamento dos 
transtornos associados ao consumo de álcool um grande problema 
de saúde pública (BRASIL, 2008, pg. 41). 
 

Muito se diz acerca do prejuízo acarretado pelo uso de bebidas alcoólicas, 

colocando seu uso como algo necessariamente prejudicial. A “dependência” do 

álcool é abordada primordialmente de forma biomédica (focando em aspectos 
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físicos), caracterizando-a como um fenômeno universal e apontando o uso abusivo 

como uma doença de causas e sintomas semelhantes para todas as pessoas do 

planeta, mesmo em diferentes culturas. Souza e seus colaboradores (2005) 

enfatizam, no entanto, a importância de relativizar este conceito, visto que diversas 

culturas têm demonstrado padrões e hábitos de beber bastante específicos. 

Existem diferentes formas de se olhar a questão do consumo de álcool, 

demonstrando os vários significados do beber em diferentes povos do mundo, visto 

que, por exemplo, em alguns contextos a presença do álcool e seu consumo estão 

tão imbricados culturalmente que lhe é concedida uma cidadania. De forma geral, 

apesar dos efeitos negativos do uso abusivo do álcool, imagina-lo em sua total 

ausência em nossas vidas é algo difícil (OSIATYNSKA, 2004, pg. 37). 

Destaca-se, neste sentido, o imperativo de se perceber o fenômeno do 

consumo de álcool dentro do contexto sociocultural, sinalizando para a diversidade e 

as múltiplas representações da bebida e do beber para as diferentes culturas, assim 

como as diferentes causas do consumo, sua intensidade e estilos de beber. Em 

determinadas culturas o álcool é consumido como alimento, enquanto que em outros 

é tido como sagrado, a embriaguez pode ser considerada como um estado religioso 

enquanto que em outros grupos é um grande desconforto.  

Sobre o tema, Delgado et. al. (2004, pg. 128) apontam que uma postura 

repressiva em relação ao consumo de álcool, além de equivocada, seria mais grave 

que a passividade diante dos problemas acarretados pelo seu uso abusivo. Estes 

autores apontam que uma pequena parcela da população não faz uso de álcool, que 

esta prática é milenar em várias culturas, que pode ser consumido de modo não 

prejudicial, apesar dos casos nocivos a saúde.  

São poucos os trabalhos que discutem o consumo de bebida alcoólica fora do 

contexto urbano e em sua maioria, destinam-se a compreensão do fenômeno em 

assentamentos rurais e comunidades indígenas. Coimbra e seus colaboradores 

(2005) debruçaram-se sobre o consumo de bebidas destiladas dentro da tribo 

indígena Kaingáng, descrevendo e discutindo os fatores que estão relacionados a 

esta prática e propondo ações para o cuidado com os indígenas que fazem uso 

prejudicial. Neste mesmo sentido, Oliveira (2012) expôs sua experiência em trabalho 

com assentados na região de Brasília – DF, apontando que o consumo de bebidas 

neste contexto, mesmo com a venda controlada pelo INCRA, tem se mostrado uma 
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problemática a ser observada com atenção, destacando que há um alto consumo de 

bebida alcoólica como mecanismo de fuga da situação de vulnerabilidade e falta de 

perspectiva de vida para o grupo. 

Um fator de destaque relacionado ao consumo de álcool, dentro do contexto 

do sertanejo rural, é a tentativa de corresponder sócio culturalmente a um ideal 

masculino, descrito por Sen (2000) como envolver-se em atividades perigosas e 

violentas, resistir aos sintomas de doenças e ao autocuidado. Estima-se que 6 a 

15% da população que demanda cuidados primários de saúde fazem uso abusivo ou 

são dependentes do álcool, prevalência que aumenta para 15% a 61% nos 

pacientes que procuram clínicas ou hospitais especializados. Apenas um terço 

desses pacientes, entretanto, tem seu problema de “alcoolismo” detectado pelo 

médico (BARROS, 2008, pg. 260).  

 

 

1.3 As Representações Sociais. 

Sabe-se que o álcool quando consumido em pequenas doses pode trazer 

benefícios à saúde, podendo diminuir a incidência e mortalidade por doenças como 

o infarto do miocárdio e isquemia cerebral (MORAES e LOCATELLI, 2010, pg. 12), 

entretanto, o consumo abusivo está associado a inúmeras consequências sociais e 

para a saúde, que podem superar os benefícios. Discutir sobre a prevenção ao uso 

de risco e dependência de drogas evoca muito mais que conhecer somente os 

aspectos farmacológicos dos psicoativos ou novas estratégias e técnicas 

pedagógicas, pois ao lidar com o fenômeno do uso de drogas somos convocados a 

pensar sobre nós mesmos, sobre o ser humano e o mundo em que vivemos 

(GOMES, 2011, pg. 21) fazendo-se necessárias reflexões acerca de como se 

constroem e são reforçadas as representações sobre o consumo de álcool dos 

sertanejos rurais. No Brasil, a política nacional de promoção da saúde imprime forte 

ênfase nas ações educativas e na veiculação de informações sobre os danos do uso 

abusivo do álcool e propõe iniciativas para a restrição de acesso a bebidas 

alcoólicas pelos segmentos vulneráveis (BARROS, 2008, pg. 260). 

É de fundamental importância, ao se trabalhar com qualquer grupo em 

relação a aspectos de sua saúde, como o consumo de álcool, compreender os 

espaços vividos e as transformações que ocorrem nele e através dele perpassa a 
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análise da perspectiva do indivíduo nos lugares e os vínculos emocionais que ligam 

as pessoas ao lugar onde vivem (BRANDÃO, 2007; SEVALHO, 1993). A não 

consideração desta hipótese leva à utilização, nas práticas em saúde, de estratégias 

ligadas à ideia de que a apreensão de saber instituído sempre leva à aquisição de 

novos comportamos e práticas.  

Gazzinelli et. al. (2005, pg. 201) afirmam que a partir desta lógica, 

comportamentos inadequados do ponto de vista da promoção da saúde são, então, 

explicados como decorrentes de um déficit cognitivo e cultural, cuja superação pode 

se dar por meio de informações científicas e saberes provenientes do exterior. Nesta 

perspectiva equivocada, o princípio de se educar para saúde e para o ambiente 

partem da hipótese de que vários problemas de saúde são resultantes da precária 

situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas corretivas ou 

educativas. Trabalhos educativos em saúde que não se preocupam em levantar as 

noções que os sujeitos têm sobre determinado fenômeno são vistos como 

ultrapassados e equivocados. Gazzinelli et. al. (2005, pg. 202) exemplificam ainda 

com o estudo de Uchoa et. al. em Minas Gerais, concluindo que ações que partem 

dessa premissa não têm sido efetivas para a transformação do saber ou para 

desenvolvimento de um comportamento preventivo em populações da área rural. 

Não apenas para a saúde, mas, de uma maneira mais ampla, para a 

sociedade do conhecimento, a abordagem e a realização de pesquisas sobre 

representações sociais podem ser consideradas ingredientes indispensáveis para a 

melhor compreensão dessa sociedade. Franco (2004) aponta que por esta razão 

atribuímos-lhe uma virtude preditiva, uma vez que, segundo o que um indivíduo diz, 

não apenas podemos inferir suas concepções de mundo, como também podemos 

deduzir sua “orientação para a ação”. Isso conduz à percepção das representações 

sociais como importantes indicadores que se refletem na prática cotidiana. 

Para entender as construções a respeito do consumo de álcool e elaborar 

projetos de intervenções, tanto em populações rurais ou urbanas, necessita-se que 

sejam consideradas as representações sociais elaboradas dentro do contexto que 

trazem marcas de caráter religioso, do divino, do medo, da culpabilidade (SEVALHO, 

1993), entendendo-o como um aspecto cultural. Justifica-se ainda que, são poucos 

os estudos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas no nordeste, e mais 

especificamente em relação ao uso entre sertanejos. Os dados e estudos mais 
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disponíveis retratam o consumo de álcool no Brasil e nas principais capitais 

brasileiras, omitindo dados das especificidades regionais.  

Segundo Santos et al. (2005, pg. 58) o estudo das Representações Sociais, 

iniciado com Serge Moscovici, trouxe um instrumento de suma importância para o 

conhecimento dos saberes do senso comum como modelos e formas de aquisição 

de conhecimento sobre os objetos e experiências da realidade cotidiana dos sujeitos 

em comunidade. Para Moscovici (1978) as Representações Sociais concernem aos 

conteúdos do pensamento cotidiano e ao estoque de ideias que dão coerência às 

nossas crenças religiosas, ideias políticas e às conexões que criamos.  

O estudo de uma representação social pressupõe investigar o que pensam os 

indivíduos acerca de um determinado objeto (a natureza ou o próprio conteúdo da 

representação) e que funções o conteúdo de uma representação assume no 

universo cognitivo e social dos indivíduos. Ao nos debruçarmos sobre a teoria das 

representações sociais passaremos a enfocar a forma quais são os processos ou 

mecanismos psicológicos e sociais que possibilitam a construção ou a gênese deste 

conteúdo. Ogata et al. (2008, pg. 173) comenta que os estudos das representações 

sociais têm tido papel importante na área da saúde, por preocupar-se com a 

subjetividade do cotidiano e com as relações que a permeiam. As representações 

sociais de saúde/doença permitem expor as concepções individuais, do grupo e de 

sua relação com o mundo social. Ela reflete sobre como os indivíduos, os grupos, os 

sujeitos sociais, constroem seu conhecimento a partir da sua inscrição social, 

cultural etc., por um lado, e por outro, como a sociedade se dá a conhecer e constrói 

esse conhecimento com os indivíduos (ARRUDA, 2002). 

Em suma, segundo Moscovici (2009), para compreendermos como o 

pensamento pode ser considerado como ambiente, é preciso entender que o que 

percebemos e imaginamos não são nada mais além de ideias. Isso quer dizer que, 

ao colocarmos um símbolo convencional na realidade e também prescrevendo com 

a tradição, memórias, costumes e conteúdos culturais, passamos a transformar tais 

ideias como se fossem materiais. Nesse sentido as representações sociais não 

somente interferem na nossa forma de pensar, mas no nosso próprio ambiente 

(social e cultural). 

Estudos em Representações Sociais para a compreensão dos sentidos da 

realidade vivida pelos sujeitos são comuns na literatura acadêmica. Em 2010, Vidal e 
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Cunha abordaram as representações sociais e as percepções dos jovens entre 17 e 

18 sobre o espaço rural que vivem (região do Sertão de Cima, Município de 

Jaguariaíva - PR). Apontaram que para estes sujeitos a compreensão é de que são 

excluídos e marginalizados no que diz respeito aos serviços públicos e estrutura do 

contexto urbano, mas apesar disto não desejam sair do campo. Ainda neste sentido, 

em 2006, Araújo et. al. em pesquisa intitulada “O idoso nas instituições 

gerontológicas: um estudo na perspectiva das representações sociais” pesquisaram 

as representações sociais de velhice entre 50 idosos institucionalizados, e 

apontaram que dentre estes as representações sociais da velhice caminham numa 

conotação negativa e comumente associada a questões de doença. 

Com o desenvolvimento tecnológico informático e a crescente aceitação da 

comunidade científica internacional de softwares estatísticos, o pesquisador tem tido 

várias alternativas para análise de dados em pesquisas sobre Representações 

Sociais. Existe uma série de programas computacionais que auxiliam na análise 

estatística de dados textuais ou linguísticos, tornando possível ao pesquisador uma 

ampliação da sua amostra em estudos qualitativos. Ao mesmo tempo, o uso de 

softwares garante uma economia de tempo no processo de análise, que se realizado 

de forma tradicional duraria dias ou semanas (AZEVEDO et. al, 2013, pg. 2). 

Dentre as análises possíveis, destaca-se a Análise Textual, um tipo de análise 

de dados que se debruça sobre material verbal transcrito (textos escritos, 

entrevistas, documentos, redações etc.). E mostram-se extremamente relevantes 

nos estudos referentes ao conteúdo simbólico de sujeitos ou grupos acerca dos 

fenômenos, pois são compostos essencialmente pela linguagem (CAMARGO e 

JUSTO, 2013, pg. 2). A análise de dados oriundos de textos é uma proposta de 

superação da antiga dicotomia entre quantitativo e qualitativo na análise de dados, 

na medida em que torna possível a quantificação e utilização de cálculos estatísticos 

sobre dados qualitativos, como textos (CAMARGO E JUSTO, 2013, pg. 2). Assim, 

em pesquisas em que se busca compreender conteúdos e representações, a 

Análise Textual torna possível tanto quantificar como inferir sobre a determinação 

das classes, sendo estas definidas por meio da frequência e ocorrência das 

palavras, realizando uma categorização tal qual a análise de conteúdo clássica 

(AZEVEDO et. al, 2013, pg. 2). 
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O emprego de softwares de análises textuais em pesquisas para análise de 

Representações Sociais é comum e frequente na literatura acadêmica. Shimizu e 

Lima (2009) analisaram as representações sociais das gestantes acerca da 

gestação e a atenção recebida na consulta de enfermagem do pré-natal. Realizaram 

entrevistas com 15 gestantes em um Centro de Saúde de Brasília-DF, e analisaram 

os dados com o auxílio do software ALCEST. O software apontou três eixos 

temáticos, sendo o primeiro denominado “a vivência da gravidez”; um segundo eixo 

denominado “as orientações recebidas sobre a gravidez”; e o terceiro “os cuidados 

com o bebê”. O estudo constatou que as gestantes apresentam representações 

positivas da consulta de enfermagem do pré-natal, principalmente por conta das 

boas relações de comunicação entre a enfermeira e a gestante.  

Ainda neste sentido, em 2013, Silva et. al. investigaram como a hipertensão 

arterial é tratada nas reportagens de uma revista de grande circulação no Brasil. 

Através de pesquisa em acervo digital, reportagens entre 1980 e 2012 onde a 

palavra “hipertensão” foi citada foram selecionadas. Optou-se pelo software 

IRAMUTEQ para a realização da análise textual, e este apontou cinco classes de 

conteúdo relacionadas ao tema, divididas entre um bloco de conteúdos direcionados 

ao tratamento e controle da hipertensão e outro bloco com elementos de caráter 

prioritariamente informativo, vinculados ao contexto epidemiológico, consequências 

da doença, relação com outros quadros patológicos e fatores de risco para a 

hipertensão arterial. Verificou-se que houve um aumento de conteúdos informativos 

e descritivos sobre a doença com o passar dos anos e ressaltaram a importância da 

mídia na difusão de informações absorvidas pelos grupos sociais. 

 A pesquisa sobre representações sociais pode ser considerada um 

ingrediente fundamental para entendimento do funcionamento dos grupos e dos 

comportamentos das pessoas, pois se tratam de elementos simbólicos expressados 

pelos homens, através de gestos ou palavras. Através da linguagem escrita ou oral, 

as pessoas expressam o que pensam e como compreendem determinada situação, 

elaboram opiniões e formulam expectativas em relação a fatos e objetos. Estes 

processos são construídos socialmente e estão relacionadas ao contexto nos quais 

estes indivíduos compartilham seus símbolos linguísticos. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Analisar as representações sociais dos sertanejos rurais do submédio do São 

Francisco acerca do uso de bebida alcoólica. 

 

2.2. Específicos 

 

Identificar a trajetória de construção de sentido no processo de desvelamento 

da Representação Social do uso de bebidas alcóolicas; 

Identificar as opções, práticas e espaços de uso de bebida alcoólica do 

cotidiano do sertanejo rural;  

Analisar as relações entre as representações sociais sobre o uso de bebida 

alcoólica e a organização social e simbólica desta comunidade; 

Relacionar o movimento da construção da representação social acerca do uso 

de álcool, com a proposta de uma saúde dialógica, no singular da cultura sertaneja; 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

a. Natureza da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter quantitativo e qualitativo 

(mista), fundamentado na abordagem estrutural das representações sociais. A 

pesquisa exploratória tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se 

apresenta, pressupondo que o comportamento humano é melhor compreendido no 

contexto social onde ocorre (PIOVESAN E TEMPORINI, 1995). 

O procedimento de método misto se adequa a necessidade de reunir tanto 

dados quantitativos quanto dados qualitativos em um estudo, ampliando a discussão 

da necessidade de uma pesquisa explorar e ao mesmo tempo explicar o fenômeno 

estudado. Para atingir os objetivos propostos e visando integrar e ampliar as 

contribuições teórico-metodológicas de cada uma dessas abordagens, esta pesquisa 

utiliza a Estratégia de Triangulação Concomitante (CRESWELL, 2007, pg. 219), 

utilizando-se dos dois métodos, mas privilegiando o qualitativo, em uma tentativa de 

fazer uma corroboração ou validação cruzada, utilizando-os de forma concomitante 

como forma de compensar pontos fracos inerentes a um método com os pontos 

fortes de outro método. 

A investigação tem como fundamento teórico-metodológico a abordagem 

estrutural das representações sociais definida por Abric (1998), como uma 

abordagem que compreende uma representação social como uma organização, uma 

estrutura que é atravessada por diferentes dimensões. 

 

b. Aspectos éticos 

Respeitou-se a Resolução 466/2012 CNS/MS, que define as questões éticas 

para pesquisas envolvendo seres humanos. A participação dos sujeitos foi de forma 

voluntária, mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, após receber as informações sobre os objetivos da pesquisa e a 

garantia de sigilo sobre a fonte de informação. O projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIVASF para avaliação e aprovado pelo mesmo, estando 

registrado sob o protocolo nº 0002/200813 do CEDEP/UNIVASF. 
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c. Campo de estudo 

O estudo foi realizado nos municípios de Petrolina - PE e Juazeiro - BA, polos 

do Sertão do submédio São Francisco, na região do semiárido nordestino. 

Trabalhou-se com duas áreas da zona rural de Petrolina (Izacolândia e Km 25) e 

duas áreas da zona rural de Juazeiro (Itamotinga e Juremal). A escolha das 

comunidades foi feita de acordo com a disponibilidade/facilidade de transporte do 

pesquisador, a possível existência de populações com as características sertanejas 

rurais, e a presença de serviços de saúde (Unidades Básicas de Saúde) atuando na 

cobertura sanitária do local. 

 

d. Participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa consistiram em homens e mulheres, usuários e 

não usuários de bebida alcoólica, que residiam nas comunidades supracitadas a 

mais de 5 anos. Os critérios de inclusão no estudo foram: possuir mais de 18 anos, e 

estar presente no domicílio ou unidade de saúde no momento da visita destinada à 

entrevista. Os critérios de exclusão de participação no estudo foram: a incapacidade 

de responder as perguntas da entrevista por conta de incapacidade física (mudez, 

surdez, etc.) ou cognitiva (retardos, transtornos, etc) ou devido à incapacidade 

aparente para expressar sua opinião por meio da fala por estar sobre o efeito de 

qualquer substância psicoativa (incluindo o álcool). 

 Foram entrevistados 95 sujeitos, dos quais 47 eram do sexo feminino e 48 do 

sexo masculino, havendo um equilíbrio quantitativo entre os gêneros. Tal fenômeno 

não foi intencionalmente calculado pelo pesquisador, tendo em vista que a escolha 

amostral foi por conveniência. A média de idade entre os respondentes foi de 39 

anos. Vale destacar que dos 48 homens respondentes, 45 já haviam bebido alguma 

vez na vida, enquanto que das 47 mulheres apenas 34 já o haviam feito. 

 No quesito religião, 51 sujeitos respondentes se declaram católicos e 23 

evangélicos, sendo os demais sem religião ou não responderam. Dos 51 católicos, 

40 já fizeram uso de bebida alcoólica alguma vez na vida, e dentre os 23 

evangélicos, 20 já o fizeram. 

Dos entrevistados, 72% não trabalhavam (68 sujeitos), 38% (37 sujeitos) não 

praticavam atividades físicas. Dos respondentes, 83% já consumiram bebida 

alcoólica alguma vez na vida (79 sujeitos), 47% já consumiram bebidas alcoólicas 
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nos últimos 12 meses (45 sujeitos), 56% já ficou bêbado alguma vez na vida (54 

sujeitos). Acerca das consequências relacionadas ao uso de bebidas, 17% dos 

sujeitos alegaram já ter tido algum problema de saúde proveniente do consumo de 

bebidas (17 sujeitos), 15% afirmaram já ter sofrido acidente sob o efeito de álcool 

(14 sujeitos) e 32% já brigou em situações que envolviam bebidas (30 sujeitos). Por 

fim, 89% dos sujeitos responderam conhecer alguém que tem problemas com o 

consumo de bebidas alcoólicas (85 sujeitos) e 46% disseram já ter tido acesso a 

educação em saúde (palestras, informativos, etc.) acerca do uso de bebidas (44 

sujeitos).  

 

e. Instrumento da pesquisa 

Foi aplicado um roteiro semiestruturado contendo 15 questões abertas, e um 

questionário objetivo contendo 15 questões. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas na íntegra. Os instrumentos foram previamente testados 

com a sua aplicação em uma pequena amostra de 05 sujeitos de Izacolândia 

(população em estudo), permitindo a correção de erros e a obtenção de informações 

complementares para o melhor entendimentos dos instrumentos. Não houve 

necessidade de mudanças significativas após a validação. 

 

f. Amostragem 

A quantidade final de sujeitos entrevistados foi definida por meio da 

“Amostragem por Saturação” (FONTANELLA et. al., 2008), princípio que preconiza 

a continuidade de entrevistas até que as informações comecem a se repetir 

continuamente como se estivessem saturadas as respostas possíveis. Este método 

é típico de pesquisas qualitativas, cuja representatividade estatística da amostra 

não se faz tão relevante em relação a quem é entrevistado (FONTANELLA et al, 

2008). Assim, obteve-se ao final da coleta 95 entrevistas, sendo 18 sujeitos de 

Izacolândia, 31 sujeitos de Itamotinga, 19 de Juremal e 27 do Maria Tereza (Km 

25). 

 

g. Coleta dos dados  

A coleta dos dados foi realizada nos domicílios dos sujeitos ou na Unidade de 

Saúde da Família de referência da comunidade, em um local reservado que garantia 
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o sigilo das informações. A coleta aconteceu entre os meses de Outubro de 2013 e 

Fevereiro de 2014 e contou com a colaboração de 3 estudantes da UNIVASF, que 

foram devidamente instruídos e treinados para a atividade. A coleta se dividiu em 

duas etapas: fase de observação e aproximação, e fase de coleta de dados.  

 

1ª etapa da coleta – Fase de observação e aproximação 

A primeira etapa da pesquisa foi constituída por uma observação de campo e 

aproximação com os sujeitos onde seriam realizadas as entrevistas, nas 

comunidades citadas. Eram observadas in loco e discutidos com alguns profissionais 

da equipe de saúde e comunitários os melhores horários para a visita de coleta, 

locais e formas de abordagem. Mesmo com este cuidado e com o cumprimento do 

esclarecimento ético da pesquisa durante a abordagem antes de cada entrevista, 

foram notificadas algumas negativas pontuais em participar, por parte de sujeitos 

que alegaram medo de se complicar com a Previdência Social, INCRA, Programa 

Bolsa Família, alegando que os dados coletados poderiam prejudica-los neste 

sentido. 

 

2ª etapa – Fase de coleta de dados 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas breves (média de 15 minutos) 

objetivando coletar a informação da representação, com 15 questões abertas, dando 

possibilidade de respostas amplas, obtenção dos discursos e a interação com os 

sujeitos da pesquisa em torno do objeto de estudo, buscando apreender as 

representações sociais sobre o uso de bebidas alcoólicas. Por fim e 

sequencialmente, foi aplicado nos mesmos sujeitos um questionário com 15 

questões objetivas, relacionadas a aspectos socioeconômicos do sujeito e com 

informações mais diretivas acerca do uso de álcool. 

 

h. Tratamento dos dados  

Todo o material da entrevista coletado foi transcrito na íntegra no programa 

Word em um computador. Em seguida, para possibilitar a análise, o material foi 

preparado para processamento em softwares de análises lexicais de conteúdo. Este 

processo foi realizado nos meses de Março e Abril do ano de 2014. 
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Os dados das entrevistas foram preparados para análise do software 

IRAMUTEQ através da produção de “Corpus”, que são bancos de dados de texto 

passíveis de análise pelo programa. Para tanto, o material textual transcrito das 

entrevistas foi submetido a uma leitura flutuante e definido em 5 agrupamentos. O 

primeiro foi denominado “Motivos para uso de álcool” e conteve as respostas de 

cada sujeito para as questões 1 (Por que as pessoas usam bebidas alcoólicas?), 3 

(Quando as pessoas costumam beber?), 4 (Existe alguma ocasião em que o 

consumo de bebida é maior?) e 9 (Por que as pessoas se tornam viciadas em 

bebida?). O segundo foi denominado “Sentidos para o uso de álcool” e conteve as 

respostas para as questões 2 (Qual sua opinião para o consumo de bebidas 

alcóolicas?), 7 (Quais as bebidas mais consumidas em sua comunidade?), 11 ( 

Existem pontos positivos em beber? Quais?) e 12 (Existem pontos negativos em 

beber? Quais?). O terceiro foi denominado de “Público Consumidor” e conteve as 

respostas para as questões 5 (Quem bebe mais: o jovem, o adulto ou o idoso? Por 

que?) e 6 (Quem bebe mais: a mulher ou o homem? Por que?). O quarto foi 

denominado “Espaços e Práticas de Uso” e conteve as repostas para a questão 8 

(Onde as pessoas costumam beber?). O quinto e último agrupamento foi nomeado 

de “Práticas de Cuidado” e conteve as respostas dos sujeitos para as questões 10 

(O que pode ser feito com quem se torna viciado em bebida?), 13 (Você já recebeu 

alguma informação educativa sobre o uso de bebidas? Como foi?), 14 (Como você 

costuma se informar acerca do que acontece em sua cidade e no mundo?) e 15 

(Você costuma utilizar a unidade de saúde da sua comunidade? Quando?).  

O material coletado, por ser extenso e volumoso, requereu a flutuação como 

um artifício para definir as variáveis na preparação do corpus, assim como para 

compreendê-los nos resultados gerados. A criação de dimensões de conteúdo antes 

da análise do IRAMUTEQ foi realizado para evitar que as categorias apontadas pelo 

software fossem justamente as ideias centrais de cada questão indagada aos 

sujeitos. Se o banco fosse processado todo de uma só vez (sem as dimensões de 

ideias), a tendência é que fossem identificadas 15 classes, referentes às 15 

questões realizadas, com as respostas para cada questão caracterizando o corpo de 

cada uma das classes.  

Para cada uma das 5 dimensões foi criado um Corpus”, agrupando as 

respostas de um mesmo individuo num único arquivo, de forma separada, por “linhas 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

 

 

28 

de comando”. Cada agrupamento de respostas por sujeito recebe uma linha de 

comando, que é escrita da seguinte forma: quatro asteriscos, um espaço simples, 

um asterisco, a variável, um espaço simples, um asterisco, a próxima variável e 

assim sucessivamente (Ex: **** *suj_01 *sexo_m *Idade_49 *relig_não *trab_sim...). 

O texto segue logo abaixo das linhas de comando, sem parágrafos, sem justificar, e 

tomando cuidado em relação a uniformidade (evitar sinônimos) e supressão de 

hifens, aspas, exclamação, entre outros. 

Ressalta-se que a maior demanda de trabalho e de tempo foi referente à 

preparação das entrevistas e transcrição para os arquivos dos Corpus, exigidos para  

processamento no IRAMUTEQ, revertendo-se em novas e sucessivas flutuações no 

texto e no material in natura. 

 

i. Análise dos dados  

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados de acordo com o método 

da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Este método de análise foi escolhido 

devido ao seu caráter focal na comunicação como ponto inicial para estudos acerca 

de um determinado objeto de pesquisa. O método permite a sistematização e 

categorização a partir do discurso do sujeito, do qual se obtém o material para 

reflexão sobre as significações e símbolos utilizados na expressão de informações 

sobre uma temática específica (SANTOS et al., 2005). No intuito de compreender a 

variedade de temas ocorrentes em um conjunto de textos, ao passo que avalia a 

frequência destes neste conjunto, a Análise de Conteúdo aponta a elaboração de 

grupos de ocorrência de elementos de significados aproximados numa comparação 

entre os elementos do Corpus (palavras ou sentenças), permitindo assim a formação 

de categorias mais gerais de conteúdo (NASCIMENTO & MENANDRO, 2006). 

A Análise de Conteúdo pode ser potencializada a partir da informatização e 

uso de softwares. Estes não substituem o trabalho do pesquisador, mas podem ser 

viáveis em algumas das etapas, como na análise estatística dos resultados ou 

operações de categorização (BARDIN, 2011, pg. 174). Bardin (2011, pg. 175) 

destaca ainda que “o computador não pode fazer tudo, necessitando de operações 

prévias, geralmente uma preparação do material verbal e uma grande previsão das 

regras de codificação”. A informatização da análise permite ainda uma maior rapidez 

e um acréscimo de rigor na investigação. 
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Os dados das entrevistas, após transcrição, agrupamento em categorias e 

preparação do Corpus, foram analisados pelo software gratuito IRAMUTEQ. Este 

programa de base informacional algorítmica, de origem francesa, permite distintas 

formas de análise de dados textuais, desde as mais simples como a lexical básica 

(cálculo de frequência de palavras), até análises multivariadas (classificação 

hierárquica descendente, análises de similitude). Camargo e Justo (2013) apontam 

que este software organiza a classificação do vocabulário de maneira simples, de 

fácil compreensão e com clareza, quando comparado aos demais softwares 

semelhantes. A base algorítmica do IRAMUTEQ é o teste Qui Quadrado. Este é um 

teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas 

variáveis nominais e avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas. É um 

teste não paramétrico e o princípio básico deste método é comparar proporções, isto 

é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para 

certo evento.  

 Optou-se dentro das possibilidades ofertadas pelo IRAMUTEQ, pelo método 

da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que classifica os segmentos de 

texto através de seus vocabulários e estes são divididos e classificados com base na 

frequência das formas reduzidas (lematizadas). Esta análise tem por objetivo 

alcançar classes de UCE (Unidade de Contexto Elementar) com vocabulário 

semelhante entre si, e ao mesmo tempo, diferente das UCE das outras classes.  

Uma UCE é definida segundo critérios de tamanho do texto (número de 

palavras analisadas) e pontuação. É um segmento do texto, o menor fragmento com 

sentido.  É a partir do pertencimento das palavras de um texto a uma UCE, que o 

programa vai estabelecer as matrizes a partir das quais será efetuado o trabalho de 

classificação (NASCIMENTO e MENANDRO, 2006).  

Os dados foram tratados em outra possibilidade para apresentação dos 

resultados do IRAMUTEQ, por meio de uma Análise Fatorial de Correspondência 

(AFC) feita a partir da CHD e que representa num plano cartesiano as diferentes 

palavras e variáveis associadas a cada uma das classes. A interface possibilita que 

se recuperem, no material original, os segmentos de texto associados a cada classe, 

momento em que se obtém o contexto das palavras estatisticamente significativas, 

possibilitando uma análise mais qualitativa dos dados. Nascimento e Menandro 

(2006) definem a AFC como um cruzamento entre o vocabulário (considerando a 
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frequência de incidência de palavras) e as classes, gerando uma representação 

gráfica em plano cartesiano, na qual são vistas as oposições entre classes ou 

formas.  

O material gerado pelo IRAMUTEQ foi submetido, portanto, a uma Análise de 

Conteúdo, que também identifica a pluralidade temática presente num conjunto de 

textos, e pondera a frequência desses temas no conjunto, avaliando e denominando 

a constituição de agrupamentos de elementos de significados mais próximos, 

viabilizando a formação de categorias de conteúdo. De fato, os procedimentos 

realizados pelo software inferem acerca do conteúdo do material, o que não elimina 

a necessidade de uma análise humana. Sobre o assunto, Nascimento e Menandro 

(2006) apontam que os softwares realizam Análises de Conteúdo, mas esta não 

finda, por si só, a necessidade de se compreender e apontar Redes de Conteúdo 

dentro do material gerado. Os dados coletados através do questionário foram 

tabulados no Excel e subsidiaram a análise qualitativa dos dados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MOTIVOS PARA USO DO ÁLCOOL 

 

 Figura 01: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) gerada 
pelo IRAMUTEQ para a dimensão 1, denominada Motivos para uso do álcool. 

 

 

   

A análise dos resultados da dimensão 1, denominada “Motivos para uso do 

Álcool”, constituída pelo corpus de 95 unidades de contexto inicial (u.c.i.) ou 

entrevistas, e processados pelo software IRAMUTEQ, reconheceu 304 segmentos 

de textos, dos quais 240 eram analisáveis (75,66% do material). O Corpus foi 

dividido assim em 240 unidades de contexto elementar (u.c.e.), contendo 1256 

palavras, formas ou vocábulos distintos no total. É válido salientar que as 1256 

palavras analisáveis ocorreram 10.201 vezes no Corpus. 

 A partir do conteúdo total, o IRAMUTEQ dividiu o material discursivo da 

dimensão “Motivos para uso do Álcool” em dois grandes blocos, conforme 

demonstra o dendograma acima (figura 1), sendo estes dois blocos principais 

denominados pelo pesquisador à partir de seu conteúdo como: “Questionamentos 

sobre os motivos” e “Causas para o uso”. O dendograma demonstra ainda que o 

bloco “Causas para o uso” foi subdividido em dois blocos, sendo estes denominados 

“Contextos de uso” e “Prazer”. O bloco “Contexto de uso” foi também dividido pelo 

programa em outros dois blocos denominados “Dificuldades de Negociação” e 
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“Momentos de negociação e socialização”. Por fim, o bloco “Dificuldades de 

negociação” foi subdividido em outros dois blocos, sendo um destes novamente 

subdividido em outros dois, formando duas classes que serão abordadas a seguir.  

 Obteve-se ao final da análise do agrupamento 1 a existência de 6 classes, 

denominadas como: Classe 1 – “Final de semana”;   classe 2 – “Questionamentos”, 

classe 3 – “Conflitos Domésticos”, classe 4 – “Desejo individual de beber”, classe 5 – 

“Escapismo” e classe 6 – “Prazer”. As classes 4 e 3 apresentam significados 

comuns, assim como estas duas apresentam relação direta com a classe 5, 

formando quando somadas o bloco “Dificuldades de Negociação”. É representada 

pelo software também na figura, a relação entre este bloco “Dificuldades de 

Negociação” (classes 3, 4 e 5) com a classe 1 (Final de semana), formatando (a 

relação entre as classes) o bloco denominado “Contextos de uso”. Este bloco 

“Contextos de uso” (classes 3, 4, 5 e 1) apresenta relação com a classe 6, 

formatando o bloco denominado “Causas para o uso”. A classe 2, que caracteriza o 

bloco “Questionamentos”, apresenta pouca ou nenhuma relação com as demais 

classes (o que não significa ideias antagônicas). Ressalta-se, que os sentidos e 

ideias específicas justificam a separação entre as distintas classes, assim como as 

denominações referidas a cada uma. 

Nota-se também, no dendograma da figura 01, cada classe com uma 

numeração que lhe foi atribuída (de 1 a 6), seguida da porcentagem de UCE’s de 

cada uma delas. Segue logo abaixo o valor numérico de U.C.E.’s dentro do total das 

240 analisáveis. Nota-se que a Classe 6 (Prazer) foi a mais representativa com 

23,04% das UCE’s, mas não muito distante da porcentagem das demais (classe 1 

com 17,39%, classe 2 com 13,48%, classe 3 com 13,48%, classe 4 com 16,09% e 

classe 5 com 16,52%). 

O dendograma da figura 01 mostra também as formas reduzidas mais 

freqüentes que formaram cada uma das classes, com o X² (Qui quadrado) de 

associação à sua respectiva Classe. Pode-se notar, por exemplo, que a forma 

reduzida “Final de Sema.”, com X² 39,63 está mais fortemente ligada à Classe 1 do 

que a forma reduzida “sei”, com X² 26.37 à Classe 3. É válido ressaltar que cada 

classe possui um nome/tema, dado pelo pesquisador, após a analise das listagens 

de formas reduzidas e das UCE características de cada Classe. 
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 As repostas dos sertanejos rurais do submédio do São Francisco para os 

motivos para o uso de álcool apresentam-se inicialmente em forma de 

“Questionamentos” (Classe 2). Esta classe foi composta por 31 UCE’s das 230 

analisáveis, e os principais elementos que se associaram mais fortemente a essa 

classe foram: Você (2 32.38), Meu (2 28.64), Sabe (2 26.90), Ele (2 25.05), Anos 

(2 20.79), Foi (2 19.51), entre outras. As ideias mais representativas da classe 

apresentam-se no discurso do sujeito número 39, e nos sujeitos de 41 anos de 

idade. Ressalta-se que as ideias dessa classe possuem pouca ou nenhuma relação 

com as demais. 

 As falas relacionadas a Classe 2 apontam o fato dos sujeitos refletirem acerca 

do consumo de bebidas, se questionando e tentando compreender o que mantem 

este hábito no contexto em questão. Apresentam um momento de reflexão: “acredito 

que não, isso eu queria saber, não tenho resposta não, é uma pergunta que eu faço 

para mim mesma e não acho resposta, por que as pessoas ficam viciadas... queria 

muito saber essa pergunta, mas não sei” (sujeito 20). 

A classe 2 ainda aponta avaliações dos sertanejos acerca do impacto da 

bebida no contexto familiar, expondo este fator como um dos motivos para 

preocupar-se e questionar-se acerca do seu uso, ou seja, a responsabilidade em 

relação a família parece ser um fator de reflexão e limitação a beber. Parece haver 

uma ponderação acerca do exemplo negativo dos bebedores para seus filhos ou 

familiares, e é apontada uma repreensão desta prática pela família, como ilustram as 

falas: “então, é como eu estou dizendo. Eu tenho um filho com 15 anos, eu não 

quero trazer problema pra dentro de minha casa porque aí já é um problema que 

você vai trazer pra dentro de sua casa, né” (sujeito 39); “e ainda bebi escondido do 

meu pai. Quando ele soube que eu tinha bebido, com bem uns 8 dias, eu não 

apanhei muito por causa da minha mãe, porque mãe é uma mãe. Mas ele brigou 

muito” (sujeito 02). 

O fato de fazer uso de bebidas alcoólicas é posto como um exemplo negativo 

para os filhos, como uma influência para que no futuro o mesmo também venha a 

consumi-la. Os pais, neste sentido, assumem grande responsabilidade diante das 

escolhas dos filhos, afinal de contas são deles os principais “padrões” de 

comportamento dentro do processo de socialização dos mesmos, mas destaca-se 

que a construção da identidade de qualquer ser não depende exclusivamente de 
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uma fonte. Seria imprudente afirmar que tal conduta determinaria a escolha; mais 

prudente seria compreendê-la como um processo cultural, com grande influencia 

familiar, pois o consumo de álcool é obtido culturalmente por meio de inserção em 

grupos, influência da mídia e propagandas, como uma saída para sofrimentos, 

comemorações, confraternizações, entre outras ocasiões. 

É muito comum na abordagem dos pais em relação aos seus filhos, no que 

tange o tema droga, a pedagogia do terror, afirmando que o consumo é ruim, 

prejudicial, é errado e deve ser evitado, ao passo que frequentemente esses 

mesmos pais fazem o consumo na presença dos filhos, em contextos de 

socialização e prazer, cometendo muitas vezes excessos no consumo. Tal fato 

torna-se incoerente e aponta para uma total hipocrisia dos cuidadores ao utilizarem o 

famoso lema do “faça o que eu digo, mas não o que eu faço”. Mesmo que os pais 

não façam uso de bebidas, será muito provável que os filhos observem por meio do 

convívio com outros bebedores (que não são poucos) os efeitos e contextos da 

bebida, e concluam que o uso não é tão ruim, tão perigoso e que também irá trazer 

vantagens (dentro de aspecto cultural). Como argumentos para essa proposta 

repressiva, moralista e sensacionalista, tenta-se chocar, amedrontar e alarmar a 

sociedade e usuários, mas nenhuma repercussão positiva tem sido obtida com tais 

posturas (RIBEIRO, 2001, pg. 61). 

As abordagens repressivas reconhecidamente e historicamente fracassadas 

levam a uma nova concepção de prevenção, que se baseia na educação em saúde 

e em abordagens interdisciplinares, nas quais as várias áreas do conhecimento 

(como a psicologia, sociologia, enfermagem, medicina, etc.) apostariam em atuações 

de autonomia e controle do sujeito em relação aos fatores de risco (já que estes 

aumentaram com as proibições) e na responsabilidade dos usuários (RIBEIRO, 

2001, pg 62). Assim, as intervenções mais assertivas apontam para o caminho do 

diálogo aberto, destacando as vantagens e desvantagens, os riscos e fatores de 

proteção, assim como as formas de procurar ajuda em caso de uso abusivo. 

Ainda acerca do tema, o usuário de álcool pode não reconhecer sua 

vulnerabilidade em determinadas situações, expondo-se a contextos de risco. Surge 

aqui o espaço para citar a importância da família, que pode auxilia-lo neste sentido, 

no âmbito de evitar, por exemplo, os locais e formas de consumo com alto risco e 

criar estratégias que reduzam o dano ao usuário. Neste sentido, o intuito não é de 
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fiscalização, mas de chamá-lo (o usuário) à reflexão, sendo esta uma perspectiva de 

desmistificação da culpabilidade do usuário de bebidas alcoólicas para o campo da 

responsabilidade. Malta et al (2011) corrobora com esta ideia ao pontuar que a 

participação, convivência e a harmonia familiar, assim como a vivencia de atividades 

conjuntas, exercem efeito protetor na prevenção de uso abusivo de álcool e drogas. 

 Na classe 2 percebe-se também uma avaliação temporal dos sujeitos 

entrevistados ao se questionarem, remetendo-se a experiências passadas, 

momentos iniciais de consumo de bebidas, de uso recreativo ou abusivo.  As 

avaliações temporais apresentam uma ideia negativa diante da escolha por provar, 

arrependimento relacionado ao consumo e prejuízos neste sentido, como 

demonstram as falas:  

“e quando eu vim experimentar cachaça foi naquele tempo aqui, e 
também não foi muito tempo não. Vi que não dava certo 
e então eu bebi uma vez só, e não bebi mais nunca” (sujeito 02);  
 
“se a pessoa puder desviar desse tipo de coisa, melhor seria. O 
importante é você trazer aquela criatura no estudo, nessa parte 
que conheço eu tenho vários colegas, inclusive eu tenho um primo 
que ele não vem bem legal da memória, sabe” (sujeito 39). 
 

 O álcool é compreendido pelos sertanejos, nesta dimensão, como algo que 

acarreta em perdas, principalmente no que tange a fatores corpóreos e psicológicos. 

Acerca dos efeitos e prejuízos relacionados ao consumo de bebida alcoólica, sabe-

se que esta afeta tanto aspectos biológicos quanto cognitivos. Chacon (2013) aponta 

que o álcool pode ocasionar euforia, desinibição, danos na memória, perda de 

controle motor, sedação, e seu consumo esta relacionado à prevalência de câncer. A 

autora afirma ainda que: 

O álcool é uma droga psicotrópica, isto é, uma droga que atua no 
Sistema Nervoso Central (SNC), causando modificações fisiológicas 
e comportamentais, podendo desencadear dependência. O álcool 
possui efeitos neurológicos e psicológicos tanto a curto (uso agudo) 
quanto a longo prazo (CHACON, 2013, pg. 11). 

 

 É importante destacar que nem todo uso é prejudicial e nem todo usuário é 

“viciado”, pois assim como qualquer outra substância (ou droga), o álcool pode ser 

utilizado como um “remédio” ou como um “veneno”. Se utilizados de forma abusiva, 

remédios, alimentos, ou mesmo a água poderão vir a ter efeitos indesejados. A 

avaliação depende não apenas da frequência ou episódios de uso, mas dos 

contextos, das consequências do uso, do controle do usuário, e de vários fatores 
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que tornam o fenômeno complexo. O arrependimento dos usuários após o uso 

apresenta-se atrelado a forte caracterização negativa dada pelas intervenções em 

saúde e da mídia, posto que o usuário de álcool (independente da forma de 

consumo) é tratado como um ser irresponsável, que ocasiona acidentes, mortes e 

problemas. Diante deste estigma, dificilmente algum sujeito não apontaria 

arrependimento por estar “errando” ou “pecando”, suprimindo nesta dimensão 

representativa os prazeres ou benefícios também associados ao consumo. 

 As representações dos sertanejos rurais entrevistados para os motivos para o 

uso de álcool, apresentam-se para além dos “Questionamentos” da Classe 2. No 

outro bloco de respostas (classes) apresentadas pelo IRAMUTEQ, observa-se que 

os sertanejos tentam apontar as “Causas para o consumo” e dentro destas 

possibilidades, é posto o “Prazer” (Classe 6). Esta classe comporta 53 UCE’s das 

230 analisáveis e como dito anteriormente, é mais representativa dentro da 

dimensão “Motivos para uso do Alccol”. Os principais elementos que se associaram 

mais fortemente a essa classe foram: Acha (2 31.19), Bebendo (2 28.75), Prazer 

(2 27.68), Acaba (2 22.9), Começa (2 17.22), Viciando (2 17.07), entre outras. As 

ideias mais representativas da classe apresentam-se no discurso do sujeito número 

52, e nos sujeitos de 45 anos de idade.  

 As falas relacionadas a esta Classe apontam o fato dos sujeitos sentirem 

prazer no consumo. O hábito de beber é avaliado então como algo que é prazeroso, 

pois os efeitos do álcool proporcionam bem estar, sensação de satisfação e revela 

sentimentos inibidos, como retratam as falas: “eu acho que é porque sente um 

prazer, mais porque a bebida quando a pessoa tá bebendo, ela acha que tá fazendo 

bem para a saúde. Uns se sentem brabos e outros se sentem ricos” (sujeito 18); 

“acho que é porque gosta, sente prazer demais, só isso mesmo. Ah nos final de 

semana, começa mais no sábado e nas festas mesmo, aqui começa na sexta e 

termina na segunda. O povo tudo bebendo, sei lá, porque bebe e acha bom” (sujeito 

30). 

 Apesar dos conhecidos efeitos analgésicos e depressores do álcool, este 

padrão cultural de associação ao prazer tem sido relacionado também às ações de 

marketing da indústria de bebidas, que vendem uma imagem de descontração, 

relaxamento e prazer no uso. Ferreira et al (2013) apontam, neste sentido, uma 

grande influência da propaganda de bebidas alcóolicas na indução do consumo 
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precoce desses produtos, buscando associar o seu consumo a situações de prazer, 

de alegria e de pertencimento a grupos sociais atrativos. Tais fatores influenciam o 

comportamento do sertanejo rural do vale do São Francisco, pois a maioria destes 

tem acesso e busca se informar através da televisão, rádio e internet, como 

analisaremos mais a frente.  

 Obviamente que para além dos fatores socioculturais e midiáticos, o álcool (e 

as drogas) proporciona o prazer, e seria uma tremenda hipocrisia negar isso, já que 

tantas pessoas fazem uso. Chama a atenção o fato que o álcool em alguns espaços 

e momentos não ser considerado uma droga, tanto que em políticas e estratégias, e 

estudos optar pelo termo que subdivide em “álcool e drogas” as substâncias, 

legitimando os bebedores e protegendo-os do estigma de problema social ou 

criminosos (referentes aos usuários de drogas). 

A classe 6 apresenta ainda ideias de que este prazer, leva a pessoa a 

consumir cada vez mais, na busca pela sensação prazerosa, o que possibilita os 

sujeitos a se tornarem usuários abusivos (viciados). Então, ao passo que é almejado 

pelas sensações positivas que proporciona, o prazer em beber é posto também 

como um risco pelo fato de estar relacionado à “dependência”, e por isso deve ser 

evitado. Por conta dos riscos e efeitos negativos, são destacadas ideias de que a 

bebida proporciona um falso bem estar, ilusão e falsa sensação de felicidade, o 

prazer inicial vai se transformando em sofrimento a posteriori. As falas dos sujeitos 

abaixo ilustram estas ideias: “eu acho que é pelo fato de que quando estão 

embriagadas ficam alegres, a primeira vez que estão bebendo ficam alegres, aí acha 

aquilo bom, ai vai gostando, aí vai continuando e repetindo, e repetindo, ai vai e 

daqui a pouco estão viciados” (sujeito 06); “acha que bebendo assim, naquele dia 

ele se sente feliz né, naquele momento, mas não quer dizer que ele esteja buscando 

a sua felicidade não, a felicidade é independente da bebida” (sujeito 52). 

 Os padrões de consumo de bebidas alcoólicas, suas formas e contextos de 

uso variam entre as culturas e momentos históricos. O uso de álcool é um 

comportamento ocorrente na história da humanidade que esteve por bastante tempo 

atrelado a um cunho ritualístico, mas com a modernização, rearranjos sociais e 

econômicos ocorreram mudanças na forma de utilização, sendo esta droga 

associada atualmente ao contexto recreativo ou à busca imediata de prazer, com 

padrões de uso em grandes quantidades numa única ocasião (RONANZI e 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

 

 

38 

FURTADO, 2010). Tais características atribuem ao consumo de álcool, atualmente, 

um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, pois expõe seus usuários a 

vários contextos de risco.  

 Deve-se destacar que existem diferentes padrões de consumo, o que 

expressa diferentes tipos de uso. Nem todo uso leva ao “vício”, mas alguns 

contextos e situações podem levar os sujeitos a utilizar de forma abusiva ou 

prejudicial. Os sentidos expostos dentro desta classe apontam ainda para uma 

generalização em relação ao estigma de que todo uso é prejudicial. Esta 

representação corrobora o efeito da “pedagogia do terror” das ações preventivas, 

que negam o prazer do uso e associam a utilização da droga à morte, doença e 

vício. Ao que é apresentado, toda forma de consumo leva ao vício e deveria ser 

evitada, eliminando assim a possibilidade do consumo recreativo, esporádico e 

moderado ou controlado:  

“eu acho assim, que eles começam por brincadeira, tomando um 
pouquinho ali com o colega, depois no outro dia vai de novo, ai vai 
achando bom, depois já fica dependente que não pode mais deixar e 
ficam assim né, na dependência que não pode mais deixar” (sujeito 
46). 
 

 Nota-se um forte teor moralista ao afirmar que o prazer leva ao vicio. Além 

das questões pedagógicas supracitadas, cabe apontar também a forte influencia da 

religiosidade no contexto em estudo. Em todos os 4 contextos pesquisados havia 

amplamente presença de instituições religiosas de cunho cristão tanto nas falas 

quanto na estrutura local, sendo a “igreja” geralmente no centro das comunidades, 

como se o desenvolvimento geográfico dos locais tivesse se dado à partir destes 

pontos, numa base central religiosa. Sabe-se que o cristianismo condena 

determinadas práticas de prazer e o uso de drogas no geral, sendo esta uma das 

fontes formatadoras das representações sertanejas em questão. 

As representações sociais dos sertanejos entrevistados apontam então, que o 

“Prazer” ou a busca por este, seria uma das “causas para o uso” de bebida alcoólica 

(ou a principal causa) no contexto rural. Dentro destas causas, o IRAMUTEQ 

apresentou outra categoria denominada “Contextos de uso”, ou seja, quais 

ambientes e circunstâncias causam o uso da bebida. Verifica-se no dendograma 

(figura 1) que dentro destes contextos, o álcool é utilizado nos momentos em que há 

uma “Dificuldade de Negociação” (situações conflituosas, tristes) e em “Momentos 
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de Negociação e Socialização” (quando se depara com a necessidade de negociar e 

socializar). 

Estas representações nos remetem a famosa frase do escritor Euclides da 

Cunha no seu livro “Os Sertões”, de que “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. 

São claras as situações de vulnerabilidade destes sujeitos, as privações de seus 

direitos e serviços no espaço rural, de sofrimento ocasionado por fatores climáticos, 

geográficos, hídricos, econômicos, entre outros, e que desde a publicação do livro 

em 1902 continuam assolando este povo, mas não impedem que eles vivam e 

convivam com sua realidade, levando o referido autor (diante da identificação 

daquele contexto) exprimir em sua frase seu encantamento com a resiliência 

sertaneja. Mas no que tange as relações pessoais e consumo do álcool, os 

sertanejos entrevistados mostram-se demasiadamente tão humanos quanto 

qualquer outra pessoa, ao encararem (representarem) a bebida como uma forma de 

fugir ou lidar com problemas familiares e rotineiros, como apresentada pela classe 

em estudo. Não se trata aqui de negar a resiliência sertaneja, mas de apontar que 

mesmo os ditos fortes necessitam de escapismos para lidar com a dureza da 

realidade, o que enfatiza a necessidade de cuidados e atenção frente ao uso de 

substâncias psicoativas, em especial o álcool.  

 Assim, as representações dos sertanejos entrevistados apontam que um dos 

contextos de utilização da bebida são as “Dificuldades de Negociação” e este bloco 

de ideias se subdivide em 3 classes. Uma destas foi denominada e diz respeito ao 

“Escapismo” (Classe 5). Esta comporta 38 UCE’s das 230 analisáveis e os principais 

elementos que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Divertir (2 

41.07), Os (2 30.02), Problema (2 30.02), Esquecer (2 27.76), Parar (2 24.26), 

Com (2 19.29), entre outras. As ideias mais representativas da classe apresentam-

se no discurso do sujeito número 50, e nos sujeitos de 33 anos de idade.  

 As falas e ideias relacionadas a esta classe apontam a utilização de bebida 

como uma forma de evitar a lida com angústias e problemas, como uma maneira de 

escapar das situações de sofrimento. A bebida surge então como uma forma 

altamente resolutiva para os sertanejos, pois oferece divertimento, esquecimento e 

refúgio dos conflitos: “tem a outra parte também, da pessoa que esta com um 

problema e resolve beber pra tentar esquecer, ou resolver, ou criar coragem, ou algo 

parecido, sendo que tá errado, né” (sujeito 50); “na minha opinião, acho que as 
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vezes elas usam também, tipo, não tem coragem de falar alguma coisa pra alguém 

do que esta sentindo, aí bebe e tal, tipo, para se afundar nas mágoas e as vezes 

também para desabafar” (sujeito 06); “pra se divertir, sair da rotina de sofrimento, de 

cansaço, e essas coisas sabe. Quando tem, por exemplo, eu quando tenho uma 

raiva, quando estou apaixonado ou quando recebo dinheiro” (sujeito 10). 

 Os sertanejos apontam que o uso como uma forma de escapar dos 

problemas, é oriundo de questões referentes a dinheiro, romances, trabalho, 

problemas familiares, problemas relacionais, entre outros. Tal prática sempre se fez 

presente na história, posto que o homem sempre esteve a procura de objetos, 

substâncias, práticas que o levassem a ter uma alteração momentânea do 

sofrimento, angústia ou estado de consciência. Não só o álcool (ou droga) assume 

esta função, sendo bastante comum a relação substitutiva e muitas vezes prejudicial 

com a comida, com o sexo, com o comportamento de comprar, etc. 

Nesta classe, fica explicita a ideia de que a bebida é um importante fator de 

socialização e diversão para os sertanejos entrevistados. O seu consumo é 

apontado como uma forma de relaxar e dito ser uma das poucas opções de lazer no 

contexto rural. Destaca-se nesta discussão que apesar das ideias de cunho negativo 

apresentadas nas classes anteriores, nesta o consumo aparece como algo 

contextual, cultural e pontual, passível de existir de forma moderada e recreativa: “eu 

mesmo uso para... eu bebo moderadamente para me distrair, pra relaxar” (sujeito 

50); “eu uso assim, por lazer mesmo, não tem outra opção. Tomar sua cervejinha 

pra bater um papo com os amigos, essas coisas, mas não é por ser viciado não, tá 

entendendo?” (sujeito 62). 

Chama atenção o argumento em relação ao uso de bebida por falta de 

opções de lazer. Nas entrevistas, os sertanejos apontaram a falta de espaços e 

contextos de diversão como clubes, praças, teatros, cinema, e eventos como uma 

causa para o consumo. Nesta mesma perspectiva, apontaram banho de rio, 

churrascos, visitas, festas locais como espaços de lazer, confrontando o argumento 

anterior de que as pessoas bebem por não haver tais momentos e contextos. 

Utilizando lógica, no espaço urbano, onde os sertanejos alegam que as opções de 

lazer são teoricamente mais diversas, não deveria haver ocorrência de uso de 

bebidas. Este argumento é frequentemente utilizado, mas uma reflexão mais atenta 

nos leva a verificar que existem padrões de consumo abusivo de álcool até mesmo 
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em países com boa infraestrutura, com bom nível de escolaridade e renda da sua 

população. Tal fato demonstra a complexidade do comportamento etílico e a 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar para uma tentativa de 

compreensão. 

Um contexto de utilização dentro do aspecto de diversão, exposto nas 

representações relacionadas a esta classe, são as festas. A bebida parece ter 

importante função nestes espaços, utilizada para desinibição, para potencializar a 

interação, o namoro, os diálogos: “porque tem gente que costuma beber em festa 

né, e ai vai pra festa pra curtir, pra beber, tem gente que pra se soltar tem que 

beber” (sujeito 35); “tem gente que bebe e quando vê que tá pegando, para só 

quando tem esses paredão. Essas festas, eu vejo muita bebida, e final de semana é 

só o que tem aqui, porque não tem outro lazer” (sujeito 43); “uns usam pra se 

divertir, ficar mais alegre, outro é porque são viciados mesmo. Quando estão com os 

amigos na resenha na resenha nas festas” (sujeito 75). 

 Ressalto que neste ponto, havia uma expectativa do pesquisador acerca do 

ritual histórico que envolvia estas festas. Sempre escutei “causos” das pessoas mais 

velhas e presenciei em alguns contextos rurais que percorri durante minha vida, 

festas que denotavam momentos culturais e contextuais para adorar santos, de 

conteúdo folclórico, de cunho religioso (casamentos, batismos, velórios), mas as 

festas apontadas pelos sertanejos nas representações desta classe assemelham-se 

aos padrões contextuais urbanos, com carros de som, durante o final de semana, 

com maior presença de jovens em detrimento dos mais antigos, ao som de 

conjuntos musicais fortemente atrelados a cultura de massa. Pondero aqui acerca da 

urbanização dos hábitos rurais, ou a transformação deste contexto (não mais 

bucólico e tradicionalista), como representado pelos urbanos. O ambiente rural tem 

se transformado, e seus hábitos não mais remetem ao ambiente estigmatizado como 

calmo, agrícola, de sujeitos inocentes e ignorantes.  

Ainda dentro do bloco “Dificuldades de Negociação”, duas classes foram 

apresentadas de forma fortemente relacionadas: a classe 3 (denominada “Desejo 

individual de beber”) e a classe 4 (denominada “Conflitos domésticos”). Ressalta-se 

que, para o IRAMUTEQ, quanto mais as classes estão relacionadas, maior a 

probabilidade de falarem da mesma coisa.  
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 Os sertanejos rurais entrevistados representam que o “Desejo individual de 

beber” (Classe 4) é um dos motivos para o uso de álcool relacionados ao contexto 

de “Dificuldade de Negociação”. Esta classe comporta 37 UCE’s das 230 analisáveis 

e os principais elementos que se associaram mais fortemente a essa classe foram: 

Parar (2 32.14), Como (2 22.55), Beber (2 19.14), Nada (2 18.61), Pessoa (2 

18.22), Bebe (2 15.53), entre outras. As ideias mais representativas da classe 

apresentam-se no discurso do sujeito número 70, e nos sujeitos de 70 anos de 

idade.  

 As representações relacionadas a esta classe referem-se ao fato de haver um 

desejo das pessoas em beber e ao fato destas gostarem de beber. Nota-se 

novamente, a função social do álcool e seu uso de forma contextualizada. Há uma 

expectativa cultural acerca das formas adequadas de uso, e quando estas são 

seguidas, tornam-se respaldadas socialmente e exaltadas em algumas situações. As 

ideias da Classe 4 referem-se a este desejo individual como um uso moderado e 

controlado, sem perda de controle ou uso prejudicial e com pouca ou nenhuma 

conotação negativa: “Por que tem gente que às vezes tem que beber, porque acho 

que gosta. Às vezes tem bicho que passa e aí bebe que só a buceta. Eu bebo 

porque eu gosto, ah eu mesmo 5 da manhã já estou bebendo” (sujeito 49); “eu bebo 

assim, bebo quando quero, quando quero parar eu paro, quando quero começar eu 

começo, ai paro de novo, começo de novo. Acho que por gosto né, tem uns que 

bebem porque acha bom” (sujeito 04); “tem uns que é calmo, não bagunça, usa pra 

manter seu vício, e outros não, já é pra baderna mesmo né. Raramente como eu 

disse, as vezes só numa diversão” (sujeito 43). 

Analisando que as representações do usuário acerca da droga que usa 

influencia na forma, na quantidade, no efeito, Becker (1976), constata que o tipo da 

experiência no uso depende do nível de informação do usuário sobre a droga. Os 

efeitos do uso de substâncias psicoativas, como o álcool, dependem não só das 

suas propriedades farmacológicas, mas igualmente das atitudes do usuário, assim 

como do meio físico e social onde ocorre o uso. Em relação ao meio social, 

destacam-se os rituais de uso e de controle social do uso, que determinam como 

determinada droga deve ser consumida. Este “controle” não previne o uso abusivo, 

mas respalda se a forma A ou B de consumo será aceita dentro de determinado 

grupo social. 
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Percebe-se ainda na classe, que este desejo de beber está fortemente 

relacionado com conflitos relacionais e conjugais. O beber surge, neste contexto, 

como uma forma de fugir do problema e relaxar (não mais evitar o problema como 

apresentado na classe 5, ou busca pelo prazer da classe 6). Nesta lógica, o fato de 

sair para beber pode ser a própria fonte causadora do conflito, ao passo que pode 

também ser utilizado como uma forma de lidar com a ocorrência do mesmo: “às 

vezes tem mulher, às vezes tem ex-mulher sem querer eles por aí, mas bebe como 

a moléstia, não esta nem aí” (sujeito 01); “eu não sei, assim, tem muitas pessoas 

que dizem que quando esta bebendo é pra esquecer alguma desavença, mas eu 

acho que isso aí é um pretexto pra quem já quer beber né” (sujeito 38); “eu acho que 

é porque tem muitos que dizem assim, ah hoje eu tô com raiva de fulana e hoje eu 

vou beber” (sujeito 70). 

A Classe 3, que como já dito, esta diretamente relacionada a Classe 4, foi 

denominada “Conflitos Domésticos”. Esta classe comporta 31 UCE’s das 230 

analisáveis e os principais elementos que se associaram mais fortemente a essa 

classe foram: Sei (2 26.37), Fazer (2 21.84), Homem (2 19.51), Coisa (2 18.39), 

Bar (2 16.71), Lá (2 14.95), entre outras. As ideias mais representativas da classe 

apresentam-se no discurso do sujeito número 28, e nos sujeitos de 68 anos de 

idade.  

 Nesta classe, as ideias representadas apontam que a bebida é utilizada como 

uma forma de fugir dos conflitos domésticos, das brigas entre o casal, de desilusões 

amorosas, traições. A bebida é encarada como uma forma de amenizar o sofrimento 

ocasionado pelas desavenças, e é consumida nos bares sendo este comportamento 

tipicamente do público masculino, como destacam as falas: “humilhado, procura 

um... e é até pra uma ocupação da mente. Existe sim, a solidão, o desprezo, briga 

em família, atrito, casos amorosos, tudo leva a bebida” (sujeito 19); “acho que 

quando estão na farra, festa, alguma coisa entre família, também quando estão com 

raiva, alguma coisa. Sim, principalmente quando o casal briga, geralmente o homem 

vai pro bar aí bebe (sujeito 06). 

 Destaca-se também nesta classe, a ideia de que nestas condições de conflito 

a bebida é consumida fora de casa, geralmente em bares e festas com a companhia 

de amigos, e de forma abusiva, levando o usuário a cometer excessos (embriaguez) 

e comportamentos que irão causar prejuízos. Nota-se novamente que a 
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representação deste usuário e a expectativa destes comportamentos referem-se 

principalmente ao sexo masculino: “acho que é pra se divertir, sair de si, pra fazer o 

que não deve em festas ou com amigos em ocasiões variadas, em festas, não sei. 

Eu acho que é porque muda a mente deles com um certo tempo na embriaguês” 

(sujeito 08); “sei lá, assim, porque gostam pra curtição, porque tem pessoas que vai 

pra uma festa e só acham que tá bom, que tá animado, que vai dançar, que vai fazer 

um monte de coisa” (sujeito 14). 

 Em relação ao comportamento conflituoso do casal e o consumo de bebida, 

surgem também ideias que apontam o risco de violência doméstica. O fato de beber, 

muitas vezes de forma abusiva, e ter de retornar para a residência, retomando assim 

o conflito do qual se “fugiu” ou potencializando-o pelo fato de estarem alcoolizados, 

os sujeitos apontam o risco de cometer algum tipo de violência contra as suas 

companheiras: “e quando chega em casa, as vezes ele não quer fazer nada, aí sai 

pro bar para beber, e ai começa a brigar com a mulher e termina ali fazendo alguma 

coisa que não deveria fazer, por conta do uso do álcool” (sujeito 06). 

Os residentes do território nordestino e principalmente aqueles (nós) que 

atuamos com processos de saúde neste contexto, frequentemente se deparam com 

o fenômeno (violência doméstica), onde prevalece ainda uma postura machista por 

parte dos homens e também dos próprios serviços que deveriam coibir tal prática. O 

álcool é dito estar relacionado ao comportamento violento potencializando tais 

episódios, mas deve-se refletir também a questão de que a violência não é um efeito 

direto da bebida alcoólica, e não pode ser encarada como forma de amenizar a 

culpa do agressor e a aceitação da vítima acerca da situação. Fonseca et al (2009) 

aponta que farmacologicamente, o efeito desinibidor do álcool diminui também a 

tomada de julgamentos por parte do usuário, o que pode ser utilizado como 

justificativa para comportamentos mais agressivos. Os autores apontam ainda que: 

 
“Quanto ao período de reincidência da violência, o consumo de 
álcool pelo agressor parece aumentar o impacto da violência, suas 
consequências para a saúde da família e o prolongamento da 
violência. A crença de que o álcool é o responsável pelas agressões 
diminui a culpa do agressor e aumenta a tolerância da vítima, 
podendo favorecer novos episódios. Além disso, o padrão crônico de 
beber pode ser um importante fator na reincidência das agressões, o 
que pode ser agravado em situação de dependência do álcool.” 
(FONSECA et. al., 2009, pg. 05). 
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Assim, o álcool pode potencializar a violência dos que já são violentos, mas 

não há uma relação de causa e efeito, visto que tal comportamento não é 

apresentado pela grande maioria dos demais consumidores de álcool. O que parece 

ocorrer, diante do exposto, e dentro de uma relação de poder desigual embasada 

em pressupostos do “sou homem, e posso”, são os abusos e a violência do sexo 

masculino que ocorrem com grande frequência nas relações de gênero nordestinas. 

Percebe-se claramente este padrão através das músicas, do posicionamento 

feminino diante em questões de trabalho e domésticas, fruto histórico de uma cultura 

patriarcalista e coronelista. 

Por fim, a última classe de ideias dos sertanejos apresentada pelo 

IRAMUTEQ dentro dos contextos que ocasionam o consumo de bebida, foi 

denominada “Final de Semana” (Classe 01). Esta classe comporta 40 UCE’s das 

230 analisáveis, sendo a segunda classe mais representativa do grupo “Motivos para 

uso do álcool” (17,39% dos dados), e os principais elementos que se associaram 

mais fortemente a essa classe foram: Final de semana (2 39.63), Perda (2 19.34), 

Aqui (2 19.23), Pessoal (2 19.15), No (2 17.09), Domingo (2 16.04), entre outras. 

As ideias mais representativas da classe apresentam-se no discurso do sujeito 

número 63, e nos sujeitos de 35 anos de idade.  

Se nas classes 3, 4 e 5, o contexto que leva ao consumo de bebida são as 

dificuldades de negociação, a Classe 01 retrata o contexto em que sertanejo mais 

vivencia este momento de negociação e socialização: o final de semana. Nesta 

classe foram agrupadas representações acerca do uso temporal da bebida. Para 

eles, o álcool é consumido com maior intensidade (ou como um fator motivador ao 

uso) nos finais de semana, destacando-se também que este consumo é abusivo: “a 

sexta, o sábado e o domingo, final de semana. Em tempo de festa o povo bebe 

muito, não sei, eu acho que não tem explicação, não sei nem porque que eles 

bebem né” (sujeito 38); “porque tem pessoas que gostam e tem pessoas que não 

gostam. Eu gosto de beber assim, dia de sábado, de domingo, e pronto. Existe em 

festas, é isso” (sujeito 64); “existe nas festas, apesar de que no final de semana aqui 

é um absurdo. Eu acho que é de tanto consumir, vai e fica viciado” (sujeito 63). 

É no final de semana que os sertanejos apontam o funcionamento de clubes, 

bares e a ocorrência de festas, a organização e funcionamento de feiras livres e o 

recebimento de honorários semanais. O Final de semana é compreendido também 
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como um momento de relaxar, descansar, divertir. Neste contexto, estes sujeitos 

estão em casa, em sua comunidade, em momento de pausa na rotina de trabalho 

semanal (geralmente nas roças, agricultura ou no comércio e serviços), interagindo 

com a família, amigos, e com os grupos dos quais fazem parte: “aqui é todo final de 

semana, o pessoal é agricultor, a única diversão que tem é essa no final de semana. 

Aí vai pro rio tomar uma, vem pra aqui pra balada e tudo” (sujeito 49); “eu acho que 

hoje tá direto mesmo, porque as pessoas costumam beber em festa, em discoteca, 

em movimento, e todo final de semana tem isso né, movimento, festa, discoteca, 

salão e tal, aí é sempre” (sujeito 29); “porque o final de semana é descanso né, tem 

isso, é verdade. Final de semana mesmo, quando o pessoal bebe né, nas festas, em 

farra também, essas festas que fazem em casa, churrasco” (sujeito 76). 

 Destaca-se que as festas e baladas apontadas nas falas dos sertanejos, não 

são as festas tradicionais, culturais, religiosas ou que marcam algum período do ano 

(como a colheita, por exemplo). Nestas festas citadas, há uma participação e 

envolvimento da comunidade, sendo tais eventos de contexto local, com a 

organização e mobilização das famílias na decoração e preparação dos rituais 

festivos (como nos festejos do São João). Destarte, tais festas relatadas são eventos 

organizados por externos, com músicas não típicas, em ambientes fechados, sem 

envolvimento comunitário e frequentemente mal quistas pelos mais tradicionais dos 

contextos em estudo. Tal padrão é típico dos territórios urbanos, o que aponta para 

uma flexibilização ou transformação dos costumes rurais.  

 A figura 2 apresenta para a dimensão “Motivos para uso do álcool” a Análise 

Fatorial de Correspondência (AFC), que representa num plano cartesiano as 

diferentes palavras e variáveis associadas a cada uma das classes da CHD. Para 

sua a leitura é preciso lembrar que a “lógica” da AFC é de que, quanto mais 

distantes os elementos dispostos no plano, menor a relação entre as coisas de que 

apresentam. Porém, a disposição de agrupamentos em polos opostos no plano dos 

eixos não indica necessariamente relação de oposição semântica desses mesmos 

agrupamentos. Como resultado, o software oferece os eixos, a disposição das 

formas reduzidas e Classes no plano, e a informação sobre qual dos eixos compõe 

mais fortemente a disposição dos elementos (no caso, Eixo 1 - 25% e Eixo - 2 

24,53% que juntos explicam 49,53% da variância total das UCE).  
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 Figura 02: Plano Fatorial da Análise Fatorial de Correspondência (AFC) gerada pelo 
IRAMUTEQ para a dimensão 1, denominada “Motivos para uso do álcool”.  

 

  
  Os resultados apresentados pela AFC para esta dimensão, reforçam as 

análises da CHD. A partir da leitura dos resultados apresentados acima, pode-se 

observar na distribuição no Plano Fatorial, que a Classe 2 (Questionamentos) é a 

mais dispersa no plano e distante das outras classes, sendo localizada no quadrante 

inferior direito, e destacam-se nesta mais fortemente as formas “Você”, “Sabe”, 

“Anos”.  

 No quadrante superior direito, destaca-se a disposição da Classe 6 (Prazer) 

que apresenta certa proximidade em relação as demais classes (3, 4 e 5) se 

comparada à Classe 1, e as palavras mais características desta classe foram: 

“Prazer”, “Acha” e “Bebendo”. O Prazer é compreendido como uma das causas para 

o consumo, o que liga esta classe as demais citadas (elas também representam 

causas, como já vimos).  

 No quadrante inferior esquerdo há um aglomerado de ideias formado pelas 

Classes 3 (Conflitos Domésticos), Classe 4 (Desejo Individual de beber) e Classe 5 

(Escapismo), apontando para uma forte relação entre as ideias representadas por 

estas classes. Este agrupamento, no CHD (figura 1) foi denominado como 

“Dificuldade de Relação”, caracterizando assim a forte relação entre estas classes. 

As palavras de maior destaque na Classe 3 foram: “Sei”, “Fazer”, “Homem” e 

“Coisa”; As palavras de maior destaque na classe 4 foram: “Parar”, “Como” e 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 

Classe 6 
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“Beber”; e por fim as palavras de maior destaque no plano cartesiano referentes a 

Classe 5 foram: “Divertir”, “Problemas” e “esquecer”.  No quadrante superior 

esquerdo, percebe-se a disposição da Classe 1 (Final e semana), percebe-se que 

esta possui uma boa relação com o aglomerado das classes 3, 4 e 5, pois também 

representa em suas ideias um possível contexto de uso de álcool.  

De forma geral, as falas dos sertanejos rurais do submédio do São Francisco, 

quando indagados acerca dos motivos para o uso de bebidas alcoólicas no contexto 

em que vivem, apontam representações inicialmente no sentido de questionamentos 

a si próprios sobre tais fatores buscando respostas, e apontam como principais 

causas para o consumo à busca pelo prazer ocasionado pelo consumo e algumas 

situações em que o uso é providencial e cultural. Estas representações apontam 

também momentos onde há necessidade de escapar e fugir de problemas e conflitos 

domésticos, demonstrando uma dificuldade de negociação destes sujeitos, 

destacando-se o fim de semana como o principal contexto de utilização de bebidas 

por conta de estarem em casa, na comunidade e envolvidos em momentos de lazer 

e socialização. 

 

SIGNIFICADOS PARA O CONSUMO DE ÁLCOOL 

 

 Figura 03: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) gerada 
pelo IRAMUTEQ para a dimensão 2, denominada “Significados do uso de álcool”. 
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 A análise dos resultados da segunda dimensão, denominada “Sentidos para o 

consumo do álcool”, constituída pelo corpus de 95 unidades de contexto inicial 

(u.c.i.) ou entrevistas, reconheceu 290 segmentos de textos, dos quais 224 eram 

analisáveis (77,24% do material). O Corpus foi dividido assim em 224 unidades de 

contexto elementar (u.c.e.), contendo 1290 palavras, formas ou vocábulos distintos, 

no total. É válido salientar que as 1290 palavras analisáveis ocorreram 9.147 vezes 

no Corpus. 

 A partir do conteúdo total da dimensão, o IRAMUTEQ dividiu o material 

discursivo do agrupamento em dois grandes blocos de representações, conforme 

demonstra o dendograma acima (figura 3), sendo estes dois blocos principais 

denominados pelo pesquisador como: “Usuários” e “Álcool”. O dendograma 

demonstra ainda que o bloco denominado “Usuários” foi subdividido em dois blocos, 

sendo estes denominados pelo pesquisador como “Consequências pessoais e 

familiares” e outro que congrega 2 classes (uma com representações negativas e 

outras positivas), sendo denominado “Demarcação do usuário”. Ainda na primeira 

divisão apresentada pelo programa, o segundo bloco apresentado foi denominado 

“Álcool” e se subdivide em 2 classes.  

 Obteve-se, portanto, ao final da análise da dimensão 2 (Significados para o 

consumo do álcool) 5 classes denominadas como: Classe 1 – “Ruim. Não deveria 

existir”;   classe 2 – “Prejuízo pessoal para o bêbado”, classe 3 – “Morte, acidente e 

destruição”, classe 4 – “Enaltecimento do álcool e do usuário” e classe 5 – 

“Consequências pessoais e familiares”. As classes 4 e 2 apresentam significados 

comuns, assim como estas duas apresentam relação direta com a classe 5, 

formando quando somadas o bloco “Usuário”. É apresentada também forte relação 

entre as classes 1 e 3, formatando  o bloco “Álcool”.  

A classe 1 de ideias dos sertanejos apresentada pelo IRAMUTEQ dentro dos 

significados para o consumo de bebida, foi denominada “É ruim. Não deveria existir”. 

Esta classe comporta 61 UCE’s das 224 analisáveis, sendo a classe mais 

representativa do grupo (27,39% do material representacional dos dados), e os 

principais elementos que se associaram mais fortemente a essa classe foram: 

Opinião (2 37.55), Minha (2 32.39), Melhor (2 28.21), Acho (2 25.97), Cerveja (2 

23.45), Mim (2 22.59), Nem (2 15.81), Deveria (2 15.21), Existisse (2 13.67), 
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entre outras. As ideias mais representativas da classe apresentam-se no discurso do 

sujeito número 87, e nos sujeitos de 70 anos de idade.  

A classe 01 apresenta representações negativas dos sertanejos rurais 

entrevistados acerca do álcool. Estas representações apontam que para o sertanejo 

não deveriam existir bebidas alcoólicas, que estas não deveriam ser fabricadas e 

nem consumidas. Nesta classe é apresentada uma valorização desta droga 

enquanto algo ruim: “a minha opinião é que se não existisse isso era melhor ainda, 

melhor pra mim e pra todos. É a cerveja, eu não sei explicar isso, eu acho que 

também” (sujeito 86); “a minha opinião é que não deveria nem existir. Se parasse de 

fabricar aí acabava. O único meio do pessoal deixar de beber é parar de fabricar, 

mas isso aí não acontece” (sujeito 83); “pra mim, eu acho que nem deveria existir o 

consumo de bebida” (sujeito 51). 

O álcool em si não possui valor (bom ou mau), este lhe é atribuído 

socialmente nas diferentes formas de consumo e práticas de uso. O discurso do 

proibicionismo não é recente nem endêmico do contexto do sertão rural nordestino. 

Em 1920, durante a Grande Depressão econômica norte americana foi promulgada 

uma lei que ficou conhecida como “Lei Seca”, proibindo a produção e o consumo de 

bebidas alcoólicas nos EUA, consumo este que durante aquele contexto de crise e 

desemprego havia aumentado consideravelmente entre os populares (SOARES e 

SILVA, 2011). Ressalta-se que políticas antidrogas norte americanas 

potencializaram no mundo a ideia de “Combate às Drogas” e criminalização dos 

usuários. Não obstante e neste sentido, em 2008 no Brasil foi sancionada pelo 

governo do então presidente Lula a “Lei Seca” brasileira. Esta visava controlar a 

venda e consumo em proximidades de rodovias e estabelecer um limite de álcool no 

sangue dos condutores automotivos (avaliado por bafômetros) próximo à zero. 

Soares e Silva (2011) apontam ainda que: 

O objetivo da “Lei Seca” é reduzir os índices de acidentes de trânsito 
com feridos e mortes, que tem se revelado questão de segurança e 
de saúde pública, por isso a adoção da lei que endurece as 
consequências contra os condutores infratores que insistem em 
dirigir sob influência de álcool (SOARES & SILVA, 2011, pg. 9). 

 

 As representações dos sertanejos apontadas por esta classe 1, parecem 

sofrer influência direta destes fatos e posturas governamentais em relação ao 

consumo de drogas e difundidas na mídia. Ressalta-se novamente, o acesso do 
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público em estudo aos meios de comunicação em massa que pautam o tema do 

consumo de álcool e drogas em sua programação.  

 Ainda sobre as representações apontadas pela Classe 1, percebe-se que a 

ideia de que o álcool não deveria existir ou ser produzido está relacionada as 

consequências negativas, ruins, ocasionadas por ele. São postas ideias de que ao 

beber são cometidos atos que geram arrependimento, são feitas coisas negativas, 

que não trazem benefício algum para o usuário: “eu queria que não existisse a 

bebida, pra não ter que... acho que a cerveja, a pitu, cachaça mesmo... acho que 

com certeza tudo é ruim, bebe, faz alguma coisa e depois se arrepende e dá a 

desculpa que estava bêbado” (sujeito 05); “a minha opinião é que se não existisse 

no mundo era melhor, que não existisse de jeito nenhum (...) a pessoa bebe e não 

sabe o que esta fazendo, isso tudo é negativo” (sujeito 09); “a minha opinião é que 

ninguém deveria beber, que é uma coisa que não traz benefício nenhum. Pitú, 

cerveja, não! Eu acho que tudo... a saúde é prejudicada” (sujeito 82). 

 Os sertanejos entrevistados reforçam, a partir destas representações, a ideia 

de que o que torna o comportamento do homem ruim é a bebida, como se o efeito 

desta levasse ao cometimento de atos ruins. Nesta lógica, a supressão do consumo 

de bebidas findaria ou diminuiria fortemente tais problemas, o que parece ser uma 

ideia demasiada pretenciosa. 

 É justo destacar, neste sentido, que esta representação associa-se 

fortemente as propostas políticas para as drogas, nas quais se concebe um mundo 

sem as mesmas. As ações pautam a prevenção do uso, ou seja, que ninguém as 

utilize, e abordam ainda de forma “bélica”, posto que criam verdadeiras guerras 

dispendiosas contra o uso, os usuário e o traficante (Ex: Crack, é possível vencer). 

Pensar em um mundo sem álcool, por exemplo, seria concluir que a substância 

maligna não proporciona nenhum benefício, nem mesmo na alimentação 

(condimentos, temperos), em produtos de limpeza, em combustíveis, em 

medicações. Não há como viver sem a substância, portanto deve-se pensar em 

formas não prejudiciais de se conviver com a mesma.   

 Ressalta-se que o discurso do proibicionismo e da abstinência é enfatizado 

pela maioria das igrejas cristãs. 23 sujeitos, ou 24% dos entrevistados fazem parte 

de cultos cristãos evangélicos, sendo que estes grupos assumem, como critério de 

pertencimento a seu grupo religioso, a recusa a qualquer modalidade de uso de 
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bebidas alcoólicas. Não se trata de uma sugestão de moderação, como pode ocorrer 

com outros grupos religiosos, mas sim, de um critério de identidade grupal, no caso 

religioso. Esta categoria pode ser fortemente influenciada por tais ideias. 

 Ainda nas representações expostas pela Classe 1, percebe-se nas falas dos 

sujeitos a preferência de consumo entre as diferentes bebidas, sendo a cerveja a 

mais comum entre os estudados, que também citam Montila, Uísque, Cachaça, e 

outras. O apelo, mesmo em relação à bebida mais consumida (a cerveja), continua 

sendo negativado por conta das consequências indesejadas do consumo: 

 “usam muito cerveja, mas o álcool também. Eles não deixam de 
beber pitu, raiz, 51, de tudo aí eles bebem. Diversão eu não acho, 
porque tem pessoas que se divertem sem a bebida. Todos levam à 
violência, a separação de família, a morte” (sujeito 51). 

 
“se não existisse para mim é melhor, porque eu não gosto desse 
negócio de bebida, a cerveja e a cachaça. É tanta coisa que eu vou 
dizer, arruma doença, arruma aquela doença cirrose e provoca a 
morte” (sujeito 25). 

 

 Acerca desta preferência entre as diferentes bebidas, os sentidos atribuídos 

pelos sertanejos corroboram com padrão de consumo enaltecido e estimulado 

socialmente e pelos meios de comunicação, que é o cervejeiro. São comuns as 

mensagens midiáticas atrelando o consumo de cerveja a relaxamento, a jovialidade, 

diversão, expondo por vezes as consequências do uso abusivo de cerveja de forma 

lúdica e esperada. Nota-se também algumas representações de que a cerveja 

sequer se enquadra no mesmo grupo de outras bebidas alcoólicas (sujeito 51, 

supracitado) como a cachaça, sendo esta última uma bebida com um maior apelo 

negativo por conta do seu grande teor alcoólico, baixo preço e seu consumo atrelado 

a usuários abusivos: “minha opinião é que não presta, não serve pra pessoa, só faz 

mal. Cerveja eu acho que é em termo de ser melhor que a cachaça. A cachaça é 

muito forte, é baixo!” (sujeito 23).  

 O consumo de cerveja, na representação dos sujeitos sertanejos 

entrevistados, seria melhor do que o da cachaça. Por ser mais barata e pela 

possibilidade de ser vendida em doses, diferentemente da cerveja, os usuários que 

fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas tem maior facilidade para consumi-la, 

enquanto que a cerveja por ser consumida em festas e por um grupo de nível 

socioeconômico mais elevado, além do marketing envolvido, não compartilha do 

mesmo estigma. 
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Dentro do grupo de sentidos para o consumo de álcool, no subgrupo das 

representações relacionadas a esta substância, e fortemente relacionada com a 

classe 1 já discutida, é apresentada a classe 3, denominada de “Morte, acidente e 

destruição”. A classe 3 de representações apresentada pelo IRAMUTEQ comporta 

33 UCE’s das 224 analisáveis, sendo a classe com o menor conteúdo representativo 

do grupo (14,73% dos dados), e os principais elementos que se associaram mais 

fortemente a essa classe foram: Vão (2 29.6), Pontos (2 28.98), Muito (2 28.47), 

São (2 26.23), Coisas (2 20.70), Briga (2 19.07), Pessoas (2 15.52), Negativos (2 

15.07), Prejudica (2 15.07), entre outras. As ideias mais representativas da classe 

apresentam-se no discurso do sujeito número 94, e nos sujeitos de 24 anos de 

idade.  

Esta classe 03 também trás representações negativas dos sertanejos rurais 

entrevistados acerca do álcool e parece complementar as ideias apontadas pela 

classe 1 (É ruim. Não deveria existir), pois apresenta as consequências negativas do 

consumo. Aponta que o uso de bebidas alcoólicas ocasiona doenças que levam a 

morte, acidentes de trânsito, acidentes relacionados a brigas nos contextos de uso. 

Destacam-se nesta classe fatores externos e prejuízos sociais ocasionados pelo 

consumo de bebida: “minha opinião é que tá exageradamente, que a gente vê a 

maioria dos acidentes são por causa que as pessoas estão embriagadas” (sujeito 

94); “faz coisas que não tem costume de fazer, agride as pessoas ficam mais 

violentas, também prejudica a saúde” (sujeito 75); “muitas coisas, muita gente bebe 

demais aí prejudica a saúde, muita gente briga por conta da cachaça e caça 

conversa com o povo. Morte, acidente, é isso” (sujeito 47).  

 Corroborando com estas representações, o questionário apontou que dos 95 

sujeitos entrevistados 17 deles já tiveram algum problema de saúde por conta do 

consumo de bebidas alcóolicas (18%), 14 deles já se envolveram em acidentes 

associados à bebida (15%) e 30 sujeitos afirmaram ter se envolvido em brigas por 

influencia da bebida (31%). Acerca deste tema, a literatura aponta que o Brasil é já 

um dos países com maior índice de mortes no trânsito, sendo esta a segunda maior 

causa de mortes por fatores externos, e perdendo apenas para o homicídio 

(SOARES e SILVA, 2011, pg. 09). Os autores destacam ainda os grandes 

dispêndios financeiros do poder público com a assistência médica, reabilitações, 

internações, previdência estre outros, para pessoas que sofreram algum 
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acometimento devido o abuso do consumo de álcool, onerando assim o orçamento 

do setor público e a sociedade.  

 Acerca dos acidentes, os contextos rurais em estudo apresentam grande frota 

de automóveis e motocicletas, assim como no contexto urbano. Porém o ponto de 

destaque dá-se pela pouca fiscalização existente em tais locais, por conta da 

ausência (ou pouca) de fiscalização de condutores. É comum observar crianças 

pilotando e dirigindo, o desuso do capacete, condutores não habilitados que 

aprenderam a conduzir ensinados por alguém da localidade e vários destes 

condutores que o fazem sob o efeito de bebidas alcoólicas. Medidas de repressão e 

fiscalização não são, por si só, as formas eficazes de lidar com as questões do 

álcool e transito, mas a inexistência dessas medidas potencializa as situações de 

risco. 

 É importante destacar, nesta discussão, que a droga sempre esteve presente 

na história da humanidade, e que esta sempre conviveu com sua presença, havendo 

também uma importante função histórica. Assim, conceber uma sociedade sem 

drogas (sem álcool, por exemplo) é extremamente complexo. Os ônus ocasionados 

pelo uso abusivo reforçam a ideia de que se pode haver responsabilidade em outras 

formas de uso, cabendo uma reflexão acerca destes fenômenos e focando em 

atividades educativas, como apontam as representações abaixo: “então assim, eu 

acho que deveria as pessoas ter mais noção, ter mais um entendimento e 

responsabilidade antes de beber” (sujeito 94); “Se fosse possível haver campanha, 

com mais frequência, para conscientizar os jovens parar. Eu sei que parar de beber 

totalmente é impossível. Não é impossível, mas é bem difícil, entendeu?” (sujeito 

50). 

 O desafio em relação ao consumo de drogas, como o álcool, é compreender e 

propor um consumo não prejudicial, visto que as abordagens proibicionistas 

historicamente não obtiveram sucesso e a droga sempre esteve presente nas 

diferentes culturas. Importante também é propor ações de cuidado e assistência 

para os usuários que não conseguem fazer o uso, visto que estes sempre serão 

parte do grupo de consumo. A dificuldade neste sentido é que são postos apenas 

duas possibilidades para os usuários de substâncias psicoativas, sendo o primeiro 

relacionado ao sujeito que superou o “problema” do uso e torna-se um mártir, um 

exemplo; e um segundo dos desesperados, dos usuários que são encarados como 
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errantes e precisam de socorro. Nenhum outro discurso parece ser permitido no que 

tange o uso de drogas (PETUCO, 2010, pg.78). 

 Os sertanejos entrevistados, nesta categoria, conseguem visualizar um uso 

com responsabilidade. Ao que representam, o consumo de bebidas trás prejuízos 

como acidentes e brigas, mas isso se dá devido a forma, local, e função do 

consumo, podem haver outras possibilidades menos prejudiciais principalmente por 

meio da informação e educação. Como já discutido anteriormente, pode haver uma 

forte relação entre o consumo de bebida e o aumento da violência, mas não há uma 

relação causa – efeito, visto que a maioria dos usuários não se tornam violentos 

após o consumo. A violência já faz parte do sujeito, e pode ser potencializada pela 

bebida alcoólica, portanto pensar na relação de causa e efeito é retirar a 

responsabilidade do consumidor de bebidas e joga-la na substância, estigmatizando-

a e tratando-a como culpada pelos atos de quem a consome. 

Ainda no grupo de sentidos para o consumo de álcool, no subgrupo de 

representações relacionadas ao usuário, o programa aponta a classe 5 de 

representações denominada de “Consequências Pessoais e Familiares”. A classe 3 

de representações apresentada pelo IRAMUTEQ comporta 53 UCE’s das 224 

analisáveis, sendo a classe com o segundo maior conteúdo representativo do grupo 

(23,66% dos dados), e os principais elementos que se associaram mais fortemente a 

essa classe foram: Do (2 22.45), Problema (2 22.09), Tal (2 19.89), Ele (2 18.39), 

Momento (2 16.50), Já (2 16.29), Dinheiro (2 15.04), Um (2 13.65), entre outras. 

As ideias mais representativas da classe apresentam-se no discurso do sujeito 

número 39, e nos sujeitos de 39 anos de idade.  

 Essa classe de ideias trás representações acerca das consequências do uso 

de bebidas alcoólicas para o usuário, no aspecto pessoal e no aspecto familiar. A 

ideia de um uso no contexto familiar é apresentada como algo bom, ou socialmente 

bem quisto. Utilizar bebida em confraternizações familiares e na companhia destes, 

ou em locais em que há interação de famílias, seria um uso positivo: “uma coisa é 

junto com a família. Não é bom, às vezes dá cirrose, cirrose as vezes dá doença 

velha que não tem cura, capa d’agua, sabe o que é? o sangue fica o mesmo que 

agua” (sujeito 01); “se for no caso de tipo, uma copa do mundo, como a gente vai ter 

agora no Brasil, vai ficar todo mundo ali no barzinho bebendo com a família, com 

os amigos, tá com a namorada ali e tal” (sujeito 06); “eu acho assim, que nem no 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

 

 

56 

shopping, na área de lazer, ali tu chega e toma um chope, você olha assim e só vê 

mais família” (sujeito 74). 

 Para os sertanejos entrevistados, a companhia ou contexto familiar ameniza o 

estigma social da bebida. O consumo feito entre os familiares, dentro de casa, em 

eventos caseiros ou em momentos onde várias famílias interagem seria algo 

prazeroso e permitido. Ao que representam, o fato da família estar vigilante, impede 

o consumidor de cometer os deslizes já citados anteriormente. A família, para eles, é 

um fator de proteção. 

 O consumo de bebidas, apesar de ser bem quisto no contexto familiar e 

doméstico, também trás consequências negativas para a família. Nesta classe são 

apresentadas representações no sentido de que a família sofre quando algum 

membro perde o controle ou faz uso abusivo. A família pode dar suporte e apoio ao 

usuário, ao passo que também pode se afastar (ou o próprio usuário se afasta) 

deixando em abandono: 

“quem bebe, quem bebe, na minha opinião, como é que se diz, é 
triste. Porque eu tenho um na família e eu vejo a luta de minha tia 
com o marido dela, que é viciado” (sujeito 35). 
 

“brasileiro mesmo, que é morador de rua, acabam virando morador 
por causa da bebida e da droga, e a família começa se afastando, aí 
ficam sem trabalho, perde seus amigos, a família, e acabam tendo 
que morar na rua dependendo daquilo” (sujeito 84). 

 

 Se no contexto urbano, a situação para aqueles que fazem uso abusivo de 

álcool e seus familiares já é difícil, no contexto rural se torna insustentável. A maior 

parte destes sujeitos não encontram algum tipo de cuidado institucional ou serviço 

que possa auxilia-los no contexto rural. Aqueles que desejam tal serviço devem se 

deslocar para o urbano (se assim puderem). As famílias e usuários ficam a mercê da 

sorte, e em algumas situações abandonam o sujeito ao seu próprio destino.  

 Outra consequência negativa e extremamente relevante dentro desta classe 

de representações é acerca do aspecto financeiro, que aparece como um fator em 

prejuízo diante do consumo de bebidas. Há uma ideia de prejuízo pessoal e familiar, 

quando o bebedor passa a gastar mais do que deve ou do que pode com o 

consumo, pois o usuário corre risco de não assumir os gastos para manter a família 

e não consegue poupar reservas para emergências ou planos futuros. A falta de 

dinheiro aparece ainda atrelada (não como causa, mas relacionada) a outros 

prejuízos como perda de saúde e vício: “então vem cá, eu sou pai de família, gasto 
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meu dinheiro, já vai fazer falta. E a gente que vive de trabalho de roça, a gente que 

vive do trabalho da agricultura” (sujeito 39); “Caribé, que eu vejo falar. A Montila... Só 

no momento, como eu te disse é uma coisa de momento, passageira, tudo de ruim. 

As consequências é a falta de... depois fica liso, fica sem dinheiro” (sujeito 43); 

“porque eles gostam mesmo da coisa, as vezes a gente diz a uma pessoa: não beba 

não, guarde seu dinheiro! uns deixam de beber, mas outros não deixam, são 

viciados” (sujeito 44); “não sei se porque, eu já sofri muito por bebida, então eu não 

vejo prazer nenhum. Existe primeiro gastar dinheiro, segundo a sua saúde, terceiro 

quem bebe a primeira vez vai querer a segunda, a terceira, e aí vai levando ao 

caminho do vício” (sujeito 45). 

 O fator financeiro parece ser crucial para as representações negativas desta 

classe, para os sertanejos entrevistados. A perda de autonomia do usuário de 

bebidas esta fortemente atrelada a incapacidade de gerir o próprio dinheiro, posto 

que este passa a gastar em demasia com o seu “vício”, deixando de investir o 

dinheiro, dito ser pouco e limitado para os sertanejos, em questões domésticas e 

familiares. Ressalto aqui as ideias anteriores em que os sertanejos apontaram que 

os usuários abusivos utilizam a cachaça (mais barata) enquanto que esporádicos e 

recreativos optam pela cerveja. 

 Outro aspecto retratado pela classe 5 é em relação a conflitos e brigas. Estas 

brigas são representadas como algo estimulado pelo consumo de álcool, cujo 

consumo deixaria o usuário com a consciência alterada. Tais brigas são ditas 

ocorrerem tanto no aspecto relacional com os pares quanto no contexto familiar, 

como apontam as falas: “já me envolvi em muitas brigas por causa do estimulo do 

álcool, da reação. Desde que não atinja os demais, que beba moderadamente, beba 

civilizadamente, cada um sabe o que quer” (sujeito 19); “você já dá uma, mas tem 

gente que não tem ponto positivo em beber, se tomar uma dose já fica transtornado, 

já quer brigar, já quer discutir com a família e tal, existem vários” (sujeito 50). 

 A despeito do que já foi discutido anteriormente no agrupamento de ideias 

relacionadas aos motivos para o uso de álcool, na classe 3 (conflitos domésticos), é 

válido destacar que existem fatores que encaminham para uma tendência a 

contextos do uso abusivo chamados de fatores de risco, assim como também 

existem fatores de proteção, que auxiliam para que o sujeito consiga se resguardar 

mesmo que tenha acesso a droga. Acerca disto, nas relações familiares podem ser 
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encontrados tanto os fatores de risco como os de proteção para o uso das 

substâncias psicoativas (BRASIL, 2011). 

 Contextos familiares em que há acompanhamento grupal das atividades dos 

membros, bom envolvimento afetivo entre os sujeitos, estabelecimento de condutas 

ou regras de forma clara, respeito dos ritos e hierarquia familiar, estão relacionados 

a fatores de proteção, ou seja, protegem o sujeito bebedor de situações de risco. 

Como condições preponderantes ao risco, são apontados o fato de algum membro 

já fazer uso abusivo, contextos de autoritarismo ou exigências demasiadamente 

severas no contexto familiar, e famílias que mantem uma cultura do uso em sua 

rotina. Dentro deste contexto de risco, onde há uma banalização do uso abusivo ou 

nocivo no contexto familiar, Bes et. al. (2013, pg 01) comentam que agressões 

realizadas por integrantes familiares tanto em contextos internos e externos à 

residência, podem ser resultados da influência do uso imoderado de álcool e 

entorpecentes. 

 Já discutimos a questão da causa e efeito em relação ao consumo de bebidas 

e violência, mas ressalta-se aqui que em algumas situações, a bebida é utilizada 

justamente para “dar coragem” de partir para conflitos. Ao sentir alguma raiva ou 

mágoa, o sertanejo aponta a bebida como uma fuga, mas frequentemente esta é 

dita ser uma via para se dizer o que pensa sem sentir medo das consequências. 

Outra classe apresentada, no grupo de sentidos para o consumo de álcool 

relacionados ao usuário, é a classe 2, cujo conteúdo representacional foi 

denominado “Prejuízo pessoal para o bêbado”. Esta classe comporta 42 UCE’s das 

224 analisáveis, sendo o seu conteúdo representativo equivalente a 18,65% do 

material do grupo. Os principais elementos que se associaram mais fortemente a 

essa classe foram: Bêbado (2 26.33), Pessoa (2 19.13), Gente (2 17.72), Verdade 

(2 17.65), Pouco (2 16.88), Quer (2 15.3), Pode (2 14.13), Negativo (2 13.04), 

entre outras. As ideias mais representativas da classe apresentam-se no discurso do 

sujeito número 54, e nos sujeitos de 61 anos de idade.  

 As ideias representadas nesta classe apontam as consequências negativas, 

prejuízos pessoais e perdas, acarretadas para aqueles que bebem e que estão sob 

o efeito do álcool. São apontadas situações em que o uso abusivo leva o usuário a 

ficar caído e em circunstancias de pouca higiene, o que parece afrontar a moral e a 

índole do sujeito perante a comunidade ou dos demais sóbrios: “aí você vai me 
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levantar e diz: você estava bêbado, estava fedendo a cachaça! Então não tem 

negócio bom pra quem bebe álcool” (sujeito 02); “agora beber para ficar caído nos 

bares, como ficam aí, passa os outros tudo levando um bucado. Bora, deixa eu te 

levar em casa porque tá bêbado. Isso aí não é normal, não é certo, então não 

concordo com isso” (sujeito 68). 

 O bêbado é apontado com alguém que não é bem quisto, mal visto pelos 

demais. Neste sentido, o uso abusivo de bebida alcoólica é tido como um 

comportamento anormal, como algo errado e ruim. Refletindo acerca desta 

representação, parece haver para o sertanejo rural uma “norma” ou um consumo 

bom, sendo os errantes e desviados associados a doentes e imorais. Não é tão 

simples a análise do uso indevido de álcool, pois este está relacionado a uma gama 

de fatores, o que nos trás a questão de que os sujeitos não nascem com um destino 

pré-estabelecido ao vício e que também não se tornam dependentes apenas por 

influencia do contexto. Nós, seres humanos, por nossa humanidade e incompletude, 

buscamos elementos para aliviar dores e acirrar prazeres. Assim, encontramos as 

drogas. Algumas vezes experimentamos, outras usamos sem nos comprometermos, 

e em outras, ainda abusamos (BRASIL, 2011, pg. 112).  

Dentre as nuances do uso de álcool, vale ressaltar que os sujeitos que fazem 

uso prejudicial também utilizam desta substância quando outras maneiras de 

enfrentar, ou lidar, com alguma angústia ou sofrimento não foram suficientes ou 

eficientes. Delgado (2010, pg. 42) discute que a postura de compreensão das 

situações de uso prejudicial é fundamental para desenvolver uma perspectiva de 

tolerância e uma perspectiva de abordagem do uso de droga que seja menos 

moralizante e mais humanizada, não apenas como uma retificação, normalização e 

normatização de comportamentos.  

 Deste modo, em um contexto cujo consumo de álcool ou de outra droga é 

apresentado em um perfil moralizante, o usuário acaba sendo perseguido por um 

grande estigma social de que é um fraco ou sem caráter, e essa postura norteia 

inclusive as ações de cuidado para estes sujeitos, como apontam Ronanzi e Furtado 

(2010): 

“Muitas vezes, o profissional responsável pelo diagnóstico ou 
tratamento apresenta o pensamento de que o uso de álcool é um 
vício ou fraqueza de caráter. A forma de abordagem dos usuários é 
influenciada por tal visão, e o tratamento é direcionado para a pessoa 
problemática, sendo necessário controlar o mau hábito e o 
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comportamento desviante dessas pessoas. Tal tipo de abordagem 
acaba por reforçar a perspectiva moralizante e a internalização de 
alguns estereótipos e estigmas atribuídos aos usuários de drogas” 
(RONANZI & FURTADO, 2010, pg. 5). 

 

 Os sertanejos entrevistados, neste quesito, representam o usuário abusivo 

(bêbado) como alguém sem moral, mas chama a atenção o fato de que dos 95 

sujeitos entrevistados, 54 deles (57%) já se beberam a ponto de se sentir bêbado. 

Todo sujeito pode escolher entre usar ou não, mas para alguns, esta escolha não é 

tão clara, principalmente devido a fatores de seu histórico de vida e cultura que os 

levam a optar pelo uso cada vez mais prejudicial. Encara-los e trata-los como 

imorais acarreta em estigmas que acabam levando à exclusão destes sujeitos. Tais 

representações assemelham-se às de outros contextos, como no urbano, onde o 

usuário abusivo de bebidas perde seus direitos e passa a ser encarado com algo 

que incomoda, dentro da realidade urbana, sendo chamado jocosamente de 

“papudinho”. 

 Outra representação exposta nesta classe 2, aponta as perdas pelas quais 

passam os usuários de bebida. Neste sentido a bebida continua sendo representada 

de forma negativa, com consequências prejudiciais, pois levam o sujeito a perder o 

emprego, perder a saúde, perder o casamento, perder a vida, entre outras: “tudo 

isso é através da bebida, porque bebe no final de semana e não pode trabalhar na 

segunda, aí vai trabalhar na segunda e adoece, e assim sucessivamente, termina 

perdendo o emprego” (sujeito 17); “não depende, tem a bebida quente que chamam, 

é a pitu, é o uísque, a 51, tudo isso é bebida quente. Ah, negativo em beber é o que 

ressaca, às vezes bebe e vai dirigir, não é verdade?” (sujeito 35); “além de quando 

ficar bêbado se afastar dos amigos, acabam até perdendo casamentos, se separam 

famílias, se revoltam com aquela pessoa, por isso acaba perdendo a vida, tem 

muitos que eu vejo que hoje em dia” (sujeito 84). 

 A perda da consciência também tem destaque nesta classe. Os sertanejos 

representam que dentre os efeitos negativos para o “bêbado”, a inconsciência, o 

estar fora de si, ocasionado pelo consumo abusivo de bebidas alcoólicas, transforma 

o sujeito em uma pessoa com comportamentos diferentes do seu padrão normal. 

Este estado alterado de consciência tem relação direta com a classe 5 

(Consequências pessoais e familiares), visto que as consequências negativas são 

ditas serem potencializadas por estes estado alterado, situação em que o indivíduo 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

 

 

61 

perde a capacidade de julgar entre o certo e o errado. Nota-se também a influência 

religiosa em alguns discursos. As falas que seguem ilustram estas representações: 

“A bebida causa inconsciência e blasfêmia. Acho que a gente nem pode falar essa 

palavra fora da igreja, mas hoje em dia a gente fala o que quer” (sujeito 64); “porque 

quando você bebe fica fora de si, pode chegar em casa e agredir a esposa, os filhos, 

doenças também” (sujeito 24); “muitos negativos, é esse mesmo que a pessoa se 

transformar em uma pessoa diferente, porque fica totalmente diferente. Quando tá 

sem bebida é uma pessoa e quando tá na bebida é uma pessoa totalmente 

diferente” (sujeito 46). 

 Retomo aqui a discussão moralizante e normatizadora das boas práticas de 

consumo em detrimento de outras. Como já apontado anteriormente, as formas de 

uso, o teor, a dose, as consequências, o limite entre o adequado e o inadequado 

dependem do contexto analisado. O estado alterado de consciência pelo uso de 

drogas pode ser inclusive, algo aceito e esperado em um contexto ritualístico ou 

religioso. A preocupação acerca do conhecimento dos riscos, efeitos, formas de 

prevenir a adicção e cuidados com o usuário de cada substância é muito mais 

apropriada do que o julgamento moral, que fere inclusive a autonomia constitucional 

que cada cidadão possui acerca de si próprio: 

 
 A Constituição Federal, quando fala em bens jurídicos, quando 
protege direitos à intimidade e à privacidade, revela respeito muito 
grande em relação às condutas particulares, ainda que possam ser 
lesivas ao próprio indivíduo: é o respeito à autonomia individual, 
desde que não seja em detrimento do outro, é claro. (REGHELIN, 
2010, pg. 49). 

 

 A Redução de Danos (RD) surge como uma proposta providencial neste 

sentido. Partindo da noção dos direitos humanos, esta abordagem propõe uma 

preocupação com a redução dos danos ocasionados pelo consumo de drogas e não 

mais na prevenção do uso (abstinência total), sendo destinada para aqueles que não 

querem ou não conseguem parar com o consumo. Esta abordagem teve seu 

destaque no campo da prevenção principalmente da AIDS, mas quando trazemos o 

debate sobre a redução de danos para o cuidado com os usuários de SPA, a 

discussão se torna polêmica, pois a sociedade e profissionais de saúde não 

parecem estar preparados para a radicalidade que a propostas da RD exige na 

relação de autonomia dos sujeitos (DONEDA, 2010, pg. 62). 
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 Ao passo que aqui discuto uma necessidade de dar autonomia aos sujeitos 

sertanejos, no sentido de que possam realizar as escolhas, mesmo que prejudiciais 

a si próprios como consumir álcool ou qualquer outra droga, destaco que esta 

autonomia esta atrelada a informação e responsabilidade. Informação acerca dos 

riscos, dos limites do seu corpo, das formas de tratamento, de forma de usos menos 

prejudiciais. Compreender a função da droga para o usuário parece ser capital 

dentro de propostas de cuidado mais humanizadas, que não atuem apenas com 

sermões, conselhos ou julgamentos. O grande desafio é propor estas estratégias no 

ambiente rural, pois como já discutido, há um déficit de serviços e recursos para 

suporte. 

A última classe de respostas apresentadas dentro do grupo dos significados 

para o consumo de álcool, e relacionadas a demarcação do usuário desta 

substância, é a classe 4, denominada “Enaltecimento do álcool e usuário”. Esta 

classe comporta 35 UCE’s das 224 analisáveis, sendo o seu conteúdo 

representativo equivalente a 15,62% do material do grupo. Os principais elementos 

que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Todo (2 56.29), Ver (2 

39.02), Aqui (2 30.29), Cara (2 22.18), Controlado (2 21.99), Bebia (2 21.44), 

Mundo (2 19.43), Pitu (2 17.99), entre outras. As ideias mais representativas da 

classe apresentam-se no discurso do sujeito número 01, e nos sujeitos de 49 anos 

de idade.  

 As representações atreladas a esta classe, apresentam um enaltecimento da 

bebida e de seu usuário. O consumo de bebidas é posto como algo bom, gostoso, 

rotineiro, associado a momentos de prazer e de interação com amigos. As ideias a 

favor do beber, porém, apontam que este uso deve ser um uso “controlado”: “minha 

opinião é assim, se a pessoa deixar, vai já fumar, eu não fumo, agora beber eu bebo 

é todo dia. Eu tenho 5 filhos, mas realmente, eu gosto de beber mesmo” (sujeito 01); 

“agora no caso a pergunta que você fez aí, de outras pessoas, agora eu não me 

sinto por esse motivo, mas se a pessoa gosta de beber todo dia, todo dia, e não se 

sente mal” (sujeito 39); “se tivesse um meio para todo mundo beber controlado, para 

aquela bebida não estragar ele, e ele deixar de beber, eu me sentia muito feliz, em 

ver muitos colegas que nem eu” (sujeito 02). 

  
 O beber controlado afirmado pelos entrevistados, não segue um parâmetro ou 

um padrão, mas é dito ser o beber em que a substância não controla o sujeito. Neste 
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sentido, percebe-se que o sertanejo representa a bebida como algo que pode ser 

consumida, contanto que se saiba dos riscos e do limite para um uso prejudicial. A 

relação do indivíduo com a substância que utiliza, pode apresentar poucos riscos ou 

mesmo ser inofensiva, sendo que estes padrões dependem do contexto, visto que a 

substância também pode ser utilizada de forma disfuncional, com danos sociais, 

psicológicos e biológicos (BRASIL, 2011). Corroborando com estas ideias, alguns 

sertanejos representam da seguinte forma: “eu só a favor! Bebe quem quer! Não vai 

obrigar você beber. Hoje mesmo eu bebo controlado, antes eu bebia pra estar 

passado, mas hoje eu bebo controlado” (sujeito 66); “assim, eu não costumo usar 

bebida, agora beber é controlado. Se você ver que a bebida tá te controlando, tem 

que procurar um médico. Aqui eu acho que é a cerveja, viu” (sujeito 74). 

 O uso da bebida esta atrelado nesta classe, a uma utilização social, 

acompanhada por pares em contextos de interação e prazer. Neste sentido, parece 

ter um importante papel de socialização no grupo entrevistado. Podemos 

compreender a socialização como um mecanismo de aprendizagem da cultura, 

através do qual nos tornámos pessoas e membros de uma dada sociedade. Ele é 

importante social e individualmente, pois permite aprendizagem de papéis e 

expectativas sociais. Deste modo, o consumo de bebidas alcoólicas não é apenas 

uma ação gastronômica, mas um ato social, carregado de valores simbólicos, 

adquiridos culturalmente através do processo de socialização.  

 Para os sertanejos entrevistados há uma cultura etilista, como um ritual de 

pertencimentos, com estratégias etílicas para todos os momentos do contexto, e 

uma forte pressão do grupo para a adesão. Tal representação não se difere tanto da 

vivenciada em contextos urbanos, onde o fato de beber abusivamente a ponto de 

perder a consciência é enaltecido pelos pares e é contada nos grupos como uma 

forma de engrandecimento e obter vantagem em relação aos demais. As 

representações sertanejas apontam para uma aproximação entre este 

comportamento nos contextos rurais e urbanos. 

 Um fator de socialização, já apontado neste trabalho, é a mídia. Os meios de 

comunicação em massa conseguem estabelecer e construir padrões de 

comportamento ou expectativas acerca destes, e no que tange o consumo de 

bebidas, tem-se uma cultura de estimulo ao uso e de associação deste produto a 

contextos positivos. Além de sua importância enquanto meio de propagação de 
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ideias, a mídia se torna uma fonte de identificação fundamental para os sujeitos ou 

grupos como forma de localização social de uma opinião pessoal. É interessante 

ressaltar que a mídia, além de ser uma fonte de formação de crenças e atitudes, 

também pode representar um contexto específico, podendo, portanto, refletir o 

pensamento coletivo em um determinado momento ou influenciar tal pensamento. 

Portanto, os meios de comunicação de massa tornam-se um importante veículo de 

fortalecimento e difusão de ideologias específicas com grande poder de alcance 

(RONANZI E FURTADO, 2010, Pg. 3). 

 A mídia parece ter grande impacto nos padrões relacionados à bebida 

alcoólica nos agrupamentos culturais e sociais, e também para o sertanejo rural. Se 

anteriormente o tipo de bebida, os ritos de uso, os contextos de consumo retratavam 

uma realidade específica e pontual do sertanejo, nota-se uma modificação acerca de 

tais supostos, visto que os padrões de consumo se assemelham fortemente aos dos 

demais contextos urbanos. Neste sentido, cabe uma reflexão acerca deste papel de 

responsabilidade. Tanto quem produz, quanto quem transmite a mensagem deve ter 

responsabilidade acerca da sua elaboração, codificação e apropriação, pois há uma 

associação entre estas mensagens e o comportamento das pessoas (FARIA et al, 

2011, pg. 6). Não é que as práticas não possam ser modificadas. Estas estão o 

tempo todo respondendo as novas necessidades dos sujeitos e grupos, mas ao 

incentivar o consumo, e associa-lo a certas circunstancias poder ser crucial nos 

comportamentos de risco assumidos pelos sujeitos. 

 A figura 4 a seguir apresenta para o grupo “Significado do uso de álcool” a 

Análise Fatorial de Correspondência (AFC), apresentando os dados de uma forma 

diferente, em um plano cartesiano onde as diferentes palavras e variáveis são 

associadas a cada uma das classes da CHD. Em relação sobre qual dos eixos 

compõe mais fortemente a disposição dos elementos, observa-se ao Eixo 1 26,36% 

e Eixo 2 31,74%, e que juntos explicam 58,00% da variância total das UCE 

 A partir da leitura dos resultados apresentados na figura abaixo, pode-se 

observar na distribuição no Plano Fatorial, que a Classe 4 (Enaltecimento do usuário 

e do álcool) na cor azul, é a mais dispersa no quadrante superior direito do plano, 

destacando a proximidade de ideias desta com a classe 2 (em preto) e uma 

pequena relação com as classes 1 e 5. E destacam-se nesta mais fortemente as 

formas “Todo”, “Bebia”, “Ver”, “Controlado”, entre outros. Neste caso, a pouca 
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relação com as demais classes e com a dimensão fica bastante clara nesta 

visualização. 

 

 Figura 04: Plano Fatorial da Análise Fatorial de Correspondência (AFC) para a dimensão 2, 
denominada “Significados do uso de álcool”.  

 

 

 No quadrante inferior direito, destaca-se a disposição da Classe 5, na cor roxa 

(Consequências pessoais e familiares) apresentando na ilustração que possui forte 

relação com a classe 2 e classe 4, e alguma relação com as demais classes (1 e 3). 

As palavras mais características desta classe foram: “Problema”, “Momento”, “Do”, 

“Ele”, entre outros. No centro do Plano Fatorial, parcialmente relacionada a todas as 

classes, mas mais fortemente as classes 4 e 5, se localiza a Classe 2, em preto 

(Prejuízo pessoal para o bêbado), na qual foram destacadas as palavras “Bêbado”, 

“Pessoa”, “Verdade”, “Gente”, “Quer”, “Negativo”, entre outras. Percebe-se que a 

forte relação entre as classes 2 e 4 caracteriza a formação do bloco de ideias 

apresentados na CHD como “Demarcação do usuário”. A forte relação destacada no 

Plano Fatorial entre as classe 2 e 4 e a classe 2, caracteriza o bloco “Usuário” na 

CHD.  

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 
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 No quadrante inferior esquerdo há uma caracterização de ideias formada pela 

Classe 3, em verde (Morte, acidente e destruição). Esta classe possui forte relação 

com a classe 1, demostrada no plano através do aglomerado (mistura) entre suas 

ideias (de diferentes cores) e pouca relação com as demais classes, sendo que as 

formas mais destacadas foram “Vão”, “Muitos”, “São” e “Pontos”. A Classe 1 em 

vermelho (Não deveria existir. Ruim), como dito anteriormente, apresenta forte 

relação de ideias com a Classe 3 (verde) e alguma relação com a Classe 2 (preto). 

As formas destacadas para a Classe 1 foram “Opinião”, “Minha”, “Melhor”, “Mim”, 

“Cerveja” e “Acho”. As classes 1 e 3, na CHD, formatam o bloco de ideias em que o 

sertanejo representa o álcool, e estas são em sua grande parte negativas, o que 

aponta a relação deste bloco com a Classe 2 (prejuízo Pessoal para o bêbado), que 

também trás ideias negativas acerca do consumo. De forma geral, o núcleo do 

conteúdo representacional desta dimensão parece estar alocado nas Classes 1, 2 e 

3, sendo o sentido de todas estas de conteúdo representacional negativo acerca do 

consumo de bebidas.  

 De forma geral, a investigação dos sentidos dados pelo sertanejo ao uso de 

bebida alcóolica, aponta que estes possuem dois blocos de representações, sendo 

um relacionado à substância álcool e outro em relação aos seus usuários. Para o 

sertanejo, a bebida (o álcool) é algo ruim, que não deveria existir, pois está 

relacionada a acidentes, mortes e destruição, ressaltando que deveriam parar de 

fabricar como uma forma de abolir o uso. Os sertanejos representam que o usuário 

de bebidas está suscetível a consequências, e as mais destacadas são a questão 

financeira e os conflitos familiares, sendo apresentada ainda que o consumo para 

divertimento, festas e eventos familiares, de forma moderada, é uma possibilidade 

bem quista socialmente. Ainda neste sentido, ao demarcar o usuário de bebidas, os 

sertanejos parecem representar dois contextos (um positivo e um negativo), sendo o 

negativo direcionado para os prejuízos (perdas) sofridas pelos bêbados (usuários 

abusivos) e outro contexto de enaltecimento da bebida e do bebedor, com 

representações positivas acerca do uso, do prazer ocasionado, pela diversão no uso 

moderado. 

 O discurso dos sertanejos permeiam dois blocos antagônicos, afinal de 

contas, se a bebida é algo ruim e que não deveria existir, porque o uso é enaltecido 

dentro de alguns contextos? Ressalta-se que, através da resposta dos 
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questionários, percebeu-se que dos 95 entrevistados, 79 deles (83%) já fez uso de 

bebida alguma vez na vida. Como discutido, a primeira representação parece estar 

atrelada a força das instituições de controle e proibicionismo, relacionado assim a 

grupos religiosos e a mídia de forma geral, que criminalizam e estigmatizam a 

substância e o seu consumidor. A segunda representação parece responder a 

práticas contextuais de socialização e o aspecto prático do uso do álcool.  Percebe-

se um discurso esperado (politicamente correto) para conversas formais ou 

respostas a profissionais; e um discurso prático, informal, para a lida com os pares 

em seu contexto de uso. 

 

PÚBLICO CONSUMIDOR 

 

 Figura 05: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) gerada 
pelo IRAMUTEQ para a dimensão 3, denominada “Público Consumidor”. 

 

 

 

A análise dos resultados do agrupamento 3, denominado “Público 

Consumidor”, constituído pelo corpus de 95 unidades de contexto inicial (u.c.i.) ou 

entrevistas, reconheceu 198 segmentos de textos, dos quais 150 eram analisáveis 

(75.76% do material). O Corpus foi dividido assim em 150 unidades de contexto 

elementar (u.c.e.), contendo 897 palavras, formas ou vocábulos distintos, no total. É 

válido salientar que as 897 palavras analisáveis ocorreram 6.278 vezes no Corpus. 
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 A partir do conteúdo total, o IRAMUTEQ dividiu o material discursivo desta 

dimensão em dois grandes blocos de representações, conforme demonstra o 

dendograma acima (figura 5), sendo estes dois blocos principais denominados pelo 

pesquisador como: “Adulto Referêcia” e “Jovem”. O dendograma demonstra ainda 

que o bloco denominado “Adulto Referência” foi subdividido em dois blocos, sendo 

estes denominados “Hegemônico esperado” e “Gênero e Alcóol”, onde o primeiro é 

representado pela classe 5, e o segundo congrega 2 classes, uma com 

representações direcionadas ao masculino e outra ao feminino. No outro bloco de 

sentidos, estão as ideias relacionadas ao jovem consumidor de bebidas, que se 

subdividem em 2 outros blocos, estando o primeiro relacionado aos motivos que 

levam este jovem a beber (congregando 2 classes) e outra que apresenta 

representações de gênero acerca do beber entre homens e mulheres.  

 Obteve-se, portanto, ao final da análise do agrupamento 3 (Público 

Consumidor) 6 classes denominadas como: Classe 1 – “Mulher”;   classe 2 – 

“Jovem”, classe 3 – “Justificativas para o beber”, classe 4 – “Homem Jovem”, classe 

5 – “Homem adulto e idoso” e classe 6 – “ Homem e mulher bebem iguais”. As 

classes 4 e 1 apresentam significados comuns, assim como estas duas apresentam 

relação direta com a classe 5. As classes 2 e 3 apresentam também significados 

comuns (relacionados), assim como estas duas apresentam relação direta com a 

classe 6.  

A primeira classe de respostas que analisaremos dentro da dimensão do 

público consumidor, é relacionada à demarcação do adulto como referência para o 

uso, a Classe 5, denominada “Homem Adulto e Idoso”. Esta classe comporta 23 

UCE’s das 150 analisáveis, sendo o seu conteúdo representativo equivalente a 

15,33% do material do grupo. Os principais elementos que se associaram mais 

fortemente a essa classe foram: Pouco (2 34.51), Adulto (2 30.12), Você (2 30.29), 

Idoso (2 28.02), Meio (2 28.02), Vê (2 19.43), entre outras. As ideias mais 

representativas da classe apresentam-se no discurso do sujeito número 39, e nos 

sujeitos de 44 anos de idade.  

 Esta classe representa ideias atreladas ao perfil de consumo de bebida nos 

diferentes momentos da vida. O conteúdo desta classe aponta que para os 

sertanejos entrevistados, o adulto e o idoso em comparação com o jovem, possuem 

mais condições de beber por conta da experiência de vida, por serem menos afoitos, 
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empolgados e reservados do que o jovem. O homem adulto e/ou idoso é apontado 

como referência para se comparar e informar acerca dos limites e quantidades do 

consumo, sendo que o consumo de bebida por estes é realizado em contextos de 

ociosidade e festa: “o adulto, porque eu acho que o adulto se encontra ali no meio 

do seu estágio aqui na terra, aí ele se encontra com muito problema, fala com outra 

pessoa. Com certeza o homem bebe mais” (sujeito 90); “eu digo que é o jovem, 

porque se empolga mais, curti mais. O adulto não, o adulto já tá ali mais reservado, 

o idoso também. Eu acredito que é o homem” (sujeito 18); “eu comparo o jovem e o 

adulto. Não é o que eu penso, é o que eu vejo. Aqui por ser um lugar pequeno a 

gente vê tudo né, a gente sabe de tudo” (sujeito 45). 

 Acerca destas representações, os sertanejos das comunidades em estudo 

encaram os seus membros mais experientes como detentores de sabedoria, seu 

tempo vivido e experiências durante este período atribuem a estes um maior 

discernimento acerca dos limites e riscos em consumir bebidas alcoólicas. Neste 

sentido, os jovens seriam mais inconsequentes e inexperientes, por isso, mais 

suscetíveis a padrões de consumos abusivos. Este fator de valorização de seus 

“anciões” é comum em comunidades tradicionais, sendo estes tratados como os 

detentores do poder de decisão. Se analisarmos com mais atenção, a própria 

sociedade brasileira se constituiu a partir de parâmetros dos quais seus membros e 

famílias mais tradicionais pautavam, através do poder que exerciam. Desde as 

culturas indígenas até as famílias patriarcais estabeleciam-se tendo como referencia 

axiológica seus membros mais antigos.  

 Neste sentido, estas representações sertanejas reforçaram o caráter dos mais 

experientes serem depositários da memória, das tradições e dos costumes, 

considerando que sua tarefa é de ensinar, de passar a história e os modelos e 

parâmetros a serem seguidos. Esse aspecto, de forma geral no Brasil, foi registrado 

no Estatuto do Idoso, no art. 20, § 2º, que diz que os idosos participarão das 

comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e 

vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da 

identidade culturais (BRASIL, 2003). O Primeiro Plano de Ação Internacional da 

ONU para o Envelhecimento, de 1982, também trás de forma enfática a tradição de 

repassar valores espirituais, culturais e informações, (SILVA, 2007, pg. 21). No 

entanto, para o sertanejo estes mais experientes não são apenas transmissores de 
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conhecimento passado, mas igualmente um construtor de conhecimento no 

presente, visto que servem de parâmetro de comparação para os jovens.  

 Outra classe de respostas apresentadas dentro do grupo do público 

consumidor, relacionadas à demarcação do adulto como referência para o uso, e 

dentro de uma análise entre os gêneros, foi a Classe 4, denominada “Homens 

Jovens”. Esta classe comporta 28 UCE’s das 150 analisáveis, sendo o seu conteúdo 

representativo equivalente a 18,67% do material do grupo. Os principais elementos 

que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Bar (2 31.99), Tempo (2 

18.6), Quer (2 17.21), Casa (2 17.21), Festa (2 14.13), Pra (2 13.65), entre 

outras. As falas que se associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no 

discurso do sujeito número 56, e nos sujeitos de 65 anos de idade. 

 Nesta classe, são expostas representações sobre o perfil do homem jovem e 

bebedor em comparação à mulher jovem bebedora. São apontadas também ideias 

de que os jovens são mais independentes, possuem mais recursos financeiros, 

detém mais poder, saem mais (lazer) e por isso consomem mais bebidas. Ressalta-

se também o vigor físico do jovem e a perda do mesmo com o passar do tempo. 

Mesmo sendo destacada na classe anterior que os idosos e adultos tem mais 

condições e discernimento para a utilização de bebidas, o jovem é visto como aquele 

que mais bebe nos contextos pesquisados: “os jovens estão bebendo mais, porque 

quando a gente sai, assim, em algum barzinho, a gente só vê jovem bebendo, 

porque as vezes sai com os amigos para se divertir se empolga” (sujeito 16); “hoje tá 

o jovem, porque o jovem vai mais em festa. Eu toda vida gostei de festa mas vai 

envelhecendo e vai deixando tudo, depende da região” (sujeito 56). 

 O destaque para a utilização em festas e com os amigos, remonta à 

perspectiva de que a pressão do grupo e dos pares pode levar os sertanejos rurais 

mais jovens a fazerem uso prejudicial ou abusivo de bebidas. O fato já destacado 

em outra classe de representações, de que o jovem é pouco experiente e tende a 

ser influenciável, o que pode acarretar em um consumo que muitas vezes extrapola 

seus limites, no intuito de ter o respaldo do grupo, se se sentir socializado e aceito. 

Neste sentido, o uso precoce deveria ser encarado como um fator de risco. 

 O ato de utilizar bebida alcoólica parece estar associado, também, a um 

conceito de masculinidade e adultez, destacando-se também as diferenças da 

“natureza” masculina em relação à feminina. Às mulheres não cabe sair para bar, 
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pois devem ficar em casa, os homens possuem mais vontade de beber e é de sua 

natureza ser “poderoso” (livre), como destacam as falas: “o jovem, porque saem 

mais cedo, é são mais jovens. É mais fácil conseguir bebida com outros amigos. O 

homem porque trabalha e ganha mais dinheiro, a mulher sempre fica em casa não 

tem tempo pra isso não” (sujeito 8); “o jovem né, porque quer se divertir mais o 

homem. Porque o homem sempre é mais... tem mais vontade, assim, de beber, de 

se divertir mais” (sujeito 31); “porque o homem, ele tem essa natureza mesmo, 

porque é homem ele quer ser mais poderoso e ele tem um... ele sai, ele tem uma 

liberdade. As mulher são mais presas, os pais prendem mais” (sujeito 48). 

 As representações expostas apontam que os sertanejos rurais entrevistados 

(lembro que foram homens e mulheres) demonstram identidades constituídas 

através de socializações machistas. Do ponto de vista histórico, o termo machismo 

pode ser associado ao sistema social e familiar patriarcal ainda hoje difundido e 

reforçado por outros fatores, como livros religiosos, onde se prega que, como 

vontade divina, o pai deve ser o líder da família sob todos os aspectos e de que os 

homens são superiores física e intelectualmente às mulheres. 

 Acerca deste aspecto da socialização masculina, a Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do Homem (BRASIL, 2008), discute que esta tem 

construído comportamentos masculinos hegemônicos e que os colocam em situação 

de risco e vulnerabilidade. Preceitos do ser homem envolvem também o consumo de 

bebida alcoólica, muitas vezes incentivada contextualmente a ser consumida de 

forma abusiva e prejudicial, para responder a esta expectativa social. 

A socialização é em grande parte responsável pela tendência ao 
envolvimento em episódios agressivos e de violência por parte dos 
homens, sendo a masculinidade associada à agressividade, bem 
como à invulnerabilidade e consequente exposição a riscos variados, 
como o uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas, e o acesso a 
armas de fogo. (BRASIL, 2008, pg. 13) 

 
 As representações de gênero são delimitadas e constituídas culturalmente, ou 

seja, as interpretações acerca do aparelho biológico são oriundas de fatores 

culturais, como um texto a ser interpretado e lido de forma diferente por cada cultura. 

A cultura que estabelece as funções, sentidos, valores, hierarquias, dinâmicas para 

cada um dos gêneros (SOUZA, 2008, pg. 173). Porém, percebe-se nas falas dos 

sertanejos uma naturalização (como que oriundos da natureza) do machismo, das 
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questões de poder, desejo e socialização de gênero. O homem é representado 

como naturalmente poderoso, desejante por bebidas, autônomo, e independente. 

 Por seguinte, outra classe de respostas apresentadas dentro da dimensão 

Público Consumidor, relacionadas à demarcação do adulto como referência para o 

uso, e dentro de uma análise entre os gêneros, foi a Classe 1, denominada “Mulher”. 

Esta classe comporta 20 UCE’s das 150 analisáveis, sendo o seu conteúdo 

representativo equivalente a 13,33% do material do grupo. Os principais elementos 

que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Bebe (2 19.02), Delas (2 

13.52), Acha (2 12.47), Ele (2 10.26), Gosta (2 9.75), Influência (2 9.75), entre 

outras. As falas que se associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no 

discurso do sujeito número 87, e nos sujeitos de 28 anos de idade. 

 Nesta classe, as representações dos sertanejos apontam para uma 

indagação acerta do consumo de bebidas pelas mulheres. São identificadas 

representações que indicam uma fragilidade física feminina, o pouco dinheiro (falta 

autonomia financeira), mas mesmo diante disto é dito que algumas mulheres tem 

bebido mais do que os homens. A referência/ padrão para esta análise continua 

sendo o consumo masculino: 

“no geral é a mulher, porque a mulher não tá gastando, quem tá 
gastando é o homem. Se ela for gastar, ela não bebe mais” (sujeito 
54). 
 
“Jovens. Influência dos outros amigos, acha bonito os adultos 
bebendo e acha que beber é tudo. A mulher, porque tem mais 
facilidade de conseguir o álcool, aparece uma pessoa mais velha e 
oferece, acaba levando o álcool e não precisa pagar pra poder 
beber” (sujeito 33). 

  

Fica exposto nas representações sertanejas, através das falas acima, que o 

consumo feminino de bebidas está fortemente atrelado a questões financeiras. O 

principal argumento utilizado para o grande consumo de bebidas por mulheres é que 

estas não pagam para beber, sendo o custo suprido pelos homens. Tais 

representações apontam novamente para um conteúdo machista, dando a entender 

de que a mulher não possui condições financeiras para comprar bebidas, de ter 

autonomia, tendo que ser tutelada pelo homem. 

 Apesar disto, esta representação da mulher que bebe aponta também para 

uma flexibilização ou mudança cultural acerca dessa postura machista, fortemente 

arraigada no contexto nordestino. O fato dos homens dividirem os espaços de 
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consumo com as mulheres e reconhecerem estas como potenciais bebedoras e em 

alguns casos, bebendo tanto quanto o homem (reforço o papel de empoderamento 

exercido por este comportamento étilico, já discutido anteriormente) demonstra tal 

suposto. 

 Apesar deste reconhecimento, outro bloco de ideias, ainda na Classe 1, 

reconhece a questão do aumento do consumo de bebidas pelo feminino, mas 

aponta que o homem ainda bebe mais do que as mulheres: “a mulher é mais difícil, 

sempre o homem bebe mais do que a mulher” (sujeito 87); “acho que o jovem bebe 

mais por causa dos meios, das festas, do desenvolvimento. O homem eu acho, 

porque o homem... mulher não bebe igual ao homem não, o homem bebe muito 

mais, tá doido? não tem nem comparação” (sujeito 62); “tem mulher que bebe mais 

do que o homem. A mulher não aguenta muito não viu, porque o organismo dele é 

muito forte meu filho” (sujeito 01). 

 Estas representações nesta classe apontam um aparente conflito, pois o 

sertanejo que sempre viu o homem como o maior público consumidor, agora leva em 

conta a ascensão feminina no mercado de trabalho, mudanças na família, nos 

papeis sociais, inclusive no consumo de bebidas e frequência em espaços de 

consumo. A principal representação desta classe é sobre a mulher que bebe, mas 

dentro das falas e ideias surgiram comparações entre a mulher e o homem, nas 

quais os entrevistados apontam um consumo maior pelos homens. Sobre o tema, o 

Ministério da Saúde aponta que há uma diferença entre o perfil de consumo e as 

consequências deste, entre homens e mulheres: 

 
No Brasil, estudos comprovam a diferença no consumo de álcool 
entre homens e mulheres. O II Levantamento sobre o Uso de Drogas 
Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 pelo Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas, mostra que o uso na vida e 
a prevalência de dependência do álcool são muito diferentes para 
homens e mulheres. O uso na vida de álcool é maior para o sexo 
masculino quando comparado ao feminino. Mostra que a prevalência 
de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino: 
19,5% dos homens são dependentes de álcool, enquanto 6,9 das 
mulheres apresentam dependência. Segundo estes dados, para cada 
seis pessoas do sexo masculino que faz uso na vida de álcool, uma 
fica dependente. Entre as mulheres, esta proporção é 10:1. (BRASIL, 
2008, pg 15) 

 

 Os argumentos para o maior consumo de bebidas pelos homens são também 

os mesmos que reforçam uma socialização dominadora sobre as mulheres. Se 
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comparado às mulheres, os homens possuem maior poder aquisitivo (melhores 

salários), ocupam posições hierárquicas maiores, são mais alfabetizados, possuem 

maior liberdade sexual, possuem maior autonomia para escolher e frequentar 

ambientes, entre outros (SOUZA, 2008, pg. 172). Um fator de socialização 

masculina é de que o homem deve suportar a dor, a doença, não chorar ou 

reclamar, e prezar pelo seu vigor, e este expõe homem a situações e contextos de 

risco, tais como a protelação por frequentar serviços de saúde, ultrapassar limites de 

seu corpo, submeter-se a funções de trabalho mais arriscadas e “pesadas” do que 

as do gênero feminino, e fazer uso abusivo de drogas. As mudanças políticas e suas 

estratégias, os avanços tecnológicos, o fortalecimentos de movimentos sociais e o 

processo de secularização, ainda não foram suficientes para erradicar as diferenças 

de poder existente entre os sexos.  

 As relações sociais no mundo rural denotam visivelmente a inferioridade 

feminina. Existe uma naturalidade da divisão sexual do trabalho onde cabem às 

mulheres os afazeres domésticos deixando claro que o impacto do espaço e ganhos 

da mulher no seio urbano não influenciou de forma consequente as mulheres no 

seio rural. Mesmo nos contextos estudados, dentro do polo frutífero do Vale do São 

Francisco que abarca também mão de obra de áreas adjacentes, o lugar da mulher 

na produção de alimentos para a família no meio rural fica nítido. Algumas delas, 

mesmo trabalhando na colheita de frutas ou nas roças, ainda têm seu trabalho 

definido socialmente como um jeito de ser mulher, atribuindo-lhes as atividades 

domésticas e o cuidado dos filhos. Esta manta que encobre as funções das 

mulheres no contexto rural é uma consequência da cultura patriarcal, de dominação 

masculina, que define a inferioridade do papel feminino em nossa sociedade. No 

caso específico das mulheres rurais entrevistadas, contudo, essa questão é mais 

acentuada, em virtude da introjeção, pelas próprias mulheres da ideologia patriarcal.  

 Classe 6 de respostas apresentadas dentro do grupo do público consumidor, 

relacionadas à demarcação do jovem como o maior consumidor, foi denominada 

“Homem e Mulher bebem iguais”. Esta classe comporta 37 UCE’s das 150 

analisáveis, sendo o seu conteúdo o mais representativo do grupo (equivalente a 

19,33%, do material do grupo). Os principais elementos que se associaram mais 

fortemente a essa classe foram: Minha (2 26.08), Aos (2 26.08), Como (2 20.01), 

Hoje (2 19.88), Muita (2 17.15), Opinião (2 16.41), entre outras. As falas que se 
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associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no discurso do sujeito 

número 11, e nos sujeitos de 27 anos de idade. 

 As representações desta classe apontam para o fato de a mulher estar 

bebendo tanto quanto os homens. Antes a mulher consumia menos, mas hoje 

bebem iguais aos homens. Percebe-se que o parâmetro para “beber muito” continua 

sendo o masculino. Não há uma representação de masculinização dos padrões 

femininos, mas é apontada uma ideia de que o beber “muito ou pouco” é obtido 

através da comparação com o perfil masculino: “antes o homem, mas hoje em dia as 

mulher estão praticamente iguais aos homem. Ah isso eu não sei explicar, mas acho 

que tá” (sujeito 11); “na minha opinião, pelo que eu vejo, acho que os dois estão no 

nível só, porque sempre que eu vejo as mulher estão bebendo igual aos homem” 

(sujeito 16); “acredito que hoje em dia estão igualados. Antigamente as mulher 

bebiam menos ou até mesmo não bebiam, mas hoje em dia o padrão esta o mesmo” 

(sujeito 27). 

 Para os sertanejos entrevistados, as mulheres em tempos atrás bebiam 

menos, mas atualmente passaram a beber tanto quanto os homens (não menos, 

nem mais). Esta percepção pode ser visualizada nas comunidades em estudo 

através da presença de mulheres (tipicamente jovens) em bares, restaurantes e em 

festas fazendo consumo de bebidas alcoólicas. A mulher sertaneja, nesta 

representação, já não se restringe a cuidados domésticos, beber em casa ou 

moderadamente. Há um empoderamento neste quesito se refletirmos que o contexto 

do bar e da bebida era uma redoma tipicamente masculina. Destaca-se que os 

resultados do questionário (instrumento 01) apontaram que dos 48 homens 

respondentes, 45 já haviam bebido alguma vez na vida, enquanto que das 47 

mulheres apenas 34 já o haviam feito. 

As mulheres, não apenas as sertanejas, tem conseguido mudanças 

significativas para uma flexibilização das relações de poder (mas ainda não 

suficientes como já abordado), principalmente no que tange o trabalho, a autonomia 

financeira e a proteção acerca das questões de violência. Neste ponto, ressalto a 

sertaneja rural e os recentes direitos em relação à previdência social como 

trabalhadora rural, o benefício do programa Bolsa Família atrelado e controlado 

pelas mulheres, conquistas estas que alavancaram uma autonomia e mudanças de 

paradigmas nestes contextos. Outro fator de destaque, ao se tratar de nordeste 
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brasileiro e suas relações de gênero violentas, é a divulgação e crescente atuação 

da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), que coíbe e pune atos de violência contra a 

mulher. 

As conquistas femininas e as mudanças na socialização dos homens tendem 

a ser crescentes, e a sensação de estranheza do sertanejo se torna evidente. Com o 

tempo, as transformações tendem a se acomodar e essa dinâmica não afeta um 

lado só, pois tanto o conceito de masculino como o de feminino também sofrem 

mudanças. Para os homens, por exemplo, pode ser fruto de sofrimento e estresse 

ter que corresponder às expectativas sociais de ser o provedor, ser o melhor, o mais 

forte, o mais competente, entre outros adjetivos exigidos pela sociedade e mesmo 

no contexto rural. 

 Questões de gênero permeiam as representações dos sertanejos acerca do 

consumo entre homens e mulheres, entendendo gênero como uma relação de poder 

entre as classes sexuais. Diversos estudos mostram que os homens e as mulheres 

bebem com frequências diferentes. Neste sentido, o Relatório do Banco Mundial 

(2002) aponta que: 

[...]a dimensão da questão de gênero no consumo de álcool na 
América Latina aponta a tendência dos homens a beber mais e a ter 
mais prejuízos em relação ao álcool. É grande a pressão social para 
que os homens iniciem o consumo de bebida. As mulheres, por sua 
vez, sofrem mais com a violência relacionada a seu consumo 
(BRASIL, 2008, pg. 17). 

 
 Outras representações permeiam esta classe, apontando que os principais 

motivos que levam a mulher a beber são “as mesmas causas de sempre” (sujeito 

40), ou seja, os mesmos motivos dos homens, sendo estes relacionados a diversão 

e festas. O perfil da mulher neste caso é a mulher jovem: “pode até ser o homem, 

mas eu acho que a mulher hoje estão bebendo por iguais. Pela mesma causa de 

sempre, pra sair, pra se divertir, pra ir beber, depois vão se drogar” (sujeito 40); “e a 

mulher tá igual ao homem né, como dizem, direitos iguais. Aí bebem e saem pra 

balada do mesmo jeito, essas coisas tão ficando normal né.” (sujeito 49). 

 Ao representarem que tais comportamentos estão “ficando normal”, os 

sertanejos dão a entender que antes estes não o eram. Novamente, na discussão de 

gênero, fica o destaque para a histórica submissão da sertaneja e as mudanças que 

vem ocorrendo em relação a essa postura. Neste sentido, o sertão sempre pareceu 

uma terra de homens, cangaceiros e sujeitos heroicos marcados pela macheza, 
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valentia e virilidade na lida com as dificuldades peculiares deste contexto, enquanto 

que as mulheres, tidas com um ser fraco, eram protegidas e tuteladas pelos homens. 

 Ao que representam, as sertanejas jovens tem construído uma nova 

perspectiva, ao assumirem outras posturas e adentrarem em espaços antes 

tipicamente masculinos. Destaco que, neste ponto, o desafio na construção deste 

novo perfil da sertaneja em relação ao consumo de bebidas não deve ser 

enveredado no sentido de masculinizar os seus comportamentos, mas buscar, 

dentre a aquisição dos direitos, agir diferente das situações de risco que 

historicamente os sertanejos rurais vinham se submetendo.  

 Mais uma classe de respostas apresentadas dentro do grupo do público 

consumidor, relacionadas à demarcação do jovem como o maior consumidor, e com 

representações relacionadas a motivos que levam o jovem a beber, é a Classe 2, 

denominada “Jovem”. Esta classe comporta 20 UCE’s das 150 analisáveis, sendo o 

seu conteúdo representativo equivalente a 13,33%, do material do grupo. Os 

principais elementos que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Bem 

(  33.62), Querem (2 26.50), Não (2 17.19), Dizer (2 15.38), Eles (2 14.92), Mas 

(2 9.75), entre outras. As falas que se associaram mais fortemente a esta classe 

apresentam-se no discurso do sujeito número 48, e nos sujeitos de 45 anos de 

idade. 

 Esta classe trás representações acerca do público jovem como consumidor 

de bebidas alcoólicas e apontam características deste que se relacionam com o 

consumo de bebidas. As falas apontam para uma ideia de que os jovens não 

pensam no futuro (inconsequentes), são vaidosos (influenciados por amigos), 

gostam de festas e farra e o público é tipicamente masculino: 

 
“na atualidade eu acho que jovens, porque os jovens eles não estão 
assim bem acostumados a pensar no futuro, eles só pensam no hoje, 
só querem viver de farra e eu acho que são os jovens, pois parecem 
que não tem visão do futuro” (sujeito 6). 
 
“é o jovem porque eles são muito vaidosos, quer fazer tanta coisa e 
eles acham que é através da bebida que eles vão conseguir. Eu acho 
que é os homem, porque eu sempre vejo mais os homem bebendo” 
(sujeito 14) 
 
“eles se sentem prazerosos, diz eles que conquistam mulher, 
assunto né. Diz eles que cria assunto, eles sentem prazer de 
beber...” (sujeito 48). 
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 No que tange o aspecto de diversão, nesta classe são destacadas novamente 

ideias relacionadas a ausência de espaços de lazer e interação. A falta destes 

contextos é dita, pelo sertanejo, estar associada à busca e opção pela bebida 

alcoólica. Outro fator destacado é o controle da família sobre o comportamento dos 

sujeitos, deixando-os “presos”, no caso de mulheres, e mais “soltos” no caso dos 

homens, ou seja, o homem jovem possui mais liberdade para beber e frequentar 

espaços onde haja bebida. 

 

“mas se soltassem todas iam boa parte né, não tô falando de... Mas 
a maioria aqui não tem divertimento, não tem cabeça, se soltar aí 
daria um numero bem maior, mas por causa disso que os homem 
são mais liberados, então acontece de ser mais os homem” (sujeito 
48).  
 
“discoteca... Não tem opções porque os prefeitos quando se 
candidatam dizem que vão fazer uma área de lazer aqui né, não tem 
acho que é o homem, às vezes eu volto atrás né” (sujeito 53). 

 

 Outra classe de respostas apresentadas dentro do grupo do público 

consumidor, relacionadas à demarcação do jovem como o maior consumidor, e com 

representações relacionadas a motivos que levam o jovem a beber, é a Classe 3 

denominada “Justificativa para o Jovem Beberem”. Esta classe comporta 30 UCE’s 

das 150 analisáveis, sendo o seu conteúdo o segundo mais representativo do grupo 

(equivalente a 20%, do material do grupo). Os principais elementos que se 

associaram mais fortemente a essa classe foram: Bebida (2 21.05), Eles (2 19.36), 

Muitos (2 16.44), Ver (2 16.44), Deles (2 16.44), Jovens (2 12.32), entre outras. 

As falas que se associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no 

discurso do sujeito número 65, e nos sujeitos de 77 anos de idade. 

 Nesta classe, as respostas apontam representações acerca dos motivos que 

levam o jovem a consumir bebida alcoólica. A falta de controle dos pais, a 

ociosidade, o fato de não frequentar a escola, e o excesso de “curtição” são ditas 

serem os principais fatores que embasam este comportamento da juventude: “penso 

que é mais os jovens, porque tem pai que não domina mais, aí cai na bebida né, não 

liga para estudar e pensa que tá fazendo tudo da vida, acho que geral” (sujeito 5); 

“os jovens, a mente vazia, ocupação... Hoje aqui em itamotinga as mulher... a idade 

estão se achando no tempo de 16 a 20 anos, tão se soltando, a idade. Porque 

mulher é mulher né, aí se acha e tão se jogando mais na bebida” (sujeito 19); “eu 
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acho que os jovens, porque os jovens tem aquilo de curtir, que acha que pra eles se 

não beber não presta, muitos pensam assim, vão mais para a bebida né, por conta 

disso” (sujeito 35). 

 O divertimento nas sociedades atuais assumiu um novo significado e novas 

configurações, observando-se que este tem se pautado cada vez mais no 

consumismo e em ações alienantes, que se associam a outros ideais como sejam o 

prazer, a felicidade, o amor ou a aventura, e é neste contexto que a diversão parece 

ser socialmente definida como uma necessidade que faz parte da vida juvenil. Os 

jovens, no geral, possuem menos deveres e atividades que os adultos, sendo assim 

a diversão um espaço importante em suas vidas, tal como o trabalho é para os 

adultos. No contexto rural, percebe-se uma associação do tempo livre à estar com 

os amigos, desfrutando de atividades ligadas a musica e dança, e ao consumismo, 

principalmente de bebidas alcoólicas. Percebe-se então, a importância da 

fomentação de espaços de recreações e atividades saudáveis nestes, assim como 

intervenções nestes contextos que favoreçam a redução do conjunto de fatores de 

risco. 

 Outro grupo de representações desta classe aponta a influência dos amigos 

no público jovem, em relação ao beber. Os colegas e amigos são fontes de convites 

para bebida, e o jovem tende a aceitá-los, por pressão social ou mesmo pela busca 

de diversão e interação social. Estas reforçam a ideia de que o adolescente é 

influenciável quando tem por objetivo aderir ou ser aceito pelo grupo de pares: “sai 

mais os colegas, aí os colegas: vamos tomar uma? aí já vai se envolvendo, e cada 

dia bebendo, vai achando bom, quando pensar que não já está viciado. O homem, 

acho que o homem sai mais” (sujeito 38); “os jovens porque eles acham que é um 

divertimento né, eles bebem mais. Acho que os dois são iguais, porque quando junta 

ali, ah tem uma turma ali bebendo, as mulher estão todas juntas bebendo também, 

então bebe igual” (sujeito 68). 

 Os jovens tendem a formação de grupos e afastamento do contexto familiar 

como espaço de diversão. Os amigos nesta fase passam a ter uma importância 

prioritária na vida destes. Estes grupos representam uma segurança frente aos 

problemas vivenciados e exercem influência direta sobre os indivíduos que os 

compõem, permitindo à estes indivíduos a manifestação de suas opiniões e 

experimentação de novos papéis, contribuindo, paralelamente, na valorização da 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

 

 

80 

auto estima e minimizando a vergonha, os sentimentos de culpa e o preconceito. Por 

outro lado, o grupo pode exercer uma função inversa, pressionando ou excluindo os 

jovens, acarretando na produção de uma baixa estima e isolamento, podendo 

comprometer sua vida social, potencializar os sintomas depressivos e maximizar os 

fatores de risco para a utilização de drogas. 

 

 Figura 06: Plano Fatorial da Análise Fatorial de Correspondência (AFC) gerada pelo 
IRAMUTEQ para a dimensão 2, denominada “Público Consumidor”.  

 

 

 A figura 6 apresenta para o grupo “Público Consumidor” a Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC), apresentando no plano cartesiano as diferentes palavras e 

variáveis associadas a cada uma das classes da CHD. Pode-se observar na figura 

que o Eixo 1 compõe mais fortemente a disposição dos elementos (no caso, Eixo 1 – 

27.1% e Eixo - 2 23.21% que juntos explicam 50.31% da variância total das UCE).  

 A partir da leitura dos resultados apresentados acima, pode-se observar na 

distribuição no Plano Fatorial, que a Classe 6 (Homem e Mulher bebem iguais) na 

cor rosa, é a mais dispersa no plano e distante das outras classes, com o seu 

conteúdo mais relacionado às classes 2 (Jovem) e 3 (Justificativa para o Jovem 

beber). Esta localizada no quadrante superior direito, e destacam-se mais fortemente 

as formas “Minha”, “Muita”, “Opinião”, “Como”, “Iguais”, entre outras. A relação entre 

as classes 6, 2 e 3, na CHD, forma o bloco de ideias relacionadas ao “Jovem”.  

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 

Classe 6 
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 No quadrante superior esquerdo, destaca-se a disposição da Classe 5 

(Homem adulto e idoso) que possui relação proximidade (parecem falar das mesmas 

coisas) com as classes 1 (Mulher) e 4 (Homem Jovem). As palavras mais 

características desta classe foram: “Pouco”, “Idoso”, “Adulto, “Você”, “Meio”, entre 

outras. A relação entre as classes 5, 4 e 1, na CHD, formata o bloco de ideias 

denominado “Adulto Referência”.  

 No quadrante inferior esquerdo destaca-se a classe 4 (Homem Jovem), que 

apresenta forte relação no Plano Fatorial às classes 5 e 1, destacando a relação 

com a classe 1; e pouca ou nenhuma relação com as classes 6, 3 e 2. As palavras 

destacadas foram “Bar”, “Tempo”, “Festa”, “Pra”, “Quer”, entre outras. A classe 1 de 

ideias aparece (esta disposta) quase no meio do Plano Fatorial, e como dito 

anteriormente, apresentando forte relação com a classe 4, sendo as palavras em 

destaque “Bebe”, “Delas”, “Gosta”, “Influencia”, “Acha”, entre outras. A forte relação 

entre as classes 4 e 1, na CHD, foi nomeada de “Gênero e Álcool”, por tratarem de 

forma relacionada de perfis de consumo entre o homem e a mulher jovem.  

 No quadrante inferior direito percebe-se um aglomerado de ideias formado 

pelas classes 2 (Jovem) e 3 (Justificativa para os jovens beberem). No CHD (figura 

5) este aglomerado de ideias foi denominado como “Motivos para o jovem beber”, 

caracterizando assim a forte relação entre estas classes. As palavras de maior 

destaque na Classe 2 foram: “Querem”, “Bem”, “Dizer” e “São”, e as palavras de 

maior destaque na classe 3 foram: “Bebida”, “Jovens” e “Diverte”, “Eles”, entre 

outras.   

 A análise da AFC para a dimensão corrobora a análise da CHD. Fica claro na 

distribuição dos quadrantes as características e relações das classes destacadas, 

assim como exposta pela CHD. O destaque na AFC para esta dimensão é a 

visualização da forte relação entre as classes propostas, visível no quadrante a partir 

da “mistura” entre as palavras de cada classe, excetuando-se a classe 6, cuja 

relação não é tão visível e forte quanto as das demais classes. Ressalta-se que a 

classe 6 (Homens e mulheres bebem iguais) foi a mais representativa desta 

dimensão.  

 Quando questionado a refletir acerca do público consumidor de bebidas, o 

sertanejo expõe representações que apontam para um maior consumo entre jovens, 

mas o parâmetro de avaliação e referencia para avaliar este consumo continua 
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sendo o adulto homem e idoso. O esperado, então, é que o homem adulto ou idoso 

consuma mais, pois não é afoito, influenciável, mais consciente que o jovem, mas a 

tendência apontada pela fala dos sertanejos é a inversa, que o jovem tem bebido 

mais que os adultos. 

 A mulher aparece dentro de contextualizações ainda machistas, retratando 

expectativas sociais de que esta saia menos que os homens, bebam menos e cuide 

de afazeres domésticos, apontando uma ideologia patriarcal. Porém este quadro 

parece estar em mudança, pois a ideia de maior envergadura dentro desta dimensão 

é a de que homens e mulheres (jovens) já bebem iguais. Discute-se a modificação 

do processo e socialização, a flexibilização dos papéis sociais e a autonomia 

abraçada pela mulher nas últimas décadas. 

 As representações do sertanejo rural apontam ainda que os jovens (homens e 

mulheres) são inconsequentes (não pensam no futuro), ociosos, vaidosos e 

influenciáveis, por isso tendem a consumir mais bebida. A falta de controle dos pais 

e o fato de buscarem curtição e festas também justifica este consumo. 

 

ESPAÇOS E PRÁTICAS DE USO 

 

A análise dos resultados da dimensão 4, denominada “Espaços e Práticas de 

Uso”, constituída pelo corpus de 95 unidades de contexto inicial (u.c.i.) ou 

entrevistas, reconheceu 103 segmentos de textos, dos quais 75 eram analisáveis 

(75.76% do material). O Corpus foi dividido assim em 75 unidades de contexto 

elementar (u.c.e.), contendo 303 palavras, formas ou vocábulos distintos, no total. É 

válido salientar que as 303 palavras analisáveis ocorreram 1.596 vezes no Corpus. 

O banco de dados deste agrupamento para análise foi relativamente 

pequeno, devido às respostas curtas e pontuais dos entrevistados diante das 

questões que a formataram, mesmo com a insistência dos pesquisadores para que 

explanassem mais acerca da resposta dada. Outra consequência do reduzido 

número de formas e palavras, é que o IRAMUTEQ não conseguiu gerar o Plano 

Fatorial para este agrupamento, apenas o dendograma. Apesar destas limitações, o 

agrupamento pôde ser aproveitado e a análise pôde ser processada pelo programa 

e realizada normalmente pelo pesquisador.  
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 Figura 07: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) gerada 
pelo IRAMUTEQ para a dimensão 4, denominada “Espaços e Práticas de Uso”. 
 

 

 A partir do conteúdo total, o IRAMUTEQ dividiu o material discursivo do 

agrupamento em dois blocos de representações, conforme demonstra o 

dendograma acima (figura 7), sendo estes dois blocos denominados pelo 

pesquisador como: “Bar” e “Espaços públicos e diversos”. Obteve-se, portanto, ao 

final da análise do agrupamento 4, apenas as 2 classes já supracitadas.  

 A primeira classe de respostas apresentada dentro do grupo de espaços e 

práticas de uso, é a Classe 1 denominada “Bar”. Esta classe comporta 49 UCE’s das 

75 analisáveis, sendo o seu conteúdo o mais representativo do grupo (equivalente a 

65,79%, do material do grupo). Os principais elementos que se associaram mais 

fortemente a essa classe foram: Pessoas (2 21.05), Costumam (2 19.36), Beber (2 

16.44), Bar (2 16.44), No (2 16.44). As falas que se associaram mais fortemente a 

esta classe apresentam-se no discurso dos sujeitos do sexo feminino e dos que 

nunca sofreram acidentes. 

 O bar parece ser um importante espaço de socialização destes sujeitos. O 

fato de poder paquerar, transgredir os limites sem as “algemas” familiares, a música 

alta, são atrativos principalmente para a classe jovem. As ideias desta classe 

apontam que os sertanejos rurais optam prioritariamente pelo consumo de bebidas 

em bares: “eu sempre vejo, as pessoas costumam beber no bar” (sujeito 14); “as 

pessoas costumam beber no bar. Tem muito bar aqui” (sujeito 35); “as pessoas 

costumam beber no barracos aí, as pessoas costumam beber no bar” (sujeito 93). 



Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas 

 

 

84 

As bebidas alcoólicas são consumidas mundialmente em larga escala e seu 

uso majoritário é o uso social, estando presente em quase todos os encontros 

sociais, mesmo os eventos de cunho religioso, mas em contextos brasileiros 

percebe-se uma forte tendência ao consumo em bares. Neste sentido, o bar, boteco, 

botequim, é representado pelos sertanejos rurais como o espaço prioritário de uso 

de bebidas propiciando esta socialização e consumo exagerado. No aspecto de 

socialização, percebe-se também que o bar tem importante função de intercambio 

de informações, onde as notícias rapidamente se espalham.  

O bar, no espaço rural, também movimenta os comentários acerca dos 

acontecimentos da região, dos conflitos entre moradores, das escapulidas e feitos de 

fulano ou beltrano culminando na ruína ou na glória dos envolvidos, construindo ou 

destruindo reputações. Assim, a frequência aos bares se liga a uma atividade social 

multiforme que vai além da bebida, podendo ser pela busca de jogar, engendrar 

laços, consolidar uma relação e edificar a respeitabilidade. Destaca-se que a bebida 

funciona como um lubrificante dos vínculos sociais, contudo, na mesma medida, o 

uso da bebida pode quebrar tais vínculos, sobretudo quando um indivíduo 

alcoolizado começa a ser apontado e rechaçado pelos demais. A observação do 

contexto e das falas dos sujeitos aponta que os sertanejos representavam o bar com 

um espaço tipicamente masculino, mas que este fato mudou, estando as mulheres 

(de maioria jovem) frequentando estes contextos tanto quanto os homens.  

 A segunda classe de respostas apresentadas dentro do grupo de espaços e 

práticas de uso, é a Classe 2 denominada “Espaços públicos diversos”. Esta classe 

comporta 26 UCE’s das 75 analisáveis, sendo o seu conteúdo representativo 

equivalente a 34,21%, do material do grupo. Os principais elementos que se 

associaram mais fortemente a essa classe foram: É (2 21.05), Em (2 19.36), 

Porque (2 16.44), Casa (2 16.44), Tem (2 16.44), Pra (2 16.44). As falas que se 

associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no discurso dos sujeitos 

número 39 e dos de idade de 63 anos. 

 Percebe-se nesta classe, que o sertanejo representa o consumo de bebidas 

alcoólicas para além do bar, em ambientes públicos ou contextos privados. São 

destacados os banhos de rio, festas, clubes, praças, calçadas, mercados, a feira, e a 

própria residência; todos estes como espaços de consumo e, como já visto 

anteriormente, preferencialmente nos finais de semana. Percebe-se a priorização 
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por consumo em contextos coletivos, onde há possibilidade de interação e 

socialização: “em tempo quente é nos banhos. Eu tava bebendo aqui e você é meu 

amigo, e você me dissesse: eu não tenho dinheiro! e se eu tivesse, ficava aquele 

dinheiro ali todinho” (sujeito 39); “isso é prejuízo de quem quebrou o litro ai, ó! Bebe 

em casa, bebe em festa, bebe em todo canto, em todo canto aí tem satanás que 

bebe, na praça em todo canto aí” (sujeito 01); “tem uns bar por aqui, tem uns bar lá 

embaixo, no mercado bebe também, em todo canto tem espaço pra beber, as 

pessoas costumam beber no bar, na feira, quando vai fazer feira bebe também” 

(sujeito 04); “em casa, deve ser em casa, nas festas, nas coisas, ou então o clube” 

(sujeito 64). 

Outro aspecto que se destaca é a diversidade de contextos de socialização 

que são apontados através das representações: bares, festas, banho de rio, 

mercado, feira, clube, praça. Nestes espaços, se há interação e socialização há 

potencialmente um sentido de lazer, o que contesta novamente o motivo “falta de 

espaços de lazer” alegado pelo sertanejo para que as pessoas optem pelo consumo 

de bebidas.  

 Esta classe de respostas trás ainda representações negativas sobre o bar. 

Nestas, o bar é compreendido como um ambiente ruim, não civilizado, onde circulam 

pessoas ruins e um contexto potencial para conflitos. Os primeiro contextos citados 

(feira, mercado, clube, etc.), dentro desta representação, parecem ter preferencia em 

detrimento do bar. Outro aspecto preponderante dentro desta representação 

negativa, é que é representativa de pessoas que em sua maioria não fazem uso de 

bebida alcoólica.  

 
“beber em um lugar civilizado, um lugar civilizado é um lugar fora 
de... um lugar num canto social, que tenha aquela sociedade, aquele 
pessoal de responsabilidade, um pessoal de bem, um pessoal que 
entenda, educado” (sujeito 02). 

 
“se eu bebesse eu jamais iria beber no bar, porque no bar chega o 
bom e chega o mal, é sujeito uma desavença sem você procurar e 
sem saber nem porque começou. Mas as pessoas costumam beber 
no bar” (sujeito 02). 

 

 Chama a atenção o fato de que anteriormente, foi destacada a representação 

sertaneja que associava a bebida ao comportamento violento. Já neste agrupamento 

representacional sobre o bar o sentido é inverso, pois a questão dos conflitos e 
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problemas não são mais associados ao consumo da bebida, mas à escolha do 

contexto de uso. O ambiente (incluindo os frequentadores) do bar leva a problemas, 

não mais (apenas) o consumo de bebida. 

 Portanto, acerca dos espaços e práticas de consumo, as representações do 

sertanejo apontam para o bar como sendo o principal espaço de utilização, por estar 

associado à lazer, música, namoro. São apontados também espaços outros, 

privados e públicos, como clubes, praças, festas banho de rio. Algumas conotações 

negativas estão também associadas ao bar, por ser um espaço de interação e de 

potencial conflito (brigas).  

 

PRÁTICAS DE CUIDADO 

 

 Figura 08: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) gerada 
pelo IRAMUTEQ para a dimensão 5, denominada “Práticas de Cuidado”. 

 

 

 

Por fim, tem-se como última dimensão proposta e aqui analisada, a 5, 

denominada “Práticas de Cuidado”, constituída pelo corpus de 95 unidades de 

contexto inicial (u.c.i.) ou entrevistas. Esta reconheceu 262 segmentos de textos, dos 

quais 224 eram analisáveis (85.50% do material). O Corpus foi dividido assim em 

224 unidades de contexto elementar (u.c.e.), contendo 1.249 palavras, formas ou 
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vocábulos distintos, no total. É válido salientar que as 1.249 palavras analisáveis 

ocorreram 8.443 vezes no Corpus. 

 A partir do conteúdo total, o IRAMUTEQ dividiu o material discursivo da 

dimensão 5 em dois grandes blocos de representações, conforme demonstra o 

dendograma acima (figura 8), sendo estes dois blocos principais denominados pelo 

pesquisador como: “Tratamento” e “Informação”. O dendograma demonstra ainda 

que o bloco denominado “Tratamento” foi subdividido em dois blocos, sendo estes 

denominados “Abstinência” e “Médico e medicamento”, onde este último é 

representado pela classe 5, e o primeiro congrega 2 classes, uma com 

representações direcionadas a clínica de recuperação e outra ao internamento. No 

outro bloco de sentidos, estão as ideias relacionadas a como os sertanejos buscam 

informar-se, que se subdividem 2 outros blocos, estando o primeiro relacionado aos 

meios de comunicação (congregando 2 classes) e outra que apresenta 

representações acerca do serviço de saúde.  

 Obteve-se, portanto, ao final da análise da dimensão 5 (Práticas de cuidado) 

6 classes denominadas como: Classe 1 – “Informa-se na TV”;   classe 2 – 

“Internamento”, classe 3 – “Clínica de recuperação”, classe 4 – “Não segue 

recomendações”, classe 5 – “Tratamento medicamentoso” e classe 6 – “Serviços de 

saúde utilizados raramente”. As classes 3 e 2 apresentam forte relação, assim como 

estas duas apresentam relação direta com a classe 5. As classes 4 e 1 apresentam 

também significados comuns (relacionados), assim como estas duas apresentam 

relação direta com a classe 6.  

 Uma classe de respostas apresentadas dentro do grupo de práticas de 

cuidado, relacionadas às formas de tratamento, e dentro das ideias associadas à 

abstinência é a Classe 3 denominada “Clínica de Recuperação”. Esta classe 

comporta 26 UCE’s das 224 analisáveis, sendo o seu conteúdo o de menor 

envergadura representativa do grupo (equivalente a 11,61% do material). Os 

principais elementos que se associaram mais fortemente a essa classe foram: 

Recuperação (2 54.58), Clínica (2 47.72), Conheço (2 44.67), Centro (2 38.68), 

Ainda (2 23.32), Novo (2 23.16). As falas que se associaram mais fortemente a 

esta classe apresentam-se no discurso do sujeito número 30 e dos de idade de 45 

anos. 
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 As falas associadas a esta classe apontam que os sertanejos representam 

que uma possibilidade terapêutica para aqueles que fazem uso abusivo de bebida 

alcoólica são clínicas de recuperação. Estas são compreendidas como locais onde 

os sujeitos são levados, e lá conseguem parar de fazer o uso. Chama a atenção a 

relação, nesta classe, da droga com o trabalho, sendo que os usuários abusivos 

sofrem prejuízos neste âmbito, e quando recuperados pelas clínicas, tentam 

novamente recuperar-se profissionalmente: 

  
“centro de reabilitação! Conheço, ficou... Hoje ela tem 14 anos que 
deixou de beber e ainda tem vontade de beber, só que está sendo 
acompanhado. Depois disso ai ele era dono de uma imobiliária e hoje 
é funcionário da imobiliária que era dele” (sujeito 10). 
 
“acho que levar para uma clínica para ser tratado. Já, mas foi em 
escola mesmo, foi bem eles falavam das pessoas que bebem, 
disseram que não era pra beber que faz mal a saúde, essas coisas 
mesmo” (sujeito 30). 
 
“procurar uma clínica. Não é propriamente numa clínica, mas num 
centro de recuperação. Conheço um jovem daqui que está num 
centro de recuperação, ele esta pra lá, já no trabalho” (sujeito 45). 

 

 Acerca das questões relacionadas ao trabalho, muito se diz na literatura que 

trabalhar e praticar esportes são fatores de proteção ao uso de drogas. Tais 

assertivas são extremamente complexas para serem generalizadas, afinal de contas, 

o consumo de drogas não responde a apenas estes dois fatores. O trabalho e os 

exercícios podem ser funcionais dentro de um projeto de cuidado que abarque 

outras dimensões. Na contramão desta informação, foi comum escutar os casos 

entre os sertanejos rurais de adoecimento e aumento de consumo de bebidas 

oriundas do trabalho (pressão, metas, cobranças, fadiga, estresse), fato que pode dá 

indício de que o trabalho também pode ser para os sertanejos, um fator relacionado 

ao consumo de bebidas.  

 A análise dos questionários permitiu visualizar que dos 95 sertanejos 

entrevistados 68 trabalham, e destes 68 sujeitos mais da metade (54% ou 37 

sujeitos) afirmara já ter consumido bebida nos últimos 12 meses, e 48 sertanejos 

(70% dos que trabalham) afirmaram já ter se embriagado alguma vez na vida. 

Também entre os entrevistados observou-se que 38 praticam atividade física 

regularmente, e destes praticantes 19 já fizeram uso de bebidas nos últimos 12 

meses (50% deles) e 16 sujeitos (42%) afirmou já ter se embriagado. 
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 Oficinas ocupacionais e práticas esportivas são comumente utilizadas no 

tratamento clínico dos usuários de substâncias psicoativas. Sem necessariamente 

negar a importância destas estratégias, cabe uma reflexão acerca da sua eficácia, 

tendo em vista que mesmo esportistas e trabalhadores podem consumir algum tipo 

de droga inclusive ilícitas. Frequentemente a mídia expõe e explora tais casos, de 

atletas, atores, pessoas famosas que mesmo trabalhando ou praticando esportes 

ainda fazem uso.  

 Ao que parece, o esporte e o trabalho, no modelo clínico são utilizados como 

forma de “ocupar o tempo” e a mente dos usuários, mas sem estudos sistematizados 

e rigorosos acerca dos seus efeitos nos internos. A discussão do tratamento clínico 

remete a luta Antimanicomial, a qual ressalta a humanização do tratamento e dos 

espaços de cuidado em saúde mental, incluindo aí a pauta de álcool e drogas. 

Historicamente os usuários de drogas eram (e continuam sendo em alguns 

contextos) destinados a manicômios e tratamentos que privavam a liberdade, sendo 

amarrados, encarcerados e dopados. A peça chave nesta transição das clínicas para 

uma proposta humana é o CAPS (Centro de Referencia Psicossocial), criado como 

um modelo para enfrentamento da reclusão e pautado na Redução de Danos e 

participação comunitária no cuidado. Muitos são os desafios neste processo devido 

aos resquícios históricos do modelo manicomial hospitalar e devido ao 

desconhecimento social da nova proposta, e assim, a estratégia do CAPS não vêm 

respondendo da forma como se esperava, surgindo assim críticas acerca da sua 

proposta. Sobre o assunto, Delgado (2010) explana que: 

Talvez eu seja o mais inclemente dos críticos dos Caps, mas 
também isso depende do ambiente. Por quê? Não posso ser crítico 
dos Caps num ambiente em que as pessoas dizem que o SUS não 
sabe nada, que no SUS tudo que se faz é de baixa qualidade, sem 
oferecer alternativa. Porque, se houvesse alternativa na política 
pública que oferecesse para as pessoas, por exemplo, que são 
dependentes de crack, de álcool, possibilidade de atendimento fora 
do SUS com acesso ao tratamento, eu diria: então, está bem! 
(DELGADO, 2010, pg. 42) 

 

 Nos territórios rurais pesquisados, não há nenhuma clínica para usuários de 

álcool e drogas, e mesmo assim esta representação surge como possibilidade 

terapêutica. Questiona-se aqui, novamente, um possível efeito midiático na 

formatação de tais representações visto que estas ideias apontadas são propagadas 

em novelas, filmes e debates midiáticos e podem influenciar no que tem sido 
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representado pelos sertanejos. Apesar de pensarem ser possível o tratamento em 

clínicas pautado na abstinência, os sertanejos também concluem a ineficácia do 

processo, visto que os conhecidos que se trataram nestes contextos passaram por 

recaídas quando de volta à comunidade: “eu acredito que a única solução é colocar 

em uma casa de recuperação. Conheço, quando voltou aqui ele voltou a beber de 

novo, eu acho que não foi nem isso, não sei” (sujeito 20); “é levar para uma clínica, 

internar. Eu conheço um tal lá, ele é um cara bom, mas ele parou, depois foi de 

novo, mais tarde a família levou” (sujeito 01); “centro de recuperação. Conheço um 

que melhorou, mas depois ele caiu na bagaceira de novo. Através da televisão, 

consegue observando o que passa. Costumo, eu venho sempre aí” (sujeito 12). 

 Se o sertanejo não concebe como um tratamento eficaz, o mesmo continua 

representando este como uma possibilidade terapêutica. Vários fatores podem estar 

relacionados a este fato, sendo que a principal hipótese é a ausência (ou poucos) de 

serviços públicos de saúde nestes contextos e o consequente desconhecimento 

acerca da proposta do CAPS e da humanização do SUS. Nota-se que no meio da 

saúde ainda há um desconhecimento por parte dos profissionais acerca destas 

propostas mais “humanas”, e mesmo no contexto urbano, o CAPS parece não estar 

conseguindo pôr em prática as novas propostas, sendo enviesado por práticas 

questionadas desde a reforma psiquiátrica. Sobre o assunto, Delgado (2010, pg. 42) 

aponta o descontentamento com estas novas políticas públicas, que também por 

serem novas, ainda estão repetindo as estereotipias que levaram a necessidade de 

sua própria criação, mas afirma também que não existe no momento outra proposta 

pública e acessível que não seja a do CAPS. 

 Associada a representação da possibilidade do tratamento em clínicas, surge 

o discurso religioso, apontado como uma forma de se “livrar” das drogas, ou em 

muitos contextos como a própria proposta do centro de tratamento clínico de 

abstinência. Diante das limitadas propostas públicas e ineficácia destas existentes, 

contextos religiosos geralmente com ideias filantrópicas, têm ofertado serviços 

clínicos para usuários de drogas. Mas há ainda o desafio para estes centros 

religiosos no que tange a abordagens mais flexíveis e redutoras de danos, pois em 

sua grande maioria, assumem um discurso conservador que aponta o excesso da 

bebida (e seus contextos de uso) como um pecado, sendo o usuário então um 

pecador carente de perdão divino, geralmente através do sofrimento (penitencia). As 
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falas que seguem apontam esta relação “religião – clínica”: “eu já tive quando 

estudava o segundo ano do ensino médio, e foi até um pastor de uma igreja que foi 

lá falar sobre a questão religiosa, e também sobre a questão das bebidas” (sujeito 

06); “primeiro lugar a pessoa procurar sair, e religião eu acho que também ajuda 

desde que você tenha a mesma fé, e tem casos também que é clínica de tratamento 

um centro de recuperação” (sujeito 29). 

 No quesito religião, 51 sujeitos respondentes se declaram católicos e 23 

evangélicos, sendo os demais sem religião ou não responderam. Dos 51 católicos, 

40 já fizeram uso de bebida alcoólica alguma vez na vida, e dentre os 23 

evangélicos, 20 já o fizeram. Neste sentido, percebe-se que determinados grupos 

religiosos apesar de pregarem abstinência, necessariamente não conseguem 

abarcar toda a complexidade do fenômeno apenas com a questão da moral 

pecadora. Compreende-se a importância do aspecto religioso no processo de 

cuidado de alguns usuários do SUS que assim o desejam, mas o sistema público de 

saúde não pode se pautar em tratamentos religiosos (DELGADO, 2010, pg. 45), 

tendo em vista que todos, independente da crença religiosa devem ter acesso as 

propostas de saúde e serem acolhidos nos serviços. Sobre o assunto, o autor cita 

ainda que: 

Querem substituir, de fato, a questão do consumo de drogas por 
mudança de comportamento e por mudança de visão de mundo, a 
visão de mundo religiosa. Em um Estado laico não podemos ter 
tratamentos religiosos, de base religiosa, no sistema público. Mas o 
diálogo com essas forças — forças legítimas da comunidade, que se 
dedicam, na lacuna do Estado, ao tratamento de usuários — nós 
temos que fazer. Em síntese é isso (DELGADO, 2010, pg. 45). 

 

 Outra classe de respostas apresentadas dentro do grupo de práticas de 

cuidado, relacionadas às formas de tratamento, e dentro das ideias associadas à 

abstinência é a Classe 2 denominada “Internamento”. Esta classe comporta 45 

UCE’s das 224 analisáveis, sendo o seu conteúdo o de maior (juntamente com a 

classe 4) envergadura representativa do grupo, equivalente a 20,09% do material. 

Os principais elementos que se associaram mais fortemente a essa classe foram: 

Pode (2 40.58), Parar (2 36.67), Conversar (2 19.38), Ele (2 17.95), Apoio (2 

15.58), Vício (2 15.36). As falas que se associaram mais fortemente a esta classe 

apresentam-se no discurso dos sujeitos número 87 e dos de idade de 27 anos. 
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 As ideias presentes nesta classe apontam uma representação a favor da 

internação como uma possibilidade terapêutica. Ressalta-se que dos 95 

entrevistados, 85 deles (90%) conhecem alguém que faz uso abusivo de bebida, 

sendo este numero alarmante e gerando enorme angústia para aqueles que 

acompanham o abandono e derrocada dos sujeitos usuários. Assim, sob o risco de 

morte e de destruição, o usuário abusivo deve ser levado do convívio social e 

privado de liberdade, isolado para que seu tratamento funcione: “a pessoa que fica 

viciada em bebida, o que pode ajudar se ele quiser e se a família puder e tiver 

condições, é internar numa casa pra ver se ele melhora, que nem eu tenho um 

colega aqui nosso, e ele mesmo pediu para se internar” (sujeito 2); “falar com os pais 

para isolar em um canto, para ver se para porque senão morre. Hum, só os filhos 

mesmo, e os colegas, o médico é só dizendo vai morrer, vai morrer, tu vai morrer” 

(sujeito 04); “o que pode ser feito é que se a família puder tomar as providencias, 

conversar com ele para internar, fazer alguma coisa por ele, porque senão por ele 

mesmo se destrói, eu já perdi um amigo por causa disso também” (sujeito 13). 

 Discute-se muito a eficácia de tais estratégias privadoras de liberdade. Há 

dentro da dinâmica do consumo uma forte influência do contexto de uso, que é 

formada pelas pessoas que usam, local, rituais e das necessidades que levaram o 

sujeito a buscar o consumo (trabalho, conflitos, prazer, etc.). Um tratamento que 

priva o usuário destes contextos e depois o devolve para os mesmos, tem tido 

eficácia contestada, sendo apontado justamente o inverso, a necessidade de se 

trabalhar com a realidade dos sujeitos que fazem uso abusivo para que consigam 

lidar com estes fatores. Não pretendo questionar aqui o apoio de centros para 

estabilização de sujeitos em casos necessários, mas entender a privação de 

liberdade, o tratamento moral e descontextualizado como uma proposta eficaz não 

cabe mais dentro do sistema de saúde. 

 Nesta classe surgem ainda representações acerca do desejo pessoal do 

bebedor. Mesmo com a viabilidade de uma internação, os sertanejos representam 

que o passo fundamental para o tratamento é a vontade do usuário em abster-se. 

Parece que não há muito que ser feito quando o usuário não quer parar com a 

bebida: “eu acho que primeiro a pessoa tem que se cuidar, querer se cuidar, e em 

segundo a família, a família querer tirar a pessoa da fossa, porque aquilo ali é um 

buraco que para a pessoa sair é difícil e tem que ser forte” (sujeito 17); “eu acho que 
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quando as pessoas não querem parar, não adianta. As vezes você vai pensando 

que vai parar e depois não tem como exatamente. Eu acredito que a pessoa que 

bebe tem que querer parar também” (sujeito 20); “até por ele parar também é uma 

decisão própria dele, senão ele tem que passar pelo médico, tem que passar por 

alguma coisa, e tem como sem isso acontecer” (sujeito 87). 

 Contrapondo-se a parte desta ideia, e rechaçando a moralização e 

normatização de comportamentos, a política de Redução de Danos tem proposto 

algumas estratégias para usuários, incluindo aqueles que não querem ou não 

conseguem parar de beber. Trabalha-se com a autonomia dos sujeitos e com 

propostas que visem reduzir o dano e criar fatores de proteção aos usuários de 

bebidas. Estratégias aparentemente simples, como distribuir ou incentivar o 

consumo de água entre usuários evitam e previnem uma série de riscos e apontam 

para uma eficácia maior do que a de concluir que se o sujeito não quer parar, não há 

o que ser feito e abandoná-lo a própria sorte. Se há um desconhecimento de 

serviços públicos inovadores neste sentido, entre os sertanejos, a Política de 

Redução de Danos parece estar ainda mais distante desta realidade e contexto. 

 Outra ideia constante nesta classe de representações é acerca de “palestras” 

e “conselhos” como parte do tratamento do abstenho. São elencadas ideias de que 

as palestras e os conselhos são capazes de sensibilizar o usuário que faz uso 

abusivo. Dentre os 95 sujeitos entrevistados, 44 deles (46%) afirmaram já ter 

recebido alguma informação educativa acerca do consumo de bebida alcoólica, o 

que nos leva a pensar se há uma falta de informação acerca do tema por parte dos 

sertanejos ou se estas informações (em suas abordagens) existem e chegam, mas 

não tem sido eficazes no que se propõe. Ressalta-se que estes mecanismos 

(palestras e conselhos) surgem em paralelo ao internamento, e não em 

contrassenso: “primeiro lugar tem que tratar primeiro a família, porque a família em 

primeiro lugar, tem que dar apoio a família, palestras educativas, sensibilização da 

família, em segundo tratar a pessoa alcoólatra” (sujeito 58); “eu acharia que podia ter 

um ponto de uma casa pra chamar, dar conselho, ter uma palestra pra avisar como 

que é o efeito da bebida, porque pitu leva a morte já” (sujeito 61); “para uma pessoa 

que esta viciada, hoje em dia, tem palestras, tem pessoas que dá conselho, mas eu 

acho que vai mais da pessoa saber dizer, muitas delas bebem, sabem que prejudica, 

mas não deixam” (sujeito 69). 
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 A informação educativa, de fato, parece ter um efeito preventivo em relação 

ao uso abusivo ou prejudicial. Quando o usuário sabe dos riscos que corre e das 

formas de evita-los, o seu uso passa a trazer menos danos e menor vulnerabilidade. 

Isto não quer dizer que deve haver uma normatização, prescrição das formas de 

uso, ou que deva haver um incentivo ao uso. Delgado (2010) aponta que: 

 
Temos de mostrar para a sociedade o porquê de dizermos para 
determinadas pessoas que se elas forem usar determinada droga, 
devem usá-la de uma forma e não de outra, e que isso não significa 
incentivo ao uso de drogas, mas significa exercer esse paradigma 
não só da tolerância, como também do atendimento integral. 
(DELGADO, 2010, pg. 43) 

 O que deve ser destacado, no entanto, é que a simples transmissão de 

informação não parece ser a melhor forma de educar as pessoas. Por várias vezes, 

quando nos deparamos com situação onde o conhecimento é passado e explanado 

sem estratégias reflexivas, além da monotonia e da baixa motivação a continuar a 

escuta, o conhecimento tende a não ser fixado e modificar os comportamentos. A 

educação, a luz das reflexões de Paulo Freire (2001), deve ter o caráter libertador e 

não domesticador, como o modelo tradicional da educação. Tornar um sujeito critico 

e reflexivo, capaz de transformar sua realidade e inserir-se na sociedade de forma 

efetiva. A educação libertadora proposta por Paulo Freire, por sua face crítica e 

educativa, pode servir de importante instrumento de emancipação do homem, pois 

demonstra sua preocupação diante da realidade vivida pelo educando, propondo 

intervenção prática no ambiente. 

 A internação tem sido difundida na mídia televisiva, através das reportagens 

que cobrem as ações nos contextos de consumo, enredos de novelas e filmes, 

dentre outros. Mas enquanto profissional de saúde, especialmente de psicologia, 

cabe propor uma reflexão social e uma maior participação política no que tange as 

estratégias para lidar com o consumo de drogas.  

 Doneda (2010, pg. 57) ressalta que devemos assumir nosso papel na questão 

da saúde pública e refletir um pouco sobre a radicalidade das políticas voltadas para 

os usuários de drogas, apontando que as políticas são a expressão ideológica de 

um governo, e temos de nos questionar se o governo não está elaborando políticas 

midiáticas. Percebe-se, por exemplo, que as políticas de combate às drogas dos 

atuais e anteriores governos não chegaram aos objetivos desejados de redução ou 

supressão do consumo de drogas, e respondem mais a fortes tensões (ou pressões) 
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sociais e políticas do que a efetividade de ações de saúde ou mesmo à realidade 

epidemiológica. Quando se persegue o uso e o usuário do crack e o expõe como 

uma “epidemia”, mesmo diante dos baixos números de consumidores, e pouca 

atenção se é dada ao consumo de álcool mesmo com a explicita e consequente 

realidade epidemiológica (acidentes, neoplasias, uso abusivo, etc.) nota-se a qual 

apelo o governo tem respondido dentro do quesito “drogas”.  

 A demanda por internação seria aliviada se houvessem serviços que 

abrangessem casos mais graves e se um rede de saúde mental fortalecida fosse 

existente. Internar as pessoas, investir recursos públicos em clínicas e a posteriori 

não haver como manter o tratamento do sujeito devido a inexistência de serviços é 

ilógico. Precisamos nos empenhar, então, na elaboração de estratégias e políticas 

públicas que abarquem toda a integralidade do usuário de SPA. Neste sentido, 

Petuco (2010) expõe que: 

 Quando esquecemos a integralidade, caímos no grave 
equívoco de achar que nosso papel é tratar o abuso da droga, 
contribuindo para que a pessoa entre em abstinência. Nosso papel 
não é tratar a droga, o uso de droga, mas à pessoa. E se temos o 
olho para os determinantes sociais, vamos perceber que estas 
pessoas, além da miserabilidade que eventualmente as acompanha, 
são expostas a um tipo característico de vulnerabilidade, em função 
do modo como a sociedade vê o uso de drogas na 
contemporaneidade (PETUCO, 2010, pg. 82). 

  

 Mais uma classe de respostas apresentadas dentro do grupo de práticas de 

cuidado, relacionadas às formas de tratamento médico e medicamentoso é a Classe 

5 denominada “Tratamento Medicamentoso”. Esta classe comporta 43 UCE’s das 

224 analisáveis, sendo o seu conteúdo o segundo de maior envergadura 

representativa do grupo (equivalente a 19,20% do material). Os principais elementos 

que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Quer (2 31.32), Beber (2 

29.65), Quem (2 29.25), Ninguém (2 21.53), Fora (2 21.53), Bom (2 19.57). As 

falas que se associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no discurso 

dos sujeitos número 07 e dos de idade de 61 anos. 

 Esta classe de respostas aponta representações com sentido de que para os 

sertanejos entrevistados, o tratamento médico e medicamentoso são possibilidades 

terapêuticas para o usuário abusivo de álcool. Quando a “orientação” não dá conta 

da mudança de postura do sujeito, a internação compulsória e o uso de medicação 

parece ser uma estratégia possível para os sertanejos: “eu acho que era bom deixar, 
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dar conselho não adianta, porque a gente dá e não tem jeito. Ela toma remédio 

controlado e só vive no bar, vez ou outra ela tá caída por aí” (sujeito 04); “era bom se 

fizesse um tratamento, alias tem mesmo uns que não aceitam, era pra esse lugar 

que tem para eles não ficar por vontade própria, era pra ficar lá mesmo que não 

queira” (sujeito 05); “medicamento, assim tem a AME que a gente conseguiu, mas 

não tem estrutura. Para minha sorte é que minha mãe tem um dinheiro bom, aí a 

gente tem um plano de saúde usa um plano de saúde” (sujeito 06).  

 Enquanto são feitos grandes acusações e terrorismo na sociedade brasileira 

em relação às drogas ilícitas, incluindo campanhas que destinam grande volume de 

dinheiro público, há outra questão de enorme importância que é o avanço na 

utilização das drogas lícitas. Temos uma sociedade que espera cada vez mais a 

solução em pílulas ou cápsulas, e isso tem sido generalizado para a saúde mental. 

Pessoas não se permitem mais sofrer, e chegam a diagnosticar-se ou serem 

diagnosticadas como depressivas em meio a uma situação de luto. A venda 

crescente de medicamentos tem gerado problemas no meio médico, pois muitos 

deles recebem benefícios dos laboratórios pela quantidade de remédios de 

determinada marca que receitam a seus pacientes. Se a medicação por si só, 

resolvesse os problemas de uso abusivo de álcool, já haveríamos de ter eliminado 

os problemas referentes a esta forma de consumo. 

 Nesse sentido, a internação compulsória (ou involuntária) segue a mesma 

lógica já discutida. Privar o sujeito de seus direitos básicos e trata-lo como um 

incapaz, um animal não domesticado, parece ser mais uma medida higienista do que 

uma prática de saúde. Tanto se lutou e luta, através da reforma psiquiátrica para 

avançar neste sentido, para darmos passos atrás no sentido de enclausurar usuários 

de bebidas. A nova política de saúde mental visa o tratamento em rede substitutiva, 

ou seja, em locais que o paciente possa frequentar, sem a necessidade de passar 

longos períodos internado, longe da convivência familiar e comunitária. Novamente, 

as representações do sertanejo acerca desta possibilidade terapêutica parecem 

estar alinhadas com as que são normalmente difundidas no meio urbano por 

influencia de grupos ligados a mídia. 

 Outra classe de respostas apresentadas dentro do grupo de práticas de 

cuidado, relacionadas às formas de informação do sertanejo, associadas aos meios 

de comunicação é a Classe 4 denominada “Não segue recomendações”. Esta classe 
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comporta 45 UCE’s das 224 analisáveis, sendo o seu conteúdo o de maior (junto 

com a classe 2) envergadura representativa do grupo (equivalente a 20.90% do 

material). Os principais elementos que se associaram mais fortemente a essa classe 

foram: Televisão (2 50.44), Através (2 28.82), Vê (2 19.97), Coisa (2 19.82), 

Alguma (2 19.31), Rádio (2 19.29). As falas que se associaram mais fortemente a 

esta classe apresentam-se no discurso dos sujeitos número 49 e dos de idade de 38 

anos. 

 Esta classe de respostas demonstra as representações do sertanejo rural 

acerca dos principais meios de comunicação que utilizam e como eles se relacionam 

com as informações oriundas destes. Nota-se que a televisão, o radio, o jornal e a 

internet são citadas, fazendo-nos refletir acerca do estigma do rural bucólico, 

atrasado tecnologicamente e com sertanejos sem acesso a informação. Como já 

discutido, ressalta-se que abordagem midiática acerca do consumo de bebidas e 

drogas é estigmatizante, criminalizadora e proibicionistas, em sua grande maioria: 

“eu fico assim meio autorizado, porque fica chato, assim, a maioria a gente vê, e a 

maioria a gente vê falar na televisão, jornal, pelo rádio” (sujeito 13); “aí foi bem 

proveitoso, porque levou os jovens a pensar mais com o caso. Através da internet, 

assistindo jornais, é isso, internet, jornais, tv” (sujeito 6). 

 Ressalta-se nesta classe, que apesar de ter acesso às recomendações, 

orientações e informações acerca do uso de bebidas alcoólicas através da mídia, 

que propõe tratamentos relacionados e a importância de procurar e utilizar a unidade 

básica de saúde, as representações dos sertanejos apontam que estes não seguem 

as recomendações prescritas: “isso aí através do rádio, pelo rádio, televisão. Muito 

difícil, só se eu tiver sentindo alguma coisa” (sujeito 23); “os da saúde aqui eles 

tratam de outras coisas, mas pro lado da bebida alcoólica, pro lado de droga eu 

procuro me informar mais através de televisão, jornais, essas coisas, reportagens 

essas coisas. Raro, muito difícil, uma vez no ano vou lá” (sujeito 29); “Rádio. Eu 

gosto de ouvir muita rádio, eu gosto de assistir jornal, gosto de ler jornal. Difícil, mas 

eu uso, porque assim, tem muitos que não quer” (sujeito 78). 

 A abordagem da Redução de Danos (RD), neste sentido, parece uma boa 

estratégia para estabelecimento de vínculo com os usuários e construção conjunta 

de projetos terapêuticos que não visem julgar comportamentos ou protocolar 

procedimentos. Com ideias e propostas mais humanizadas, a RD é o carro-chefe 
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dos dispositivos estratégicos como o CAPS. Zelar pela autonomia da pessoa e dar 

condições para que esta possa decidir por si própria o tratamento e processo de 

cuidado que lhe cabe, deve ser o norte das ações com usuários de SPA. Petuco 

(2010) aponta anda que: 

 
A gente poderia dizer que a novidade que a Redução de Danos traz 
para a clínica, é essa: ninguém cura ninguém, ninguém trata 
ninguém, e neste ponto é possível perceber aproximações entre 
estas idéias e a noção de “Projeto Terapêutico Singular” de que nos 
fala a Política Nacional de Humanização. Não é um terapeuta, sujeito 
de suposto saber, que vai definir os rumos no tratamento de uma 
pessoa. (PETUCO, 2010, pg. 81) 
 

 Outro fator de destaque dentro das representações desta classe é a força que 

o discurso e informações dos comunitários (vizinhos, amigos, pares) possuem em 

relação às crenças e informações que os sertanejos desenvolvem. De certo modo, 

parece que as recomendações dadas pelos pares são mais valorizadas do que as 

dadas pelos meios de comunicação ou profissionais de saúde. Estas informações, 

inclusive, circulam e chegam mais rápido: “às vezes nas palestras, nas reuniões que 

a gente tem, falam. Eu já fiz trabalho na escola também, redação, pesquisa sobre 

bebida alcoólica. Aqui na cidade são os vizinhos, no mundo através da televisão” 

(sujeito 67); “pelos outros! o povo fala demais, é fuxiqueiro, aí eu fico sabendo. Pela 

televisão, jornais, muito difícil” (sujeito 85); “assim, como aqui é um lugar pequeno, 

qualquer acontecimento que tem aqui na região pelo comentário do povo. No 

mundo, através de rádio e televisão. Eu quase não, mas a gente sempre usa” 

(sujeito 49). 

 Quanto mais dialógica e horizontal a informação, mas efetiva ela será. 

Abordagens em que o informante se põe acima dos sujeitos tendem a serem 

rechaçadas, pois não fazem sentido. Dizer o que se deve ser feito não modifica a 

consciência do sujeito nem o faz refletir sobre sua prática. Sobre o assunto, Petuco 

(2010) afirma que: 

Na Educação Popular de Paulo Freire, há esse imperativo ético da 
construção radicalmente horizontal. Não existe alguém que está 
tentando capturar algum vestígio da motivação do outro, para dobrar 
esse desejo sobre ele próprio. E este princípio é que vai ser o 
medidor de qualidade desse trabalho: o quanto ele é radicalmente 
dialógico e horizontal. (PETUCO, 2010, pg. 81) 
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 Por seguinte, mais uma classe de respostas foi apresentada dentro do grupo 

de práticas de cuidado, relacionada às formas de informação do sertanejo, 

associada aos meios de comunicação: a classe 1, que foi denominada “Informa-se 

na TV”. Esta classe comporta 30 UCE’s das 224 analisáveis, sendo o seu conteúdo 

representativo equivalente a 13,39% do material do grupo. Os principais elementos 

que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Direto (2 26.34), Onde (2 

20.98), Jornal (2 20.66), Só (2 19.09), Quando (2 17.80), Doente (2 16.89). As 

falas que se associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no discurso 

dos sujeitos analfabetos e dos de idade de 35 anos.  Esta classe aponta que o 

principal meio de informação do sertanejo rural é a TV. São destacados jornais 

televisivos como fonte de informação: “só o jornal, eu não gosto de novela e desses 

negócios, eu tô sem rádio em casa. Passa e muitas falam muitas coisas” (sujeito 4); 

“... Simplesmente televisionado. Eu vou direto pra televisão, ligo e vejo lá, William 

Boner e Fatima Bernardes, aí eu meto o pau e escuto” (sujeito 10); “Agora você me 

apertou viu... só televisão, é o que eu pego muito aqui, tem muito em muitas casas” 

(sujeito 42); “assim, mas só tive assim, vendo ele falar, mas não sei onde é nem o 

que tem. Pela televisão, rádio, meios de comunicação da gente é esse” (sujeito 43). 

 Muito já foi discutido neste trabalho acerca da influencia da mídia nas 

representações do sertanejo rural. A informação fornecida ao sertanejo, por ser 

televisiva, não difere da que é recebida pelo sertanejo urbano, construindo imagens 

deturpadas acerca do consumo de drogas e bebidas. Os programas e informações 

oriundas da TV respondem a nichos de interesse que, dependendo do intuito, 

defendem abordagens que mais lhe convém. Donena (2010) comenta ainda que: 

 
[...] Nele, ela discute sobre como as questões midiáticas determinam, 
em grande parte, a nossa relação com o sofrimento; portanto, 
atuando na ordem do subjetivo. Por exemplo, a imagem que a mídia 
constrói do usuário de drogas. Ele é visto como o responsável pelos 
crimes mais hediondos; é a pessoa que não tem responsabilidade 
nenhuma; não tem autonomia; é uma pessoa que deve ser tutelada. 
O usuário é construído como um sujeito vinculado ao banditismo, à 
violência. (DONEDA, 2010, pg.57). 

 

 A mídia televisiva é capaz de criar, por exemplo, epidemias de crack sem que 

haja dados epidemiológicos e estatísticos que fundamente tal assertiva, podem 

defender internamentos e clínicas por interesse de patrocinadores ou grupos 

capitalísticos do seu círculo de influencia. Percebe-se que o sertanejo rural não 
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possui em sua comunidade clínicas ou espaços de reclusão de usuários de droga, 

nunca viram internações compulsórias em sua comunidade, mas conhecem tais 

dispositivos e opinam sobre estes de forma respaldada por um discurso midiático. 

Sobre o assunto, Petuco (2010) aponta que: 

 
Metaforicamente, a TV e os demais meios de comunicação de 
massas dizem que as pessoas que usam drogas têm raiva, e com 
isto, produzem as condições de emergência da carnificina que é feita 
todos os dias nas favelas das grandes capitais brasileiras. Por que 
depois de um discurso midiático dizendo que essas pessoas são o 
que eles dizem que são, pode-se fazer qualquer coisa. Nada é 
arbitrário (PETUCO, 2010, pg. 80). 

 

 A última classe de respostas apresentada dentro do grupo de práticas de 

cuidado, relacionada às formas de informação do sertanejo, associada aos serviços 

de saúde é a Classe 6 denominada “Serviços de Saúde utilizados raramente”. Esta 

classe comporta 35 UCE’s das 224 analisáveis, sendo o seu conteúdo 

representativo equivalente a 15,62% do material do grupo. Os principais elementos 

que se associaram mais fortemente a essa classe foram: Tudo (2 38.68), Tenho (2 

37.65), Três (2 33.29), Sou (2 33.29), Hipertensa (2 27.62), Meses (2 22.18). As 

falas que se associaram mais fortemente a esta classe apresentam-se no discurso 

do sujeito de numero 21. 

 Esta classe aponta representações negativas do sertanejo em relação aos 

serviços básicos de saúde. É posto que dificilmente eles frequentam a unidade de 

saúde, e dificilmente levariam até esta uma demanda relacionada a álcool e drogas 

pois não há resolubilidade. A unidade de saúde parece assumir a função de renovar 

carteira do bolsa família, pegar remédios ou lidar exclusivamente com processos de 

cura (tratamento de doenças): “Costumo raramente, porque eu vou em hospital de 3 

em 3 anos, de 5 em 5 anos, raramente eu adoeço, eu sou pedra na venta, só trem” 

(sujeito 10); “eu dificilmente venho, só quando é para regularizar um cartão do bolsa 

família que eu tenho que vir me pesar e pesar meus filhos, minha mulher, aí eu 

procuro” (sujeito 12); “as vezes quando eu estou precisando, porque eu tenho a 

carteirinha, aí as vezes eu vou lá renovar a receita, as vezes quando eu estou 

precisando, aí de três em três meses eu vou lá renovar” (sujeito 20). 

 Percebe-se assim, uma baixa adesão do sertanejo rural em relação aos 

programas preventivos e de promoção dos serviços básicos de saúde. O fato de 
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apontarem durante as entrevistas, para as limitações estruturais e humanas dos 

serviços públicos, denota o sucateamento de tais dispositivos também no contexto 

rural, cuja existência é garantida por lei, mediante a constituição. Mas mesmo dentro 

do Sistema Único de Saúde (SUS), existem conflitos de interesse, dos quais a 

própria mídia toma partido. Neste aspecto, Delgado (2010) afirma que: 

 
São grupos de interesses muito evidentes. Temos o sujeito que 
defende interesses privados, tem uma clínica e, portanto, não tem 
interesse em que a saúde pública se encarregue dos transtornos 
mentais, com a perspectiva de atendimento na comunidade, com a 
redução de leitos. Mas estou mencionando que há grupos de 
interesses também na universidade, que dizem que o SUS não 
funciona, que nunca vai funcionar, e que quando apresentam um 
trabalho dizendo “Analisei os Caps AD de três ou quatro municípios e 
vi que estão com baixa efetividade”, em vez de tomar esses dados 
como evidência importante para o debate da saúde pública, reduzem 
seus achados a uma conclusão ideológica, atribuindo-os a um 
comportamento não científico dos serviços públicos (DELGADO, 
2010, pg. 44) 

 

 Destaca-se que nas comunidades pesquisadas apesar de não haver centros 

de saúde de grande envergadura tais como Hospitais ou Policlínicas, todas elas 

possuíam unidades básicas de saúde, que são o carro chefe da Estratégia de Saúde 

da Família para a Atenção Básica brasileira. O descrédito acerca deste serviço, o 

não comparecimento e a representação de que usuários de bebidas não devem ser 

levados até a unidade, apontam o fracasso ao que se propõe teoricamente a saúde 

pública básica. Tais dispositivos devem trabalhar primordialmente no aspecto 

preventivo e de promoção à saúde, e acolher a todo tipo de demanda (incluindo as 

drogas), acessando e compartilhando os casos com a Rede de Saúde Mental. Mas o 

que temos visto é que funcionam como pequenos hospitais com objetivo curativista, 

com um cardápio de ofertas limitado e fechado em um cronograma (dia de 

atendimento da mulher, dos hipertensos, dos diabéticos). Vemos também que os 

profissionais, que deveriam trabalhar de forma interdisciplinar, atuam em 

repartimentos, cada qual atendendo a seu pedaço do corpo, e por isso evitando ou 

omitindo-se quando o tema é a saúde mental ou bebida (geralmente deixada para os 

profissionais psicólogos e assistentes sociais, raros na rede de saúde). 

 A figura 9 apresenta para o grupo “Práticas de Cuidado” a Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC). Em relação a qual dos eixos compõe mais fortemente a 

disposição dos elementos, percebe-se que o Eixo 1 detém 29.88% dos elementos, e 
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o Eixo 2 19.91%, e que juntos explicam 49,79% da variância total das UCE. Ou seja, 

a maior parte dos elementos estão distribuídos no Eixo 1 do Plano. 

 A partir da leitura dos resultados apresentados acima, pode-se observar na 

distribuição no Plano Fatorial, que a Classe 6 (Praticas de cuidado) é a mais 

dispersa no plano e distante das outras classes, sendo localizada no quadrante 

inferior esquerdo, e destacam-se nesta mais fortemente as formas “Tudo”, “Tenho”, 

Você”, “Três”, “Hipertensa”. Assim, a posição no Plano aponta que a classe  6 é a 

que tem menor relação com as demais classes, ou seja, parecem não falar sobre as 

mesmas coisas.  

 

 Figura 09: Plano Fatorial da Análise Fatorial de Correspondência (AFC) gerada pelo 
IRAMUTEQ para a dimensão 2, denominada “Práticas de Cuidado”.  

 

 

 

  No quadrante inferior direito, destaca-se a disposição da Classe 5 

(Tratamento medicamentoso) que apresenta certa proximidade em relação as 

demais classes e forte relação com a Classe 2 e 3. As palavras mais características 

desta classe foram: “Quer”, “Beber” e “Quem”, “Fora”, “Ninguém”, entre outros. A 

forte ligação desta classe com a 2 e a 3 foi destacada na CHD e denominada de 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 

Classe 6 
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“tratamento”, visto que o conteúdo das classes citadas denotam representações 

sobre o tratamento do usuário de bebidas alcoólicas. 

 No superior direito há um aglomerado de ideias formado pelas Classes 2 

(Internamento) e Classe 3 (Clínica de recuperação). As palavras de maior destaque 

na Classe 3 foram: “Clínica”, “Recuperação”, “Conheço” e “Centro”; As palavras de 

maior destaque na classe 2 foram: “Parar”, “Como” e “Beber”; e por fim as palavras 

de maior destaque no plano cartesiano referentes a Classe 5 foram: “Parar”, “Pode”, 

“fazer”, “deve” e “vício”. No quadrante superior esquerdo, percebe-se a disposição 

da Classe 1 (Informa-se na tv) e 4 (Não segue recomendações), percebe-se que 

estas possuem uma boa relação entre elas. Na CHD esta relação foi chamada de 

“Meios de comunicação” por conta de abordarem representações de como o 

sertanejo se informa.  De forma geral, a AFC corrobora com as categorias e ideias 

geradas pela CHD, demonstrando em outro formato estas representações. 

 Os sertanejos rurais, quando refletem acerca das práticas de cuidado para os 

usuários e usuários abusivos de SPA, representam que a forma adequada para tal 

processo é abster-se (abstinência), sendo que as clínicas de recuperação e a 

internação são os dispositivos mais resolutivos neste sentido. O tratamento 

medicamentoso e com o médico surge também como possibilidade terapêutica, 

neste contexto. 

 De forma geral, os sertanejos possuem acesso aos meios de comunicação 

em massa, principalmente a mídia televisiva, que é a mais utilizada. Apontam que 

esta orienta e informa, recomendando comportamentos como o de procurar os 

serviços de saúde, mas no aspecto prático, é pouco o efeito de tais recomendações, 

pois não são seguidas as recomendações. Ao que parece, há uma forte influencia 

do discurso dos pares e comunitários no que tange a assertividade e aceitação de 

informações a serem seguidas. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

As falas dos sertanejos rurais do submédio do São Francisco, quando 

indagados acerca dos motivos para o uso de bebidas alcoólicas no contexto em que 

vivem, apontam representações no sentido de questionamentos a si próprios sobre 

tais fatores buscando respostas e apontam como principais causas o prazer 

ocasionado pelo consumo e algumas situações em que o uso é providencial e 

cultural. Estas situações refletem momentos onde há necessidade de escapar e fugir 

de problemas e conflitos domésticos, demonstrando uma dificuldade de negociação 

destes sujeitos, destacando-se o fim de semana como o principal momento de 

utilização de bebidas por conta de estarem em casa, na comunidade e envolvidos 

em momentos de lazer e socialização.  

 De forma geral, a investigação dos sentidos dados pelo sertanejo ao uso de 

bebida alcóolica, aponta que estes possuem dois blocos de representações, sendo 

um relacionado à substância álcool e outro em relação aos seus usuários. Para o 

sertanejo, a bebida (o álcool) é algo ruim, que não deveria existir, pois está 

relacionada a acidentes, mortes e destruição, ressaltando que deveriam parar de 

fabricar como uma forma de abolir o uso. Os sertanejos representam que o usuário 

de bebidas está suscetível a consequências, e as mais destacadas são a questão 

financeira e os conflitos familiares, sendo apresentada ainda que o consumo para 

divertimento, festas e eventos familiares, de forma moderada, é uma possibilidade 

bem quista socialmente. Ainda neste sentido, ao demarcar o usuário de bebidas, os 

sertanejos parecem representar dois contextos (um positivo e um negativo), sendo o 

negativo direcionado para os prejuízos (perdas) sofridas pelos bêbados (usuários 

abusivos) e outro contexto de enaltecimento da bebida e do bebedor, com 

representações positivas acerca do uso, do prazer ocasionado, pela diversão no uso 

moderado. 

 O discurso dos sertanejos permeiam dois blocos antagônicos, afinal de 

contas, se a bebida é algo ruim e que não deveria existir, porque o uso é enaltecido 

dentro de alguns contextos? Como discutido, a primeira representação parece estar 

atrelada a instituições de controle e proibicionismo, relacionado assim a grupos 

religiosos radicais e a mídia de forma geral, que criminalizam e endemonizam a 

substância e o seu consumidor. A segunda representação parece responder a 
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práticas contextuais de socialização e o aspecto prático do uso do álcool.  Percebe-

se um discurso esperado (politicamente correto) para conversas formais ou 

respostas a profissionais; e um discurso prático, informal, para a lida com os pares 

em seu contexto de uso. 

 Quando questionado a refletir acerca do público consumidor de bebidas, o 

sertanejo expõe representações que apontam para um maior consumo entre jovens, 

mas o parâmetro de avaliação continua sendo o adulto homem e idoso. O esperado, 

então, é que o homem adulto ou idoso consuma mais, pois não é afoito, 

influenciável, mais consciente que o jovem, mas a tendência apontada pela fala dos 

sertanejos é a inversa, que o jovem tem bebido mais. 

 A mulher aparece dentro de contextualizações ainda machistas, retratando 

expectativas sociais de que esta saia menos que os homens, bebam menos e cuide 

de afazeres domésticos. Porém, este quadro é apontado estar em mudança, pois a 

ideia de maior envergadura é a de que homens e mulheres (jovens) já bebem iguais. 

Discute-se a modificação do processo e socialização, a flexibilização dos papéis 

sociais e a autonomia abraçada pela mulher nas últimas décadas. 

 As representações do sertanejo rural apontam ainda que os jovens são 

inconsequentes (não pensam no futuro), ociosos, vaidosos e influenciáveis, por isso 

tendem a consumir mais bebida. A falta de controle dos pais e o fato de buscarem 

curtição e festas também justifica este consumo. 

 Acerca dos espaços e práticas de consumo, as representações do sertanejo 

apontam para o bar como sendo o principal espaço de utilização, por estar 

associado à lazer, música, namoro. São apontados também espaços outros, 

privados e públicos, como clubes, praças, festas banho de rio. Algumas conotações 

negativas estão também associadas ao bar, por ser um espaço de interação e de 

potencial conflito (brigas). 

 Os sertanejos rurais, quando refletem acerca das práticas de cuidado para os 

usuários e usuários abusivos de SPA, representam que a forma adequada para tal 

processo é abster-se (abstinência), sendo que as clínicas de recuperação e a 

internação são os dispositivos mais resolutivos neste sentido. O tratamento 

medicamentoso e com o médico surge também como possibilidade terapêutica, 

neste contexto. 
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 De forma geral, os sertanejos possuem acesso aos meios de comunicação 

em massa, principalmente a mídia televisiva, que é a mais utilizada. Apontam que 

estas orientam e informam, recomendando comportamentos como o de procurar os 

serviços de saúde, mas no aspecto prático, é pouco o efeito de tais recomendações, 

pois não são seguidas as recomendações. Ao que parece, á uma forte influencia do 

discurso dos pares e comunitários no que tange a assertividade e aceitação de 

informações a serem seguidas. 

 O sertanejo rural do Vale do São Francisco não se apresenta mais dentro da 

expectativa urbana como um sujeito “rebuscado”, bucólico, ignorante, e o sertão não 

mais representa apenas uma ideia de campo, ambiente rural. As transformações 

ocorridas neste território têm propiciado mudanças nas construções de sentido 

dados aos diferentes aspectos da vida, como o uso de drogas e mais 

especificamente o de bebidas alcoólicas.  

 Nas últimas décadas, houve uma mudança histórica, social e econômica que 

permitiu que uma grande parcela da população brasileira excluída tivesse acesso a 

alguns dos serviços mínimos garantidas por direito e saísse de uma situação de 

miséria. No sertão do Vale parece não ter sido diferente. Os sertanejos participantes 

desta pesquisa possuem energia elétrica, moram em boas residências, tem acesso à 

água, meios de transporte, televisão e internet, entre outros. Não pretendo concluir 

aqui que não há necessidade de investimentos neste território, principalmente a 

necessidade de serviços públicos, mas aponto que dentro de suas peculiaridades, 

os sertanejos rurais do Vale do São Francisco participantes da pesquisa não vivem 

mais em situação de pobreza e isolamento. Reforço que esta ainda não é a 

realidade de todo o sertão do Vale, tendo em vista que outras regiões não 

contatadas e pesquisadas, como na área de sequeiro, ainda apresentam sujeitos em 

situação de vulnerabilidade e abandono por parte do Estado. Mas no perímetro 

irrigado, dentro do polo produtor do agronegócio, as melhorias e mudanças são 

inegáveis.  

 Essas mudanças impactam no aspecto cultural e dão acesso, dentro das 

forças de consumo da subjetivação capitalística, a informações e imagens antes 

distantes. Neste sentido, a forma de pensar e representar o uso de bebidas tem 

sofrido forte influencia urbana, assim como outros aspectos da vida sertaneja. 

Percebe-se que as representações sertanejas obtidas e destacadas com este 
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trabalho não se distanciam tão fortemente das representações do território urbano, 

tendo como parâmetro o que se é observável neste espaço urbano do qual faz parte 

este pesquisador, mesmo não tendo levantado as representações dos sertanejos 

urbanos para afirmar tal intento. Tal afirmativa não descredencia as informações, 

sentidos, e contextos peculiares do sertanejo rural, afinal de contas semelhante não 

quer dizer igual ao urbano. A rotina, os sentidos, os planos de vida, as relações, os 

serviços, o trabalho, propiciam uma socialização e subjetivação peculiar para os 

sertanejos rurais entrevistados e isso exige abordagens específicas para estes 

sujeitos no que tange o uso de bebidas e estratégias de saúde. 

 Os sertanejos já são bombardeados com as mesmas informações midiáticas 

que acusam a imoralidade do consumo e proibicionismo, estratégia que 

historicamente em nenhum contexto do mundo obteve sucesso. Veicular 

informações educativas acerca dos riscos e como reduzi-lo, como prevenir e tratar o 

uso abusivo, parecem ser estratégias mais adequadas aos sertanejos pesquisados. 

Diante da forte influencia dos pares nos comportamentos relacionados à saúde em 

detrimento dos sermões dos profissionais, cabe a estratégia de formar 

multiplicadores e apoiadores locais para que haja uma maior aceitabilidade das 

propostas. Propostas estas que devem ser elaboradas de forma dialógica, não 

normatizadoras e prescritoras de comportamentos e vidas. Percebe-se uma grande 

abertura dos sujeitos para receber em suas residências os profissionais (e 

pesquisadores) e conversar acerca do consumo de bebida, ao passo que há uma 

recusa em comparecer na unidade de saúde, o que aponta para a possibilidade de 

visitas domiciliares como uma estratégia de aproximação e educação em saúde. 

 Nenhuma das estratégias concluídas e apontadas acima elimina a 

necessidade de fortalecer os serviços de saúde nestes contextos. Se 

financeiramente se torna inviável a construção de CAPS ou centros em cada 

contexto estudado, as equipes de saúde deveriam ser preparadas para lidar e 

acolher os diversos sujeitos em situação de uso abusivo observados durante as 

visitas e entrevistas nas comunidades. Esta proposta permitiria um cuidado 

contextualizado, sem a histórica e injusta necessidade do êxodo aos espaços 

urbanos para ter acesso aos serviços públicos. 

 O uso de drogas e assim de bebidas alcoólicas, é um fenômeno complexo e 

com vários fatores determinantes, portanto há uma necessidade de envolver 
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diversos saberes e disciplinas para a sua compreensão, e assim, a participação de 

uma equipe interdisciplinar nas propostas de cuidado. Questões referentes ao corpo 

e efeitos fisiológicos da bebida, fatores emocionais, relacionais, contextuais, 

econômicos, de gênero são igualmente importantes dentro da compreensão das 

representações sertanejas acerca do uso de álcool.  A perspectiva interdisciplinar 

refere-se a uma leitura de todas estas dimensões que precisamos considerar no 

conhecimento e na abordagem do uso de substâncias psicotrópicas, buscando 

definir a diversidade de situações sem perder de vista a globalidade do fenômeno e 

a singularidade de suas manifestações em cada. Uma abordagem integrada, para 

além da proposta multidisciplinar, parece ser crucial na elaboração das estratégias e 

propostas de cuidado para o sertanejo rural no que tange o uso de bebidas 

alcoólicas. 

São necessárias mais informações e estudos para se compreender de forma 

mais aprofundada todos os enlaces representacionais dos sertanejos e assim focar 

em propostas de cuidado mais assertivas. A limitação temporal e de recursos 

restringiu este trabalho a uma parcela contextual do sertão rural, que pode ser 

extrapolada a outras comunidades e também ao território urbano ou mesmo 

estratificando os grupos amostrais, cabendo outros estudos para complementarem 

estes resultados. Desta forma, poderemos dar subsídios à redução da problemática 

sertaneja acerca do consumo abusivo de bebida e impactar diretamente na 

construção de sujeitos autônomos, participantes e responsáveis dentro do seu 

processo de saúde – doença, potencializando a máxima de que o sertanejo é de fato 

um forte. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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Contato com as instituições   X       

 

Submissão ao Comitê de Ética 

 

  X       

Identificação dos sujeitos 

 
  X       

Coleta dos dados 

 
   X X X    

Sistematização dos dados 

 
     X X   

Análise dos dados 

 
      X X  

Preparo da dissertação 

 
       X X 
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ANEXO 1 
 

 

Questionário 

 
1 - Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

 

2 - Idade: ____ anos 

 

3 - Você possui alguma prática religiosa?    (    ) não   (     ) sim. Qual? 

____________________ 

 

4 - Você trabalha?  (    ) sim      (     ) não 

 

5 - Você pratica algum exercício físico?    (     ) não     (     ) sim 

 

6 - Até que série você estudou?  _______________________ 

 

7 – Você já experimentou alguma bebida alcoólica?   (    ) não     (    ) sim 

 Se a resposta for “não”, pular para o item 12. 

 

8 – Que idade você tinha quando experimentou bebida alcoólica pela primeira vez? 

(    ) _____ anos           (    ) nunca bebi.           (    ) não lembro. 

 

9 – De um ano para cá, ou seja, nos últimos 12 meses, você tomou alguma bebida alcoólica? 

(    )  sim       (    )  não    (     ) nunca bebi 

 

10 – Você já bebeu a ponto de se sentir embriagado (bêbado)? 

(     ) sim       (     ) não    (     ) nunca bebi 

 

11 - Você já teve algum problema de saúde por conta da bebida? 

(     ) sim       (     ) não    (     ) nunca bebi 

 

12 - Você já se envolveu em algum acidente por conta de bebida? 

(     ) sim       (     ) não     

 

13 - Você já se envolveu em alguma briga por conta de bebida? 

(     ) sim       (     ) não     

 

14 – Você conhece alguém da sua comunidade que seja “viciado” em bebida? 

(     ) sim       (     ) não 

 

15 – Você já recebeu alguma informação educativa sobre o uso de bebida alcoólica? 

(     ) sim       (     ) não 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

Roteiro da Entrevista 
 

 

Item 1 - Por que as pessoas usam bebidas alcoólicas? 

Item 2 – Qual sua opinião sobre o consumo de bebidas alcoólicas? 

Item 3 - Quando as pessoas costumam beber? 

Item 4 - Existe alguma ocasião em que o consumo de bebida é maior? 

Item 5 - Quem bebe mais: o jovem, o adulto ou o idoso? Por quê? 

Item 6 - Quem bebe mais, a mulher ou o homem? Por quê? 

Item 7 - Quais as bebidas mais consumidas em sua comunidade? 

Item 8 - Onde as pessoas costumam beber? 

Item 9 - Por que as pessoas se tornam viciadas em bebidas? 

Item 10 - O que pode ser feito com quem se torna viciado em bebida? 

Item 11 - Existem pontos positivos em beber? Quais? 

Item 12 - Existem pontos negativos em beber? Quais? 

Item 13 - Você já recebeu alguma informação educativa acerca do uso de bebidas? Como foi? 

Item 14 - Como você costuma se informar acerca do que acontece em sua cidade e no mundo? 

Item 15 – Você costuma utilizar a unidade de saúde da sua comunidade? Quando? 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, de forma voluntária, de uma pesquisa 

que se intitula “Representações Sociais do Sertanejo Rural do Submédio do São Francisco 

Acerca do uso de Álcool”. O objetivo será avaliar as representações sociais dos sertanejos 

rurais do submédio do São Francisco acerca do uso de bebida alcoólica, e para isto, você 

deverá responder a duas entrevistas curtas e um pequeno questionário. 

Destaco que você não deve participar contra a sua vontade, podendo interromper a 

atividade e informar sua desistência sem que isso acarrete em nenhum prejuízo pessoal a 

nenhuma das partes envolvidas. Você poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações 

sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados a esta pesquisa. Qualquer dúvida sobre 

os procedimentos utilizados nesse projeto ou informações adicionais que se fizerem 

necessárias podem ser solucionadas através do contato disponibilizado pelo pesquisador.  

Os resultados obtidos neste estudo serão publicados e utilizados em finalidades 

acadêmicas, independentemente dos resultados encontrados. Contudo, tais dados não 

fornecerão a identificação dos indivíduos que prestaram sua contribuição como voluntários da 

amostra, respeitando assim a privacidade dos participantes conforme as normas éticas. Sua 

identidade será preservada em sigilo antes, durante e após o encerramento da pesquisa. 

Após a sua autorização, as informações necessárias para a realização deste trabalho 

serão coletadas a partir da aplicação de um questionário e de uma entrevista que será gravada 

para posterior transcrição e análise. Destaca-se que o desconforto ou risco inerente a qualquer 

procedimento envolvendo participantes humanos serão mínimos, uma vez que as condições 

de aplicação e encaminhamento do material serão fundamentadas em bases éticas e serão 

tomados todos os cuidados em relação aos impactos psicológicos durante a abordagem. 

Ao aceitar participar desta pesquisa, você estará contribuindo com a ciência, no 

sentido de promover a compreensão do fenômeno do consumo de álcool no contexto rural; e 

estará contribuindo para formatação de possíveis politicas públicas, estratégias de cuidado e 

preventivas para o uso de álcool.    
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Diante do exposto, eu,___________________________________________________, 

após convenientemente esclarecido pelo pesquisador, tendo ciência de que não irei receber 

nenhuma quantia por minha participação, além de ter compreendido o que me foi explicado, 

aceito participar voluntariamente desta pesquisa, declarando ainda que o termo foi assinado 

em duas vias, uma ficando comigo e outra com o responsável pela entrevista.  

 

 

________________, _____ de ____________________ de 2013. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

 

Responsável (Pesquisador): Bruno Klecius Andrade Teles*  

E-mail: brunoklecius@hotmail.com  

Telefone: (74) 8815-1137 

*Pós Graduando em Ciências da Saúde e Biológicas pela Universidade Federal do Vale do 

São Francisco - UNIVASF.  

 

 

Contato do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da UNIVASF: 

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta das 08:00h às 12:00h 

Estagiária: Lucelina Delmondes 

Fone: (87) 2101-6896 

E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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ANEXO 6 

 


