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1 Introdução  

No cenário acadêmico atual, há uma carência de estudos voltados para as comunidades 

tradicionais, entre elas as remanescentes de quilombo. São considerados quilombolas grupos 

étnicos formados majoritariamente por negros de área urbana ou rural que se autodeclaram como 

remanescentes de quilombos, a partir de sua relação com a terra, o parentesco, o território, a 

ancestralidade e tradições culturais (BRASIL, 2013). Historicamente os quilombos são uma 

forma de organização social e de apropriação dos espaços, se constituindo como territórios de 

reafirmação cultural, de seus modos de vida e de sua religiosidade. Na atualidade, os quilombos 

demonstram ser espaços interétinicos, constituído por, além de negros, pessoas brancas em 

situação de extrema pobreza e indígenas. Cada comunidade apresenta identificação étnica própria 

evidenciada pela sua territorialidade, pelas relações sociais comunais e formação econômica e 

social, bem como por sua religiosidade. (FURTADO, PEDROZA E ALVES, 2014)  

A população negra como um todo, devido a fatores históricos, econômicos e culturais é 

um dos grupos em mais alta vulnerabilidade do país. Com baixos níveis de acesso à saúde, 

educação e trabalho em função da dificuldade de acesso às políticas públicas e à bens/serviços 

básicos.  Segundo a Secretaria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial/ SEPPIR (2013), 

cerca de 74,73% das famílias quilombolas vivem em situação de extrema pobreza; 24,81% dos 

quilombolas não sabem ler; 55,21% não possui água canalizada, 54,07% não possui saneamento 

adequado e 57,98% não possui coleta regular de lixo. Tais números estão abaixo das médias 

nacionais, para se ter ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (2014), a taxa de 

extrema pobreza no Brasil não atinge 4%, e a taxa de analfabetismo brasileira é de apenas 8% 

(IBGE, 2015).  

Neste cenário, as mulheres negras, consequentemente grande parte das quilombolas, são 

as mais atingidas pela violência e pelas iniquidades. Segundo relatório do Ipea (2011), somente 
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26,3% das mulheres negras viviam entre os não pobres, enquanto que 52,5% das mulheres 

brancas estavam na mesma condição. A taxa de escolarização de mulheres brancas no ensino 

superior é de 23,8%, enquanto, entre as mulheres negras, esta taxa é de apenas 9,9%. A maioria 

das mulheres negras reside nas regiões com menor acesso a água encanada, esgotamento sanitário 

e coleta regular de lixo. Por isso, estão mais expostas a fatores patogênicos ambientais e também 

àqueles fatores decorrentes de sobrecarga de tarefas de cuidado com o domicílio, com seus 

residentes e com a comunidade, sendo assim, vivem sob condições adversas e sem anteparo de 

políticas públicas adequadas.    

Os dados supracitados refletem como o patriarcado, o racismo, a opressão de classe e 

outros fatores discriminatórios criam desigualdades básicas, estruturando assim as vivências das 

mulheres e suas posições na sociedade. Macedo et al.(2016) afirmam que péssimas condições de 

vida e gênero são fatores relacionados ao consumo problemático de álcool. Segundo as pesquisas 

recentes as mulheres vêm bebendo cada vez mais, em maiores quantidades e com maior 

frequência (SEIBEL, 2010).    

O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas/ LENAD (IPAD, 2012) mostra que, 

quanto menor a renda, maior o consumo excessivo de álcool. O LENAD chama atenção ainda 

para o crescimento significante de mulheres que bebem regularmente. Entre os anos de 2006 e 

2012, o aumento foi de 34%. Este relatório também constatou que as mulheres estão bebendo de 

forma mais nociva, com um aumento de 36% das mulheres que têm um consumo nocivo, ou seja, 

têm episódios de consumo excessivo de álcool.   

Não encontramos estudos que apresentem um quadro comparativo dos padrões de uso de 

álcool entre mulheres brancas e negras, e nem que tracem um perfil de consumo entre as 

mulheres quilombolas. Conseguimos localizar apenas alguns estudos isolados os quais expõem a 

relação entre gênero e álcool nas comunidades remanescentes. Cardoso et al. (2015), em pesquisa 

a respeito do uso moderado e excessivo de álcool em comunidades quilombolas de Vitória da 

Conquista-BA, encontrou uma prevalência maior de consumo moderado entre os homens (58,4%) 

comparado as mulheres (28,2%). O fenômeno se repete na categoria de uso excessivo, com um 

total de 31,9% nos homens e 15,3% nas mulheres.  

Vale salientar que a noção de gênero aqui adotada expressa as relações sociais de gênero, 

que transcendem a questão da anatomia sexual, remetendo as redes de significações que 
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envolvem diversas dimensões da vida dos sujeitos. Nogueira (2003), conceitua que gênero se 

constitui nas relações sociais, que têm papel importante na construção das vivências de ser 

homem e ser mulher, em suas várias dimensões. Desta forma, o gênero é constituído e 

representado dentro das relações de poder, e é vivenciado de forma diferente dentro das estruturas 

sociais, assim não existem apenas a experiência de ser mulher, e sim ser "mulher negra", "mulher 

camponesa", "mulher trabalhadora", "mulher quilombola" Cada descrição está referida a uma 

condição social específica (BRAH, 2006).  

Desta forma, além de ser "engendradas" nas relações de gênero as subjetividades também 

o são nas relações de classe, raça, entre outras. Braidotti (1994) propõe um projeto de 

subjetividade nômade, no qual precisamos apontar diferenças em pelo menos três níveis: 1) entre 

homens e mulheres, 2) entre mulheres e mulheres 3) diferenças entre cada mulher.  Dessa forma 

as mulheres quilombolas vivenciam o uso do álcool de forma singular, de acordo com as posições 

sociais que ocupam. Assim, é necessário investigar os padrões de consumo de álcool destas 

mulheres e suas diferentes vivências a respeito deste.  

2 Metodologia   

O presente trabalho se insere na pesquisa em andamento denominada “Saúde Mental e 

Suporte Psicossocial em Comunidades Quilombolas no Rio Grande do Norte”, que visa investigar 

as condições de vida e de saúde mental na comunidade quilombola Grossos (Bom Jesus/RN). O 

objetivo deste recorte é identificar os padrões de uso de álcool entre mulheres moradoras de uma 

comunidade quilombola no RN e os fatores associados às vulnerabilidades psicossociais do 

território. Trata-se de um estudo que conjuga delineamentos de natureza quantitativa e qualitativa.   

A fase de campo ocorreu em dois dias, quando foram aplicados três instrumentos: o 

primeiro foi o questionário socioeconômico, que foi direcionado à um representante da família 

maior de dezoito anos. Este foi usado para levantar informações sobre as condições gerais da 

comunidade, das famílias e dos moradores, como: sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

ocupação, renda, condições de sanitárias e de moradia, agravos de saúde e acesso aos serviços de 

saúde, assistência social e assistência técnica rural. Usamos o Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) para detecção do padrão de uso de álcool dos moradores maiores de 

18 anos. Além disso foram aplicadas entrevistas semiestruturadas nos participantes que atingiram 
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o ponto de corte no AUDIT, ou seja, que fizeram 7 ou mais pontos no instrumento. As entrevistas 

destacam aspectos da história de vida e do cotidiano das mulheres.  

Confeccionamos também diários de pesquisa, segundo Loreau (2014) o diário de pesquisa 

é a narrativa do pesquisador em seu contexto histórico-social, implicado com e na pesquisa, e que 

reflete sobre e com sua atividade de diarista. Para Pezzato e L’abbate (2011) o diário de pesquisa 

permite o conhecimento da vivência cotidiana de campo, o como foi feito na prática, e não o 

como fazer das normas. A última ferramenta utilizada foi a observação participante, pois 

acreditamos ser indispensável, especialmente neste recorte focado em mulheres quilombolas, por 

muito tempo silenciadas, dar voz ao acaso, ao falado e ouvido, aos lugares, às situações, às 

protagonistas, aos encontros e desencontros do campo.  

Na fase de análise utilizamos a ferramenta de análise estatística IBM SPSS Statistics para 

descrição e cruzamento dos dados quantitativos (AUDIT e questionário Socioeconômico). Para 

análise dos dados qualitativos, as entrevistas e observações dos pesquisadores foram organizadas 

para em seguida se categorizar as narrativas, por fim estão sendo elaborados mapas dialógicos 

para compreender os significados atribuídos à problemática suscitada pela entrevista e estabelecer 

conexões entre as falas dos participantes, observações dos pesquisadores e a literatura de 

referência. O mapa dialógico nos permite dar visibilidade aos processos de análise científica e aos 

contextos de cooprodução discursiva. Usando essa ferramenta, estamos interessados no modo 

como as pessoas falam, como descrevem os seus modos de vida, assim como nas outras vozes 

presentificadas nessas falas, vislumbrando os repertórios interpretativos, as disputas e 

negociações de sentidos e os jogos de saber-poder presentes nas práticas discursivas 

(NASCIMENTO et al., 2014).   

3 Resultados e discussão   

Tendo em vista a íntima relação entre as condições de vida e o processo saúde-doença- 

cuidado, inicialmente é importante contextualizar o cenário onde se inserem as vivencias destas 

mulheres em relação ao álcool. Para isso abordaremos aqui alguns dados que nos interessam a 

respeito das condições de vida, trabalho, infraestrutura básica e acesso as políticas de saúde e 

assistência.   
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Inserida na microrregião do Agreste Potiguar do Rio Grande do Norte, a comunidade de 

remanescentes de quilombo de Grossos localiza-se na área rural, a 7 kms da sede do município de 

Bom Jesus. Foi reconhecida como remanescente de quilombo em 2004, pela Fundação Cultural  

Palmares. Segundo Santos (2015) possui 140 famílias, as quais vivem em sua maioria da 

agricultura de subsistência, da venda dos excedentes, de programas sociais e aposentadoria. 

Dados que corroboram os resultados quantitativos da pesquisa. Entramos em contato com 64 

famílias, totalizando 196 pessoas. As famílias têm de 2 a 5 membros, a distribuição de homens e 

mulheres é bastante equilibrada, mas a maioria é de mulheres (54%), na faixa etária entre 0 e17 

anos (35%) ou entre 30 e 49 anos (29%). Vivem com renda familiar de até 1 salário mínimo 

(39,1%), há ainda um grande número de famílias que vivem com até 1/2 salário mínimo (29,7%).  

As casas possuem acesso à rede de energia elétrica, abastecimento de água (rede pública e 

cisternas), e fossa séptica. No entanto, 35% consomem água não tratada e não possuem coleta 

adequada de lixo, 78,1% das famílias acessadas recorre à queima. Quanto a escolaridade 53,4% 

não ultrapassaram o ensino fundamental e 23,8% não são alfabetizados. A comunidade possui 

apenas uma escola de Ensino Fundamental I (1º a 5° ano). As demais séries são realizadas apenas 

na cidade de Bom Jesus, RN, ou em cidades circunvizinhas. A principal ocupação dos moradores 

é como agricultor, com um total de 55% de moradores que trabalham na agricultura.   

Em relação à saúde, apesar de 64% das famílias afirmam que são atendidas na unidade da 

comunidade, a localidade não possui Unidade Básica de saúde, as são pessoas atendidas, de 

forma muito esporádica pela equipe de saúde da família, dentro da sede da Associação de 

Moradores. Por ser um espaço de dimensões pequenas, os pacientes ficam debaixo de uma árvore 

à espera de atendimento. Essas condições expõem a população a situações de vulnerabilidades e 

desrespeito. Apesar da cobertura de 79% das famílias pelos agentes, os moradores afirmam que a 

visita só ocorre em domicílios com idosos, grávidas ou doentes graves. Quando questionados 

sobre transtornos mentais e de comportamento nas famílias 30,2% afirmam possuir algum caso na 

família, no entanto nenhum entrevistado fez referência a Rede de Atenção Psicossocial.  

O acesso aos programas da assistência social também é precarizado. Segundo as 

lideranças, a comunidade é invisibilizada pelo prefeito do munícipio, dessa forma os aparelhos de 

assistência, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), não acompanham o 

quilombo. O que se reflete no dado de que apenas 54% dos moradores são beneficiários do 
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Programa Bolsa Família, apesar de mais de 68% dos moradores viverem com renda familiar que 

se enquadram nas condicionalidades do programa. Quanto aos programas de assistência técnica-

rural, apenas 22% das famílias afirmam ter acesso.  

Acerca do rastreamento dos padrões de uso de álcool, o AUDIT foi aplicado em 61 

mulheres da comunidade de Grossos, destas 91,8% encontram-se abaixo do ponto de corte, 

indicando baixa quantidade e frequência do uso regular ou ocasional de álcool. Apenas 8,2% 

(n=5), ficaram acima do ponto de corte, revelando perfil de consumo problemático do álcool. 

Dentre estas, quatro pontuaram na categoria uso de risco e uma na categoria dependência.  

Essas têm em sua maioria entre 30 e 49 anos. Exceto uma das mulheres que pontuou na 

categoria risco, a qual tem entre 18 e 29 anos. Vivem em famílias com renda de 1 salário mínimo 

(n=2) ou até meio salário (n=2). Apenas uma delas vive com a renda familiar de mais de dois 

salários mínimos. Sobre a escolaridade, três não ultrapassaram o ensino fundamental, uma tem 

nível superior e a uma não é alfabetizada. Esta última foi a única que pontuou na categoria 

dependência. Todas são casadas (estão em uma união estável). Quatro afirmam que a fonte de 

sustento da família vem da agricultura familiar combinada com outras fontes, principalmente 

programas sociais, apenas uma das mulheres afirmam não ter a agricultura como uma fonte de 

sustento.  

Comparado ao padrão de uso de álcool dos homens da mesma comunidade identificamos 

que mais homens consomem álcool em maiores quantidades e de forma mais problemática que as 

mulheres. Entre a totalidade dos homens que responderam ao instrumento, 56% pontuaram acima 

do ponto de corte, dentre estes 12,5% pontuaram no padrão de dependência. Estes dados 

corroboram os dados da literatura que afirmam que os homens bebem mais e em maior frequência 

que as mulheres. No entanto, a partir dos dados qualitativos, entrevistas e vivências em campo, 

percebemos que apesar dos resultados dos instrumentos, cada vez mais mulheres na comunidade 

estão bebendo e em maiores frequências e quantidades.   

Quando perguntados sobre a diferença entre o consumo de álcool entre os homens e as 

mulheres, tanto os homens quanto as mulheres ficaram divididos. Quando afirmavam haver 

diferenças estas estavam relacionadas a menor resistência das mulheres ao álcool ou à 

estigmatização das mulheres que bebem, "é feio a mulher tá bebendo". Outros moradores 

afirmaram que não existem diferenças, as mulheres bebem tanto quanto os homens, alguns até 
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dizem que as mulheres estão bebendo mais do que os homens, geralmente em tom de 

desaprovação.   

Nas entrevistas em relação ao uso do álcool, de modo geral os moradores apresentavam 

dificuldade de falar sobre o assunto. Os homens se recusavam com mais frequência a responder a 

entrevista. Entre as mulheres o que acontecia frequentemente era o não reconhecimento do seu 

padrão de consumo, sempre respondendo de forma evasiva, e na presença dos familiares sempre 

haviam comentários que "desmentiam" ou julgavam as respostas. Compreendemos a partir disso 

que falar sobre essa temática ainda é um grande tabu, principalmente para as mulheres. Como 

afirma Dimenstein et. Al.( 2016:312), "tradicionalmente, as atividades cotidianas das mulheres 

são assumidas em casa, as quais podem limitar os padrões de consumo, entendendo esse 

comportamento como desviante dos papeis sociais e culturais desempenhados". Enquanto que 

para os homens o consumo do álcool pode representar maior domínio sobre as mulheres, e até 

mesmo a possibilidade de tornar-se mais viril, atraente e feliz.   

Em estudo em uma comunidade remanescente de quilombo localizada em Garanhuns – 

PE, Silva e Menezes (2013), afirmam que nessa comunidade as mulheres que bebem em bares 

são vistas como mulheres "que não tem nada a perder", "sem futuro", "que não são para casar", e 

são geralmente as mães solteiras. As demais mulheres costumam beber em casa e vão à bares 

apenas na companhia do marido. Comportamentos que se repetem em Grossos, a maioria das 

mulheres também bebem em casa com a família, as que bebem de forma mais evidente não são 

"bem vistas". Isso nos ajuda a refletir como o patriarcado disseminou relações de dominação de 

gênero, que ditam normas e condutas próprias à mulher, como o papel central na família, 

condutas de evitação em relação a certos comportamentos, o que pode gerar uma subnotificação 

de casos de alcoolismo feminino.  

Apesar de alguns avanços em relação à aceitação do uso de álcool por mulheres, quando 

estas tornam público, são estigmatizadas sofrendo assim violências, o que muitas vezes barra a 

busca por informação e tratamento. De forma geral as mulheres da comunidade não veem o uso 

do álcool como um problema, pois afirmam fazer o uso do álcool apenas como diversão ou para 

esquecer os problemas e de forma ocasional, desta forma a escolha de parar seria pessoal. Assim 

não o reconhecem como um problema de sáude. Até mesmo a moradora que faz uso nocivo 

álcool afirma nunca ter procurado ajuda ou tratamento, apesar de ver o álcool como problemático 
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em sua vida. Outas moradoras afirmam ver o álcool como um problema e mesmo assim afirmam 

não buscar tratamento e que o problema deve ser mantido em família.   

A falta de cuidado e tratamento em relação a problemas de abuso do álcool já é algo 

conhecido. No entanto, o elemento diferenciador nas comunidades quilombolas é que com a o 

estigma sofrido pelas mulheres que bebem, a naturalização tanto do uso do álcool como da 

dominação masculina sobre as mulheres, além da ausência de iniciativas que desnaturalizem 

essas questões pautadas principalmente nas desigualdades de gênero, torna-se pouco possível que 

as mulheres procurem ajuda nessas situações.  

Outro ponto importante a se tratar é a questão do uso problemático no contexto familiar. A 

família pode ser um fator de risco ou protetivo em relação ao uso do álcool, pois nela se elaboram 

crenças e costumes em relação aos comportamentos e atitudes. Filhos de pais que fazem uso de 

bebidas alcoólicas tendem a começar a beber precocemente e desenvolvem padrões de uso 

problemáticos (DIMENSTEIN. Et al., 2016). A maioria das mulheres em grossos afirmam ter 

começado a beber com a família, o que demostra como a comunidade se coloca como um 

contexto de estímulo e risco para os filhos. O que é agravado, tendo que contextos de condições 

socioeconômicas baixas, péssimas condições de trabalho e baixa escolaridade, como as 

comunidades remanescentes, são apontados pela literatura como disparadores para o consumo 

problemático. Ainda nesse contexto, as mulheres trazem à tona casos de violência doméstica 

através do uso abusivo do álcool por seus maridos, afirmando que quando eles não estão 

embriagados não cometem nenhum tipo de violência.  

Outro elemento que se destaca é a sobrecarga do trabalho das mulheres, que está 

intimamente relacionada ao não reconhecimento do trabalho destas na roça. Apesar de 

trabalharem desde criança na agricultura, como os homens, o trabalho das mulheres ainda é visto 

como "ajuda". O trabalho doméstico também é invisibilizado, os trabalhos de cuidado e limpeza 

são atribuídos nesses contextos ao fazer feminino. Dessa forma, as mulheres enfrentam, duplas 

jornadas de trabalho, muitas vezes até triplas, pois além de cuidar da família, da casa e do roçado, 

algumas ainda trabalham "fora". Tais fatores também podem se configurar como um fator de 

risco para o consumo de álcool pelas mulheres nesse contexto, tendo que em pesquisar anteriores 

muitas pessoas afirmam beber para conseguir dar conta do trabalho diário e lidar com os 
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problemas. Até mesmo as mulheres que têm empregos fora de casa são desvalorizadas, trabalham 

em sua maioria como empregadas domésticas sem carteira assinada.  

Por fim, em relação a busca por tratamento e/ou cuidado, as mulheres dizem não buscar 

ajuda nos serviços públicos pela precariedade, pelo difícil acesso e muitas vezes por 

desconhecimento do aparato de saúde disponível, sem saber onde ou a quem recorrer. As 

mulheres na comunidade fazem uso da religiosidade como forma de cuidado. Veem Deus como 

entidade que pode ajuda-las nesse momento, buscando na igreja ajuda. Apesar de afirmarem que 

a comunidade dá bastante apoio, poucas mulheres afirmam contar com outros moradores para 

lidar com os problemas, recorrendo apenas aos familiares.   

4 Conclusão  

Diante do exposto, neste trabalho percebemos o quanto é importante considerar os 

diversos atravessamentos nas vivências das mulheres quilombolas em relação ao consumo do 

álcool, principalmente as questões de gênero, classe, raça/etnia e território. As diversas 

desigualdades de gênero podem se configurar como fatores de risco para o uso abusivo do álcool, 

como por exemplo as duplas e triplas jornadas de trabalho. As mulheres quilombolas vivem em 

um contexto permeado por vulnerabilidades, desigualdades e em uma cultura sexista, sendo 

assim, percebemos que ainda é muito difícil para a maioria mulheres falarem sobre sua relação 

com o álcool, o que pode causar subnotificação dos casos de uso abusivo da substância por 

mulheres, dificultando ainda mais o rastreamento pelos serviços de saúde e o acesso aos possíveis 

tratamentos.   

Dessa forma, tendo em vista que contextos de vulnerabilidade se configuram como um 

fator de risco para o uso do álcool, e que as mulheres negras são as mais afetadas pelas 

desigualdades sociais, é necessário iniciativas que promovam a desnaturalização da dominação 

masculina sobre as mulheres, além de ações de promoção de saúde e educação a respeito do uso 

do álcool.   
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