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Introdução 

Conforme o programa Brasil Quilombola promovido pela Secretaria de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR/PR), 77,7% da 

população quilombola do Brasil reside em espaços rurais. No Rio Grande do Norte este 

índice é ainda maior, uma vez que 84,5% dos quilombos são rurais. Ou seja, pode-se 

dizer que suas condições de vida, de produção e reprodução social estão ligados 

intimamente com o uso da terra. Neste sentido, de acordo com Costa, Loureiro e 

Santana (2016) os territórios rurais, em sua maioria, apresentam um quadro de maior 

vulnerabilidade, com baixa escolaridade, nível socioeconômico deficiente, escasso 

apoio social e assistência nos serviços de saúde, o que contribui negativamente nos 

indicadores de saúde mental, em parte produto do isolamento social e geográfico, 

aliados às desigualdades e privações econômicas e sociais.  

As diversas vulnerabilidades contribuem para um cenário onde o uso de álcool é 

naturalizado, seja no contexto rural ou na cidade, e desta forma ainda é visto como um 

tabu e não como um problema de saúde. A confirmar este quadro segundo relatório da 

OMS (2014), o consumo de álcool tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, 

sendo na atualidade a substância psicoativa mais acessível e consumida mundialmente. 

O relatório revela ainda que este aumento é visto em países que contam com pouca 

presença de políticas públicas voltadas para atenção em álcool e outras drogas, como 

importante problema de saúde pública. Segundo Garcia e Freitas (2015), o consumo 

nocivo do álcool mantém relação causal com mais de 200 tipos de doenças e lesões, 

porém vale salientar que a carga dessas doenças é tanto por meio de lesões não 

intencionais como intencionais, advindos de acidentes de trânsito, violência e suicídio. 
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Em face deste aumento, o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas sobre o 

padrão do uso do álcool no Brasil aponta que 50% da população adulta faz uso regular. 

Entre os consumidores, 59% apresentam padrão de uso binge1, sendo mais prevalentes 

em homens (66%) em comparação às mulheres (49%). A taxa de dependência também 

se demonstra maior entre os homens (10,48%) do que entre as mulheres (3,63%). 

Contudo, no Nordeste do período de 2006 a 2012, as mulheres passaram a consumir 

mais que homens, já que a taxa na população total foi de 67%, sendo 73% entre os 

homens e 87% nas mulheres, abarcando tanto áreas urbanas quanto rurais (INPAD, 

2012). Os dados revelam um atravessamento de gênero no consumo do álcool ao expor 

que homens o fazem, inclusive na forma de uso abusivo, em maior quantidade do que 

quando comparados com as mulheres.         

 Todavia poucos estudos dimensionam o consumo de álcool para os contextos 

quilombolas. Cardoso et al. (2015), pesquisando o uso de álcool moderado e excessivo 

em comunidades quilombolas de Vitória da Conquista-BA, expõe também a mesma 

relação gênero-álcool permeando essas comunidades, com prevalência maior de 

consumo entre os homens (58,4%) do que em relação às mulheres (28,2%). O fenômeno 

da disparidade entre gêneros se repete quanto ao uso excessivo, com números de 31,9% 

nos homens e 15,3% nas mulheres.  Cardoso et al. (2015) considera que o álcool neste 

panorama não é só a substância com maior predominância no consumo, mas também o 

de maior impacto entre outros índices de saúde pública, tendo em vista os riscos 

associados a estes indivíduos que realizam uso excessivo de álcool por apresentarem 

maior propensão de envolvimento em acidentes de trânsito e episódios de violência 

física.  

Os estudos acima auxiliam a pensar o atravessamento do álcool na saúde, 

destacando as questões de gênero. Isto produz impactos diversos e vivências específicas 

a partir de seu consumo, os quais não são revelados a partir de dados meramente 

quantitativos. Neste contexto o uso de álcool ganha uma significação importante que 

precisa considerar as vulnerabilidades vivenciadas, as opressões sociais, além do 

contexto de desigualdades e desassistências que são naturalizadas no cerne da herança 

colonial brasileira. Com isso, pretendemos analisar a relação das condições de vida 

                                                           
1 Uso em bingedrinking é quando ingere-se mais de cinco doses em uma única ocasião. 
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dessa comunidade com o consumo de álcool, a fim de que os determinantes sociais da 

saúde sejam levados em conta.   

Metodologia 

Utilizamos como instrumento para rastreio dos padrões de uso de álcool o 

Alcohol Use DisordersIdentification Test (AUDIT), que é composto por dez questões 

acerca da frequência do uso, de alguns efeitos do álcool na vida do respondente e de 

como o respondente se sente a despeito do uso. Esta é uma ferramenta desenvolvida, 

validada e recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) para 

detecção do consumo excessivo de álcool. Utilizamos como ponto de corte da 

ferramenta 08, o que representa indicativo de consumo abusivo de álcool, classificado 

nos consumos de risco, nocivo ou dependência, conforme as faixas de pontuação no 

instrumento. Aos participantes que atingiram o ponto de corte da ferramenta foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, as quais pretendiam explorar o histórico de 

consumo, frequência, a relação da comunidade com o uso e, por fim, diante da 

identificação do problema de consumo, como acessam os serviços de saúde. 

Relativo a construção dos dados socioeconômicos e demográficos da 

comunidade quilombola de Grossos (Bom Jesus/RN), utilizamos o Questionário Sócio-

demográfico-ambiental (QSDA), versão alterada do material elaborado pelo 

Departamento de Geologia da UFRN. Trata-se de um instrumento que busca identificar 

as condições sociais, econômicas, educativas, culturais, bem como as de moradia e 

saúde das famílias residentes, condições básicas de sustentabilidade econômico-

ambiental-produtiva, práticas sociais, culturais e educativas desenvolvidas na 

comunidade quilombola. Com isso, pôde-se realizar uma caracterização da população 

estudada.  

A análise dos dados consistiu em duas etapas: uma análise descritiva, utilizando 

o software StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 20, 

e também a análise qualitativa dos dados, a partir da elaboração de mapas dialógicos. A 

utilização do mapa dialógico permite a compreensão dos sentidos atribuídos às questões 

colocadas pela entrevista, além de estabelecer conexões entre as falas dos participantes, 

observações dos pesquisadores e a literatura de referência. De acordo com Nascimento 

et al. (2014) os mapas dialógicos possibilitam a organização dos discursos, aproximação 
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com o material e norteamento das discussões. A esses, ainda são somadas as impressões 

dos diários de campo. Para elaboração dos mapas dialógicos cumprimos as seguintes 

etapas: 1) transcrição integral das entrevistas; 2) categorização dos conteúdos de acordo 

com os eixos de análise; 3) Discussão coletiva acerca das categorias e sínteses de 

análise; 4) elaboração final dos mapas dialógicos. 

 Resultados 

O questionário sociodemográfico abrangeu simultaneamente dados familiares e 

individuais dos participantes do estudo. Os dados individuais levantados que interessam 

à problematização aqui ensejada são escolaridade, idade, estado civil e sexo. Os demais 

dados correspondem às condições de vida das famílias, e são privilegiadas informações 

acerca da renda familiar e as fontes de sustentação, bem como dados referentes ao 

acesso às políticas sociais e aos equipamentos de saúde. Os resultados estão organizados 

em dois momentos: a princípio oferecendo um panorama de dados referente às 

condições de vida, especificando o acesso às políticas de saúde e assistência com vistas 

a evidenciar o cenário de vulnerabilidades, o qual estas famílias vivenciam; 

posteriormente apresentando uma análise dos padrões do uso de álcool em articulação 

com as principais questões levantadas nas entrevistas. 

Partindo deste recorte dos dados, tem-se que a comunidade rural quilombola de 

Grossos-RN é composta por 140 famílias. Dessas, 64 participaram da pesquisa, 

abrangendo 196 pessoas. Responderam ao AUDIT 92 pessoas, dos quais 60 eram do 

sexo feminino e 32 do sexo masculino. Estes 32 homens são o alvo do nosso estudo, 

tendo em vista que nosso objetivo é explorar o consumo de álcool nos homens 

quilombolas, visto que os dados a seguir serão a respeito deste público. Todos 

participantes eram maiores de 18 anos que aceitaram livre e consentidamente fazer parte 

da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Ciente de que há uma relação direta das condições de vida e de saúde no 

consumo do álcool, é fundamental caracterizar os dados referentes às políticas de saúde 

e assistência dessa comunidade. Das 64 famílias participantes da pesquisa, 79,7% 

afirmaram receber atendimento do agente de saúde da comunidade, enquanto que 20,3% 

não recebem. Relativo ao atendimento no posto de saúde, 67,2% famílias recebem 

atendimento no próprio posto de saúde do quilombo, 10,9% receberam atendimento em 
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posto de saúde no entorno, 9,4% são atendidas no posto de saúde do município de Bom 

Jesus, 6,3% não são atendidos e as outras 6,3% famílias recebem atendimento tanto no 

posto de saúde do quilombo como no município de Bom Jesus. 

No tocante ao atendimento dessas famílias pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), 75% são atendidas e 25% não recebem este serviço. Quando questionados a 

respeito do acesso e atendimento em hospitais, 66,7% recebem atendimento em hospital 

regional, 17,5% não são atendidos, 12,7% são atendidos em outro município e 3,2% são 

atendidos tanto no hospital regional como em outros municípios. Em alusão aos 

transtornos mentais e de comportamento presentes nas famílias 30,2% afirmam possuir 

algum caso na família à medida que 69,8% afirmam não possuir nenhum caso.  

A respeito do acesso das famílias aos programas sociais, 87,3% possuem o 

registro no Cadastro Único, de um total de 63 respondentes. Nessa esteira trazemos os 

dados de alguns programas sociais que achamos importante para compor uma 

contextualização da comunidade. São beneficiárias do Bolsa Família 54% das 64 

famílias cadastradas. Dos programas água para todos e luz para todos são 

respectivamente participantes 52,4% e 58,7% das famílias. Já sobre assistência técnica e 

extensão rural, apenas 22,2% das famílias compõem o quadro de beneficiárias do 

programa. 

Neste momento, será denotado um panorama dos padrões de consumo do álcool. 

Os dados foram categorizados segundo o grau de consumo, como prevê a categorização 

do instrumento. Contabilizamos 50% dos homens em baixo risco, 31,2% na categoria 

risco, 6,2% em uso nocivo e 12,5% em dependência. A faixa de idade dos participantes 

concentra-se entre 30 a 49 anos, totalizando 43,5% da amostra geral. Acerca do estado 

civil as situações que mais predominam são homens casados (71,9%) e homens solteiros 

(15,6%). No que se refere à escolaridade, 45,2% dos homens possuem apenas o ensino 

fundamental, 32,3% são não alfabetizados e 22,6% possuem ensino médio. Ou seja, 

apresenta-se um quadro de baixa escolaridade.  

 Os dados sobre renda apontam que 25% sobrevivem com apenas ½ salário 

mínimo; 40,0% com 1 salário mínimo; 28,1% recebem de 1 a 2 salários mínimos; e 

6,3% ganham mais de 2 salários mínimos. A fonte de sustentação mais comum é a 

agricultura em conjunto com outras práticas (75%). Os que vivem sem agricultura são 
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25,0% e nenhuma família afirmou desempenhar apenas a agricultura como única fonte 

de sustentação, o que revela a necessidade de pluriatividade para complementação de 

renda.  

As entrevistas qualificaram o olhar para estes dados sociodemográficos da 

comunidade, revelando questões importantes quanto ao uso do álcool e suas 

consequências biopsicossociais para homens e mulheres. Normalmente o histórico 

familiar é apontado como sendo o principal fator disparador no consumo. Este histórico 

também está associado ao uso recreativo e momentos de socialização, tendo em vista a 

naturalização do consumo nessas comunidades e a presença corriqueira da substância 

nas festividades da comunidade. Ainda que o consumo seja naturalizado, os homens 

conseguem identificar em sua maioria a presença de pessoas na comunidade com 

problemas no uso do álcool. Porém, não reconhecem em nenhuma medida a relação 

deste problema com o fato de morarem em uma comunidade quilombola.  

Esta naturalização reverbera diretamente na não percepção do uso do álcool 

como uma questão de saúde pública, levando os moradores em sua maioria, com 

exceção de dois respondentes, a nunca terem procurado o serviço por este fator. Ou 

quando ocorre esta procura não reconhecer que o álcool é um fator determinante no 

quadro de saúde e que uso abusivo traz consequências sérias para vida de cada um.  

 Também foi possível perceber as diversas finalidades do uso do álcool, 

sendo visto como um promotor de prazer e bem-estar, mas também evocado para alívio 

dos problemas e sofrimentos. Posto que essas finalidades recebem interferência tanto 

dos indivíduos como do próprio contexto em que vivem, a comunidade pode atuar tanto 

como suporte positivo como também negativo neste panorama. Sendo destacado pelos 

entrevistados o cenário de culpabilização moral em que estão inseridos, fazendo 

referência a atitudes estigmatizantes ou até mesmo de indiferença para com este quadro. 

Discussão 

Ainda que grande parte da população (75%) tenha acesso aos serviços prestados 

pelas equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF) as políticas no que se refere ao 

álcool e outras drogas não fazem distinção quanto aos espaços urbanos e rurais 

(BRASIL, 2005), restando um serviço generalista, quando não requerem a necessidade 
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de deslocamento para outros municípios. Isto revela que embora tenhamos um sistema 

de saúde universal e público como o Sistema Único de Saúde, ainda são necessários 

muitos avanços no desenvolvimento de políticas públicas de saúde e assistência para as 

comunidades quilombolas. Este quadro se dá principalmente pela dificuldade dos 

serviços em abarcar a vida no campo e o recorte de raça com todas as suas 

peculiaridades, sendo estas características fundamentais da comunidade estudada.  

Um dos grandes desafios deste cenário é fazer com que as ações desse sistema se 

efetive em todos os territórios, em espaço de difícil acesso, onde as condições de 

infraestrutura são precárias, a gestão pública não favorece a proliferação dos serviços e 

onde as redes não são bem integradas (DIMENSTEIN et al., 2016). Isto é, são esferas 

de maior vulnerabilidade que necessitam de uma atenção cuidadosa e específica, e, no 

entanto, não recebem, dificultando essa oferta de saúde. Essa desigualdade de acessos se 

dá por muitos fatores e um deles é imprescindível tocar, que é o aspecto estrutural da 

sociedade capitalista em que os processos de desigualdade e opressão atingem 

diretamente as condições de vida das populações mais vulneráveis (ROZANI, COSTA 

& PAIVA, 2016).  

Nesta perspectiva, a produção do cuidado integral e da eficiência dessas políticas 

públicas, articuladas com a comunidade e não somente para ela, demanda um esforço de 

várias dimensões, dentre as quais a raça e gênero não podem ser desconsideradas. É 

necessário a ampliação do olhar para as necessidades comunitárias, enxergando o 

processo de saúde-doença como resultante de inúmeros determinantes sociais. Além 

desse, também se faz preciso o investimento em infraestrutura, contratação de equipes e 

profissionais. É por meio dessa aproximação com a realidade social dos usuários que 

será possível construir um modelo de gestão e cuidado em saúde que considere a 

realidade dos usuários.   

Referente a essas relações de saúde-doença que se constrói na comunidade, o 

consumo de álcool precisa ganhar um enfoque, pois ainda que as questões que 

envolvem a substância seja um tabu para a sociedade, este consumo não pode ser apenas 

naturalizado. Ademais a precariedade nas condições de vida e trabalho tornam 

complexo a questão do consumo de álcool, que segundo Ferreira e Bonfim (2013) é 

atravessado pela sobrecarga de trabalho e necessidade de complementação de renda, 
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fragilidade da agricultura familiar e falta de autonomia produtiva, da dependência de 

atravessadores, além das condições socioambientais, como a seca e os longos períodos 

de estiagem, intensificando a dificuldade de sobrevivência apenas pelo modelo de 

agricultura familiar, modelo esse não priorizado pelas políticas públicas, impedindo 

melhorias nas condições de vida, aumentando assim as vulnerabilidades  

Neste mesmo panorama, visualizamos uma baixa escolaridade que aliada ao 

contexto rural tem grandes repercussões na vida dos habitantes e no consumo de álcool. 

Segundo Loureiro, Costa & Santana (2016), em sua pesquisa a respeito do consumo de 

álcool em assentamentos rurais, este padrão é semelhante, pois quanto menores os 

índices de escolaridade, maiores são as tendências de adotarem hábitos de consumo 

arriscado. No entanto, se faz necessária uma maior reflexão acerca dessas correlações, 

tendo em vista as consequências que o não prolongamento dos estudos gera no 

planejamento do futuro e no vislumbre de possibilidades que poderiam inclusive 

diversificar sua fonte de renda (CARNEIRO, 1998).  

As condições de vida apresentadas enquanto determinantes sociais da saúde são 

influenciados por atravessamentos de classe, raça e gênero. Segundo Jardim (1991) é 

em torno do álcool que se reforça uma referência de masculinidade. Neste sentido, o 

consumo da substância sustenta uma série de rituais e signos, como virilidade e 

encorajamento, o que gera padrões mais elevados e mais problemáticos do consumo 

alcoólico por parte dos homens e, consequentemente, a aceitação e naturalização deste. 

Essa relação perpassa pela aceitação macrossocial, a qual permite que os homens bebam 

mais em espaços públicos, enquanto que o consumo feminino seja mais estigmatizado. 

O álcool, enquanto substância psicoativa mais consumida no mundo, é utilizada 

neste sentido como uma prática de interação social, como visualizamos nas entrevistas, 

desse modo assumindo lugares e status sociais. Isto se reflete, por exemplo, na 

permissividade quanto à embriaguez dos homens e a violência e estigmatização das 

mulheres nos diversos contextos sociais (SILVA & MENEZES, 2014). O álcool neste 

panorama não é apenas um mecanismo de socialização, mas voltando-nos para os casos 

emblemáticos ele ganha um espaço na subjetividade masculina como afirma Mano 

(1990), reforçando estigmas e padrões que são reproduzidos pela sociedade, incluindo 

virtudes e consequentemente estereótipos.  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



9 

 

 Conclusão 

Produto desses sentidos, o álcool não é visto na maioria das vezes como um 

problema, o que é um sério risco à saúde. Pois o seu uso é naturalizado, compreendido 

muitas vezes como instrumento ou de diversão ou de alívio de alguns problemas, mas 

sem remeter o seu uso a um processo de saúde-doença. Esta não problematização do uso 

do álcool não é tida somente pelos usuários, como também pela comunidade e pelas 

próprias equipes de saúde, o que afasta cada vez mais uma visão total da situação, 

levando o uso à uma culpabilização individual e moralizante. Esta dificuldade também 

se deve ao fato de o álcool ser uma substância lícita, ganhando uma maior aceitação 

social, além do histórico familiar apresentado e da presença constante do álcool nas 

celebrações e festividades.  

Nota-se desta maneira que o consumo do álcool é realizado por uma combinação 

de fatores individuais e sociais, o que requer um novo olhar para sua relação com a 

saúde dos usuários, pois focar somente na droga, sem vinculá-la aos problemas sociais e 

como perpassada por determinantes contextuais é cair em um reducionismo perigoso. É 

descaracterizar as necessidades da população, principalmente porque estamos tratando 

de um contexto de maior vulnerabilidade, tendo em vista a menor concentração e 

efetivação de políticas públicas em geral e a caracterização da comunidade. 

 Desta maneira, é preciso analisar o consumo de álcool buscando conexões com 

as condições de vida, provocando uma visão ampliada do fenômeno para que se opere 

nesses territórios não com uma visão reducionista ou moralizante, mas gerando 

possibilidades de enfrentamento e manejos que partam das singularidades das 

populações. E ainda que em termos de políticas públicas haja muito o que avançar, visto 

que não há nenhuma diretriz específica para estas populações é necessário um olhar 

mais amplo e cuidadoso. 
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