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Resumo  
Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior intitulada: Representação social sobre o 
uso do álcool na população indígena Potiguara: um estudo com profissionais da área de 
saúde. Neste momento, estamos analisando o perfil feminino acerca do tema. Os índios 
da etnia Potiguara enfrentam diversos problemas devido ao uso abusivo do álcool nesta 
comunidade. Assim, este estudo teve como objetivo investigar as Representações 
Sociais das profissionais de saúde do DSEI/Potiguara, acerca do uso/abuso do álcool na 
comunidade indígena na Paraíba, visando fornecer subsídios científicos para 
implantação de ações de Atenção Básica à Saúde nesta população. A amostra para essa 
análise compreendeu 19 profissionais de saúde do sexo feminino, com idades, nível de 
escolaridade, estado civil, religião e profissão variadas. Utilizou-se uma entrevista semi-
estruturada e os dados foram submetidos ao Software ALCESTE; pode-se observar que 
o uso abusivo de álcool está ligado a questões de ordem sócio-culturais e econômicas, 
acarretando outras problemáticas de saúde. Constatou-se também que há a 
representação social do alcoolismo ligada a uma perspectiva biomédica e ainda que, o 
álcool está relacionado ao prazer e a diversão.  
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Introdução 

 O consumo de bebidas alcoólicas é uma prática social muito antiga e 

disseminada nas mais variadas culturas, estando associada a cerimônias e rituais 

religiosos. Embora o conhecimento e uso do álcool perdurem desde os tempos mais 

remotos, sendo encontrados relatos inclusive na Bíblia Sagrada, somente no século XX, 

essa prática passou a ser objeto de maior atenção e reflexão por parte de estudiosos, 

passando estes a realizarem estudos mais sistematizados, onde se tem como 

preocupação básica os problemas que o consumo excessivo de álcool vem acarretando 

às populações (BUCHER, 1991). 
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O álcool tornou-se um problema de saúde pública e a partir da 8ª Conferência 

Mundial de Saúde, o tema específico do alcoolismo foi incorporado à Classificação 

Internacional das Doenças (CID), como Síndrome de Dependência de Álcool. Assim, 

atualmente, a OPAS/OMS (2001) define o alcoolismo como sendo uma das patologias 

que mais acomete indivíduos e coletividades, se configurando, pois, como um grave 

problema de saúde pública e que vem nesse sentido, se colocando como um desafio 

frente aos profissionais das diversas áreas, como social, educacional e saúde, que em 

virtude da complexidade desse fenômeno, terminam por não conseguirem atuar de 

forma objetiva. 

O uso do álcool é multideterminado, envolvendo fatores biopsicossociais, com 

grande incentivo ao uso por ser esta uma droga lícita e amplamente consumida, fazendo 

parte de festividades e de relações sociais, de tal modo que o consumo abusivo de álcool 

tem sido vivenciado nas mais diversas culturas, e atualmente vem afligindo a população 

indígena (PALITOT, 2005). 

No Estado da Paraíba existe uma população indígena da etnia Potiguara, que 

ocupa uma área de aproximadamente 34 mil hectares de terra e consta em torno de 

13.790 índios, destes 2.061 são desaldeados, residem em outras cidades do estado, como 

João Pessoa, Mamanguape, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux, além de cidades de outros 

estados como Canguaretama, Baia Formosa no Rio Grande do Norte e também na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ. Os demais 11.729 aldeados estão distribuídos em 29 

aldeias de acordo com as terras indígenas nos municípios de Baia da Traição, Marcação 

e Rio Tinto (FUNASA, 2007). 

Palitot (2005) destaca que por estarem situados próximos a engenhos e usinas, os 

índios começaram a fazer uso abusivo de bebidas alcoólicas e por se encontrarem em 

área litorânea, os Potiguara passaram a conviver com o turismo desordenado o que 

contribuiu para a instalação de bares e restaurantes dentro das aldeias, favorecendo 

assim, hábitos e costumes diferentes dos seus, e essas invasões desencadearam 

principalmente transmissão de DST/AIDS e o adoecimento psíquico. Acrescenta ainda, 

que um outro fator de agravamento para o uso abusivo de bebidas, transmissão de 

doenças, mudanças de hábitos entre outros, deve-se a presença de não indígenas 

residindo dentro das aldeias. 
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A FUNASA (2002) aponta o alcoolismo como um dos problemas cada vez mais 

freqüentes nas comunidades indígenas que tem um relacionamento mais estreito com a 

população regional. Assim, a Política de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas do 

Governo Federal estabeleceu objetivos e diretrizes que visam minimizar os agravos 

existentes, garantindo aos povos indígenas o acesso integral a saúde, tendo o alcoolismo 

como objeto de desenvolvimento de ações específicas e mais efetivas. 

Para o alcance desses objetivos, os serviços de atenção à saúde dos povos 

indígenas foram organizados na forma de Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI). No DSEI/Potiguara existem 167 profissionais de saúde, distribuídos em 3 

equipes multidisciplinares formados por médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares 

de enfermagem, agentes indígenas de saúde, entre outros. Além do DSEI/Potiguara a 

comunidade pode contar com outra instância de atendimento que são os três Pólos-Base 

situados cada um nos municípios de Marcação, Baía da traição e Rio Tinto os quais 

funcionam no nível local, onde a atenção primária e os serviços de referência ocorrem 

(OLIVEIRA, 2009). 

A Política de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas também garante que para a 

melhoria no estado de saúde desses povos não deverá ocorrer uma substituição de seus 

sistemas tradicionais de saúde - baseados em uma concepção holística do indivíduo - 

pelo conhecimento e tecnologias da biomedicina ocidental; mas sim, de uma articulação 

entre esses saberes, valorizando a diversidade cultural e social dos índios e seu direito a 

ela.  

Neste sentido, abordar a problemática do alcoolismo na comunidade indígena 

Potiguara pelas profissionais de saúde que atendem essa população, a qual já tem um 

contato interétnico acentuado, requer uma atenção especial em virtude da especificidade 

da cultura indígena, com suas crenças, costumes e representações.  

Devido a essa especificidade, a temática será abordada com embasamento na 

Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978). As representações sociais 

consistem num tipo de conhecimento socialmente construído, elaborado no âmbito dos 

fenômenos comunicacionais que repercutem sobre as interações e mudanças sociais na 

própria cultura (MACIEL, MOREIRA E GONTIÉS, 2001), sendo portadora dos 
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interesses específicos dos grupos e das classes sociais, devendo sempre ser remetidas ao 

seu contexto de produção (MINAYO, 1984). 

Desse modo, a representação social do alcoolismo entre os Potiguara pelas 

profissionais que trabalham com a promoção e prevenção de saúde nesta comunidade 

consiste na compreensão e explicação feitas a partir de uma releitura significativa do 

mundo, com uma linguagem compartilhada com outros membros do grupo social. 

Assim, entende-se que a comunicação verbal se configura como forma privilegiada de 

captação e transformação da realidade, permitindo a apreensão do conteúdo simbólico e 

das formações discursivas nas práticas sociais. 

Sob esse prisma, torna-se necessário realizar estudo sobre as representações 

sociais das profissionais de saúde do DSEI/Potiguara acerca do uso/abuso do álcool na 

comunidade indígena no Estado da Paraíba, e a partir dos resultados desse estudo 

fornecer subsídios científicos para implantação de intervenção de Atenção Básica à 

Saúde na população Potiguara.  

 

Metodologia 

Participantes  

A amostra dessa pesquisa compreendeu 19 profissionais de saúde do sexo 

feminino do DSEI/Potiguara as quais foram selecionadas de forma não-probabilística e 

de conveniência. As idades variaram entre 21 a 50 anos, com nível de escolaridade entre 

2º grau e pós-graduação, com tempo de atendimento a índios, religião, profissão e 

estado civil variados. O número da amostra justifica-se pela pesquisa qualitativa com 

amostragem não-probabilística intencional e pelo uso da Teoria das Representações 

Sociais que permite apreender os significados de um objeto social por alguns membros 

da população entendendo que estes partilham de uma compreensão subjetiva produzida 

também coletivamente.  

Instrumento para coleta de dados 

Para a coleta de dados utilizou-se uma entrevista semi-estruturada, com o uso de 

gravador, com perguntas acerca do uso/abuso do álcool na comunidade indígena. Nessa 

entrevista também continha dados sócio-demográficos, os quais serviram para a 

caracterização da amostra.  
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Procedimento de coleta dos dados 

 Após o contato com o DSEI/POTIGUARA na FUNASA em João Pessoa, pode-

se ter acesso aos Pólos-Base de Rio Tinto, Marcação e Baía da traição onde 

aconteceram as entrevistas com as profissionais, as quais foram esclarecidas sobre o 

conteúdo da pesquisa, o caráter voluntário desta, assim como, a assinatura do Termo de 

consentimento livre e esclarecido. As entrevistas foram feitas individualmente e com o 

uso do gravador. 

Análise dos dados 

Os dados foram submetidos a uma análise de discurso, realizada a partir do 

Software ALCESTE (Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de 

Texto). Trata-se de um software de análise de dados textuais que tem como objetivo 

obter em uma 1ª classificação estatística de enunciados simples do corpus estudado (no 

caso desde estudo o corpus será constituído pelas entrevistas realizadas), em função da 

distribuição de palavras dentro do enunciado, a fim de apreender as palavras que lhes 

são mais características. O corpus é dividido em CLASSES e cada classe representa um 

tema extraído do texto (MACIEL, 2007). 

As classes podem apontar associações, quando estas existirem, entre as 

características dos autores do material textual e as variáveis pré-estabelecidas pelo 

pesquisador. Desta forma, foi possível apreender os discursos da população estudada 

acerca do objeto em análise, possibilitando fazer uma investigação das representações e 

significados mais característicos de cada classe e de seus representantes. 

 

Resultado e discussão 

O programa utilizou 51% do corpus de análise, constituindo 206 u.c.e., ou 

segmentos de textos. De acordo com os dados obtidos, verificaram-se quatro aspectos 

da representação social do alcoolismo na população indígena: suas definições (51,46% 

de u.c.e.), aspectos psicossociais (25,24% de u.c.e.), questões relacionadas à saúde da 

comunidade (11,65% das u.c.e.) e a ligação do álcool a diversão e prazer (11,65% das 

u.c.e.). Para este estudo, será analisada apenas a classe 4 a qual está mais pertinente ao 

tema proposto.  

Classe 4: Definições sobre o alcoolismo 
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Esta classe apresentou a maior parte das u.c.e. do corpus totalizando um número 

de 106, que representa 51,46% das u.c.e. classificadas. O conteúdo desta associa-se com 

as participantes que tem idades entre 27 a 50 anos, estado civil solteiro e com 4 a 8 anos 

de atendimento a índios.  

Nesta categoria, a palavra álcool (k2 =21) mostra-se significativa estando 

relacionada a outras, como: ruim, distúrbio, algo facilitador nas relações interpessoais, 

droga, hábito, vício, um meio de diversão, uma coisa maléfica. Pode-se perceber que 

esta classe é formada por um conjunto de características que servem para identificar o 

alcoolismo na população indígena Potiguara na ótica das profissionais de saúde, como 

exemplifica as u.c.e. a seguir: “Acho que é um distúrbio que há na pessoa em 

conseqüência de vários fatores, como depressão e falta de amor” (enfermeira). 

“Justamente, porque é um vício, é a busca do lazer na bebida. Aquela sensação de 

prazer de alegria e tudo” (enfermeira).  

Segundo Conceição (2007) ao analisar a percepção dos profissionais de saúde da 

área indígena Potiguara sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelos índios, encontrou 

o alcoolismo visto como sendo uma doença, um vício, uma dependência. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS (2001), o alcoolismo 

deixou de ser considerado vício, sendo definido como a Síndrome de dependência do 

álcool, compreendido como um fenômeno complexo que atinge todas as classes sociais 

de diversos países do mundo.  

Observa-se, portanto, uma predominância do entendimento do alcoolismo como 

sendo um fenômeno de natureza físico-individual, sendo uma dependência biológica 

que causa comportamentos desviantes os quais trazem conseqüências negativas para ele 

e seu grupo social. Segundo a ótica da biomedicina, o alcoolismo vem sendo definido 

como uma doença que se manifesta igual em todas as culturas.  A Psicologia, por sua 

vez, também considera que a dependência alcoólica ocorre no nível individual e é 

atribuída a causas de ordem psíquica (LANGDON, 2001). 

Nota-se, entretanto, um desprezo ao campo coletivo-social no qual o alcoolismo 

é tido como construído no tempo e no contato entre sociedades diferentes e não-

paritárias (OLIVEIRA, 2001). Conforme Souza e Garnelo (2007), ao se investigar o 

alcoolismo como doença deixa-se de lado aspectos importantes relacionados ao uso do 
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álcool. Os autores ressaltam a necessidade de contextualizar esse assunto na cultura e na 

história, devendo-se procurar o que o ato de beber significa em um determinado tempo e 

grupo social. 

Dentro dessa perspectiva:  
 

O ambiente social e cultural é provavelmente a mais importante 
influência sobre o ato de beber, pois condiciona o tipo de bebida a ser 
consumida, como se bebe, onde beber, com quem beber, como se 
comportar e o que se espera de quem bebe. O ambiente inclui fatores 
como o que as pessoas pensam e crêem sobre o álcool, as regras locais 
e, além disso, quanto beber, como conseguir e utilizar a bebida. O 
ambiente social e cultural faz toda a diferença. Isto pode causar maior 
ou menor dificuldade para a pessoa tornar-se ou não dependente do 
álcool. (ASSIS, 2007, p.111). 

 
As palavras hábito (k2 =7) e dia-a-dia (k2 =6) também foram freqüentes nos 

discursos das profissionais nesta classe sinalizando a presença intensa do alcoolismo na 

comunidade indígena, como mostra uma u.c.e. a seguir: “É o hábito de beber constante, 

acorda bebendo, tudo é motivo pra uma bebidinha, aí com isso as pessoas bebem no seu 

dia-a-dia como seu pão de cada dia. O álcool se torna como se fosse o pão de cada dia, 

troca a comida por bebida” (dentista). 

Segundo pesquisa realizada por Conceição (2007), o que leva os índios a 

buscarem o consumo de bebidas alcoólicas na percepção dos profissionais de saúde do 

DSEI/Potiguara são vários motivos, entre eles, a convivência social com o branco, perda 

de identidade, cultura, hereditariedade, tristeza, auto-afirmação, problemas econômicos, 

ociosidade, falta de trabalho, preguiça. Eles ainda destacam essa prática como 

preocupante devido ao alto índice de consumo que, segundo eles, vem crescendo 

assustadoramente principalmente em jovens e aos efeitos provocados pela bebida, 

como: problemas de saúde, inclusive DST/HIV e problemas sociais.   

 

Considerações finais 

O presente estudo verificou as representações sociais das profissionais de saúde 

do DSEI/Potiguara acerca do uso do álcool nesta população a fim de compreender os 

fatores relacionados e que sustentam o uso/abuso do álcool nesta comunidade, 

objetivando contribuir na geração de dados e informações que possam servir de base 
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científica para o planejamento e implantação de serviços de Atenção Básica à Saúde 

acerca dessa problemática.  

Nota-se uma escassez de estudos epidemiológicos sobre o alcoolismo em 

populações indígenas, em especial na comunidade Potiguara. Esta pesquisa, apesar de 

coletar dados importantes sobre a temática, teve um caráter exploratório; existindo a 

necessidade imperativa de mais pesquisas que permitam um melhor dimensionamento, 

não apenas do uso do álcool, mas de outros aspectos envolvidos na questão da saúde 

dos índios Potiguara, caracterizando as especificidades culturais desta etnia. 
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