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Introdução: A bebida alcoólica é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo 

admitido e até incentivado pela sociedade. Por esses motivos ela é encarada socialmente de 

forma diferenciada, quando comparada com as demais drogas, sendo seu consumo uma 

condição frequente. Quanto às internações em hospitais psiquiátricos por dependência de 

drogas, 90% acontecem devido ao uso de álcool. Ele é responsável também por 

aproximadamente 75% dos acidentes de trânsito. Quanto aos malefícios advindos da 

alcoolização como intoxicação, overdose, cirrose, vicio e outros, são muitas vezes deixados 

em segundo plano devido à grande exaltação da mídia e outros meios de comunicação em 

relação ao incentivo do consumo, colocando a bebida alcoólica presente em todos os tipos de 

reuniões sociais, das realizadas no âmbito doméstico e no público(1). Neste estudo, tomamos 

como pressuposto o acesso a essas experiências com a bebida alcoólica, dado o consumo 

exagerado um relevante problema de saúde, para isso lançamos mão da teoria das 

representações socias que permitem acessar os conhecimentos, conceitos e ideias dos sujeitos 

a respeito de um dado objeto ou fenômeno que circundam o individuo(2). Objetivos: 

Identificar e interpretar as representações sociais dos alcoolistas abatêmios sobre o 

alcoolismo. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo descritivo e qualitativo que tem como 

aporte teórico conceitual a Teoria das Representações Sociais criada por Serge Moscovici, 

sendo definida como “uma modalidade de conhecimento particular que tem como função a 

elaboração, divulgação e familiarização de conhecimentos entre indivíduos(3). O trabalho 

apoia-se em fontes primária constituídas pelos depoimentos de 50 alcoolistas abstêmios 

produzidos a partir de entrevista semiestruturada e da técnica de associação livre de ideias. 

Para aprofundar as temáticas que emergiram na livre associação de ideias, utilizamos a 

entrevista semiestruturada composta pela pergunta “quando eu falo em alcoolismo o que vem 

em sua mente? e quando eu falo em alcoolista o que vem em sua mente?”. Os participantes 

foram voluntários que frequentavam as atividades do Escritório Central dos Serviços de 

Alcoólicos Anônimos (AA) da cidade de Belém – PA. Antes de proceder à coleta dos dados, 

foi obtido o aceite formal da institui  o dos    consolidado pela assinatura do documento de 

autori a  o  juntamente com o  ermo de  onsentimento  ivre e  sclarecido.   pesquisa 

o edeceu aos preceitos  ticos da  esolu  o no          do  onselho  acional de  a de  

sendo aprovada pelo  omit  de  tica da  niversidade  ederal do  ar   rece endo o protocolo 

        . .    .        -        .  o t rmino das entrevistas  foi reali ada a 

transcri  o.  uscamos seguir essa orienta  o que desdo ra esse tipo de an lise em tr s etapas: 

a 1ª é a pré-análise; a 2ª etapa abrange a exploração do material e a 3ª etapa, o tratamento dos 

dados. Resultados e Discussão: As representações socias de maneira geral são entendidas 

como uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada entre os membros 

de um dado grupo, em analogia para o estudo em questão, os alcoolistas, que tem como 

objetivo prático contribuir para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

Também designada “saber de senso comum” ou “saber ingênuo”, natural, distingue-se do 

conhecimento cientifico, entretanto é considerado como um objeto de estudo igualmente 

legitimo, devido á sua importância na vida social e a elucidação que possibilita dos processos 
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cognitivos e das interações sociais. Pode-se identificar nessa definição que os dois saberes 

descritos por Moscovici, anteriormente citados - o reificado e o consensual, possuem o 

mesmo valor, apesar de que no meio cientifico ser o mais destacado e tido como 

legitimamente verdadeiro por muitos estudiosos(4). Remetendo-se as representações sociais 

dos depoentes, a maioria (75%) compreende o alcoolismo como uma doença e a retrata, 

utilizando vocábulos como letal, fatal, tirano, brutal, falência, incurável, dentre outros, como 

bem mostram suas falas: “... é uma doença progressiva, incurável e fatal’. “Eu vejo como uma 

doença incurável com determinação fatal. Porque se a pessoa não deter o alcoolismo ele vai à 

falência da morte, vai com toda certeza se não deter o alcoolismo, que não tem cura e só pode 

ser evitado”. “Sou consciente da doença que carrego\”. Em 1810 Benjamin Rush foi primeiro 

autor a considerar o alcoolismo como doença. Para ele, o alcoólatra é aquele habituado à 

bebida, sendo detentor de uma dependência progressiva e gradual, porem esse conceito não 

foi aceito à época por não ter sido validado pela comunidade científica(5). Nos dias atuais a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o alcoolismo como uma doença de caráter 

progressivo, incurável e quase sempre fatal. A comunicação para os AA foi fundamental na 

emersão de seus saberes sobre a doença, por propiciar, através da permuta entre indivíduo e 

seu grupo e até mesmo entre grupos, a criação e consolidação de um universo. Uma 

representação é criada também para mudança de comportamento sobre um objeto 

psicossocial, que afeta o indivíduo e o seu grupo(5), a exemplo do alcoolismo. Esta mudança 

é percebida nos seguintes relatos: “... no transcorrer da minha primeira reunião de AA, eu 

comecei a observar que tudo que era passado ali, uma boa parte já tinha acontecido comigo e 

se já tinha acontecido comigo, com certeza as outras partes que eu ainda não tinha passado 

iria passar se não parasse de beber... No AA eu percebi que tinha uma doença e que por tal 

motivo precisa parar de beber”. Reforçamos que no AA encontram-se muito presentes as 

características que permitem a existência desta alta coesão no grupo, evidenciado, que quanto 

maior a coesão do grupo maior será a sensação de satisfação sentida pelos seus membros, 

assim como o aumento das comunicações e da influência exercida contribuindo assim para 

uma maior produtividade. Podendo ser esta justificada pelo fato de o AA ser um dos métodos 

mais eficientes no tratamento do alcoolismo. Conclusão/Considerações Finais: As 

representações sociais encontradas e interpretadas mostraram-se como forças para 

conscientização de que o consumo da bebida de forma compulsiva era o responsável por todo 

sofrimento sentido pelos alcoolistas. Contudo, a partir do momento que passaram a participar 

das reuniões do AA, começaram a representar o alcoolismo como uma doença, progressiva, 

incurável e com terminações fatais e não mais como uma forma de “prazer social”. Essa nova 

realidade tornou-se presente pelo fato das comunicações veiculadas na instituição estarem 

impregnadas por essas ideias. A troca de experiências semelhantes vividas por essas pessoas, 

na qual retratam a trajetória de suas vidas até chegarem à abstinência, foram vivências que 

colaboram em sua recuperação. A assistência prestada ao alcoolista pelos profissionais de 

saúde deve ser pautada na valorização do senso comum que circunda entre os alcoolistas, 

entre as representações socias expressas pelos mesmos. 
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