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ALCOÓLATRA, SIM; BÊBADO, NÃO: REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DE ALCOOLISTAS ABSTÊMIOS SOBRE O ALCOOLISMO1

Sílvio Éder Dias da Silva                                              Maria José de Souza

Esta pesquisa trata das representações sociais de alcoolistas abstêmios sobre o
alcoolismo. A abordagem foi do tipo qualitativa-descritiva, tendo como supor te teórico
os conceitos de conhecimento consensual e reificado da Teoria das Representações
Sociais, segundo Moscovici1 e Jodelet

2
. Para obtenção das informações foi utilizada a

técnica de associação livre de palavras e a entrevista semi-estruturada que foram
aplicadas a dezessete alcoolistas que freqüentam as reuniões do Alcoólicos Anônimos
(A. A.) em Belém do Pará. Para proceder a análise optou-se pela técnica de Análise
Temática de Bardin

3
, tendo como resultado dessa análise três unidades temáticas, assim

denominadas: O desper tar por meio da dor � o sentimento como possibilidade de
mudança de atitude; Alcoolismo � uma doença progressiva, incurável e com terminações
fatais e Alcoólatra, sim; bêbado, não. Os resultados apontaram os sentimentos dolorosos
vivenciados pela dependência do álcool como agentes detonadores para a reabilitação,
pois as reações e os sofrimentos causados pela bebida alcoólica em suas vidas,
permitiram aos sujeitos do estudo entender que a sua forma de beber era diferente
dos demais membros do meio social e trazia problemas no âmbito biológico, psicológico,
emocional e espiritual para si e para seu grupo social. Por tal motivo, decidem procurar
ajuda para uma doença, ainda não inserida no seu cognitivo. A filosofia do A. A. favoreceu
a emergência de uma nova representação do alcoolismo que passa a ser compreendido
como uma doença, e não mais como um prazer social. Esta nova representação social
teve seu surgimento possibilitado por meio de três sistemas: a difusão, a propagação e
a propaganda, que contribuíram para edificação de novas condutas pelo grupo, no que
se refere respectivamente: a opinião, a atitude e ao estereótipo. Nas reuniões do A.A.
ocorre a difusão do alcoolismo como doença entre os integrantes do grupo, o que foi
relevante para formação de uma nova opinião que era contra o uso do álcool, pois o
mesmo era responsável por todo malefício ocasionada ao seu usuário. Na fase de
propagação a emergência do conhecimento consensual do álcool como agente causador
do alcoolismo contribuiu para uma mudança de atitude que culminou no fim do
compor tamento de beber de forma excessiva. Já na propaganda esta nova forma de
comunicação difundida no A.A. favoreceu a formação de um novo estereótipo � a do
Alcoólatra abstêmio em substituição ao do bêbado, pois se consideravam alcoólatras
pelo fato de serem por tadores do alcoolismo, porém devido não mais fazerem uso do
álcool não se percebiam mais como bêbados. A formação deste novo paradigma contribui
para obtenção e manutenção da abstinência.

Palavras-chaves: Enfermagem.  Alcoolismo.  Alcoólicos Anônimos.  Bebidas Alcoólicas.
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ALCOHOLIC, YES; DRUNK, NO: SOCIAL REPRESENTATIONS
OF ABSTEMIOUS ALCOHOLICS ON ALCOHOLISM

This research deals with the social representations of  abstemious alcoholics on
alcoholism. The approach was of  the qualitative/descriptive type, having as theoretical
suppor t the knowledge concepts consensual and reified of  the Theory of  the Social
Representations, according to Moscovici1 and Jodelet2. For obtainment of  information
the technique of  free association of  words was used and the half-structuralized interview
that had been applied in seventeen alcoholics that frequent the meetings of  the Alcoholics
Anonymous (A.A.) in Belém - Pará - Brazil. To proceed the analysis it was opted to the
technique of  Bardin�s3 Thematic Analysis, having as result three thematic units, such
called: The wakening by the pain - the feeling as possibility of  attitude change; Alcoholism
- a gradual, incurable illness and with fatal terminations and Alcoholic, yes; drunk, not.
The results had pointed the painful feelings lived deeply because of  the dependence of
the alcohol as detonators agents for the rehabilitation, since the reactions and the
sufferings caused for the alcoholic beverage in their lives, had allowed the citizens of
the study to understand that their drink way was different of  the other members of  the
social environment and brought problems in the biological, psychological, emotional
and spiritual scope, for themselves and their social group. For such reason, they decide
to search for help for an illness, still not inser ted in their cognitive. The philosophy of
the A.A. favored the emergency of  a new representation of  alcoholism that became to
be understood as an illness, and not as a social pleasure. This new social representation
emerged because of  three systems: the diffusion, the propagation and the adver tising,
that had contributed for the construction of  a new behaviors of  the group, related
respectively to: the opinion, the attitude and to stereotype. In the meetings of  A.A.
occurs diffusion of  alcoholism as illness among the integrants of  the group, what was
impor tant for the formation of  a new opinion against the use of  the alcohol, therefore
the same was responsible for all malefaction caused to its user. In the propagation
phase the emergency of  the consensual knowledge of  the alcohol as causing agent of
alcoholism contributed for a change of  attitude that culminated in the end of  the behavior
of  to drink in an excessive way. Already in the adver tising this new way of  communication
spread out in the A.A. favored the formation of  new stereotype - the Abstemious Alcoholic
in substitution of  the drunk, therefore they were considered alcoholics because they
had alcoholism, however as they no longer make use of  the alcohol they not perceived
themselves as drunk any more. The formation of  this new paradigm contributes for
obtainment and maintenance of  the abstinence.

Keywords: Nursing.  Alcoholism.  Alcoholics Anonymous.  Alcoholic Drinks.
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ALCOHÓLICO, SÍ; BORRACHO, NO: REPRESENTACIONES SOCIALES
DE ALCOHÓLICOS ABSTEMIOS SOBRE EL ALCOHOLISMO

Esta investigación trata de las representaciones sociales de alcoholistas abstemios sobre
el alcoholismo. El enfoque fue cualitativo y descriptivo, teniendo como sopor te teórico los
conceptos de conocimiento consensual y reificado de la Teoría de las Representaciones
Sociales, según Moscovici y Jodelet. Para obtención de las informaciones, se usó la técnica
de asociación libre de palabras y la entrevista semiestructurada que fueron aplicadas a 17
alcoholistas frecuentadores de las reuniones del Grupo Alcohólicos Anónimos (A.A.) de Belém
� Pará � Brasil.  Para proceder al análisis, se optó por la técnica de Análisis temático de
Bardin, teniendo como resultados tres unidades temáticas: El desper tar por medio del dolor
� el sentimiento como possibilidad de cambio de actitud; Alcoholismo � una dolencia
progresiva, incurable y com terminaciones fatales; y Alcohólico, sí, borracho, no.  Los
resultados revelaron los sentimentos dolorosos experimentados por la dependencia del
alcohol como agentes desencadeantes para la rehabilitación, pues que las reacciones y los
sufrimientos causados por la bebida alcohólica en sus vida permitieron a los sujetos del
estudio entender que su manera de beber era diferente de los otros miembros del medio
social, acarreando problemas en al ámbito biológico, psicológico, emocional y espiritual para
ellos y para su grupo social.  Por eso, ellos deciden buscar ayuda para una enfermedad aún
non inserida en su cognitivo.  La filosofía del grupo A.A. favorecióel surgimento de una
nueva representación del alcoholismo que pasa a ser comprehendido como una dolencia y
no más como un disfrute social. Esa nueva representación social tuvo su aparecimiento
posibilitado por medio de tres sistemas: difusión, propagación y propaganda, que
contribuyeron para la edificación de nuevas conductas por el grupo, en lo que se refiere a la
opinión, a la actitud y al astereotipo. En las reuniones del grupo A.A., ocorre la difusión del
alcoholismo como enfermedad entre los integrantes del grupo, lo que fue relevante para la
formación de una nueva opinión que era contra el consumo de alcohol, pues el mismo era
responsable por todo maleficio causado al su usuario.  En la propagación, el surgimiento del
conocimiento consensual del alcohol como agente causador del alcoholismo contribuyó para
un cambio de actitud que culminó en el final del comportamiento de beber en exceso. Ya en
la propaganda, esa nueva forma de comunicación difundida en el grupo A.A. favoreció la
formación de un estereotipo nuevo � el alcohólico abstemio en vez de borracho; los usuários
se consideraban alcohólicos porque eran por tadores del alcoholismo, pero, desde que
abandonaron el uso del alcohol, no se percibían más como borrachos.  La formación de eso
nuevo paradigma contribuye para obtención y manutención de la abstinencia.

Palabras clave: Enfermería.  Alcoholismo.  Alcohólicos Anônimos.  Bebidas Alcohólicas.
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