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Prefácio

Inicialmente gostaria de agradecer o convite de Maximiliano Loiola Ponte
de Souza para escrever o prefácio de um livro que reúne uma série de trabalhos
dedicados a descrever e analisar as características específicas dos diversos modos
de uso de álcool em diferentes povos indígenas brasileiros. Agradeço ainda a
utilização por parte dos colegas brasileiros de alguns conceitos que elaborei no
princípio da década de 1980. A sua aplicação em contextos diferentes daqueles
em que trabalhei no México permite-me observar a uma maior distância – e talvez
com maior objetividade – suas potencialidades metodológicas e analíticas.

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil reúne uma série de trabalhos
produzidos a partir de enfoques de diferentes disciplinas e orientações, entretanto,
entre eles a complementaridade predomina sobre as diferenças. Como bem
sabemos, os enfoques biomédicos vêm destacando os aspectos patológicos do
consumo de álcool, ao passo que as investigações socioantropológicas vêm
focalizando os aspectos integradores e não patológicos desta substância. Em outras
palavras, a maior parte da produção antropológica vem negando ou deixando em
segundo plano a relação entre álcool e alcoolismo.

Enquanto a maioria dos trabalhos biomédicos considera como naturais
as consequências patológicas do consumo de álcool, as investigações antropológicas
tendem a subestimar as consequências negativas associadas ao uso desta
substância. Considero que essa polarização limita a potencialidade descritiva e
analítica de ambas as perspectivas Não obstante, assumo que os questionamentos
antropológicos – principalmente sua frequente exclusão do patológico – têm sido
úteis não apenas para repensar o ‘alcoolismo’ e contribuir para a construção do
enfoque de redução de danos, mas especialmente para destacar a necessidade de
se explicitarem os pressupostos teóricos, metodológicos, e também ideológicos,
que utilizamos em nossos estudos e intervenções.

Portanto, uma das principais contribuições epistemológicas do trabalho
antropológico se constitui no questionamento dos conceitos que consideramos como
óbvios e de aceitação mais ou menos universal. De fato, álcool, alcoolismo e processo
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de alcoolização são conceitos estreitamente relacionados, mas não intercambiáveis.
A diferenciação e a contextualização desses conceitos evitariam alguns dos mais
frequentes ‘mal-entendidos’ que ocorrem ao serem utilizados.

O álcool é uma substância química caracterizada por uma série de
propriedades, cujas consequências e funções operam basicamente a partir dos usos
sociais, econômicos e obviamente psicológicos produzidos pelos diferentes grupos.
Isso significa dizer que o uso de álcool per se pode gerar algumas consequências
patológicas no nível físico e/ou psíquico, em função das características de seu
consumo e da vulnerabilidade dos sujeitos (cirrose hepática, intoxicação ou delirium
tremens). Mas a maioria dos efeitos negativos não seria produto do consumo do
álcool em si. Os homicídios, as agressões intrafamiliares e os acidentes não são
consequências necessárias do consumo de álcool, mas sim comportamentos
possíveis, considerados mais ou menos estimulados e/ou aceitos por diferentes
sociedades, realizados por sujeitos específicos.

A identificação e a autoidentificação de grupos étnicos ou de classes sociais
com o ‘alcoolismo’, assim como as estigmatizações ou relações de hegemonia/
subalternidade desenvolvidas em torno do álcool e do alcoolismo, são construções
sociais geradas por meio de processos econômicos e políticos e/ou ideológicos/
culturais. Assim, a descrição das condições que caracterizam o consumo de álcool
permitiria entender tanto determinadas consequências patológicas como a
funcionalidade sociocultural desse mesmo uso. São essas condições – e não o ato
de ingestão – que possibilitarão compreender a agressividade ou a estigmatização,
tanto em nível individual como coletivo. Destaca-se que não é o caso de se negar o
papel do sujeito, mas sim de alertar para necessidade de pensá-lo em articulação
com processos socioculturais e/ou político-econômicos.

No nosso entendimento, o álcool é, em determinados contextos,
basicamente um instrumento, um meio, aparentemente imprescindível, para a
concretização de relações e rituais sociais. Além disso, a pesquisa socioantropológica
vem mostrando a quantidade e a variedade de funções que o álcool adquire em
diferentes grupos sociais (Cortes, 1988). É desse ponto de vista que é possível
compreender que o álcool pode cumprir em grupos étnicos mexicanos e brasileiros
funções psicotrópicas, terapêuticas, alimentares, de sociabilidade, de coesão e
integração cultural, de identificação e pertencimento social, de transgressão ou de
‘válvula de escape’, tomando parte em rituais religiosos, profissionais e/ou familiares.
Mas também pode funcionar como instrumento de controle social, de exploração
econômica, de justificativas racistas, ou de legitimador de violências intrafamiliares.

Além disso, o álcool pode ter, simultaneamente, efeitos negativos e
positivos tanto para os sujeitos como para os grupos sociais. E é justamente nessa
complexidade, devidamente explorada por vários autores deste livro, que se ancora
o conceito de processo de alcoolização.
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Este conceito não apenas destaca as funções positivas dos usos do álcool,
mas também reconhece que seu consumo, direta ou indiretamente, relaciona-se a
um conjunto de agravos que constituem as principais causas de morbimortalidade
tanto para a população em geral, como para grupos étnicos em particular.

Em países como os Estados Unidos e o Canadá são os grupos étnicos o
segmento populacional que apresenta as taxas mais altas de mortalidade por cirrose
hepática. No caso dos povos indígenas dos Estados Unidos, quatro de suas dez
principais causas de morte – acidentes, cirrose hepática, homicídio e suicídio –
estão associadas ao consumo de álcool. O ‘abuso’ de álcool está relacionado com
38% de mortes entre eles, enquanto para o restante da população dos Estados
Unidos representa somente 7,8% (NIAAA, 1985).

Contudo, tanto os aspectos positivos como os negativos devem ser
relacionados aos usos sociais das bebidas alcoólicas. E são esses usos pensados
simultaneamente em termos contraditórios e complementares, que nos permitirão
entender porque uma substancia produzida e disseminada pelos grupos dominantes
foi apropriada pela maioria dos grupos étnicos até constituir-se em parte substantiva
de suas identidades culturais mais profundas.

A necessária articulação de perspectivas diferentes

Meu interesse pelo estudo do ‘alcoolismo’ e do processo de alcoolização
se relaciona em grande medida às minhas preocupações com a estrutura e as funções
do saber médico, que deu lugar a vários estudos nos quais descrevi e analisei
determinadas limitações do que é denominado, desde os fins da década de 1970,
de ‘modelo médico hegemônico’ (Menéndez, 1990; Menéndez & Di Pardo, 1996).
Ressalto que minhas análises, embora críticas em relação à biomedicina buscam
impulsionar a necessária complementaridade entre as perspectivas biomédicas e
aquelas desenvolvidas a partir da antropologia social.

De acordo com dois dos mais importantes especialistas em adições, os
estudos epidemiológicos sobre alcoolismo raramente têm,

abordado as verdadeiras dificuldades teóricas desta problemática [uma vez

que] predomina um tipo de investigação mecânica e reiterativa que trata o

usuário de drogas como um objeto de estudo totalmente dissociado das

condições culturais e das instituições sociais dentro das quais vive e consome

drogas. (Edwards & Ariff, 1981: 291)

Essas ‘antigas’ conclusões continuam válidas para a maior parte das
pesquisas epidemiológicas que se realizam, pelo menos no México, sobre o consumo
de álcool e suas consequências. Entretanto, é este o ponto que agora me interessa
destacar, grande parte dessa produção epidemiológica apresenta ainda sérias
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incongruências e limitações metodológicas, especialmente relacionadas à qualidade
da informação que produz e analisa.

Pelo menos desde a década de 1960 contamos com avaliações
metodológicas que indicam que os estudos epidemiológicos tendem a sub-registrar
o consumo de bebidas alcoólicas por parte da população. Room e Collins (1983)
analisaram dados de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, conduzida por
Cahalan nos anos de 1964/65, na qual o autor usava entrevistas de autorrelato de
consumo de bebidas alcoólicas. Os autores demonstram que, utilizando essa
estratégia, Cahalan conseguiu identificar apenas 50% do volume de vinhos
comercializado no período, 55% do de cerveja e 55% do das bebidas de alto teor
alcoólico. Isso significa que o estudo sub-registrou mais de 50% do volume de
bebidas alcoólicas consumido pela população daquele país, segundo os registros
de venda.

Estudos análogos foram conduzidos no Canadá, Finlândia e novamente
nos Estados Unidos, concluindo que os inquéritos epidemiológicos baseados em
entrevistas de autorrelato de consumo de bebidas alcoólicas “proporcionam
estimativas do consumo per capita entre 40 e 60% dos resultados obtidos pela
venda” (OMS/Opas, 2000: 36). Estas e outras pesquisas realizadas durante as
décadas de 1980 e 1990 concluíram que os estudos epidemiológicos teriam
dificuldades para detectar os bebedores que apresentam consumo mais intenso.
Isso significa dizer que esses bebedores tenderiam a dizer para os entrevistadores
que não consomem álcool ou que o consomem em muito pouca quantidade.

Ainda que os especialistas mexicanos tenham conhecimento dessas críticas
aos estudos epidemiológicos sobre o alcoolismo, no final da década de 1980, foram
realizados cinco estudos em âmbito nacional sobre o consumo de álcool e outras
drogas. Entretanto, em nenhum deles havia considerações metodológicas a respeito
do sub-registro que os instrumentos epidemiológicos tendem a produzir, tanto na
população em geral, quanto em certos grupos de risco em particular.

O sub-registro também é observado nos estudos sobre violência contra
mulher que buscam correlacionar esse agravo ao consumo de álcool. Por exemplo,
em um estudo sobre violência contra a mulher, realizado pelo Instituto Nacional
de Saúde Pública do México, se encontraram os seguintes achados: 51% das
mulheres entrevistadas disseram que nunca consumiram bebidas alcoólicas; 43,6%
informaram que bebiam ocasionalmente menos de uma vez ao mês; e somente 3%
delas reconheceu um consumo maior ao de uma vez ao mês. O interessante é que
os pesquisadores descreveram e analisaram esses dados como se fossem ‘verdades’
estatísticas (Olaiz, Rico & Del Río, 2003). Eles nem sequer compararam os dados
obtidos com as informações clínicas e estatísticas fornecidas pelo próprio setor
saúde, o que talvez poderia fazê-los duvidar dos dados obtidos nas entrevistas. A
Secretaria de Saúde do México informa que, desde a década de 1980, a cirrose
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hepática se configura como uma das cinco principais causas de morte entre mulheres
de 35 a 64 anos.

Há mais de trinta anos fazem-se críticas consistentes a respeito das
construções mais ou menos imaginárias que são produzidas por várias disciplinas
a respeito do alcoolismo (Room & Collins, 1983). Mas a maioria de nossos
especialistas continua sem levar em consideração essas críticas, e continuam
estabelecendo medições que não apenas não são válidas em múltiplos aspectos,
mas que distorcem gravemente a realidade.

Essas críticas ao manejo de dados estatísticos a respeito do alcoolismo
não negam a importância da produção epidemiológica, mas buscam evidenciar a
necessidade de desenvolver estudos do tipo qualitativo que complementem e
reorientem os estudos de tipo estatístico.

Considero que o conjunto de trabalhos que integram este livro se
caracterizam não só pela sua complementaridade, por pensar o alcoolismo como
processo de alcoolização e por aplicar enfoques qualitativos, mas, sobretudo, por
apresentar aportes descritivos e teóricos com base em diferentes disciplinas e
experiências profissionais, o que possibilita ter um panorama abrangente do
processo de alcoolização em, pelo menos, certos povos indígenas do Brasil. É por
meio desses tipos de estudos, articulados a trabalhos estatísticos orientados
teoricamente pelo conceito de processo de alcoolização, que poderemos desenhar
estratégias de ação específicas que reduzam as consequências negativas do consumo
de álcool e recuperem suas funções positivas.

Eduardo L. Menéndez
Professor titular do Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social (México)
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