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Controle Social como Autoatenção: estratégias kaingang
diante do abuso de bebidas alcoólicas

Este capítulo, baseado em pesquisa etnográfica na Terra Indígena Xapecó
(TIX) de Santa Catarina,1 examina o processo de ‘alcoolização’ entre os índios
Kaingang na perspectiva antropológica. Em vez de partir do anacrônico conceito de
‘alcoolismo’, que parece ainda impregnar as políticas públicas de saúde,2 exploram-
se os entendimentos elaborados pelos próprios Kaingang sobre as formas adequadas
e não adequadas de consumir bebidas alcoólicas, com enfoque nas formas impróprias
de uso ligadas à moralidade local. A partir da compreensão do contexto que abarca
tais condutas, examinam-se as práticas de autoatenção utilizadas pela comunidade
para o consumo e a regulação do álcool.

Alcoolismo e acusação

Desde a década de 1990 a discussão oficial da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) em programas voltados para os povos indígenas parte do ponto
de vista de que o problema do consumo abusivo de álcool está essencialmente
vinculado a uma questão de saúde mental e é entendido como ‘alcoolismo’.
Atualmente essa noção que remete às práticas de beber como uma doença
individual, de apresentação invariável e de curso natural e crônico, tem se mostrado
problemática até mesmo em setores mais avançados da biomedicina (Souza &
Garnelo, 2006).3 A perspectiva da Organização Mundial da Saúde (OMS), por
exemplo, não alude mais ao termo alcoolismo, mas classifica uma série de
“transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substâncias
psicoativas”: intoxicações, síndrome de dependência, síndrome amnéstica, estados
de abstinência e transtornos psicóticos (OMS, 1993: 69-70).

Apesar das reformulações, a abordagem biomédica não extrapola a ideia
das substâncias alcoólicas como causa de enfermidades identificáveis. As soluções
buscadas para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, por meio da explicação
e da categorização do sofrimento associado, acabam reduzindo um fenômeno
extremamente complexo, apresentado de forma contundente em contextos
culturalmente diferenciados (Langdon, 2001).
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A identificação de alcoolismo como doença emergiu na metade do século
XIX no Brasil através de um processo de ‘doentificação’ de um costume popular
decorrente da mudança dos padrões sociais, políticos e econômicos estabelecidos
desde o fim do século anterior (Santos, 1993). Para Santos, o conhecimento
biomédico consolidou um forte alicerce para uma ordem higienista que procurava
justificar a coibição do uso de bebidas alcoólicas no país e a difusão dos valores da
classe burguesa. Atualmente a atribuição de alcoolismo como um problema dos
povos indígenas é comum tanto entre os profissionais da saúde (Melo, Maciel &
Neves, 2009; Figueiredo, 2000), quanto entre a população geral, e serve
habitualmente de justificativa para a marginalidade e estigmatização das populações
como uma forma acusativa, muito mais que o diagnóstico de uma patologia (Neves,
2004).

Alcoolização e autoatenção: o olhar antropológico

A perspectiva antropológica preocupa-se com a complexidade e com a
heterogeneidade deste fenômeno e mostra a necessidade de se entender o que se
bebe, como se bebe e quando se bebe nos contextos singulares (Langdon, 2001).
Esses contextos de consumo refletem particularidades socioculturais que são
importantes na emergência dos sentidos específicos dados às bebidas. O estado de
embriaguez não se manifesta igualmente em todos os grupos, sendo necessário
considerar os valores culturais como fatores determinantes nas diferenças de estilos
de beber e de agir quando se bebe.

É necessário compreender que o uso contemporâneo de bebidas entre os
povos indígenas, particularmente o dos destilados, nem sempre reflete os usos
tradicionais marcados pelo controle e pelos limites socioculturais. É importante
examinar a inserção das sociedades indígenas em contextos assinalados por relações
interétnicas de dominação e de contato nem sempre pacificamente estabelecidos
(Kunitz & Levy, 1994). Assim, para além das diferenciações entre padrões e formas
de beber, a compreensão dos problemas relacionados ao uso de álcool (Souza &
Garnelo, 2006) entre indígenas exige que se desloque a temática do campo físico/
individual para o campo coletivo/social, no qual as práticas de beber são pensadas
como um fenômeno construído ao longo do tempo e da história do contato do índio
com a sociedade envolvente. A perspectiva antropológica volta-se, então, para a
observação da intersecção entre expectativas, atitudes e outros fatores sociais e
culturais associados ao uso dessas substâncias.

Seguindo outras pesquisas antropológicas sobre o uso de bebidas alcoólicas
entre povos indígenas no Brasil (Acioli, 2002; Souza, 2004),4 esta análise se apoia
nas considerações de Eduardo Menéndez e em seu conceito de processo de
alcoolização definido como:



161

Controle social como autoatenção

o conjunto de funções e consequências positivas e negativas que cumpre a ingesta

de álcool para conjuntos sociais estratificados e não apenas o estudo dos

alcoólicos dependentes, nem os excessivos, nem os moderados, nem os

abstêmios, mas sim o processo que inclui todos e que evita considerar o problema

em termos de saúde e/ou enfermidade mental. (apud Souza, 2004: 27)

A conceitualização desse fenômeno como processo parte de um conceito
inclusivo dos atores e processos sociais e aponta para o conjunto dos aspectos
positivos e negativos relacionados à presença das bebidas alcoólicas em determinado
contexto cultural. Neste capítulo, contudo, a ênfase será dada aos aspectos negativos
envolvidos no uso das bebidas alcoólicas expressados pelos próprios indígenas
que decidem o que deve ser incentivado, tolerado, mantido ou reprimido.

Outro conceito explorado na análise, o de ‘autoatenção’ (Menéndez, 2009),
permite perceber os esforços da comunidade para prevenir ou controlar o que é
entendido como ameaçador ou preocupante para o bem do grupo. As atitudes
locais podem ser consideradas como práticas deste tipo, tomadas com a intenção
de deslocar o olhar da noção de enfermidade em sentido biomédico e retomar a
busca de recuperação dos significados que os conjuntos sociais atribuem a seus
padecimentos, problemas e sentimentos. Autoatenção refere-se às:

representações e práticas que a população utiliza tanto individual quanto

socialmente para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, suportar,

curar, solucionar ou prevenir os processos que afetam sua saúde em termos

reais ou imaginários, sem a intervenção central, direta e intencional de curadores

profissionais, embora eles possam ser os referenciais dessa atividade. A

autoatenção implica decidir a autoprescrição e o uso de uma terapêutica

autônoma ou relativamente autônoma. (Menéndez, 2009: 48)

Menéndez valoriza a atuação do grupo como eixo de saneamento das
situações indesejadas, o qual se torna o alvo do processo de autoatenção. Esse
processo possui dois níveis segundo o autor: um em sentido ‘estrito’, que diz respeito
às atitudes intencionais calcadas nas decisões das pessoas no enfrentamento dos
infortúnios, e outro em sentido ‘lato’ (ou amplo), que diz respeito às atitudes que
visam a assegurar a reprodução biossocial do grupo como um todo. Tal concepção
ajuda a compreender as estratégias utilizadas pelos Kaingang nas situações
indesejadas relacionadas à utilização de bebidas alcoólicas.

A Terra Indígena Xapecó

As terras que hoje formam a TIX foram requeridas pelo cacique Vahnkrê
como pagamento pelo trabalho de abertura de uma trilha, para instalar uma linha
telegráfica, executado entre 1890 e 1893 (Manfroi, 2008). O título definitivo das
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terras em meados da década de 1940 resultou na transferência de indígenas do
Paraná para a localidade numa movimentação violenta e danosa sem o
consentimento dos envolvidos (Almeida, 1998). O território reservado, inicialmente
com 50.000 hectares de área entre os rios Chapecó e Chapecozinho, foi reduzido a
cerca de 15.000 hectares na década de 1960 (Nacke, 1983; Almeida, 1998).

Essa complexa e conturbada etapa de constituição aconteceu junto ao
processo de derrubada e comercialização da mata de araucária (Araucaria
angustifolia) e imbuia (Ocotea porosa) característica da região. O Serviço de Proteção
aos Índios (SPI), por intermédio do chefe do posto, foi o responsável pela extração
da madeira e pelas grilagens das terras vendidas a descendentes de italianos
oriundos do Rio Grande do Sul (Almeida, 1998). Somente em 1978 foram tomadas
providências para a retirada dos invasores, “ficando para trás um rasto de
compadrio, aliança e casamento entre colonos e índios cujas marcas estão visíveis
nas faces de quem permaneceu no local” (Almeida, 1998: 15).

A TIX está atualmente localizada nos municípios de Ipuaçu e Entre Rios,
oeste de Santa Catarina. Segundo o último censo, a população total da TIX era de
4.056 indígenas (Brasil, 2012). Ipuaçu, que comporta a maior parte do território
da TIX, contava com um total de 3.436 indígenas (Brasil, 2012), pouco mais que a
metade da população total do município (6.798 habitantes).5 Entre Rios possuía
população total de 3.018 habitantes,6 dos quais 620 eram indígenas (Brasil, 2012).

A pesquisa concentrou-se nas aldeias Sede e Pinhalzinho, as mais
populosas da TIX. A primeira, com cerca de 1.500 habitantes, possui uma
infraestrutura que a diferencia das demais, pois concentra algumas instituições
burocráticas importantes como o posto da Fundação Nacional do Índio (Funai), a
escola de ensino fundamental e médio, o ginásio de esportes em formato de tatu,
a casa da cultura, uma escola de ensino infantil e um posto de saúde relativamente
bem equipado. A aldeia é cortada por uma via de terra não pavimentada que liga
o município de Entre Rios ao de Bom Jesus. A segunda, com cerca de 1.200
habitantes, está localizada a mais ou menos sete quilômetros do centro de Ipuaçu.
Possui uma escola de nível fundamental, um posto de saúde e é atravessada pela
rodovia SC-480 que apresenta intenso trânsito de automóveis que circulam entre
Ipuaçu e Bom Jesus (Figura 1).
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Figura 1 – Localização das aldeias na TIX7

Fonte: Diehl (2001).

Uma importante característica da vida religiosa dos Kaingang da TIX é a
configuração de dois grupos ideológicos. De um lado, estão os ‘católicos’, cuja
tentativa de implementação dos ideais se deu durante missões catequéticas que
se prolongaram desde o final do século XIX até meados do século XX. A incorporação
dos elementos simbólicos relativos a essa concepção religiosa se deu de maneira
fluida, adaptando-se àqueles que os índios Kaingang chamam de ‘tradição’.8 A
atuação dos monges capuchinhos do Paraná, no oeste catarinense, se deu de forma
um tanto autônoma com relação à ortodoxia oficial dessa ordem religiosa, sendo
influenciada e absorvida pela cosmologia e ritualística indígena (Veiga, 2004).

De outro lado estão os ‘crentes’, referência feita localmente àqueles que
seguem às denominações evangélicas pentecostais ali instaladas. As primeiras
missões nas áreas indígenas kaingang datam da década de 1940 com expansão
expressiva no final da década de 1970 e meados da década de 1980 (Almeida,
1998; Veiga, 2004). É impossível a quem visita a localidade deixar de notar a
grande quantidade de igrejas e a relativa variedade de denominações que essa
expressão religiosa estabelece em quase todas as aldeias da TIX, principalmente
em Pinhalzinho e Sede.9

A abordagem da percepção e do uso de bebidas alcoólicas se desenvolveu
com base em técnicas qualitativas de pesquisa em antropologia. A participação e a
observação no e do contexto, bem como o registro em diário de campo, mostraram-
se fundamentais. Na tentativa de rastrear os espaços que poderiam propiciar uma
interação mais efetiva com o aspecto do consumo das substâncias alcoólicas, foram
acompanhados eventos como ‘bailes’ e jogos de ‘campeonatos’ e ‘torneios’ de
futebol que ocorriam dentro da TIX. Diversas associações cotidianas em torno das
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bebidas alcoólicas levaram a estender a observação a bares, mercados e outros
estabelecimentos ligados ao comércio nas localidades urbanas próximas, como
Xanxerê, Ipuaçu e Bom Jesus. Por esse motivo, o estudo pretende-se ‘multisituado’
(multi-sited), com a preocupação num primeiro momento em ‘seguir a coisa’ (follow
the thing) (Marcus, 1998), nesse caso, as bebidas alcoólicas.

Na TIX os indígenas falavam muito sobre bebidas alcoólicas, expressando
queixas associadas a determinados modos de usar estas substâncias, as quais
apareciam quase que espontaneamente quando eram informados da temática da
pesquisa. A partir dessas pistas, foram coletados discursos locais sobre os problemas
relacionados ao uso de álcool. Surgiu, então, a preocupação em situar os discursos
produzidos, marcando a posição de grupos ou atores naquilo que se poderia chamar
de estrutura sociológica da TIX. Conversas com as lideranças políticas e religiosas
foram altamente valorizadas, como também a participação em diversos rituais
religiosos dos crentes e a observação das atuações das lideranças indígenas.

As narrativas ou depoimentos dos indígenas que caracterizam situações
constrangedoras envolvendo o uso de bebidas alcoólicas foram tratados com cuidado.
A mediação pelo Código de Ética do Antropólogo10 aciona a garantia de direitos
relacionados tanto ao pesquisador quanto à população envolvida, projeto baseado
em posições como a de Cardoso de Oliveira (2004), que compreende a relação
entre pesquisador e sujeitos em campo como uma construção mediada por uma
relação dialógica constantemente negociada. Uma pesquisa dessa natureza temática
toca em aspectos delicados da vida social. Daí ser fundamental a preservação de
informações que remetam à intimidade do grupo de acordo com os padrões culturais.
Para tal, não há identificação dos interlocutores nas descrições apresentadas.

A percepção dos Kaingang sobre a problemática

Os Kaingang do oeste catarinense podem ser facilmente caracterizados
pela sua cotidiana circulação pelos municípios da região e pelo estabelecimento de
diversos modos de relacionamentos com os não indígenas. Demonstram presença
marcante no comércio local, como efetivos clientes dos estabelecimentos que ofertam
os mais diversos bens de consumo nas cidades vizinhas. Nessas interações o acesso
às bebidas alcoólicas é facilitado, ao mesmo tempo que medeia e motiva algumas
das investidas dos indígenas nessas localidades, outorgando às substâncias um
importante papel nos modos de sociabilidade entre as populações em questão.

Não há consenso quanto ao fato de o consumo das bebidas alcoólicas
sempre ser problemático. Elas aparecem como principais motivadoras para a
participação da população indígena nos eventos de ‘jogos de futebol’ e ‘bailes’ no
interior da TIX. Não significa que não existam pessoas interessadas apenas em
assistir às partidas ou dançar, mas, como relatam alguns indígenas: “não adianta
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ter jogo se não tem cerveja, o povo não vai”. Esses espaços específicos e esporádicos,
onde a comercialização da bebida alcoólica no interior da reserva tem consentimento
e incentivo das lideranças indígenas, são considerados momentos essenciais de
confraternização pela população em que se podem consumir as substâncias
amenizando possíveis estigmatizações.

Além dessas motivações mais aparentes ligadas à diversão, as bebidas
alcoólicas também aparecem com outras finalidades na TIX. A cachaça é muito
utilizada por alguns indígenas quando desejam trabalhar nas roças, principalmente
quando ocorre a prática do ‘puxirão’ – ou plantio coletivo. A utilização de cerveja
de forma terapêutica também pôde ser percebida, como no caso relatado em que
foi administrada a uma criança que estava numa situação de nervosismo e desespero.

Em contraponto a esses modos construtivos de utilização, coerentes com
a proposta de abordagem de Douglas (1987), os Kaingang se referem a um tipo
específico de usuário de bebidas alcoólicas: o bêudo. Como categoria acusatória
acerca de alguns indivíduos específicos, ela diz respeito à marcação de um estilo
de vida peculiar. Muito além de denotar um ‘estado de espírito’, a palavra sinaliza,
sem dúvida, alguma espécie de forma abusiva ou imoral envolvida no consumo de
bebidas alcoólicas. A pessoa que é taxada com tal característica, na maioria das
vezes, é associada a eventos entendidos localmente como indesejados. São diversos
discursos que envolvem figuras desse tipo em episódios de violência pública e
doméstica, roubo ou outra transgressão.

Uma observação feita em campo é exemplar. Em um dia qualquer do mês
de setembro de 2009, subitamente, uma espécie de uivo quebrava o silêncio da
noite. Todos que estavam presentes na casa falaram no mesmo momento: “lá vem
o bêudo”. Levantaram de suas cadeiras onde assistiam à televisão e foram para a
janela e para a porta espiar o que estava acontecendo. Na rua, ao longe, dava pra
ver um homem andando e cambaleando que ia na direção do posto de saúde.
A cada vinte ou trinta segundos o homem soltava um breve grito. Quando chegou
à frente do posto de saúde, parou de caminhar e em seguida iniciou uma sequência
de golpes de facão no único telefone público existente na aldeia. Permaneceu ali
resmungando e batendo no orelhão por mais ou menos trinta minutos. A passagem
do homem na rua causou comentários e risadas entre os que estavam na casa, ao
mesmo tempo que se mostravam preocupados para que ele não os visse observando-
o. Quando o bêudo se afastou da vista deles, voltaram a assistir normalmente ao
programa da televisão. A dona da casa começou a brincar com o netinho
perguntando-lhe: “Como é que o bêudo faz?”. A criança respondia com gritinhos
imitando o homem, o que era motivo de risadas dos outros presentes.

O reconhecimento da execução de uma performance corporal pública
específica, apontada como desdobramento da ingestão da bebida alcoólica é crucial
para esta caracterização, em que o estigma e a acusação emergem da interpretação
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de alguns sinais públicos comunicados ao grupo mais amplo. As aparições públicas
dos bêudos figuram como um espetáculo a ser apreciado pela população. Quando
alguém nota que há algum barulho fora do comum, especialmente na rua, agiliza-
se para convidar os outros que estão por perto a assistir ao acontecimento e comentá-
lo – o que geralmente acontece em tom de deboche.

Essa categoria também é frequentemente utilizada de maneira didática
nos ensinamentos passados às crianças, principalmente sobre os espaços que não
devem ser frequentados: “lá tem bêudo”. Ou então, para assustá-las quando
transgridem alguma norma: “não faça isso senão eu chamo o bêudo”. Não se
presenciou ninguém sendo acusado diretamente, mas as crianças também
utilizavam a expressão para desconsiderar alguma outra criança que possuísse um
familiar marcado como tal: “o teu pai é um bêudo!”. As crianças também imitam,
em determinados momentos de diversão, as performances dos bêudos,
principalmente sua forma de andar, gesticular e falar.

‘Beber na estrada’, apesar de uma prática comum na TIX, é de certa
forma concebida como inadequada. É comum o deslocamento de pessoas da Sede
até a cidade próxima de Bom Jesus para adquirir e consumir bebidas alcoólicas.
Quando estão sem transporte, caminham os 10 quilômetros pela estrada de chão
batido que separa o município da aldeia. Indígenas embriagados estão diariamente
espalhados por esse caminho, principalmente em alguns locais específicos
conhecidos como ‘pontos de carona’. Quase sempre as mesmas figuras nos mesmos
lugares, às vezes acompanhadas por outras na mesma situação: sentados próximos
uns aos outros, em grupos de três a cinco pessoas, bebendo e compartilhando
cachaça. A conversa com essas pessoas é frequentemente difícil pelo nível de
embriaguez exagerado.

O consumo de bebidas alcoólicas também é intensificado às margens da
SC-480, estrada asfaltada que atravessa a aldeia Pinhalzinho. Nos fins de semana,
é possível perceber um aumento demasiado do número de pessoas embriagadas
em público. Ali também existem pontos específicos de encontro com afins, mas é
muito mais comum que os indígenas fiquem circulando enquanto bebem.
Frequentemente os alcoolizados dirigem piadas e provocações às pessoas que
passam pela estrada em carros ou mesmo a pé. Não foi possível perceber se
carregavam bebidas alcoólicas ou se as consumiam especificamente nesse local,
mas era evidente a presença de alguns deles dormindo na beira da estrada após
seus porres. Os moradores da localidade, ao serem indagados sobre esta prática,
eram quase unânimes em acusá-los como bêudos.

Nas aldeias existem caminhos secundários às convencionais estradas. Estes
‘carreiros’ que cortam o interior dos terrenos ligam pontos das aldeias por atalhos
que apenas comportam a passagem de pessoas. Vários deles passam por locais de
mata mais fechada ou regiões onde não há casas, zonas propícias para encontrar
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indígenas bebendo sozinhos com seu litro de cachaça particular. Se algum estranho
deseja circular por ali, fatalmente é alertado por algum indígena morador das
redondezas para tomar cuidado com as atitudes violentas dos bêudos. Entretanto,
a maioria desses bêudos esboça mais frequentemente uma atitude evasiva do que
de enfrentamento. Beber ou ficar embriagado nos espaços públicos não é bem
visto pelos Kaingang, particularmente se a bebida escolhida para consumir for
cachaça. O espaço privado, a casa, é a opção mais adequada para o consumo, onde
se ‘pode beber sem ser incomodado’. Como foi reafirmado pelos consumidores: “se
a gente não faz bagunça e não briga, não tem problema em tomar umas”.

Assim, o consumo de bebidas alcoólicas e o reconhecimento de problemas
a ele associados se configuram como foco de reflexão da população local. O contexto
etnográfico da TIX possibilita questionar representações ocidentais estigmatizantes
que tendem a encarar a questão da circulação e do consumo de bebidas alcoólicas
em terras indígenas com uma natural libertinagem incontida.

Apesar de no caso da TIX a questão da proibição legal11 da venda de
bebidas alcoólicas para indígenas estar enfaticamente presente nos discursos tanto
da população envolvente quanto da população da reserva, o controle mais efetivo
sobre as substâncias associa-se a aspectos da política local e à existência de grupos
ideológicos internos. Parâmetros sobre os estatutos das bebidas alcoólicas
sustentados em alicerces diversos estimulam atuações diferenciadas e até
contraditórias para regulação das substâncias em si, das possibilidades e formas
de sua utilização e das pessoas que delas desejam se servir. Esses grupos ocupam
posições privilegiadas com relação a acesso a poder político e fazem com que
especulemos sobre a convivência de diferentes discursos moralizadores sobre o
álcool que subsidiam e justificam a própria formalização do alcance dessas
microesferas.

Controle pelas lideranças indígenas

Ricardo Cid Fernandes (1998) traz algumas contribuições sobre a sociedade
kaingang, ao abordar as repercussões e atitudes políticas relativas a estes indígenas
em uma reserva do Paraná. Além de demonstrar como internamente se modelam
os processos de legitimação de esferas de poder, mostra a existência de forte
integração dos indígenas nos processos políticos mais amplos, como a filiação a
partidos políticos, por exemplo. O que se chama internamente de ‘liderança
indígena’ somente tem sentido se entendido como um corpus com poder legitimado
para tomar decisões e atitudes que dizem respeito à manutenção da organização
interna do grupo, principalmente no saneamento de alguma situação indesejada,
e para representar a sociedade indígena como um todo perante a sociedade
envolvente. A posição mais elevada na hierarquia das lideranças indígenas é
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representada pelo ‘cacique’, figura que centraliza o poder sobre as decisões políticas
e medeia o processo para a formação desse corpus local.

Os auxiliares do cacique nas diversas aldeias da TIX são denominados
‘capitães’, que têm a função de assegurar a segurança mais localizada. Geralmente,
as informações circulam fluentemente entre as diversas aldeias da TI, mas essas
figuras oficiais constituem poder legítimo para tomar algumas decisões políticas
mais emergenciais no nível microssocial e articulá-las com a liderança central. Os
capitães são as pessoas a quem a população deve recorrer quando há alguma
reclamação ou desordem a ser registrada. Dependendo do nível da queixa ou do
evento indesejado, as lideranças indígenas atuam de diversas maneiras em seu
saneamento.

Ramos (2008), em seu estudo sobre os Kaingang da bacia do rio Tibagi
no Paraná, aborda as atitudes políticas que revelam um sistema judiciário também
praticado na TIX. Esse sistema, com poder centralizado nas lideranças, deve cumprir
certas etapas para que haja legitimidade das atitudes entre os habitantes. Caso
ocorra algum desentendimento entre vizinhos, ou cônjuges, a liderança estabelece
o que chama de ‘audiência’, onde procuram ouvir todas as partes envolvidas para
subsequente tomada de decisão quanto ao desdobramento do caso. Geralmente, o
nível mais básico da atuação é o ‘aconselhamento’, o qual é efetuado com cada
uma das partes separadamente durante a própria audiência: as lideranças indígenas
propõem verbalmente alguma saída relativamente pacífica para os envolvidos.
Caso o problema persista e o desentendimento volte a trazer danos para alguma
das partes, estas são novamente acionadas pela liderança para medidas mais sérias.
Uma delas é a utilização do ‘tronco’ como meio punitivo.

Assim, enquanto esfera política, as lideranças indígenas atuam para o
controle social das bebidas alcoólicas em duas circunstâncias: nas autorizações
esporádicas para a comercialização das substâncias dentro da TIX e na coibição de
atitudes desagradáveis por parte daqueles que extrapolam as condutas esperadas.
Um episódio provocado por um desentendimento em família é ilustrativo a esse
respeito. A residência onde habitavam os três membros envolvidos foi palco de
muita algazarra e discussão percebida mesmo à distância. Todos estavam
embriagados, e um rapaz estava gritando e xingando um casal de idosos. Ele afastou-
se por um momento e começou a atirar pedras que atingiram o telhado da moradia,
afugentando os velhos e obrigando-os a se trancarem no interior da casa. Depois
de algum tempo, andou pela estrada e retirou-se por um carreiro que dava acesso ao
riacho. Em poucos minutos, três homens representantes da liderança indígena
passaram pelo mesmo lugar e dirigiram-se ao encontro do foragido. Voltaram pelo
mesmo caminho, segurando o rapaz pelo braço, e levaram-no para a casa de uma
das lideranças, o capitão da aldeia, para amarrá-lo a uma árvore que servia de tronco.
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Esse meio de controle era muito utilizado, na maioria das vezes depois
de alguma cena de violência denunciada. Quando os acusados estavam
embriagados, a sua prisão no tronco era justificada com base na defesa enfática da
segurança associada à prevenção de situações graves. A pessoa alcoolizada não fica
mais que algumas horas amarrada, até ‘se acalmar e passar o porre’. Normalmente,
e de acordo com o julgamento feito pelas lideranças indígenas, após esse período
está dispensada. A exibição da punição para o público que passa pelas proximidades
é essencial, uma vez que quase todos os dias existem pessoas no tronco –
principalmente cedo pela manhã. Alguns indígenas comentam declarando que “têm
dias que até falta tronco de tanta gente (...), aí tem que amarrar um bêudo no outro”.

Em situações desagradáveis, como as provocadas pelos bêudos, a
reincidência continuada de infrações pode remeter a outras atitudes por parte das
lideranças indígenas: a solicitação para o afastamento da aldeia, num primeiro
momento, ou, num segundo, a ‘transferência’ para outra terra indígena. A avaliação
para a tomada de medidas mais drásticas acontece esporadicamente em reuniões
que envolvem um número considerável de lideranças indígenas, entre elas o cacique.

Além das lideranças indígenas, os crentes elaboram posicionamentos
específicos diante da presença das bebidas alcoólicas na TIX, emergindo como um
grupo ideológico local importante na atuação sobre esta temática.

Religião como autoatenção

Existem duas formas de ingresso nas igrejas dos crentes, uma pelo
‘nascimento’ e a outra pela ‘conversão’, compreendidas como ritos de passagem
(Almeida, 1998). No caso do nascimento de uma criança de pais crentes, são
empregados cuidados para que ela seja criada na ‘doutrina’ e siga uma série de
regras durante o período que comunga com tal religião. Essas regras referem-se a
alguns aspectos concernentes à própria corporalidade dos indivíduos, como o uso
de certas vestimentas (calças e camisas sociais para os homens e saias para as
mulheres) e cortes de cabelo (cabelo comprido e amarrado com rabo de cavalo para
as mulheres, e curto com a barba benfeita para os homens). São expressamente
proibidas certas atividades: participar de jogos e bailes, cometer adultério, dizer
palavrões e, principalmente, consumir bebidas alcoólicas. Com 12 anos a criança
decide se deseja continuar na igreja e receber o ‘batismo’.

Para os que não são nascidos nessa religião a ‘conversão’ pode ocorrer
após uma visitação à igreja motivada por diversas circunstâncias: problemas com o
uso de bebidas alcoólicas, doenças ou ainda levado por cônjuge ou familiar.
A aceitação como convertido ocorre durante um culto onde o indivíduo é conduzido
a rever as falhas cometidas em sua vida reinterpretando eventos passados sob o
crivo da ‘doutrina’ evangélica pentecostal. Idealmente, trata-se de assumir uma
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‘nova vida’ com o abandono de outras práticas e concepções, não necessariamente
indígenas, associadas ao mal (Almeida, 1998).

Um caso exemplar refere-se a um casal que costumava beber em casa
durante a noite assistindo à televisão. Segundo eles, compravam cerveja nos
mercados das cidades vizinhas e colocavam-na para gelar na sua residência. Era
normal que bebessem uma caixa de 12 latinhas em uma única ocasião. Ficavam
‘alegres’, mas nunca brigavam. Entretanto, em um determinado dia em que estavam
cumprindo esse rito íntimo, iniciaram uma discussão por um motivo não relatado,
fato que culminou com a separação do casal por alguns dias: ele dormindo na casa
da mãe, e ela com os três filhos na própria casa. Esta situação somente foi reparada
com um acordo entre as partes em que os dois concordaram que o evento havia
sido provocado pelos efeitos da bebida alcoólica. Resolveram manter-se sóbrios a
partir daí, e a esposa converteu-se à religião evangélica.

Almeida (1998) relata que a principal atividade dos crentes na TIX é o
‘culto’, um rito que acontece quase diariamente e é caracterizado por muita música,
pregações e orações a Deus. Os crentes, assim como os protestantes em geral,
abominam as imagens adoradas pela visão católica e centram sua confiança apenas
na ‘palavra’ embasada nos ensinamentos bíblicos. As únicas entidades que se
permitem são Deus e Jesus, quase sempre tratadas como sinônimos. Elas
manifestam-se através do Espírito Santo, cuja ‘presença’ é percebida pela alteração
das técnicas oratórias das autoridades religiosas principalmente durante as
pregações nos cultos.

Outra característica dos crentes é o proselitismo, tentando convencer os
que ainda não aceitaram a ‘palavra’. Buscam sempre ênfase na apresentação de
uma forma correta de vida e não deixam alternativas para salvação além da entrada
no grupo. Nesse sentido, “os ‘crentes’ buscam estabelecer uma comunidade
homestática, na qual o ethos individual associado à reprodução do grupo tenta
garantir o seu equilíbrio, construindo a imagem de prosperidade ao nível das relações
sociais” (Almeida, 1998: 144).

Na TIX os crentes representam uma das vozes mais eloquentes sobre
questões de saúde e moralidade. Frequentemente relatam problemas pessoais
mediados pelas bebidas alcoólicas, em que a única solução foi abstinência. Apesar
da prática do proselitismo se estender ao cotidiano, o culto é um momento
privilegiado de persuasão durante o qual são constantemente enfocadas a
oportunidade e a necessidade de firmar a aliança com Jesus. Os discursos ganham
ainda mais força através da intensificação da experiência, tanto individual quanto
coletiva nos espaços de culto. Os pastores pregam com veemência a substituição
da bebida alcoólica pela aceitação da palavra de Deus:
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Você que não consegue fazer nada em casa (...). Você que não tem vontade
de trabalhar... Você que tem a bebida todo o dia na sua vida (...). Vem para
igreja que aqui Deus vai te curar (...). Vem para igreja que Deus vai interceder
(...). Você vai ver que não precisa de bebida, você vai ver que não precisa de
álcool, você vai ver que não precisa de droga, porque Deus vai ser tua
droga, Deus vai ser tua bebida, Deus vai fazer coisas maravilhosas na
tua vida (...). Com Deus na tua vida você não vai precisar de nada disso.
Aceita a Jesus porque ele tem um plano para a tua vida (...). Aleluia, glórias
a Deus, aleluia. (pastor de uma igreja crente durante um culto)

Casos problemáticos envolvendo a bebida alcoólica são levantados
frequentemente pelos pastores, os quais sempre recaem na ênfase de experiências
liminares que serviram de estopim para a conversão de certos fiéis. A trajetória de
dois irmãos foi relatada exemplarmente por um pastor de uma igreja evangélica.
Segundo ele, em uma das corriqueiras ocasiões em que os jovens saíam para beber,
esbarraram em uma cerca de arame farpado. O incidente provocou a perfuração de
um dos olhos de um dos rapazes e a consequente convocação do pastor à residência
dos mesmos. Chegando lá o pastor encontrou um dos irmãos com muitas dores de
cabeça; o outro em prantos. Esse último pediu então para que o pastor os ajudasse,
afirmando que, se Deus curasse seu irmão, deixaria de beber e se tornaria um dos
seus fiéis. O pastor orou fortemente pelo jovem. Depois de alguns dias, o rapaz se
recuperou e os dois irmãos começaram a frequentar a igreja. Tornaram-se fervorosos
pregadores contra o consumo de álcool, com o testemunho de suas próprias histórias
de vida.

O pastor comentou que, meses depois da conversão, um deles havia se
‘desviado’ da doutrina e se afastado da religião por causa de mais problemas de
consumo de álcool. Num momento de descrença na palavra de Deus e embriaguez,
envolveu-se num desentendimento que resultou em briga com outro jovem da
localidade. O caso culminou no esfaqueamento deste último, o qual teve sérios
problemas de saúde decorrentes dos ferimentos. O pastor diagnosticou uma legião
de ‘sete espíritos malignos’ como fomentadora de tais atitudes. O desdobramento
do episódio resultou na ‘transferência’ do agressor e e na conversão do ferido à
religião dos crentes.

À luz da doutrina crente, o uso de bebidas alcoólicas remete a um distúrbio
em que a própria substância é o receptáculo dos agentes disruptivos: “a cachaça
possui 51 demônios nela”. Quando os crentes referem-se à bebida alcoólica, retratam
as possibilidades de enfraquecimento daqueles que bebem, processo chamado
‘perturbação’: uma apropriação da pessoa por espíritos que a consomem tanto
corporal como espiritualmente – uma vez que no pensamento dos crentes é muito
difícil delimitar um e outro no caso de afecção por alguma doença ou infortúnio.
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Da mesma maneira, o discurso dos crentes é em muitas vezes associado
aos ideais morais pleiteados pelas lideranças indígenas, uma vez que está
subentendido que os convertidos trazem menos problemas devido ao rigor da sua
conduta. Pode ser indicado pelas lideranças indígenas, durante os aconselhamentos,
que a pessoa se converta à religião crente como meio de conter alguma situação
problemática. A eficácia da combinação entre os vieses de atuação dos crentes e
das lideranças é cotidianamente enfatizada pela população.

O caso de um casal que se desentendeu é ilustrativo. Segundo o relato, o
motivo da discussão deveu-se ao fato de o marido estar ‘procurando’ outra mulher
dentro da área indígena. Passado algum tempo, ao ficar sabendo, a esposa foi tirar
satisfações na residência da suposta ‘amante’, o que motivou uma briga entre as
duas, a princípio somente no plano verbal. Alguns dias depois, a ‘amante’, que
segundo a esposa estava embriagada, voltou à casa da família para revidar as
agressões verbais. Nesse momento, o assunto já circulava pela vizinhança, chegando
também aos ouvidos de algumas lideranças indígenas. As lideranças chamaram
apenas as mulheres envolvidas na situação e promoveram uma audiência sobre o
caso. Posteriormente, os envolvidos foram chamados para aconselhamento
individual: primeiro a ‘amante’ e depois a esposa e o marido. A princípio, a atitude
das lideranças apaziguou os ânimos e fez com que a esposa e a amante começassem
a frequentar igrejas crentes.

Outras formas coletivas de autoatenção

Na TIX também existem outras práticas que não estão associadas a grupos
ou ideologias legitimadas. O grupo em si também demonstra estratégias particulares
para regular os casos imorais ou excessivos associados à utilização das bebidas
alcoólicas.

Como as situações de violência são relatadas como as mais problemáticas
envolvendo o consumo de tais substâncias, um episódio marcante diz respeito à
trajetória de um jovem indígena da localidade sobre o qual pesavam reclamações
de agressões e brigas por toda a comunidade. As lideranças indígenas já o haviam
solicitado para aconselhamento diversas vezes, mas ele persistiu envolvendo-se
em episódios de espancamento da esposa principalmente. As atitudes subsequentes
levaram-no à amarração ao tronco como prevenção, o que também passou a ser
frequente. Os atos de violência praticados pelo jovem culminaram com o ataque
feroz a outro indígena, o qual teve parte do nariz arrancada por uma mordida.
Como de praxe, mais uma vez o tronco foi utilizado imediatamente, contudo, alguns
dias depois do ocorrido ele foi encontrado morto na beira de uma das estradas que
corta a TIX.
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O caso continuava vivo nos relatos feitos pela população em geral e pelas
lideranças, muito embora não indicassem preocupações sérias em relação às
circunstâncias ou desdobramentos do falecimento. Algumas pessoas chegaram a
concordar que tinha sido melhor assim, pois “o homem incomodava muito após
suas farras”. Talvez a questão do exílio por transferência não tenha se aplicado ao
caso pelo fato de o homem não possuir familiares em outros lugares, como também
pode ser que a situação necessitasse uma atitude mais emergencial. A história não
teve repercussões sérias, como punição dos responsáveis pela morte, mas continua
a ser rememorada quando o assunto das bebidas alcoólicas é levantado.

Considerações finais

O campo da saúde coletiva brasileira é um setor preocupado com a
temática das bebidas alcoólicas e elabora um discurso bastante atual sobre atuação
profissional adequada aos contextos culturais diferenciados. Entretanto, na prática,
as atuações da Funasa em relação aos povos indígenas ainda esbarram na
dificuldade de conciliação das características particulares das populações com
problemáticas de ordem epidemiológica geral. Em última instância, o que está em
jogo nesses modelos de atenção é o constante questionamento da possibilidade de
compatibilidade entre os saberes biomédicos e os saberes indígenas, entre os
interesses da sociedade envolvente e os das sociedades indígenas, um
questionamento que emerge tanto na formulação e compreensão dos processos
contextualizados de saúde e doença, quanto nas práticas aplicadas na solução dos
eventuais problemas relacionados, neste caso, ao uso de bebidas alcoólicas.

A revisão das abordagens sobre a temática no Brasil (Landgon, 2001)12

reflete a inexistência de consenso sobre a natureza do fenômeno do uso de bebidas
alcoólicas pelas populações indígenas brasileiras bem como de efetivas atuações
programáticas. No contexto kaingang, isto é motivo para a elaboração de modos
particulares de percepção e atuação sobre a presença dessas substâncias na TIX e
as eventuais consequências a elas relacionadas. Num sentido analítico amplo, é
notável que estes mecanismos demonstram a alta complexidade e a admirável
criatividade nas formas locais de organização e autogestão desta população.

Para entender o que é problemático em relação ao uso de bebidas alcoólicas
na TIX, é preciso levar em conta a ideia de visibilidade. Se, por um lado, tais
substâncias são valorizadas nos eventos festivos, quando são comercializadas e
consumidas abertamente; por outro lado, beber sozinho e, principalmente,
demonstrar em público que se está alcoolizado em situações cotidianas é algo
altamente condenável. Do ponto de vista das trajetórias individuais, os que desejam
consumir bebidas alcoólicas no dia a dia são forçados a manterem-se em suas
casas ou em locais distantes dos circuitos centrais de circulação nas aldeias. Importa
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frisar que os problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas passam por
aspectos ligados a deteriorações que afetam a ordem da pessoa Kaingang. A
reprovação do uso de bebidas alcoólicas não está tão ligada à quantidade do que
se consome, mas à profanação de espaços considerados inapropriados ou da
associação do consumo a alguma forma local de violência.

A noção de ‘perturbação físico-moral’, proposta por Duarte (1994), ajuda
a escapar das interpretações biomédicas de funcionamento das patologias e da
ênfase sobre a categoria ‘doença’. Em contraponto, o autor propõe que a dimensão
de moralidade remete à noção de corpo em níveis amplos da construção de emoções
e noções de pessoa e à importância dos códigos e regras eminentemente
socioculturais. A centralidade da noção de pessoa nas sociedades indígenas
brasileiras (Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro, 1987) parte da sugestão de
Mauss (2003) a respeito da valorização da predominância da vida grupal sobre a
individual em algumas sociedades não ocidentais: a pessoa é uma instância
eminentemente relacional, constituída e mantida socialmente.

No contexto da TIX é necessário relembrar que nem todo tipo de utilização
de bebidas alcoólicas é condenado, mas, da mesma forma, é importante ressaltar
que os Kaingang da TIX possuem a categoria bêudo para se referirem aos que
cometem excessos. O bêudo, a quem são direcionadas acusações de perturbações
físico-morais, passa à condição de outsider, ou desviante (Becker, 2008) – aquele
que infringe as regras criadas por grupos e aplicadas particularmente. Essas regras
compartilhadas relacionam-se a preceitos normativos para comportamentos e
atitudes que fazem sentido nas circunscrições do grupo. Assim, a noção sociológica
de ‘controle social’ (Becker, 2008) ajuda a compreender as moralidades que se
impõem com base em expectativas de conduta e sanções predeterminadas no caso
de infrações. Práticas de autoatenção (Menéndez, 2009) são empregadas como
modos de enfrentamento das situações indesejadas, principalmente aquelas que
envolvem algum tipo de violência. Aqui afloram parâmetros ideológicos,
contraditórios ou não, que regulam as regras empregadas pelos Kaingang no controle
das bebidas alcoólicas e dos outsiders.

O reconhecimento local dos problemas relacionados ao uso de bebidas
alcoólicas só faz sentido se situado a partir de uma variedade de pontos de vista
reflexivos sobre a presença destas substâncias. Apesar de os próprios bêudos
estarem aptos a elencar dificuldades para efetivar o consumo, as questões que
mobilizam o grupo dizem respeito à manutenção local das moralidades. Na TIX,
algumas atuações não assumidas podem ser adotadas esporadicamente em casos
particulares, mas dois grupos que reivindicam legitimação da autoridade sobre o
assunto são mais significativos. Por um lado a ideologia ‘crente’, que atua como
uma das vozes mais severas contra a presença das bebidas alcoólicas na TIX e
serve como ponto de apoio na manutenção da moralidade centrada nos objetivos
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de abstinência para a consolidação de seguidores. Os momentos críticos de
trajetórias individuais figuram como brechas a serem utilizadas na ressignificação
das experiências daqueles que desejam aceitar a ‘palavra’ de Jesus – de forma
duradoura ou não. Por outro lado, as lideranças indígenas, que trazem no seu
discurso preocupações com as situações representativas dos indígenas como grupo,
o que é perceptível pela legitimidade na aplicação de procedimentos punitivos
próprios largamente utilizados sobre os que infringem as regras locais. O que passa
a estar em jogo é uma discussão sobre o estatuto das bebidas alcoólicas na
localidade. Se, para os crentes, elas são maléficas em sua essência e devem ser
evitadas; para as lideranças indígenas, elas são ambíguas: é necessário coibir as
atitudes indesejadas associadas ao seu consumo; mas, ao mesmo tempo, é necessário
valorizar as reivindicações da população acerca da sua oferta nos eventos festivos.

Este texto demonstra a dificuldade de se compreender a natureza dos
problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas. A intenção foi elaborar um
olhar diversificado sobre a temática em questão a partir da consideração da
multiplicidade de dimensões envolvidas no que chamamos aqui de alcoolização.
Não pretendemos, entretanto, esgotá-las na abordagem do contexto da TIX, até
porque isso é impossível. Esperamos ter, sim, contribuído com informações sobre
uma faceta da sociedade kaingang que emerge de tal discussão.

Notas

1 Este capítulo foi extraído da dissertação elaborada por Ari Ghiggi Junior orientada por Esther
Jean Langdon e Flávio Braune Wiik (Ghiggi Jr, 2010). A dissertação faz parte de projeto mais
amplo, intitulado Avaliação do modelo de atenção diferenciada aos povos indígenas: os casos
Kaingang (Santa Catarina) e Munduruku (Amazonas), apoiado pelo Edital MS/Funasa – MS/
Decit – Opas 2007, processo n. 550 217111057, com parecer favorável do Conselho Nacional
de Ética em Pesquisa n. 546/2008.

2 A Funasa incorpora o termo ‘alcoolismo’ na elaboração do seu discurso sobre a problemática, o
que pode ser observado no projeto Vigisus II, subcomponente II, relacionado à saúde mental de
povos indígenas (Brasil, 2005).

3 Ver também a Apresentação desta coletânea.

4 Ver também capítulos 4 e 8 deste livro.

5 Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em abril de 2013.

6 Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em abril de 2013.

7 Esse croqui representa a distribuição das aldeias, especialmente a Pinhalzinho e a Sede, em
relação aos municípios de referência microrregional e aos rios Xapecó e Xapecozinho.
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8 O termo ‘tradição’ foi usado em alguns trabalhos antropológicos feitos na TIX, como em Oliveira
(1996), e refere-se ao conjunto de representações e práticas ligadas ao ‘tempo dos antigos’ ou
‘do mato’: o ritual do kiki, os aspectos cosmológicos e de organização social dualista kaingang e
os especialistas locais em cura, como xamãs (kuiãs), curandeiros e remedistas.

9 Conforme algumas lideranças religiosas evangélicas, os crentes correspondem a 70% da
população da aldeia Sede.

10 Disponível em: <www.abant.org.br/?code=3.1>. Acesso em: abr. 2013.

11 A lei federal n. 6.001, de dezembro de 1973, dispõe sobre o estatuto do índio. No título IV, das
Normas Penais, capítulo II, Dos Crimes Contra os Índios, o artigo 58 enumera o que constitui
crimes contra os índios e a cultura indígena. O item III desse artigo, mais especificamente, prevê
pena de seis meses a dois anos para quem “propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a
disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não integrados”. Os
posicionamentos sobre a validade desta lei são altamente controversos, uma vez que a Constituição
Federal Brasileira de 1988 deveria tê-la superado. Na prática, como observado na TIX, ela
representa uma ferramenta de controle à disposição de juristas locais, que a utilizam em
momentos em que a ‘proibição’ da distribuição de bebidas alcoólicas é estratégica para controle
da própria população indígena.

12 Ver também capítulo 1 deste livro.
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