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Apresentação

Nos últimos anos, vem ocorrendo no Brasil a proliferação de estudos que
enfocam, de um modo ou de outro, a saúde dos povos indígenas. Utilizando os
termos de pesquisa indigenous health Brazil, na plataforma Medline
(<www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>), encontram-se 58 artigos publicados no
período de 2007 a 2011 que abordam essa temática. Uma breve análise de tal
acervo, tomado como proxy da produção científica sobre a questão em pauta, pode
servir de parâmetro para se conhecer, mesmo que de forma aproximada, a agenda
de pesquisa sobre a área.

Considerando o objeto central dos artigos, observa-se que 15 (25,9%)
tratam de aspectos relacionados a doenças infectoparasitárias e 8 (13,8%), à nutrição/
alimentação. Sobre saúde bucal, demografia, políticas públicas de saúde e doenças
crônico-degenerativas, constata-se um número igual de textos, 6 (10,3%).

A expressiva proporção de artigos relacionados a doenças infecciosas e
demografia não causa nenhuma surpresa. Coimbra Jr. e Santos (2000) assinalam
que esses temas, há muito, caracterizam a agenda nacional de pesquisa sobre a
saúde dos povos indígenas brasileiros. Por sua vez, observa-se o interesse crescente
de pesquisadores por questões relacionadas às mudanças nos modos de vida das
sociedades indígenas, bem como aos impactos e especificidades dos processos de
transição epidemiológica e nutricional. Isso pode explicar a maior atenção
direcionada às doenças crônico-degenerativas, à nutrição/alimentação e até mesmo
à saúde bucal. A quantidade de artigos sobre políticas de saúde indígena parece
representar os esforços em analisar os percalços da implantação da Política Nacional
de Saúde dos Povos Indígenas, promulgada em 2002 (Brasil, 2002).

Considerando o âmbito dessa publicação, verifica-se que apenas um artigo
(1,7%) focaliza o uso de álcool por povos indígenas brasileiros. Entretanto, é maior
o número de textos acerca de concepções e práticas nativas sobre o processo saúde-
doença (4; 6,9%), uso de medicamentos (2; 3,4%) e saúde mental (2; 3,4%).1

Cabe ainda ressaltar que, na citada Política Nacional de Saúde dos Povos
Indígenas (Brasil, 2002), o alcoolismo e sua relação com a violência aparecem entre
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as sete situações especiais a serem prioritariamente enfrentadas, dada sua
complexidade e relevância sanitária. Ademais o objetivo geral da área de
Intervenção em saúde mental, do componente II, do projeto Vigisus2 era:

Desenvolver estratégias de intervenção e avaliação para o enfrentamento do

problema do alcoolismo e suicídio nas populações indígenas com vistas a

subsidiar a formulação de uma política de saúde mental para o subsistema de

saúde indígena. (Brasil, 2005: 70, grifo meu)

Note-se que doze projetos de intervenção e/ou de pesquisa sobre uso de
bebidas alcoólicas foram selecionados para financiamento total ou parcial com
recursos do Vigisus II, durante o período de 2005-2008. Por fim, também é
importante frisar que o alcoolismo foi considerado uma das ‘situações especiais de
enfrentamento’ da Política de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações
Indígenas (Brasil, 2007).

Assim, reconhece-se, de um lado, que o alcoolismo é um importante
problema de saúde pública entre os povos indígenas brasileiros; de outro, comprova-
se a pequena produção acadêmica sobre o uso do álcool e dos problemas a ele
relacionados. Tais aspectos não só justificam a publicação desta coletânea, mas
também levam a investigar as razões do descompasso.

Um possível caminho explicativo seria atentar para o fato de que a
investigação do uso de álcool por indígenas é um grande desafio teórico e
metodológico (Oyacer & Ñanco, 1998; Kunitz & Levy, 1994), visto que se trata de
um tema, ao mesmo tempo, estigmatizador e complexo. Demanda, por isso, um
refinamento conceitual que permita tanto superar os preconceitos do senso comum,
quanto promover um diálogo entre diferentes campos disciplinares. Ou seja, uma
interlocução entre saberes necessários para compreender as múltiplas facetas do
consumo de bebidas alcoólicas entre grupos culturalmente diferenciados.

Apenas para exemplificar essa dificuldade teórico-conceitual faço uma
breve digressão a respeito de uma experiência vivida por mim há mais ou menos
oito anos, quando estive em Brasília para participar de uma discussão sobre a
questão do uso de bebidas alcoólicas entre os povos indígenas brasileiros.

Recordo-me que as falas daqueles que me antecederam pareciam
interessantes, embora, confesso, pouco compreensíveis para mim. Abordavam
questões culturais, como organização do trabalho, festas, parentesco etc. E, para
meu espanto, alguns palestrantes terminavam afirmando que o ‘alcoolismo’ naquele
povo indígena específico poderia ser compreendido com base naqueles pontos
apresentados. Eu pensava: ‘alcoolismo’? Falaram de ‘alcoolismo’? Que critérios
diagnósticos estavam usando?



19

Sendo médico psiquiatra, com alguma experiência em atender pacientes
procedentes de áreas indígenas em um manicômio em Manaus, e tendo no currículo
uma (única) ida de quinze dias ao campo, como parte da primeira etapa de minha
dissertação de mestrado, que iria abordar a questão do uso do álcool em povos
indígenas do Alto Rio Negro, julgava-me uma autoridade no assunto. Como eu
havia sido convidado, pressupus que seria para abordar adequadamente os conceitos
de ‘alcoolismo’ (que de fato entendia como a categoria biomédica dependência do
álcool, o que não é verdadeiro, como pretendo evidenciar a seguir).

Em minha apresentação, em tom quase professoral, tratei de apresentar
critérios biomédicos (que julgava como corretos e únicos, obviamente), tentando
esclarecer que não se podia chamar determinados modos de beber de ‘alcoolismo’
sem levar em consideração certos critérios.

O fato é que, com toda a gentileza possível nesses momentos de embate
conceitual, os demais presentes demonstraram a ideia de reducionismo biomédico,
tomando-me como exemplo prototípico. De fato não me lembro se disse, ou se
apenas pensei, que se eu era reducionista (um insulto para um psiquiatra que é
representado como o especialista ‘mais mente aberta’ da área médica), eles não
tinham critérios para abordar o uso de álcool.

No caso da experiência mencionada, profissionais de diferentes campos do
saber comunicavam-se usando uma mesma expressão – ‘alcoolismo’ (a mesma que
por sinal consta nos documentos do Ministério da Saúde anteriormente citados) –
que por sua vez é carregada de representações negativas, pejorativas e até mesmo
acusatórias (Neves, 2004). Analisando a questão do uso de bebidas alcoólicas com
base nos pressupostos de suas próprias disciplinas e usando uma mesma palavra
para se referir a aspectos diversos, criou-se uma barreira de comunicação quase
intransponível.

Vimos propondo, já há algum tempo, que um primeiro passo para qualificar
as pesquisas, os diálogos interdisciplinares e as intervenções nesta área seria deixar
de usar a expressão ‘alcoolismo’ (Souza & Garnelo, 2006).3 De fato, tal proposição
não é nova, visto que esta categoria tem sua própria historicidade no campo
biomédico que a cunhou. Teve sua proposição inicial, suas transformações, seu
apogeu e sua entrada em desuso, conforme pode ser observado na leitura crítica
da história da categoria no cenário biomédico feita por Bertolote (1997).

O termo alcoolismo foi cunhado por Magnus Huss em 1849 e deveria ser
entendido como um quadro de intoxicação crônica pelo álcool. Sua descrição
baseava-se exclusivamente nas consequências do uso do álcool nos diferentes órgãos
e sistemas do indivíduo. Em 1931, o Royal College of Physicians, de Londres,
promoveu uma inovação ao incluir o alcoolismo no grupo das doenças mentais,
deixando de classificá-lo como uma doença geral ou constitucional. Tal opção passa
a ser aceita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 1948. Em
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1977, a OMS deixa de usar o termo e surge oficialmente a categoria ‘dependência
do álcool’. Os atuais códigos de classificação dos transtornos mentais abandonaram
‘alcoolismo’, tanto pela imprecisão conceitual quanto pelo preconceito associado à
expressão, tornando-a uma categoria de reduzido valor heurístico.

A despeito desse fato, nota-se ainda, pelo menos no cenário nacional, o
emprego recorrente do termo alcoolismo por pesquisadores que investigam
o consumo do álcool por povos indígenas.4 Pesquisadores oriundos das ciências
sociais, em particular, atribuem ao termo outros significados, ou partem dele para
tecer críticas ao já comentado e experienciado reducionismo biomédico. Por sua
vez, os pesquisadores da área da saúde tendem a considerar alcoolismo
simplesmente como sinônimo de dependência do álcool.

No entanto, tão somente abandonar o termo alcoolismo não resolve o
impasse, na medida em que se pode passar a utilizar uma miríade de termos
correlatos menos estigmatizantes, sem que necessariamente se amplie o valor
analítico dessas categorias. Soluciona-se apenas o problema no nível do
‘politicamente correto’, mas não do enfoque teórico-metodológico.

 Assim, apresenta-se, a seguir, um conjunto de categorias (dependência
do álcool, problemas relacionados ao uso de álcool e alcoolização) e suas articulações
(Figura 1), no sentido de contribuir para o refinamento conceitual anteriormente
apontado como necessário.

Ademais, ao adentrar nesta seara, será explicado ao leitor o título deste
livro, que, mais do que um enunciado elegante ou chamativo, pretende conter em
si os princípios norteadores que conferem unidade, apesar de construída a posteriori,
à diversidade dos textos aqui reunidos. Com isso, busca-se indicar as dimensões
do beber que são de fato abordadas pelos autores, o que, em última análise, é o
propósito principal desta apresentação.

Figura 1 – Proposta de um modelo para interação dos conceitos de alcoolização,
problemas relacionadas ao uso de álcool e dependência do álcool

Fonte: Souza & Garnelo, 2006: 287.
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A primeira categoria, ‘dependência do álcool’, é a mais restrita e
potencialmente útil em estudos de corte biomédico, sejam clínicos ou epidemiológicos.
Diz-se que há ‘dependência’ quando é possível identificar, em um indivíduo que
consome bebidas alcoólicas, um padrão de ingesta que pode ser associado a indícios
de dependência química (tolerância e sintomas de abstinência); descontrole em
relação ao uso da substância; problemas de ordem física, psíquica e/ou social
decorrentes da utilização de bebida (OMS, 1993; APA, 1995). Evidências genéticas e
bioquímicas de diversos matizes (Schuckit, 1984; Amit & Smith, 1985) e a extensa
adoção dos princípios dos grupos de Alcoólicos Anônimos ancoram, de certa forma, a
aceitação desta categoria biomédica. Porém, tendo pretensões universais e não levando
em consideração especificidades socioculturais associadas ao consumo de álcool, a
aplicabilidade desta categoria torna-se limitada em certos contextos indígenas (Kunitz
& Levy, 1994; Souza & Garnelo, 2006; Souza & Garnelo, 2007).

Note-se que os textos que compõem este livro, embasados em pressupostos
teórico-metodológicos das ciências sociais, não adotam, explícita ou implicitamente,
a categoria dependência do álcool. O leitor não encontrará pesquisas sobre
prevalência de dependência do álcool, fatores de risco ou de enfoque clínico, seja
médico ou psicológico. O foco dos capítulos não está no indivíduo, mas nos grupos
sociais. Pretende-se, aqui, ressaltar, explorar e compreender as especificidades
dos diferentes modos de beber de diferentes povos indígenas e não minorá-las,
subsumindo-as em categorias supostamente totalizadoras.

A compreensão de que existem diversos aspectos relacionados ao consumo
de bebida que extrapolam o cenário biomédico de dependência está associada ao
avanço da aplicação das ciências sociais na área da saúde (Bertolote, 1997). Nessa
colaboração, vem se construindo o conceito de ‘problemas relacionados ao uso de
álcool’, que pode ser caracterizado como o conjunto dos efeitos – percebidos e
vivenciados como adversos – associados ao uso do álcool, independentemente do
fato de o padrão de ingesta configurar um quadro de dependência.

É fundamental entender que, com essa categoria, busca-se uma
aproximação com categorias nativas (êmicas) para determinar quando o consumo
de bebidas alcoólicas torna-se, sobretudo socialmente, um problema de fato. Dessa
forma, o campo de investigação sobre o uso de álcool, dada a sua própria natureza,
é aberto e polimorfo, visto que a fronteira que separa um beber normal de um
problemático está estreitamente relacionada às dimensões socioculturais e históricas
do beber (Edwards, Marshall & Cook, 1999). Neste livro, os autores que abordam
os efeitos adversos do uso de bebidas alcoólicas se alinham implicitamente à
categoria ‘problemas relacionados ao uso de álcool’, sobretudo porque buscaram
se aproximar das categorias nativas de quando o beber se torna um problema.

Já o conceito de ‘alcoolização’, ou ‘processo de alcoolização’, é mais amplo.
Engloba, de certa forma, os conceitos anteriores, contrapondo-se às tendências de
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centralizar as pesquisas em aspectos considerados problemáticos, sem investigar
o papel do consumo de álcool em um dado contexto cultural. Menéndez, autor
citado diversas vezes nos textos desta coletânea, propõe a categoria ‘processo de
alcoolização’, entendida como

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 a todos e que evita considerar o

problema em termos de saúde e/ou enfermidade mental. (Menéndez, 1982: 63)

O conceito de alcoolização traz, de forma clara, a necessidade de
contextualizar a prática de consumo de álcool na cultura e na história, e não apenas
o uso problemático, buscando, em última instância, apreender o significado cultural
atribuído ao consumo de bebidas alcoólicas e às motivações para beber, às situações
de consumo e aos circuitos de embebedamento. O conceito de alcoolização e/ou os
pressupostos a ele relacionados são ativamente recrutados, de modo explícito ou
não, pelos diferentes autores, para subsidiar a compreensão dos modos de beber
dos povos indígenas brasileiros, em uma perspectiva que se baseia tanto na
organização social desses povos, quanto em sua história de contato com a sociedade
nacional.

Fica, assim, evidenciado o posicionamento teórico que perpassa os textos
desta coletânea e justificado o seu título: Processos de Alcoolização Indígena no
Brasil. A expressão encontra-se no plural para destacar o entendimento de que
existe uma diversidade de contextos nos quais os povos indígenas fazem uso de
álcool, e que cada um deles tem suas especificidades. Conceber que um país
caracterizado pela diversidade étnica indígena, com diversas experiências de contato
e com distintos modos de interação com a sociedade nacional, possa ter um único
processo de alcoolização seria incoerente com o próprio conceito adotado.

Para completar a apresentação, é preciso atentar para o subtítulo da obra:
perspectivas plurais. O intento central desta publicação era fazer que o trabalho, de
algum modo, se aproximasse da diversidade de contextos indígenas brasileiros, das
diferentes estratégias teórico-metodológicas possíveis de serem utilizadas e
das diferentes facetas da temática.

Para isso, os capítulos abordam contextos bastante distintos, tais como
os indígenas do Alto Rio Negro e os da região do Uaçá, ambos localizados na região
Amazônica; os Bororo do Centro-Oeste; os Pankararu do Nordeste; os Maxakali de
Minas Gerais e os Guarani de Angra dos Reis, da região Sudeste; e os Kaingang e
Mbyá-Guarani, do sul do país. Por sua vez, os autores provêm de diferentes campos
disciplinares, de modo que há historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos
(clínicos, sanitaristas e psicanalistas), médicos (psiquiatras e sanitaristas),
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educadores, teólogos, entre outros, evidenciando o caráter multidimensional do
objeto em análise.

Por fim, os textos foram selecionados de modo a abarcar uma pluralidade
de questões, consideradas relevantes, relacionadas ao uso de álcool por povos
indígenas. Tais questões serviram de base também para a ordenação dos capítulos.

O primeiro capítulo, de Esther Jean Lagdon, tem um caráter introdutório.
Apresenta uma extensa revisão da literatura internacional e nacional sobre a questão
do uso de bebidas alcoólicas, buscando, sobretudo, evidenciar a perspectiva
antropológica sobre a questão.

Os capítulos 2 e 3, de um modo bastante livre, podem ser denominados
‘históricos’. O segundo, escrito por João Azevedo Fernandes, procura demonstrar
que um caminho interessante e pouco explorado para se compreender a história
de contato é a investigação das transformações na ‘experiência etílica’ nas
sociedades ameríndias. O terceiro capítulo, de Manuel Ignacio Quiles, descreve
uma investigação sobre o papel do álcool no processo histórico de contato dos
Bororo e as consequências desses fatos na sua ‘personalidade’, buscando, em uma
perspectiva ‘etnopsicológica’, compreender a forma contemporânea de uso de
bebidas alcoólicas pelos indígenas desse grupo.

O capítulo 4 – de Maximiliano Loiola Ponte de Souza e Luiza Garnelo – e
o capítulo 5 – de Maximiliano Loiola Ponte de Souza, Suelly Ferreira Deslandes
e Luiza Garnelo – apresentam descrições e análises sobre o processo de alcoolização
entre povos indígenas da região do Alto Rio Negro; o segundo com um enfoque
específico sobre os jovens.

No capítulo 6, Laércio Fidelis Dias apresenta uma etnografia que aborda
os aspectos sociais e simbólicos do consumo de bebidas alcoólicas entre os povos
indígenas do Uaçá. Saindo do contexto amazônico e adentrado no cenário
nordestino, Moab Duarte Acioli, no capítulo 7, faz um estudo sobre os Pankararu,
visando a compreender os diferentes sentidos atribuídos por esse povo indígena ao
uso de bebidas alcoólicas. No capítulo 8, João Luiz Pena explora como as bebidas ‘de
alto teor alcoólico’, introduzidas pelos não indígenas nas guerras de conquista, foram
simbolicamente incorporadas pelos Maxakali em suas próprias estruturas culturais.

Os quatro textos seguintes têm em comum o fato de abordarem, mesmo
que de modos diversos, diferentes ‘estratégias de enfrentamento’ dos problemas
relacionados ao uso de álcool por povos indígenas. No capítulo 9, Ari Ghiggi Junior
e Esther Jean Langdon fazem uma ponte com os três capítulos anteriores, ao
apresentar uma etnografia sobre os significados Kaingang a respeito do uso
problemático de álcool e das estratégias por eles utilizadas para lidar com esse
comportamento desviante, as chamadas ‘práticas de autoatenção’. No capítulo 10,
de Maximiliano Loiola Ponte de Souza, mostram-se as diferenças entre as ações de
prevenção de doenças e as de promoção da saúde, tendo como fio condutor a
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questão do uso de álcool por povos indígenas, evidenciando as dificuldades de
transposição direta de estratégias utilizadas em outras realidades para esse contexto.
A seguir, no capítulo 11, de Luciane Ouriques Ferreira, tem-se a descrição e a
análise crítica de iniciativas locais indígenas para lidar com os problemas
relacionados ao uso de álcool, conduzidas por conhecedores tradicionais das práticas
de cura e cuidado mbyá-guarani. No capítulo 12, Maria de Betania Garcia Chaves,
Andrey Moreira Cardoso e Salette Maria Barros Ferreira descrevem uma experiência
de atuação dos serviços públicos de saúde na abordagem, diferenciada e
culturalmente sensível, dos problemas relacionados ao uso de álcool entre os Guarani
de Angra dos Reis.

Por fim, demarcando e ratificando a importância do protagonismo indígena
no enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas, o
capítulo 13, do educador e padre salesiano Justino Sarmento Rezende, indígena
Tuyuca, apresenta uma reflexão baseada em suas experiências pessoais a respeito
dos problemas relacionados ao uso de álcool no contexto escolar indígena atual.

Para encerrar esta apresentação, gostaria de agradecer aos autores dos
capítulos por sua dedicação, aos editores dos periódicos ou pessoas em cargos
correlatos que permitiram a republicação dos textos não inéditos e à Editora Fiocruz
pela confiança em mim depositada para organizar esta coletânea. Expresso, ainda, a
minha expectativa de que este livro facilite o diálogo interdisciplinar e possa vir a
fornecer subsídios para ações intersetoriais, concebidas de forma dialógica, para
enfrentar os problemas relacionados ao uso de álcool que em alguns contextos
indígenas constituem importantes problemas sociais e de saúde pública.

O organizador

Notas

1 Ao se realizar busca semelhante, na base de dados SciELO (<www.scielo.br>), considerando o
mesmo intervalo de tempo e utilizando os termos ‘saúde indígena’, encontram-se 64 artigos. As
principais temáticas abordadas foram: demografia (14; 21,9%), doenças infectoparasitárias
(11; 17,2%), políticas públicas de saúde (11; 17,2%), nutrição/alimentação (9; 14,1%), concepções
nativas sobre o processo saúde-doença (5; 7,8%), saúde bucal (4; 6,3%) e saneamento
(3; 4,7%). Apenas dois (3,1%) trataram da temática do uso de álcool entre os povos indígenas.
Em síntese, não há diferenças substantivas em relação aos números encontrados no Medline.

2 Esse projeto visava a promover a modernização do sistema nacional de vigilância em saúde.

3 A argumentação que segue é amplamente apoiada nesse texto.

4 Ilustra esse ponto de vista o título de um evento realizado em 2001: “Seminário sobre alcoolismo
e DST/Aids entre os povos indígenas”. Os anais do evento (<www.fef.br/biblioteca/arquivos/
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data/57seminario_alcoolismo.pdf>) constituem o primeiro conjunto de textos a abordar, de
forma sistemática, a questão do uso de álcool entre povos indígenas brasileiros. Aos autores dos
textos, aos idealizadores e organizadores do seminário, rende-se aqui a devida homenagem e
reconhece-se a sua primogenitura.
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