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'Mansidão de Fogo': aspectos etnopsicológicos do
comportamento alcoólico entre os Bororo1

A preocupação com a saúde indígena é cada vez maior nos círculos
acadêmicos e nos órgãos de Estado, e os estudos que envolvem os problemas de
saúde pública e de saúde mental em etnias específicas – reflexo de uma realidade
gritante que não pode mais ser ignorada – apesar de poucos, são promissores.

O problema da difusão do álcool entre os índios Bororo de Mato Grosso é
tão sério que chama atenção a falta da sua menção em quase todas as análises
antropológicas e levantamentos etnográficos desse povo tão estudado. Parece uma
conspiração de silêncio diante de uma realidade que todo o mundo conhece, instigada
talvez pelo purismo das abordagens tradicionais, ou pela falta de instrumentos
teóricos adequados ao estudo de um produto da adaptação nas relações interétnicas
que não é muito agradável à consciência dos setores ideologicamente dominantes
nos campos político e científico.

Além de bem conhecido popularmente (constituindo um traço de uma
identidade estigmatizada, a de ‘beberrões’), o problema é muito antigo, remontando
aos primeiros contatos entre essa nação e os conquistadores. Famosos viajantes
europeus dos sertões brasileiros no século XIX, como Hércules Florence (1977), já
nos idos de 1820, faziam descrições e relatórios pictográficos de inúmeras cenas
onde intervêm Bororo bêbados.

É um pressuposto amplamente aceito entre os investigadores do alcoolismo
entre indígenas, seja da América do Norte ou do Sul (Waddell & Everett, 1980;
Simonian, 1997), que o álcool destilado foi usado pelos conquistadores como uma
arma de dominação e de extermínio. Isso foi feito em Mato Grosso, de forma
intencional, por bandeirantes primeiro e, depois, por militares e fazendeiros. E, de
forma não intencional, pela própria difusão econômica da cana-de-açúcar que
implicava a instalação de alambiques e o comércio de aguardentes para a população
geral. “Antigamente o branco matava o índio a tiro, hoje mata com garrafas de pinga”.2

Mas por que alguns povos indígenas aceitaram seu consumo
imediatamente e outros não? Por que se difundiu largamente o consumo de álcool
entre os Bororo e não, da mesma forma, entre etnias vizinhas geograficamente? Por
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que esse elemento incorporou-se à cultura acompanhando as transformações
culturais, na dinâmica social e na personalidade bororo? Por que o mesmo fato não
ocorreu com outras etnias do Mato Grosso, que também consomem bebidas
alcoólicas?

Para se buscar responder a perguntas desse tipo, é necessário primeiro
uma investigação a respeito da história do contato interétnico, do papel do álcool
no processo de ‘pacificação’ dessa determinada sociedade e, principalmente, da
ressonância, da reação subjetiva coletiva, da significação que tais fatos adquiriram
na personalidade do povo bororo.

Considerações etnográficas sobre os Bororo

Os Bororo foram outrora uma nação poderosa, cujo território abrangia os
limites naturais dos rios Paraguai ao oeste, Araguaia ao leste, das Mortes ao norte
e Taquari-Coxim ao sul, ocupando toda a faixa sul do atual estado de Mato Grosso.
Nesse local têm-se hoje as maiores cidades do estado: Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres
e Barra das Garças. Aos Bororo restaram pequenas parcelas da área de ocupação
ancestral. Isso nos diz duas coisas importantes: Primeira, esses índios (junto com
outros, certamente) estavam no meio da rota dos bandeirantes na ocupação do
centro-oeste, o famoso ‘caminho das monções’. Segunda, esse povo forma uma das
bases étnicas da atual população mato-grossense, resultado de relações interétnicas
estabelecidas, sucessivamente, por meio da escravidão, do trabalho assalariado e
dos casamentos com os agentes do colonialismo.

 À época da pesquisa, os Bororo distruibuíam-se em oito aldeias de não
mais de cem habitantes cada. Cinco delas se localizavam ao longo da bacia do rio
São Lourenço, sendo tuteladas apenas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), e
três na bacia do rio das Garças, onde atuavam também missionários salesianos.

Apesar de terem sido forçados a sedentarizar-se, conservam ainda
características nômades, apresentando uma população flutuante em ocasião de
cerimônias, como por exemplo, funerais, falta de víveres por escassez sazonal e,
especialmente, como resultado de conflitos territoriais interétnicos e mesmo
desavenças familiares.

Os Bororo são tradicionalmente caçadores, pescadores e coletores, tendo
uma agricultura rudimentar de poucas espécies. Vivem da comercialização de peixe,
artesanato, prestação de serviços e, sobretudo, de aposentadorias rurais. Falam
uma língua classificada tradicionalmente como pertencente ao tronco macro-jê.
Entretanto, a juventude das áreas salesianas prefere o português. Suas aldeias
são, via de regra, circulares, com as unidades residenciais dispostas em torno de
uma grande casa central, a ‘casa dos homens’. Eles estão organizados em metades
matrilineares e exogâmicas, com quatro clãs cada qual. Cada clã é ‘proprietário’ de
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certas plantas, animais, cores, cantos, danças, nomes, tradições, habilidades,
segredos, utensílios, pinturas corporais e enfeites especiais; propriedade essa que
proporciona um sentimento de individualidade tanto às pessoas quanto às unidades
sociais referidas.

A instituição bororo por excelência é o funeral. Talvez não haja povo no
mundo que ‘saiba cuidar melhor dos mortos’, executando longos e complexos rituais
que duram, ainda hoje, até três meses, e que reordenam todo o universo de
sociabilidade desse povo e a sua vida cotidiana. No funeral, manifestam-se todas
as tradições, a vida espiritual, artística, social, emocional e material. Sua produção
é considerada como ‘trabalho’ do mais alto grau: produção de enfeites, danças,
cantos, representações, lamentos, zunidores secretos, competições, refeições, e o
longo processamento do cadáver até obter ossos limpos e enfeitados com penas
coloridas para o enterro secundário.

Outrora, era durante os rituais e na comunicação com as almas (aróes)
que os Bororo fumavam e bebiam muito, diversos tipos de bebidas tradicionais,
tanto por seu valor simbólico como para poder resistir a longos e extenuantes
esforços físicos despendidos. Tradicionalmente produziam o iwóro, bebida
fermentada à base de palmito de acuri, que requer vários dias para se obter em
quantidades consideráveis. Hoje consomem abundantemente água com açúcar,
refrigerantes e bebidas alcoólicas industrializadas e também apresentam o hábito
compulsivo de fumar.

Os comportamentos alcoolistas

O gosto e o costume de consumir bebidas alcoólicas é generalizado entre
os Bororo. Homens e mulheres, velhos e jovens, ou já beberam em alguma época
ou são manifestamente dependentes. Apenas uma minoria se abstém com muito
esforço, dado o meio ambiente tentador, mas depois de um tempo variável, as
recaídas são quase certas.

Todos os observadores consultados concordam em afirmar que o hábito
de beber álcool entre os Bororo não segue os mesmos padrões da população geral,
não indígena. Esses índios bebem de forma intermitente. Até mesmo os mais crônicos
passam períodos (até longos) sem beber, fato que dispararia uma ‘síndrome de
abstinência’, com sintomas de sofrimento agudo, nos alcoolistas não índios, dada
a dependência física que neles se configura.

A explicação dessa diferença no padrão de dependência física, além de
fatores genéticos e metabólico-enzimáticos que não foram pesquisados ainda entre
os Bororo está, a nosso ver, em uma razão prática. Eles nunca tiveram acesso à
bebida destilada de maneira contínua e permanente, basicamente por motivo
econômico e pela distância dos locais de fornecimento. Está aí outra diferença dos
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comportamentos entre as aldeias: nas mais afastadas das cidades, o consumo é
mais circunscrito à situação. Por exemplo, no meio do Pantanal,

Bororo bebe álcool só quando o barco sobe, aí então uma semana de
bebedeira. Bororo não chega a ser crônico, nem a ter síndrome
de abstinência, Bororo bebe só quando tem oportunidade, e eles bebem
enquanto não acabar, igual fazem com a comida, eles não guardam... O
índio na cidade bebe sempre porque tem fornecimento. (Mara Rúbia Enoré)3

Se as condutas alcoólicas dos Bororo têm algum padrão, este aproxima-
se do que tradicionalmente em psiquiatria denomina-se ‘dipsomania’, ou
‘alcoolismo explosivo’. Vejamos:

Condutas alcoólicas paroxísticas e intermitentes, periódicas, raramente

regulares, precedidas de sinais premonitórios como lassidão, tristeza, desgosto

de viver, insônia, inapetência, excitação sexual etc. Trata-se de uma necessidade

imperiosa, absoluta, irresistível, que afugenta da consciência qualquer outra

representação. Após o primeiro copo o doente é incapaz de se deter, bebe sem

freio até a embriaguez amnésica. Com frequência, o acesso acompanha-se de

comportamentos totalmente em contraste com sua personalidade normal: fugas,

pensamentos e ações criminais, comportamento sexual anormal, e inclusive

suicídio. Existe uma perda completa de controle. Habitualmente o doente é

encontrado depois totalmente obnubilado, em qualquer canto. Então

experimenta remorso, desgosto e, depois da saída da confusão e do torpor,

apresenta um estado de matiz melancólico mais ou menos acentuado. (Ey,

Bernard & Brisset, 1974: 365-366, tradução livre)

Os Bororo bebem habitualmente álcool de farmácia ou de carro, no começo
temperado meio a meio com açúcar e limão, mais tarde é bebido puro ‘até cair’.
Geralmente a aldeia inteira acompanha todas as fases da bebedeira: “primeiro,
euforia e gritos rituais; depois, choro ou brigas violentas; e, finalmente, cair
anestesiado por horas” (Bordignon, 1996: 3).

Outro padrão que emerge da observação é a ingestão sempre socializada,
grupal e, decorrente disso, o fenômeno da pressão grupal para beber, grande
reforçador do alcoolismo coletivo. Tal fato foi observado por outros autores.

O comprador de bebida alcoólica, geralmente já um pouco tomado faz questão

de chamar os companheiros mais próximos para beber juntos. Se alguém recusar,

ele insiste até outro tomar um gole que depois puxa vários outros. Culturalmente

falando, para o Bororo recusar um presente é uma afronta muito grande, e tem

anciãos estimados por todos, os mesmos que denunciam publicamente os

abusos das bebidas alcoólicas, que não sabem dizer não a qualquer oferta de

bebida. (Bordignon, 1996: 2)
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Poderíamos afirmar, sem temor de erro, que o consumo de álcool entre os
Bororo atingiu o status de verdadeira instituição cultural, com iniciação dos jovens
por parte dos mais velhos, e com brincadeiras entre as crianças imitando os adultos,
quesitos necessários para a socialização de qualquer nova instituição (Berger &
Luckmann, 1974).

Mais outro aspecto importante desse ‘alcoolismo explosivo’ relaciona-se
à tensão que se gera nos espectadores que não participam diretamente da bebedeira.
Isso porque o consumo de álcool entre os Bororo de forma usual se associa a súbitas
‘viradas de mesa’ e condutas ‘escandalosas’ em público, sobretudo em cerimônias
oficiais.

A situação chegou a tal ponto que os Bororo passaram a não ser mais
convidados para atos oficiais por temor a esse tipo de cena. Uma intenção implícita
de assustar, provocar, e mesmo de desconcertar (pelo menos nas relações
interétnicas), se depreende desses episódios, e suas implicações serão
desenvolvidas mais adiante.

História: aspectos gerais

Há uma discussão, entre os historiadores mato-grossenses, sobre a índole
original dos Bororo ser ou não guerreira. Se há uma dúvida, é porque há margem
para representá-los como pacíficos, coisa que não cabe aos outros povos que se
enfrentaram com os conquistadores do Centro-Oeste, como os Guaicuru, os Paiaguá
e os Kaiapó. Achamos produtiva essa discussão, porque diz respeito às nossas
hipóteses sobre o processo de adaptação e sua relação com o álcool, o aspecto
psicodinâmico da ‘pacificação’ imposta aos Bororo e aceita por eles.

Para alguns, os Bororo eram conhecidos tradicionalmente até o século
XVIII (e não depois) como aliados dos portugueses e dos bandeirantes nas guerras
contra as outras nações indígenas altamente resistentes e nas campanhas contra
os missionários castelhanos (Caldas, 1887). Inicialmente pacíficos, eram
domesticados facilmente e formavam grandes regimentos que combatiam lado a
lado com os ‘soldados do rei’, especialmente sob as ordens de Antônio Pires de
Campos (Carvalho, 1937 apud Viertler, 1990). Na região de Cuiabá houve, numa
determinada época, Bororo domésticos e Bororo dos bandeirantes, ambos a serviço
do branco (Viertler, 1990).

Entretanto, os Bororo ficaram conhecidos depois como cruéis guerreiros,
donos de habilidades estratégicas particulares, de vigilância pacienciosa e ataques
inesperados, totalmente camuflados e em formação de guerrilhas, virando o terror,
o inimigo número um das populações rurais não indígenas até fins do século XIX.
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Por que os Bororo, diferentemente das outras nações do Brasil central, na
época da conquista, de facilmente domesticáveis, guias, e ‘soldados do rei’ passam
a ser os ‘inimigos irreconciliáveis’ que iriam tirar o sono dos colonizadores até 1886?

Vários fatores, especificamente históricos, podem esclarecer essa confusão.
Primeiro, a quantidade de nomes que esses índios receberam ao longo dos anos –
Porrudo, Coroado, Coxiponé, Araé, Avavirá, Aripoconé, Cabaçal etc. (Bordignon,
1986), o que demonstra que só bem mais tarde foram reconhecidos como uma
nação única, daí resultando em tratamento diferente. Segundo, fica claro que os
‘brancos’ atacavam de surpresa as aldeias novas que encontravam, sem averiguar
se a natureza dos índios era pacífica ou guerreira, como foi o caso dos Coxiponé por
Antônio Pires de Campos, que logo depois se vingaram defensivamente contra a
bandeira de Moreira Cabral, nas margens do atual rio Coxipó, onde foi fundada
Cuiabá. Terceiro, a mesma natureza individualista dos Bororo pode explicar reações
diferentes, decisões diferenciadas com respeito ao inimigo, como vários episódios
assim o indicam (Albisetti & Venturelli, 1962).

Sustentamos que não há como duvidar da agressividade defensiva e
vingativa dos Bororo que resistiam aos colonizadores, para além das análises sobre
a natureza guerreira ou não dessa nação. E outra coisa é mais do que certa: os
Bororo que conviviam com os brancos eram escorraçados, quando não mais serviam
aos seus propósitos imediatos, e tratados com desprezo, e até com violência,
esquecendo-se qualquer aliança anterior. Assim começa a história de interesse,
falsidade e traição.

A fundação de Cuiabá (associada à corrida pelo ouro) mostrou aos Bororo
as verdadeiras motivações dos brancos que até então peregrinavam sem rumo
certo: dali em diante seriam os donos dessas terras, e isso não podia ser
compartilhado com nenhum outro povo das redondezas, que se convertiam, ipso
facto, em escravos ou inimigos.

Contra os Bororo inimigos, várias expedições foram enviadas atendendo
ao clamor público para reprimi-los, tendo por vezes “resultados adversos, pois
cometiam atos de barbaridade que provocavam mais vinganças e causando grande
despesa” (Caldas, 1887: 19-20). Depois de muitas ‘correrias’ e ‘caçadas’ ao longo
do século XIX, com trágicas mortes e sequestros de ambos os lados, aparece em
cena o famoso tenente-coronel Duarte (nessa época alferes), que consegue a
pacificação definitiva com o episódio conhecido como ‘Rosa Bororo’.

O novo presidente da província, Galdino Pimentel, muda a política punitiva
seguida até então e resolve tentar com meios de brandura e conciliação. Assim,

em 1886, visando seguir as instruções do Presidente, Duarte fez-se acompanhar

das índias já civilizadas, dentre as quais Rosa Bororo, cujos filhos ficaram

como reféns na capital, usando-as para persuadir seus parentes da aldeia (...) a
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aceitar a submissão e as vantagens da vida civilizada. As Bororo tiraram a

roupa e pintaram-se de urucu, a fim de que não fossem mortas pelos

companheiros (...) e aproximaram-se, sozinhas, da aldeia onde foram recebidas

com entusiasmo [depois de uma semana]. Persuadidos, os Bororo vieram ao

encontro da expedição de Duarte (...) para depor suas armas, arcos ornados

com penas, em sinal de submissão e aliança. Mas Rosa, que voltara a se vestir

apresentou-lhe os caciques e fazia o papel de intermediária, evitando rixas que

pudessem reavivar as hostilidades. (Mello Rego, s. d. apud Viertler, 1990)

Devemos ressaltar aqui, antes de prosseguir, o elemento de falsidade e
traição, ao serem as índias usadas como isca e tendo os filhos como reféns: “tiraram
a roupa e pintaram-se” para enganar seus pares. As vantagens da ‘civilização’ às
quais Rosa Bororo se referia para convencer os compatriotas eram: alimentação,
roupas, brindes, instrumentos de trabalho a que não se sujeitavam (Mello Rego, s.
d. apud Viertler, 1990). Ademais, “o alferes Duarte dava-lhes tudo o que pediam,
e tornou-os mansos por meio desse método simples” (Steinen, 1940: 374).

Cria-se, então, a Colônia Militar de Teresa Cristina, perto da futura
Rondonópolis, com a finalidade de manter a pacificação e ‘catequizar’ os índios,
local no qual havia cerca de 3.595 Bororo (Viertler, 1990). Nesse momento histórico,
estabelece-se uma aliança que pressupõe um pacto implícito que, a nosso ver, se
mantém até hoje de uma forma congelada no tempo. Nas intenções do governo e
dos militares, o fornecimento era com o fim de poder convencê-los, pouco a pouco,
da obrigação do trabalho, até que adquirissem o hábito de promoverem, por si, a
sua manutenção (Caldas, 1887). Mas os Bororo entenderam de forma mais simples
e definitiva: “entregamos nossas armas para sempre, em troca dos bens da
civilização, (...) para sempre”. E dizemos congelado no tempo, porque até hoje os
‘neocolonizadores’ esperam que os índios trabalhem para eles; e os índios, até
hoje, esperam que os ‘brancos’ lhes forneçam tudo, ficando desapontados e
ressentidos continuamente, dadas as conhecidas políticas mutantes, burocráticas
e de omissão (quando não corruptas) do Serviço de Proteção Indígena e Localização
de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), inicialmente, e da Funai, até hoje.

Três detalhes são relevantes nessa marcante e irônica situação histórica:
os Bororo não eram convidados a trabalhar, enquanto observavam os soldados que
eram obrigados a fazê-lo; quase todos eles foram logo batizados na Igreja tendo
como padrinho, geralmente, o próprio governador (mais uma promessa ‘eterna’ de
provisão?); e, como parte importante dos ‘bens da civilização’, foram ‘presenteados’
com a famigerada pinga.

Nós, inclusive, levantamos a trágica possibilidade de a pinga estar entre
os presentes que Rosa Bororo levou e prometeu aos seus pares. Se assim foi,
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constitui-se em um verdadeiro ‘presente de grego’, com o qual se penetra na
intimidade do inimigo e destroem-se todas as suas defesas.

O famoso etnógrafo Karl von den Steinen, que passou por Cuiabá e pela
Colônia Teresa Cristina em 1887, a um ano somente da pacificação oficial, deixou-
nos detalhes de como o álcool fazia parte central dessa ‘iniciação nos bens da
civilização’: [na colônia militar] à esquerda estava o quarto de Duarte e à direita
uma porta para a despensa, que era também depósito de cachaça, e cuja chave,
nas relações com os índios, representava um grande papel (Steinen, 1940: 578).

Forneceu-nos também inúmeras cenas de alegres e constantes bebedeiras,
de brigas entre índios e até provocação aos próprios militares induzida pelo estado
de embriaguez. A agressividade indígena não mais amedrontava os militares, pois
existia uma clara diferença entre um povo lúcido em armas e um grupo de indíviduos
furiosos e agitados, mas complementamente embriagados.

A agressividade é canalizada agora contra seus pares, contra seus irmãos,
e é isso o que objetivavam e conseguem os ‘civilizados’, os militares em particular,
graças ao álcool. Agressividade caótica, sem força, e agressividade endógena, contra
os iguais, é assim que será desse momento em diante, até os nossos dias.

Não podemos entrar aqui em detalhes sobre o padrão de pacificação
conseguido pela Missão Salesiana a partir de 1902, entre os Bororo dos rios das
Garças, Barreiro e Sangradouro. Os métodos usados, bastante diferentes dos civis
e militares, conseguem também a submissão dos índios, dessa vez muito maior.
Temos em ação uma catequese que tenta substituir a religião indígena; e uma
pedagogia vitoriana, importada da Itália, revestindo-se de grande paternalismo
por meio da educação no internato e das medidas organizadoras do trabalho e da
vida cotidiana nas aldeias sob sua influência.

O ‘pacto implícito’ estabelecido assim entre os índios e os missionários
foi: “Nós abandonamos as armas (e os costumes) se vocês nos dizem daqui em
diante o que temos de fazer. Nós obedeceremos totalmente, mas por isso mesmo
precisaremos sempre da sua direção”.

Com o advento da legislação nacionalista de Getúlio Vargas, foi proibido
falar na missão em idioma bororo, o que dificultou a realização de todos os rituais
tradicionais, especialmente os funerais. É justo lembrar que essa imposição se
estendeu às escolas dos postos indígenas das outras aldeias na época do SPILTN,
mas a aculturação conseguida nas missões foi muito maior.

O álcool não entrava nas aldeias de influência salesiana, até que na década
de 1970 os missionários decidiram distribuir uma dose semanal de pinga, depois
das jornadas de trabalho, com a finalidade de regular e moderar um costume que
começava a se infiltrar pela venda de álcool na região (Bordignon, 1996). O tiro
saiu pela culatra: quando acabaram com a distribuição, pela força do ‘pacto implícito’,
a dependência tinha se alastrado.
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A partir do Concílio Vaticano II, com a Teologia da Libertação, a política e
os métodos da Missão Salesiana mudaram totalmente. A partir daí, busca-se a
autodeterminação, deixando que os índios decidam seus destinos, mas isso confronta
paradoxalmente com o ‘pacto implícito’.

O terceiro grande padrão pacificador nas relações branco-Bororo foi o do
marechal Rondon, que parece ter se distinguido dos modelos anteriores, pois “fez
demarcar suas terras, assegurou-lhes trabalho nas obras de construção das linhas
telegráficas (na fronteira entre Mato Grosso e Goiás, e no sul entre o rio S. Lourenço
e o rio Coxim), e deu-lhes instrução e amparo de que careciam para sobreviver”
(Riveiro, s. d. apud Viertler, 1990). Mas mantendo respeito às tradições, organização,
hierarquia e divisão do trabalho tipicamente bororo (Viertler, 1990).

Costuma-se afirmar que a pacificação foi conseguida por Rondon
exatamente por não usar de nenhum subterfúgio nem manobra duvidosa, porque
entendeu perfeitamente que a violência indígena (no nosso caso, Bororo) era
defensiva e de revanche, pela invasão colonial. Entretanto é preciso demarcar que
historiadores locais registram um regime violento de trabalho com uma disciplina
militar, que custou a vida a muitos índios (e soldados) pelo esforço exigido (Viertler,
1990), o que põe em xeque a posição daqueles que defendem a existência de
distinções importantes entre os métodos de Rondon e de seus predecessores.

O meu avô me contou que quando Rondon apareceu por aí, a primeira coisa
que oferecia era o álcool, e assim trazia bastante índio para trabalhar. Fazia
demonstração pondo fogo no álcool, falando que era mágico, para induzir a
beber. Falava que quem tomasse aquilo ia ter um grande poder, o mesmo
poder do fogo; o poder de possuir o que queria, o poder de um grande
guerreiro. (Mara Rúbia Enoré)

Embora não possamos garantir a veracidade histórica desse depoimento,
demarca-se a permanência no imaginário indígena da associação entre os métodos
de conquista – sempre identificados à traição (com argúcia, mentiras, falsidade,
uso e manipulação, abandono, quebra de pactos) – com o álcool.

Instituições e significação da história

Recapitulando a história levantada, os Bororo foram atacados de surpresa
em muitas oportunidades, mesmo tendo mostrado serem colaboradores; foram
reduzidos à escravidão e servidão; foram usados como ‘mercenários’ contra outros
índios; foram dizimados pela sífilis e outras doenças (às vezes de propósito!); e
finalmente foram enganados coletivamente com uma manobra usando índias ‘reféns’
para entregarem as armas definitivamente com promessas de provisão perpétua, e
tudo isso associado à introdução do álcool.
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Muitos povos indígenas foram conquistados de forma semelhante, mas o
que nos interessa aqui é a reação subjetiva coletiva, a significação dada a esses
fatos históricos, e isso só pode provir do ethos de um povo, dos seus valores,
instituições e tipo de personalidade étnica. Podemos constatar, por meio da
observação de campo, entrevistas pessoais e pesquisa bibliográfica e etnológica,
uma grande sensibilidade desse grupo à traição e à ofensa, associada a sentimentos
de desapontamento, ressentimento e mágoa, que parecem levar a reações de
fechamento emocional, vitimização e mesmo de vingança, expressa atualmente
de modo passivo.

A propensão à ofensa é muito facilitada devido à instituição do móri,
central na cultura bororo, e que rege todos os intercâmbios, repara todas as perdas
e soluciona todos os conflitos, seja com o mundo dos espíritos, com a natureza,
com os animais domésticos, entre famílias, pessoas de todas as idades, até mesmo
crianças. Móri é, ao mesmo tempo, vingança, compensação, retribuição, pagamento,
valor e preço.

É difícil explanar nos limites deste texto a extensão desse conceito que
permeia toda a vida bororo. Ele engloba desde um simples machucado, até a própria
morte. No primeiro caso, aquele que se machucou pode por um lado bater no
objeto, ou esperar receber móri do ‘proprietário’ do objeto. Já em relação ao segundo,
os rituais funerários estão relacionados tanto com a vingança contra a natureza e
contra os espíritos que provocaram a morte, como também podem representar
uma espécie de compensação por parte do clã oposto para a família do morto, que
fica em posição passiva recebendo tudo.

Um dos conceitos mais arraigados na mentalidade Bororo é justamente o de

vingança = móri, da qual procuram fugir. Qualquer má ação será castigada ou

vingada. O castigo é deixado ao arbítrio da iniciativa particular. (...) O temor

de um feitiço = erúbo faz viver sobressaltados os faltosos. Furacões de rancor,

ódio e vingança, existem potencialmente em seus corações. Raros são os dias

em que não haja uma pequena ou grande desavença. (Albisetti & Venturelli,

1962: 287-289)

No âmbito interpessoal, e mesmo interfamiliar ou interclânico, o álcool assume
uma das suas funções, a de alcançar a coragem para executar as vinganças que não são
realizadas no ato em que ocorre a primeira ofensa, mas, posteriormente, nas situações
de bebedeiras, valendo-se nos dias de hoje de armas brancas e de fogo.

Ilustrativa desse entendimento foi a exclamação de um irmão salesiano,
depois de equipe de pesquisa observar uma briga feroz entre índios bêbados, um
tentando se vingar do outro com arma branca, por ofensas passadas: “Quem disse
que Bororo bebe para esquecer? Bororo bebe é para lembrar!”.
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Porém, é no âmbito coletivo interétnico que o sentimento de ofensa e
mágoa alcança entre os Bororo uma magnitude cada vez maior, pelo fato de serem
acumulativos, repetitivos, históricos e de não haver possibilidade alguma de se
vingarem explicitamente, haja vista a renúncia oficial das hostilidades, como
se apreende nos depoimentos a seguir:

Os Bororo eram muito receptivos, alegres, meigos, como são até hoje os
Mynky, mas têm muita sensibilidade para captar os maus-tratos; têm que
responder, desabafar, aí passa, esquece, mas geralmente recua, recolhe, aí
guardam as ofensas por anos e anos. São especialmente sensíveis às formas
de rejeição falsas, fingidas. A pacificação toda foi uma coisa fingida, falsa.
(Cecílio Epoburéu, enfermeiro bororo da Unidade de Saúde Indígena da Funai

de Cuiabá, Mato Grosso do Sul)

Se faz algo para índio, se aproveitar da bondade, da confiança do índio, fica
marcado toda vida. Feitiço do branco é muito poderoso, por isso fez beber...
(Frederico Kógia Túgo, Bororo da aldeia de Meruri, Mato Grosso do Sul)

Sustentamos que há um poço sem fundo de mágoa e ressentimento e
que a vingança se manifesta hoje passivamente. ‘Vejam o que fizeram de nós!’.
Parecem dizer-nos na posição psicológica de vítimas (e certamente foram vítimas).
Vale ressaltar que não poucos ‘brancos’, especialmente políticos, cientistas sociais,
humanistas e religiosos se sentem culpados e impotentes, e talvez, seja a indução
deste sentimento nos não indígenas aquilo que os Bororo perseguem.

Toda pessoa que se aproxima dos Bororo conhece logo as queixas, a lamúria,
a lástima, a resignação. Apresentam-se frequentemente como doentes e necessitados
(e o são), exigindo ajuda pecuniária e de todo tipo, como credores eternos. A lei do
móri nas relações interétnicas é unilateral: o Bororo não se sente obrigado a retribuir
presentes aos civilizados, mas destes esperam abundantes pagas (Albisetti &
Venturelli, 1962).

Na compreensão dos Bororo, pelas suas representações de saúde-doença
(e foi exigido dos pesquisadores que as respeitassem), o alcoolismo não é Bororo,
está entre os Bororo. O alcoolismo é dos brancos, e o problema que ele (o Bororo)
tem foi causado pelos brancos com a introdução da pinga: se estes são os causadores,
são os únicos que podem e devem tirá-lo.

Os antigos lembram continuamente, passam para os mais novos, como foi a
conquista; e se eles estão assim hoje, a primeira coisa é pôr a culpa no branco.
Há muito ressentimento. Afirmam que a doença entrou com os brancos: ‘Foi
assim que eles entraram em nós, foi com bebida!’ (Mara Rúbia Enoré)
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Uma palavra bororo, koriréboe = kóri (dor) + re (ter) + bóe (coisa) –
‘coisa que tem dor’ – nas suas três acepções, resume este ponto de vista: “1 –
aquilo que causa dor, zanga, ofensa, impaciência; 2 – pinga, qualquer bebida
fortemente alcoólica; 3 – outra denominação para cobras venenosas” (Abisetti &
Venturelli, 1962: 745). Ou seja, além do significado literal da forte sensação física
que provoca o álcool, os Bororo sentem a introdução do álcool como uma das máximas
ofensas, como o bote traiçoeiro de uma cobra que inocula veneno (físico e emocional,
a mágoa), e estão esperando a vacina, ou consideram-se sem remédio.

Personalidade bororo e suas possíveis
correlações com o uso de bebidas alcoólicas

A índole dócil, adaptativa e pacífica dos Bororo é bem conhecida de quantos
entram em contato e chegam a conhecê-los bem. Crocker atribui um ethos pacífico
a esse povo e, quanto ao passado guerreiro, afirma que se se engajaram em lutas
apenas para defenderem-se contra agressões alheias ou vingarem seus mortos
(Albisetti & Venturelli, 1962).

Os Bororo ‘entregaram-se’ não só no sentido militar, mas também no
sentido relacional, do vínculo que vai se estabelecer com a sociedade dominante
daí por diante. Eles acreditaram, fizeram um voto de confiança nas promessas e
nas alianças que, sabemos, foram todas abandonadas posteriormente.

A ‘pacificação’ conseguida nos Bororo pelas autoridades civis, militares e
religiosas (processo que os índios chamam mais honestamente de ‘amansamento’),
seguida do desapontamento, foi tão contundente (e cronologicamente associada
ao álcool), que produziu uma mudança permanente na própria personalidade étnica
ou modal (Devereux, 1972), relacionando-se a características de dependência
extrema, exigência de provisão e atenção, e ressentimento profundo.

No ato da ‘pacificação’ e no processo da adaptação posterior, os Bororo
renunciaram definitivamente a todo e qualquer ato defensivo, não só das suas
terras e da sua cultura, mas das suas próprias personalidades individuais.

Em Janeiro de 1887, outro grupo de 400 Bororo resolveu aceitar a paz (...)

Guiados pelo famoso cacique Mugúio Kuri, ingressou solenemente na cidade e

depositou as armas aos pés do Capitão Duarte num monte tão grande que

impressionou o povo cuiabano. (Bordignon, 1986: 21)

Na memória dos índios jovens, o processo de pacificação registra-se um
pouco diferente, mas essencialmente é o mesmo:

O pai do meu tio passou para nós que os índios Bororo de antigamente
eram muito revoltados, muito bravos! Que branco para amansar, deixava
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coisas no caminho: se interessava, eles levavam, por exemplo, o açúcar. Aí
teve um que deixou uma lata de querosene com álcool; um Bororo provou
e bebeu, ficou alegre, cantava, brincava. Outro perguntou: “Esse troço é
bom?”. – “Ah! Pode beber!”. Antigamente Bororo foi amansado com bebida
alcoólica porque era muito bravo, eram muito revoltosos, porque atacavam
muito o índio. Os Bororo se entregaram eles mesmos. Mas índio bravo era
amansado, acostumando com a pessoa que dá comida, dá coisas que eles
querem, aí fica calmo. Eu ouvi uma história onde vários índios Bororo
foram amansar outros índios: deram machado, facão, açúcar, ficaram por
perto até que acostumou, fizeram igual tinham feito com eles. (Benedito

Tuakebóu, Bororo de Perigara, Mato Grosso do Sul)

A entrega das armas com a promessa de provisão perpétua (na
representação indígena) revestiu-se de uma significação tão totalizadora, que a
partir desse momento os Bororo renunciaram a toda e qualquer agressividade
natural, castrando- se simbolicamente, a ponto de ficarem exageradamente passivos
e dependentes. Viertler (2000), antropóloga com vasto conhecimento a respeito da
cultura bororo, comenta que este modus operandi gera constantamente um
sentimento de mal-estar entre aqueles que com eles interagem buscando auxiliá-
los no caminho da autodeterminação e autogestão.

Os Bororo, de índole pacífica, com o ‘amansamento’ pelo qual se convertem
exatamente no que o civilizador queria, ficaram patologicamente passivos,
dependentes, sem autoafirmação, nem autoestima, sem a defesa mínima da própria
personalidade, e sem o impulso básico de conseguir suas próprias coisas, satisfazer
suas necessidades, exigindo tudo do branco e se desapontando continuamente.

E aí temos outra função do álcool para a personalidade bororo atual: por
meio dele, recupera-se a força perdida, a agressividade para a defesa (ou a vingança).
São inúmeros os testemunhos de que Bororo bebe para ‘ganhar coragem’, pois a
expressão ‘falta de coragem’ abrange tudo o que queremos dar a entender como
a repressão de toda agressividade.

Diante de rixas, recuam, recolhem-se, guardam as ofensas por anos e anos,
só com álcool têm coragem para revidar. (Cleonice, enfermeira da Unidade

de Saúde Indígena da Funai de Cuiabá, Mato Grosso do Sul)

Os Bororo antes eram valentes e altivos e perderam tudo isso: agora bebem
álcool como uma droga para ter coragem para fazer o que planejam.
(Valdomiro, chefe de posto da Funai de Meruri, Mato Grosso do Sul)

Não é possível – nem é o objetivo deste texto – desenvolver aqui as
implicações teóricas do mecanismo psíquico da repressão maciça da agressividade,
especialmente a partir do campo da cultura e personalidade (Whiting, 1965), tarefa
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promissora para pesquisas futuras e que abre uma interessante compreensão do
fenômeno do alcoolismo entre os Bororo.

O que podemos adiantar é que, com esse conceito, enfocado do ponto de
vista etnopsicológico, não só é possível comparar esta nação com outras que têm
um padrão similar de alcoolismo (Hallowell, 1955), como entender as explosões
periódicas e a sabotagem passiva.

Quando se reprime qualquer tipo de impulso, este, além de se deformar
nas situações cotidianas, explode sem controle, manifestando-se com toda sua
força de tempos em tempos (Quiles, 1986). No caso da agressividade bororo, a
original defensiva, seguida pelos desapontamentos, explode em bebedeiras que
acabam quase sempre violentamente, forma essa a qual categorizamos,
anteriormente, como ‘dipsomaníaca’ ou ‘alcoolismo explosivo’.

A deformação mais sub-reptícia está na forma de sabotagem passiva,
encoberta, muitas vezes relacionada aos comportamentos alcoolistas como
comentamos anteriormente, estando associada a uma intenção implícita de assustar,
provocar, e mesmo desconcertar nas relações interétnicas. Viertler (2000) propõe
que o modo contemporâneo dos Bororo consumirem bebidas alcoólicas deve ser
compreendido como uma espécie de adaptação à nova ordem imposta pelo
assimétrico contato interétnico, e até mesmo como um tipo de resistência cultural
levada às últimas consequências. Assim, o consumo de bebidas alcoólicas pelos
Bororo constitui-se em um grande desafio a ser enfretanto pelos diferentes agentes
do contato com os quais eles interagem.

Não queremos com este texto esgotar a análise do problema em foco;
fazemos nosso o ponto de vista da etnopsiquiatria de que qualquer manifestação
humana considera-se sobredeterminada, no sentido freudiano de muitas motivações,
muitas causas para um mesmo comportamento, e essa causalidade multidisciplinar
encontra-se sempre em relação complementar (Devereux, 1972).

Notas

1 Este capítulo é uma versão revista de: Quiles, M. ‘Mansidão de fogo’: aspectos etnopsicológicos
do comportamento alcoólico entre os Bororo. In: SEMINÁRIO SOBRE ALCOOLISMO E DST/
AIDS ENTRE OS POVOS INDÍGENAS. Brasília: Coordenação Nacional de DST e AIDS, Secretaria
de Políticas de Saúde, Ministério da Saúde, 2001. Texto republicado com autorização do autor.

2 Comunicação pessoal de um velho Bororo, em 1996, ao irmão salesiano Mário Bordignon da
Missão de Meruri, prestigiado historiador ítalo-brasileiro que mora há décadas entre os Bororo.

3 Essa informante é uma indígena, da etnia Paresi, e enfermeira da Unidade de Saúde Indígena
da Funai de Cuiabá. Ela foi casada com Bororo e morou muitos anos, por motivos de trabalho, na
aldeia de Perigara, no Pantanal. A entrevista que nos concedeu reveste-se de um valor muito
especial, dado o seu ponto de vista indígena, não Bororo, e pelo fato de ser conhecedora
profunda dos seus costumes.
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