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Consumo de Bebidas Alcoólicas entre
os Povos Indígenas do Uaçá1

Bebidas alcoólicas têm sido consumidas por praticamente todas as
sociedades humanas desde os tempos mais remotos. Há evidências documentadas
de que, entre os sumérios, por volta de 3.200 a. C. (Mandelbaum, 1965), a principal
bebida usada era a cerveja, considerada um alimento importante, e seu consumo
estava integrado à mitologia, religião e economia (Katz & Voigt, 1986). Quando
práticas culturais como essa adquirem difusão tão geral, ainda que, em determinadas
circunstâncias, possam trazer consequências negativas, é sensato considerar o seu
potencial positivo como mecanismo cultural adaptativo (Harris, 1980).

A positividade da embriaguez sistemática refere-se ao afrouxamento das
restrições da existência mundana pela experiência de estados alterados de
consciência (Rudgley, 1993). Livrar-se, por algum momento, de tais restrições traz
um alívio da pressão do coletivo sobre o indivíduo. Além disso, o alívio do controle
social sobre os comportamentos, por paradoxal que possa parecer, também é uma
forma de reafirmar a necessidade deste controle, porque a embriaguez induzida
pelo álcool permite explorar situações potencialmente perigosas, e esse temor é
um estímulo para reafirmar a solidariedade que funda os laços sociais da vida
cotidiana.

Festas, comemorações e celebrações são os momentos sociais consagrados
pela maioria das sociedades humanas para a experiência de estados alterados de
consciência induzidos pelo consumo de substâncias psicoativas. Por essa razão,
conforme sustenta McDonald (1994), há uma profunda relação entre festividades e
o consumo de bebidas alcoólicas.

O álcool não é a única substância psicoativa que cumpre o papel de aliviar
o controle social, mas sem dúvida é a mais difundida. O estado de êxtase também
pode ser induzido por orações, meditações, música e dança, e não apenas pelo uso
de substâncias intoxicantes (Rudgley, 1993). A preferência pelo álcool nas festas
pode ser compreendida pela afinidade eletiva entre os efeitos químicos daquele e
a ‘química cultural’ destas (MacAndrew & Edgerton 1969; Gusfield, 1987). As
festas afrouxam os controles sociais porque permitem, e até encorajam,
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comportamentos que, em dias comuns, não seriam bem aceitos ou receberiam
reprovação explícita. E o álcool, sendo uma substância depressora do sistema nervoso
central, atenua a ação dos mecanismos de contenção do comportamento que atuam
mais eficazmente quanto se está sóbrio (Milan & Ketcham, 1986). A conjunção dos
dois fatores produz o que MacAndrew e Edgerton (1969) e Gusfield (1987)
denominam de remissão cultural e inversão simbólica, possibilitando que os efeitos
químicos do álcool reflitam a química cultural das festas. Remissão cultural refere-
se à maior permissividade social, apontada anteriormente. Inversão simbólica diz
respeito ao cancelamento da identidade normal e a adoção temporária da identidade
de outra pessoa. Bons exemplos são os casos dos homens que se vestem de mulher
ou vice-versa, durante o Carnaval e as festas juninas, e casos em que aquele que
normalmente ocupa o topo da hierarquia social passa para uma posição de
subserviência, geralmente sendo alvo de brincadeiras e piadas.

A remissão cultural e a inversão simbólica proporcionada pelas festas e
pelo consumo de bebidas alcoólicas instauram períodos limiares, constroem outra
realidade. Uma realidade desejada que projeta um ‘mundo ideal’ (Douglas, 1987),
porém ameaçador. O que se quer é visitar esse mundo ideal, e não passar a viver
nele. O que se procura é a experiência do êxtase e, ao mesmo tempo, atenuar as
pressões sociais sobre o comportamento. O contraponto é obtido por meio de regras
sociais que orientam a realização das festas e o consumo de bebidas alcoólicas,
uma vez que, se o álcool é um elemento essencial para operar as inversões simbólicas
e a remissão cultural nos rituais festivos, a domesticação dos estados de efervescência
é imprescindível.

Por essa razão, Heath (1998) analisa a circunscrição do consumo de bebidas
alcoólicas num sistema de práticas culturais como uma estratégia para reduzir os
riscos potenciais de desagregação social e, ao mesmo tempo, garantir a positividade
da experiência de estados alterados de consciência. Assim, entre as mais diferentes
sociedades humanas, o uso do álcool é orientado por regras e tradições culturais que
prescrevem seu consumo com funções sociais e cerimoniais, da mesma forma
que proscrevem a embriaguez excessiva e sem ponderação, fazendo com que os
benefícios sociais e individuais de seu consumo não sejam sobrepujados pelos
prejuízos potenciais. Heath (1998) acrescenta, ainda, que é por essa razão que os
padrões contemporâneos do uso do álcool, em sociedades definidas como modernas
ou tradicionais, apresentam similaridades individuais, coletivas e culturais, porque,
em ambos os casos, encontra-se tanto a necessidade de experimentar estados
alterados de consciência que transcendam a vida diária quanto o risco do consumo
descontrolado e, portanto, da embriaguez contínua e deliberada.



109

Consumo de bebidas alcoólicas entre os povos indígenas do Uaçá

Álcool e cultura: pressupostos teóricos

O pressuposto teórico que orienta este capítulo apoia-se no fato de que o
efeito comportamental do consumo de qualquer substância psicoativa, neste caso
específico o álcool, não pode ser compreendido, simplesmente, pela ação
farmacológica da substância no organismo. Depois de beber, as pessoas agem de
acordo com o que a cultura e a sociedade esperam daqueles que bebem.

Marshall (1979) denomina os estudos comparativos sobre o consumo de
bebida como um experimento natural clássico, porque estão em jogo uma única
espécie (Homo sapiens), uma única substância (etanol) e uma ampla variedade de
comportamentos resultantes de seu consumo.

Os efeitos fisiológicos e psicológicos são bastante conhecidos. A ingestão
de moderada à alta produz a redução da velocidade de reação a estímulos externos;
afeta a memória, especialmente a curta e a intermediária, bem como a capacidade
de resolver problemas e controlar as funções motoras.

A noção de experimento natural, proposta por Marshall (1979), permite
romper com qualquer abordagem que estabelece efeitos causais diretos do álcool
no comportamento e observar a estreita interação entre álcool e cultura. Como
exemplo, nota-se em várias sociedades a relação estreita entre a bebida e atitudes
agressivas e beligerantes, ao passo que, em outras, observam-se comportamentos
bastante opostos: bom humor, passividade e calmaria (Heath, 1998).

Essa variabilidade de respostas de comportamentos se explica pelo fato
de que tanto a atitude de beber quanto a maneira de ser afetado pelo álcool estão
inseridas no processo de socialização (Critchlow, 1986). Se as representações
individuais e coletivas acerca do álcool forem de agressividade, então há grande
possibilidade de as atitudes se tornarem violentas. Entretanto, se as expectativas
forem de que a bebida trará mais desinibição, os resultados serão de mais
espontaneidade.

As expectativas sociais e individuais em relação à bebida modelam as
atitudes de quem bebe, além de darem forma às justificativas e desculpas possíveis
que decorrem dessas atitudes. Em contextos socioculturais nos quais o álcool
encontra-se vinculado à violência, há uma forte tendência de se justificar condutas
beligerantes apelando-se para o fato de a pessoa agir sob efeito do álcool; é como
se estivesse fora de seu estado normal de consciência. Por sua vez, em contextos
em que o álcool está revestido com positividade, apelar para a bebida como desculpa
para atitudes agressivas e violentas, não só será inócuo, como intensificará a
gravidade da ofensa.

Após essas considerações, já é possível expor o foco deste capítulo, a
saber, os significados sociais e simbólicos do consumo de bebidas alcoólicas entre
os povos indígenas Karipuna, Galibi-Marworno, Palikur e Galibi Kali’na, todos



110

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

localizados nas Terras Indígenas Uaçá, Juminã e Galibi de Oiapoque, município de
Oiapoque, no extremo norte do estado do Amapá. Já está bastante estabelecido na
literatura antropológica sobre o tema que, onde quer que um ou mais tipos de
bebida alcoólica estejam disponíveis, seu consumo é utilizado para definir o mundo
social em termos de significados simbólicos. São poucas ou inexistem as bebidas
‘neutras’, sem significado. Toda bebida é um veículo simbólico, carrega uma
mensagem. Identifica, discrimina, constrói e manipula sistemas sociais, valores,
relações interpessoais, normas e expectativas de comportamento.

Parte-se do princípio de que o consumo do álcool é feito sob orientação
de padrões socioculturais que o estruturam e representam sua fonte de sentido.
O que e por que se consome, seu efeito no comportamento e a avaliação deste
podem ser explicados apenas com referência a tais padrões. Assim, uma investigação
acerca dos aspectos sociais e simbólicos do consumo de bebidas alcoólicas entre os
povos indígenas do Uaçá possibilitará compreender quais são os estilos indígenas
de consumo e, a partir daí, entender as suas percepções do bem beber e dos excessos
indesejáveis.

A hipótese é de que o consumo de bebidas alcoólicas entre os povos
indígenas do Uaçá é ambivalente, ou seja, a qualificação de seu consumo é positivada
quando for expressão de sociabilidade adequada entre as famílias, entre os grupos
e entres estes com o sobrenatural, e é tornada negativa quando representar ruptura
dessa sociabilidade. O bem beber e o consumo indesejável não estão diretamente
ligados à quantidade de bebida ingerida, portanto a noção de excesso ganha sentido
apenas se relacionada ao contexto específico no qual ocorre.

Povos indígenas do Uaçá

As populações que atualmente se autodefinem como Karipuna, Galibi-
Marworno, Palikur e Galibi Kali’na vivem distribuídas, respectivamente, nas Terras
Indígenas mencionadas anteriormente. As três Terras reunidas, todas demarcadas
e homologadas por decreto presidencial n. 298 desde 29 de outubro de 1991,
formam uma extensa área, com um número de habitantes pouco superior a 7.000.
A população está distribuída principalmente ao longo de três rios: Karipuna no rio
Curipi, Galibi-Marworno no Uaçá e Palikur no Urukauá. No rio Oiapoque está
localizada a Terra Juminã, onde residem Karipuna e Galibi-Marworno, e a Terra
Galibi de Oiapoque, onde residem Galibi Kali’na e Karipuna. Na estrada BR-156,
que liga as cidades de Macapá e Oiapoque, há aldeias Karipuna, Galibi-Marworno
e, mais recentemente, Palikur.

Os Karipuna costumam ir com mais frequência ao centro urbano mais
próximo, a cidade do Oiapoque. De qualquer forma, todos esses grupos costumam
deslocar-se das aldeias ao Oiapoque com intervalos que variam de uma semana a
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quinze dias para comercializar a farinha, o peixe, e frutas como banana e laranja,
além de comprar arroz, café, açúcar, bolacha, sabão, combustível (gasolina, querosene,
óleo diesel) etc. Geralmente chegam cedo, antes das 8 horas, e só retornam à tarde,
depois das 16 horas. Nesse período, além de comprar e vender víveres, ir ao banco,
à Funai etc., aproveitam para frequentar postos de venda de bebidas alcoólicas,
tanto para consumo no próprio local quanto para levar para as aldeias.

A maior parte da população indígena Karipuna encontra-se às margens
do rio Curipi, principalmente no seu baixo e médio curso. Além das quatro aldeias
maiores e principais – Manga, Espírito Santo, Santa Isabel e Açaizal – existem
várias outras localidades residenciais dispersas ao longo do Curipi e da estrada
BR-156, mais precisamente na altura dos Km 40, 50 e 70. Apesar da dispersão,
cada uma dessas localidades reconhece sua ligação com uma das quatro aldeias
maiores. De um ponto de vista étnico, a população Karipuna é bastante diversificada,
com famílias de origem brasileira que se casaram com os índios do rio Curipi.
Falam o patoá, língua geral utilizada no contato com as outras etnias da região e o
português, e certo número deles, em especial homens, fala o francês, devido à
proximidade com a Guiana Francesa, onde muitos residem ou residiram,
trabalhando em Saint Georges e Caiena.

Os Galibi-Marworno são um grupo numeroso, de origem heterogênea, e
falantes do patoá. Apesar da proximidade do nome, não têm parentesco com os
Galibi Kali’na, constituindo-se de grupos Carib remanescentes da Guiana Francesa
e de etnias Marworno do Amapá. A língua falada pelos Galibi-Marworno históricos
entrou em desuso há pelo menos cem anos. Mas há lembranças de velhos que
ainda a falavam. Nimuendajú, em 1926, fez uma lista de palavras e, em 1996,
Vidal conseguiu, ainda que com dificuldades, uma lista bem menor. Entretanto,
um número expressivo de palavras é indígena, especialmente aquelas referentes à
fauna e avifauna. Em alguns cantos xamânicos há trechos em ‘língua antiga’, por
isso alguns índios velhos dizem que apenas conseguem falar algo em Galibi quando
estão de ‘porre’,2 após tomar caxiri.3

Os Palikur foram mencionados pela primeira vez em 1513, nos relatos do
navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón, que batizou a costa ao norte da foz
do rio Amazonas de província Paricura,4 em alusão aos Palikur. As corruptelas do
etnônimo Palikur podem ser encontradas em relatos de viajantes, documentos
oficiais, artigos e monografias etnográficas, sempre com poucas alterações gráficas
e de pronúncia, tanto em português quanto em francês, produzindo nomes como
Paricur, Pariucur, Paricurene, Paricour, Pariucour, Palicours. Atualmente são
conhecidos na região do Oiapoque como Palikur. Os Palikur são evangélicos
(Assembleia de Deus) desde a década de 1960, falam uma língua própria, do tronco
aruaque, do qual se orgulham por ser um distintivo e certificado de identidade
indígena. Falam o português, patoá e muitos também dominam o francês. Em
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relação aos Palikur que moram na Guiana Francesa, apesar da mesma língua, há
diferenças significativas. Os Palikur do Brasil vivem em aldeias mais isoladas, ao
passo que os do lado francês vivem em bairros dentro das cidades de Saint Georges
e Caiena, a capital da Guiana Francesa (Capiberibe, 2001).

Os Galibi Kali’na vivem às margens do rio Oiapoque, e a denominação
Galibi também se refere aos índios que vivem na Guiana Francesa, especialmente
nos rios Maroni e Mana. Na Guiana Francesa eles se definem como Kali’na; Galibi
foi uma designação genérica empregada pelos exploradores europeus para referirem-
se aos povos de língua caribe do litoral das Guianas. Os Galibi mantêm parcialmente
a sua língua original porque esta não é mais falada pelas crianças e jovens, que
estudam apenas o português, embora compreendam a língua galibi. Na medida
em que o contato com os parentes da Guiana é muito raro, a tendência é perder a
língua. De qualquer forma, os Galibi Kali’na também falam o português e patoá,
utilizados tanto na aldeia como nos contatos externos. Os mais velhos conhecem o
francês porque foram alfabetizados e educados nesse idioma.

De um ponto de vista sociocultural, os quatro grupos têm características
comuns, fruto de redes de relações interétnicas, extensas no tempo e no espaço,
que também envolvem as populações das cidades e localidades vizinhas do lado
brasileiro, as pequenas vilas de Palikur e de Saramaká (ex-escravos de origem
africana refugiados de antigas colônias holandesas) às margens do rio Oiapoque,
na Guiana Francesa. Contudo, ao mesmo tempo em que partilham uma tradição,
esses grupos também possuem características próprias que os distinguem uns dos
outros, com diferenças de organização social, de crenças religiosas e particularidades
linguísticas.

A região do Baixo Oiapoque tem uma longa história de contatos, migrações
e fusões que recua até o final do século XVI e começo do XVII, quando espanhóis,
portugueses, franceses, ingleses e holandeses visitaram a região. Sintetizar três
séculos de história em poucos parágrafos é tarefa impossível. Faço apenas o registro
desta história para chamar a atenção da complexidade dos processos que presidiram
a construção dos atuais povos indígenas do Uaçá.

Contextos de consumo

Entre os povos indígenas da região sudeste das Guianas, o consumo de
caxiri historicamente sempre esteve ligado às atividades produtivas: trabalhos em
família, trabalhos comunitários, mutirões e ‘convidados de plantar’ (grandes
mutirões realizados para o plantio da mandioca entre os meses de novembro e
fevereiro). Essas atividades são realizadas no âmbito de círculos de cooperação
e ajuda mútua que acionam diversos grupos nucleares constituindo-se, assim, as
unidades essenciais para a formação dos grupos locais, base para a reprodução
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material e simbólica de todas as quatro populações: Karipuna, Galibi-Marworno,
Palikur e Galibi Kali’na.

O caxiri também está ligado às festas, reuniões informais e aos rituais.
Karipuna e Galibi-Marworno vinculam o consumo de caxiri ao Turé5 e às demais
festas de natureza religiosa e profana. Este também era o caso dos Palikur antes de
aderirem ao pentecostalismo, a partir da década de 1960 em diante. Entre os
Galibi Kali’na, como ocorre com os demais grupos, o caxiri é uma bebida
eminentemente coletiva, porém, hoje, ligada a festas e a rituais profanos ou católicos.

Nas atividades produtivas, são acionados diversos grupos de cooperação
que trabalham na construção e manutenção de casas, produção de farinha, tanto
para consumo doméstico como para venda, na provisão de comida e bebidas (caxiri
ou outras bebidas compradas nas cidades) a serem consumidas, por exemplo,
durante um ‘convidado de plantar’. Esses grupos também atuam na construção
das capelas, da escola, enfermaria, casa da festa, das casas de farinha comunitárias
– nas aldeias onde existem –, na limpeza dos espaços e caminhos de domínio
público, fiscalização e manutenção dos limites da demarcação.

 Das atividades produtivas realizadas coletivamente, os ‘convidados de
plantar’ são os maiores, conforme esclarecido anteriormente. Os grupos nucleares
que os promovem geralmente o fazem por meio de um convite com uma semana
de antecedência, e, de boca em boca, a informação vai se espalhando pela aldeia.
Convidam-se mais pessoas do que o necessário, porque algumas acabam não
podendo participar. Mas uma vez que se aceita o convite, estabelece-se uma relação
de reciprocidade obrigatória. Quem convida oferece em quantidades generosas
comida, bebida e tabaco, e, em troca, recebe a ajuda. Ambos, caxiri e cachaça são
oferecidos, mas atualmente a cachaça é mais comum.

Com relação ao consumo de bebidas em rituais xamânicos, festas e
reuniões, os Karipuna são, atualmente, os que realizam com mais frequência o
Turé, consumindo grandes quantidades de caxiri. A bebida também está presente
nas festas de santo, assembleias políticas, festividades do Dia do Índio e competições
esportivas (denominadas ‘olimpíadas’). As festas de santo, realizadas nas Terras
Indígenas do Uaçá, caracterizam-se como homenagens aos santos padroeiros e
representam um forte indício da presença do catolicismo de tradição europeia entre
todos os grupos: Karipuna, Galibi-Marworno, Galibi Kali’na, e entre os Palikur até
a década de 1960. Essas festas representam um dos momentos sociais de maior
consumo de bebidas alcoólicas, de todos os tipos, mas especialmente de cachaça.

Os Galibi-Marworno realizam pouco o Turé, mas recentemente vêm
retomando as práticas xamânicas e o Turé, para acompanhar festividades como o
Dia do Índio ou o Dia das Crianças. Mesmo assim, eles nunca deixaram de fabricar
o caxiri para as ocasiões de festas, como as mencionadas anteriormente para o caso
dos Karipuna, ou mesmo em um fim de semana qualquer.
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Entre os Palikur, o Turé e as demais festas tradicionais ligadas ao universo
xamânico são realizadas no contexto das ‘festas do mundo’: são comemorações
realizadas pelos chamados ‘desviados’, isto é, por quem está afastado, ainda que
temporariamente, da Igreja. Além do consumo de caxiri e de outras bebidas
alcoólicas, tocam-se músicas de estilo regional e popular, todas desaconselhadas
pela igreja Assembleia de Deus: o brega, a lambada, o forró e ritmos mais comuns
nas cidades como o dance. Festas ligadas ao xamanismo também podem ser
realizadas durante o Dia das Crianças, ou em comemorações cívicas como o 7 de
setembro, Dia do Índio, e em outras ocasiões especiais, como a formatura escolar
dos alunos e assembleias políticas. Nesses momentos, tais festas têm caráter de
apresentação. Como dizem: “é apenas uma maneira de mostrar a cultura do índio”.
A ênfase recai sobre o conteúdo étnico em detrimento dos aspectos cosmológicos.

Entre os Galibi Kali’na, os xamãs deixaram de existir a partir dos anos
1960, ainda que as crenças em práticas antigas não tenham acabado. Se as crenças
xamânicas persistem, as práticas ligadas a esse universo, por sua vez, mantêm-se
adormecidas. Assim, o consumo de bebidas alcoólicas – de caxiri e outras – não
está simbolicamente vinculado ao Turé, até porque eles nunca praticaram esse
ritual, mas está vinculado ao Natal, ao Ano Novo, à Páscoa, ao Dia do Índio, às
festas juninas e às festas de santo. Em tais ocasiões, consomem o caxiri – preparado
de forma diferenciada dos outros grupos da região, cuja receita é bastante refinada
e obedece a regras sociais estritas –, além de outras bebidas compradas na cidade:
cerveja, vinho, champanha e cachaça. Os sentidos que orientam o consumo dessas
bebidas parecem estar alinhados com as atitudes da população regional em ocasiões
festivas, privilegiando-se, além do caxiri, símbolo de identidade indígena, o vinho,
aperitivos e a champanha, como é costume na Guiana Francesa.6

Caxiri e cachaça: distinções e aproximações simbólicas

Nos contextos apontados, conforme mencionado, todas as quatro
populações fazem uso do caxiri e de outros tipos de bebidas alcoólicas,
principalmente da cachaça, cuja presença entre as populações indígenas do Uaçá é
antiga, remontando à chegada dos primeiros viajantes, aventureiros e comerciantes
no século XVII, já que, a partir desse período, os índios nunca viveram isolados
dos diferentes segmentos populacionais que também passaram a habitar a região.
Na medida em que a cachaça começou a estar presente nos momentos rituais
xamânicos, festivos, nas atividades produtivas e no lazer, os significados simbólicos
associados ao seu consumo assemelham-se aos do caxiri: elemento de troca e
sociabilidade entre os grupos e entre esses e o sobrenatural.

Nas sessões de cura xamânica, por exemplo, a cachaça induz a um estado
alterado de consciência que facilita a comunicação com os seres sobrenaturais.
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Essa função aproxima o significado de seu consumo ao do tabaco, já que o fumo
sempre foi a substância psicoativa mais consumida nas sociedades indígenas sul-
americanas para acessar o sobrenatural (Wilbert, 1987). Conforme vários autores
já constataram, o fumo é fundamental para a mediação entre os xamãs e os seres
sobrenaturais (Baer, 1992; Hill, 1992; Parker, 1997; Perrin, 1992; Pollock, 1992).
Gallois7 trabalha com a hipótese de que a cachaça teria sido agregada ao ritual de
cura para atuar junto com o fumo, ambos funcionando como caminho dos espíritos
e elo de comunicação entre domínios diferentes, associação essa que também se
verifica entre os grupos do Uaçá. A autora apoia-se em dados etnográficos obtidos
entre xamãs indígenas (wajãpi e outros) que consomem destilados nas sessões de
cura, no Camopi e em Saint Georges, ambos na Guiana Francesa.

Se a hipótese de Gallois está correta, uma possibilidade que esclareceria
a incorporação do destilado no ritual xamânico indígena, tanto do Uaçá quanto da
região das Guianas, seria pensar do seguinte modo: já que as agressões xamânicas
são provocadas por agentes externos, a cachaça – bebida de não índio e comprada
na cidade – seria uma forma do xamã se situar sociológica e simbolicamente no
lugar do estrangeiro, e de lá realizar corretamente a etiologia e a terapia, reiterando,
assim, a eficácia das práticas xamânicas. Isso indicaria que o consumo da cachaça
nesse contexto possibilita abarcar o exterior e domesticar o ‘de fora’, evidenciando
o caráter multilocal das relações de troca que sustentam a vida social na região das
Guianas (Gallois, 2005).

Além de acesso ao sobrenatural, a cachaça pode ser utilizada para realizar
o diagnóstico durante as sessões de cura xamânica.8 Nesses momentos, além de
ingerir a cachaça, o xamã aplica a bebida no corpo do doente, enquanto canta e
fuma. Como se sabe, durante as sessões xamânicas procura-se a etiologia da doença
para identificar corretamente a origem do problema, por isso é possível pensar o
uso da cachaça como mais um instrumento diagnóstico que se soma ao fumo e às
cantarolas.

Simões Paes, na mesma ocasião, também observou que durante a sessão
foi servido caxiri para o xamã e para a pequena plateia constituída de familiares do
doente. Normalmente não se utiliza caxiri nessas situações. Naquela sessão
específica, a presença do caxiri poderia ser esclarecida pelo fato de o oficiante ter-
se tornado xamã recentemente e ter organizado um Turé na aldeia. Assim, o caxiri
servido teria sido preparado, a princípio, para o Turé e, na ocasião da sessão de
cura, cumpriria um papel auxiliar no diagnóstico à semelhança do fumo e da cachaça.

Mas então qual seria a diferença do caxiri em relação à cachaça no acesso
ao sobrenatural? O caxiri tem uma dimensão coletiva, é produzido em grandes
quantidades, exige doação de mandioca, preparação do beiju, um dono de festa, e
é a bebida por excelência solicitada ao xamã pelos seres sobrenaturais durante o
Turé, exceção feita aos Galibi Kali’na. Caxiri e Turé são praticamente indissociáveis.
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É possível haver caxiri sem Turé, mas Turé sem caxiri não. O agradecimento
organizado pelo xamã nada mais é que a oferta da festa (Turé) e da bebida (caxiri).
Beber, dançar e cantar representam oferendas. O caxiri consumido na festa vai
para o outro mundo, morada dos karuãna (seres sobrenaturais com os quais o
xamã tem contato durante as suas viagens oníricas). Quanto mais caxiri for
consumido, quanto mais animada for a dança, mais intenso será o sentido de
agradecimento.

Os povos indígenas do Uaçá não fazem associações explícitas entre o caxiri,
o sêmen, a fermentação e a gestação, mas observando com atenção os protocolos
que presidem a preparação e o consumo da bebida, vê-se que ela é carregada de
significados.

O caxiri, metaforicamente, se assemelha ao sêmen. Durante o Turé, dentro
do espaço cerimonial, laku (do francês, la cour, o pátio, em português), a bebida é
servida preferencialmente por mulheres jovens, chamadas em patoá de ren (do
francês, reines, rainha). Assim, ao contrário do sêmen, que vai dos homens para as
mulheres, o caxiri percorre o caminho no sentido inverso, indo delas para eles.
O caxiri estufa no estômago, empanturra, deixa a barriga inchada como se eles
estivessem ‘grávidos’. Nesse caso, é como se as mulheres inseminassem os homens,
invertendo a lógica da concepção. A esse respeito, entre os Araweté, Viveiros de
Castro (1986) refere-se à cauinagem como um momento no qual as mulheres servem
os homens, inchando os dançarinos de cauim até que fiquem barrigudos como as
gestantes. É um processo de ‘inseminação artificial’ em que o cauim emerge como
uma espécie de ‘sêmen feminino’, conclui o autor.

No Uaçá, assim como em toda a região das Guianas, a fabricação do caxiri
é um trabalho essencialmente feminino, sendo, inclusive, parte fundamental dos
preparativos de casamento de uma mulher saber preparar a bebida. Durante o
preparo do caxiri é comum que as meninas mais jovens fiquem por perto para
aprenderem. Também não são explícitas, entre as populações do Uaçá, as associações
simbólicas entre a fermentação do caxiri e a gestação, mas os mesmos paralelos
simbólicos traçados entre o sêmen e o caxiri podem ser feitos entre a sua fermentação
e a gestação quando se observam as regras de produção da bebida.

Tanto a gestação quanto a fermentação do caxiri são realizadas pelas
mulheres, conferindo-lhes um papel de transformadoras de matérias-primas. No
primeiro caso, de sêmen em criança, já que, é preciso esclarecer, a maioria dos
povos indígenas brasileiros sustenta que o feto precisa ser fabricado por meio do
fornecimento de um aporte constante de sêmen paterno durante os primeiros meses
de gestação. Um só ato sexual não basta para que a concepção e a gestação se
completem. As cópulas sucessivas nos primeiros meses de gravidez ‘aquecem’ o
feto, o que é fundamental para a boa gestação.
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No segundo caso, em que as mulheres transformam, pela mastigação, a
mandioca ou o milho cozido em caxiri fica ainda mais explícito o papel feminino de
transformadoras de matérias-primas. No caso do Uaçá, as mulheres não mastigam
a mandioca cozida, mas preparam os beijus que, juntamente com caldo de cana-
de-açúcar, batata roxa, macaxeira, tucupi e água, passam alguns dias fermentando
em potes de barro especiais. Do mesmo modo que o feto precisa ser ‘aquecido’ por
meio de cópulas sucessivas para ter uma boa gestação, um ‘caxiri do bom’, como
dizem os índios, exige uma fermentação adequada, que, por sua vez, liberando
calor, ‘coze’ a bebida.

Durante a preparação do caxiri, ‘ninguém pode mexer nele, ninguém
pode olhar’, só as mulheres que estão preparando a bebida. Entretanto, em agosto
de 2005, na aldeia Galibi-Marworno, localizada na altura do Km 90 da estrada
BR-156, a antropóloga Lux Vidal e o videomaker Francisco Paes conseguiram
permissão para filmar e fotografar os preparativos do caxiri. Puderam registrar
que, depois que todos os ingredientes necessários para a fabricação do caxiri tinham
sido acondicionados no pote de barro, as mulheres colocaram dentro de uma cuia
uma pequena quantia do próprio caldo que iria fermentar, além de algumas poucas
folhas de caju. Em seguida, a cuia foi emborcada no fundo do pote com todos esses
ingredientes. Todo esse procedimento é ritualizado e foi acompanhado de um canto,
‘um canto do pajé’, e a cuia no fundo, segundo as mulheres, é “como o karuãna do
caxiri”. Quando o caxiri começasse a fermentar e a borbulhar, a cuia deveria ir
do fundo do pote para a superfície, sendo esse um indicativo de que o caxiri estava
bom. E a recíproca também era válida, se a cuia não subisse, o caxiri não era bom.

Ao dizer que a cuia no fundo do pote é “como o karuãna do caxiri”,
inevitavelmente um espaço se abre para se pensar sobre o estatuto simbólico da
bebida, na relação dos povos com o sobrenatural, para além de tão somente um
veículo de acesso ou presente para os seres sobrenaturais. O caxiri, ele mesmo,
seria um próprio karuãna, como também são karuãna uma série de animais e
árvores. Os xamãs do Uaçá afirmam que entre o mundo onde vivemos e o mundo
onde vivem os seres sobrenaturais, cuja designação genérica é de bichos, há uma
relação de equivalência, na medida em que os seres do ‘outro mundo’, também
designado de ‘fundo’, ‘fundo das águas’, ‘fundo do mato’ ou ‘embaixo do sol’, são
gente como nós. Eles realizam festas, bebem caxiri e quando vêm passear no mundo
onde nós seres humanos vivemos, esses bichos ‘vestem uma capa’ que lhes dá a
forma específica como os vemos, ou seja, o bicho cobra veste-se de cobra, os bichos
aves trajam penas, os bichos animais cobrem-se de pelos (Dias, 2001). Assim, se a
cuia no fundo do pote é como se fosse o karuãna do caxiri, certamente, no ‘outro
mundo’, o caxiri também é um karuãna. São seres sobrenaturais que fazem parte
do repertório de cantos do xamã que, quando canta para chamá-los, nas sessões
de cura ou no Turé, eles se apresentam.
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Diferenças à parte, a cachaça e o caxiri são equiparados na prática e no
pensamento indígena, na medida em que os próprios grupos definem os estilos de
consumo e as possibilidades de comunicação que as bebidas estabelecem entre os
humanos e o mundo sobrenatural.

Tal equiparação surge de maneira bastante elucidativa em um mito palikur,
contado a Lux Vidal, em 2002, durante uma estadia para pesquisa de campo. É
importante frisar que mito e história na região do Uaçá são dois aspectos da realidade
intimamente imbricados.

Diz a história que no lugar chamado Ponta dos Índios,9 isso lá pelos anos
1930 ou 1940, ao descer de um barco, chamado indiferentemente pelo índio palikur
de iate ou vapeur, uma senhora crioula,10 meio gorda, caiu na água e foi subitamente
apanhada e levada para o fundo por um monstro, algo parecido com a Cobra Grande.
Nem os gendarmes nem os pompiers guianenses chamados às pressas conseguiram
reavê-la.11

Os índios convocaram então um pajé para acabar com o bicho. O pajé
palikur aceitou o desafio, reuniu os seus karuãna, os zami, enfim, seus auxiliares
do ‘outro mundo’, pedindo a eles que providenciassem martelos, pregos, uma
placa de cobre e um abismo. Bem-sucedidos em eliminar o monstro, os karuãna
informaram que apenas pediriam a bebida como forma de pagamento por terem
jogado o monstro no abismo e depois lacrado com placa de cobre.12 Os franceses,
meio constrangidos, confessaram não possuir a ‘bebida de índio’, ou seja, o caxiri.
O pajé passou a informação a seus auxiliares do ‘outro mundo’, e eles responderam
que, tudo bem, aceitariam a bebida dos franceses. Mas perguntaram quanto tempo
iria demorar a entrega da bebida. Os franceses responderam: ‘c’est tout de suite’,
ou seja, é para já, era apenas abrir as garrafas e servir, o que deixou os karuãna
muito alegres.

Nesse mito, a solicitação do caxiri por parte dos karuãna representa o
pagamento pelos serviços prestados. Quando os seres sobrenaturais aceitam a
cachaça no lugar do caxiri, torna-se evidente a possibilidade de a cachaça e o caxiri
se equipararem na prática e no pensamento indígena e o quanto ela está enraizada
na cosmologia dos grupos.

Embriaguez reprovável

As percepções indígenas dos inconvenientes trazidos pelo consumo de
bebidas alcoólicas referem-se fundamentalmente a certo descontrole sobre quem,
quando e como se bebe durante as festividades e atividades cotidianas. Os efeitos
negativos são prioritariamente em relação às bebidas compradas nas cidades
(cachaça, conhaque, vinho, cerveja, uísque), mas mesmo no consumo do caxiri há
excessos considerados indesejáveis. Isso pode ocorrer durante o Turé quando a
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pessoa namora ou briga dentro do laku. É preciso, então, cumprir o lamã (do francês
l’amende, a multa), castigo que consiste em ingerir uma grande quantidade de
caxiri, estipulada pelo xamã, que empanturra a pessoa. No caso de não conseguir
tomar toda a bebida, outras pessoas podem auxiliar.

Nas palavras dos índios, os inconvenientes do consumo excessivo de
cachaça convergem para as seguintes questões: provoca desunião e brigas;
acidentes; diminui a produtividade dos grupos; faz o índio perder/esquecer a sua
cultura; quando se bebe muita cachaça o caxiri é deixado de lado.

Nas palavras de um cacique palikur, a causa dos problemas com a bebida
“é que muitos índios não sabem beber porque querem encher a barriga de cachaça
como se fosse comida”. Nota-se, no comentário, que as bebidas alcoólicas estão
associadas aos alimentos, assim o limite de seu consumo seria o do próprio estômago.
De qualquer forma, já há uma percepção entre os índios de que, em relação à
cachaça, é preciso outra atitude, porque tomar a aguardente até o ponto de ‘encher
a barriga’, como se fosse comida, é não saber beber, trazendo como consequência
os inconvenientes apresentados.

Embora não estejam presentes no discurso indígena, três conjuntos de
motivos parecem determinantes para compreender os estilos indesejáveis de beber:
1) a cachaça comprada na cidade tem um poder de embriaguez muitas vezes maior

que o do caxiri, e seu consumo é cada vez mais frequente durante os trabalhos
de roça coletivos realizados com comida e bebida, nas festas de santo, assembleias
políticas e Turé;

2) presença de estilos de consumo aprendidos nas cidades: bebe-se nos fins de
semana, no final de um dia de trabalho, quando estão na cidade para fazer
compras ou receber salários, dias dos pais e das mães, em aniversários, datas
cívicas, feriados em geral, Finados, Natal, Ano Novo, Páscoa, em velórios e enterros
etc.;

3) um fato que chama a atenção quando se observam os grupos do Uaçá beberem,
caxiri ou outra bebida alcoólica qualquer, é que bebem sempre visando ao fim
da bebida, especialmente quando estão nas aldeias. Em suas próprias palavras:
“é beber até zerar”.

Sobre esse terceiro conjunto de motivos vale a pena estender-se um pouco
mais tentando responder à pergunta: por que beber até zerar?

De um ponto de vista cosmológico, esse estilo de consumo proviria do
Turé. O caxiri consumido durante o ritual é uma forma de os povos agradecerem
aos seres sobrenaturais pelas curas concedidas. Quanto mais se dança, canta e
bebe, quanto mais animada for a festa, maior será a gratidão. Consumir caxiri em
grandes quantidades seria um gesto de benevolência para com os seres
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sobrenaturais. A recusa do consumo ou a sua ingestão parcimoniosa indicaria certa
ingratidão e, também, uma recusa à sociabilidade. É como se, metaforicamente,
quem bebesse não fosse o índio, mas os karuãna. De fato os índios dizem que os
karuãna “se servem à vontade” durante o Turé.

Vidal (2007) mostra, ainda, que o consumo de caxiri apazigua as tendências
canibais dos seres monstruosos do ‘outro mundo’. No mito da Cobra Grande, o
macho Cobra quer devorar o menino índio que após cair em um buraco veio parar
em seu hábitat, no ‘fundo’. A Cobra fêmea, para impedir esse ato, enche a barriga
do marido com grandes quantidades de caxiri guardado em potes de barro, até ele
ficar quieto e aceitar a presença do menino.

De mais a mais, conforme esclarecido anteriormente, embriagar-se não é
uma questão moral. Desde que os protocolos da boa convivência sejam observados,
não há por que se envergonhar de ficar de porre, ainda mais numa ocasião apropriada
como o Turé. Existe momento para tudo, e o momento do porre precisa ser
respeitado. Ele é uma instituição, um estado socialmente reconhecido e esperado.
Isso é de tal maneira possível que um índio em estado inteiramente sóbrio, às
vezes, recusa-se a marcar uma entrevista ou reunião para uma determinada data
ou momento (sábado à tarde, por exemplo) sabendo de antemão que estará de
porre e, assim, sem condições de atender ao pedido. Geralmente um homem em
estado de embriaguez, porre, retira-se em sua casa e deita no chão, o que os índios
definem com cuvê so vin (cuver son vin, em francês).13 Na ocasião de uma visita,
quando for o caso, a esposa informa tranquilamente que o marido não pode atender
porque está de porre, e pede para voltar em outro momento.

O que parece ocorrer é que, embora os índios façam distinções simbólicas
entre o consumo do caxiri durante o Turé e o de outra bebida em circunstâncias
sociais diferentes, beber ‘até zerar’ persiste como um padrão nos vários outros
momentos da vida social.14 Por mais ‘forte’, isto é, alcoólico que um caxiri possa
ser, seu poder de embriagar nunca chega próximo do poder dos destilados como a
cachaça. O resultado dessa combinação é a embriaguez bastante acentuada e, por
vezes, considerada imprópria para o momento, como, por exemplo, os casos de
xamãs que tomam uma quantidade tal de cachaça durante o Turé, que os incapacita
de conduzir controladamente a dança, com a animação e o entusiasmo apropriados
durante toda noite até o amanhecer.

Considerações finais

As bebidas alcoólicas são absolutamente presentes na vida social dos
povos indígenas do Uaçá. São consumidas nas atividades produtivas, nas festas de
santo, nos rituais xamânicos, nas reuniões, nas celebrações e no lazer. Assumem o
papel de meios de acesso ao sobrenatural, de presentes aos seres do ‘outro mundo’,
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de veículo de reciprocidade e agente motivador nos trabalhos de roça, de veículos
de feitiços, de causas de doenças no caso da cachaça, de agentes etiológicos e
terapêuticos nas sessões de cura.

Existe um estilo de consumir as bebidas alcoólicas no Uaçá que se caracteriza
por uma ética da imoderação, do exagero e da renúncia da parcimônia. Enquanto
houver bebida disponível, ela deve ser consumida inteiramente, “até zerar”, como
dizem. Esse modo de beber permeia todos os contextos socioculturais, e como a
bebida está presente na maioria deles, a embriaguez se torna bastante comum e
intensa. O ‘porre’, como eles mesmos denominam a embriaguez, é uma instituição
social, reconhecida e valorizada, chegando ao ponto de programar os compromissos
em função dele.

Para compreender toda a riqueza de significados envolvida no ato de
beber, é preciso situar-se numa perspectiva em que as bebidas são vistas como
parte integrante da vida social. Isto não significa, evidentemente, ignorar os
aspectos dissociativos que o uso excessivo de bebidas destiladas provoca entre
os povos indígenas. Privilegiar uma abordagem social e coletiva do consumo de
bebida, ao invés de uma abordagem que foque o indivíduo, é caminho mais
adequado para compreender de que modo as bebidas alcoólicas no Uaçá motivam o
trabalho e intensificam sobremaneira a sociabilidade entre as famílias e entre os
grupos, assim como para perceber que as interpretações indígenas do excesso indicam
que seu valor é ambivalente. Consumir muita bebida não diz se a atitude é moralmente
aceita ou reprovável. Ingerir bebidas alcoólicas imoderadamente pode ser
culturalmente adequado ou inadequado, e são apenas os contextos específicos de
consumo que definem de que excesso se trata e com qual sinal qualificá-lo.

A noção de excesso para o consumo de bebidas alcoólicas entre os povos
indígenas do Uaçá é ambivalente. Consumir grandes quantidades, seja de caxiri
ou de qualquer outra bebida comprada na cidade, não é interpretado como um
problema. Existe uma noção culturalmente construída de quantidade, de situações
e espaços adequados para beber, de atitudes que podem ser tomadas e outras que
devem ser evitadas. O consumo torna-se indesejável na medida em que não se
atende às expectativas sociais da boa convivência, de participação condizente nas
atividades rituais e produtivas, ou quando há envolvimento em acidentes e
desavenças. O consumo de bebidas alcoólicas exerce um papel fundamental na
vida dos povos do Uaçá, já que, no limite, possibilita a continuidade da vida social.

Tais considerações permitem um diálogo com as noções biomédicas acerca
do que vem a ser um consumo normal, abusivo e patológico de bebidas alcoólicas.
Se, em uma perspectiva biomédica, o consumo de álcool em grande quantidade é
considerado um problema de saúde, para os povos indígenas essas questões são
muito mais complexas e dizem respeito a formas específicas de relações sociais e
cosmológicas. Exceção feita aos Palikur, para os demais povos do Uaçá, o consumo
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de bebidas alcoólicas também produz estados de consciência culturalmente
valorizados.

Entretanto, metaforicamente, o excesso também pode significar doença –
entendida como um desequilíbrio biofísico, social e simbólico, ou comportamento
indesejável que pode prejudicar as relações sociocósmicas quando ultrapassa ou
rompe os limites do socialmente prescrito (Buchillet, 1991). O excesso como
descontrole é percebido quando há ruptura de equilíbrio nos laços de sociabilidade.
Assim, as percepções específicas do que seja descontrole e suas estratégias de
contenção diferem do ponto de vista da medicina ocidental.

Notas

1 Este capítulo é uma versão revisada de: Dias, L. F. Usos e abusos de bebidas alcoólicas segundo
os povos indígenas do Uaçá. In: LABATE, B. C. et al.  (Orgs.). Drogas e Cultura: novas perspectivas.
Salvador: Editora Ufba, 2008. Texto republicado com autorização do autor e da editora.

2 Nesse caso, como em muitas outras partes deste capítulo, prefiro usar o termo ‘porre’, que os
próprios índios usam, a embriagado, porque parece refletir o sentido nativo do conceito, isto é,
um momento previsto e padronizado de comportamento.

3 Bebida alcoólica fermentada preparada com beijus e uma variedade de mandiocas. Para
fermentar, o beiju e a mandioca são colocados num vaso de barro, juntamente com pedaços de
batata, geralmente de cor roxa, e cana-de-açúcar, onde passam alguns dias fermentando.

4 O etnônimo Paricura é ainda hoje utilizado por outras etnias para referirem-se aos Palikur.

5 Festa organizada pelo xamã para agradecer aos seres sobrenaturais (karuãna) pelas suas
intervenções terapêuticas. Durante a festa, a eles são oferecidas grandes quantidades de caxiri.

6 Em relação aos Galibi Kali’na, que residem na Guiana Francesa, não disponho de dados a
respeito.

7 Comunicação pessoal, 2003.

8 O material audiovisual, produzido por Simões Paes, em 2003, ainda não tem título, mas está
disponível no Laboratório da Imagem e do Som (Lisa), do Departamento de Antropologia da
Universidade de São Paulo.

9 Extremo norte do Brasil, próximo à foz do rio Oiapoque.

10 O termo faz referência às línguas mistas que surgiram a partir do contato entre o francês, o
português, as línguas nativas indígenas e as faladas pelos ex-escravos de origem africana.
Também é utilizado para designar pessoas de pele escura (negros), como é o caso específico
desta história.

11 Gendarmes e pompiers, em francês, significam, respectivamente, policiais e bombeiros, ou seja,
seres sobrenaturais responsáveis pela guarda e proteção do xamã e dos que participam de seus
rituais: sessões xamânicas e Turé.
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12 Essa técnica aparece em outras narrativas.

13 Literalmente a expressão quer dizer ‘cozer a bebedeira’, ou seja, esperar o ‘porre’ passar.

14 Léry (1994 apud Sztutman, 2004), referindo-se aos antigos Tupi da Costa, nota o mesmo padrão
de consumo: era necessário beber em excesso até findar todo o conteúdo da bebida. Era um
código decisivo de comportamento e deveria ser seguido por todos participantes adultos da festa.
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