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Tomar uma Fuga: metáforas sobre o contexto social
e econômico da alcoolização pankararu

Existe uma relação de identidade entre os povos indígenas
contemporâneos do Nordeste brasileiro e a condição camponesa. Esses grupos estão
entre os primeiros na história do Brasil, desde o século XVI, a manter contato com
os colonizadores europeus. Assim, foi tecida uma trama de longa duração envolvendo
extermínio, escravidão, aldeamentos, casamentos interétnicos e caldeamento
cultural. Apesar de camponeses, continuam índios (Oliveira, 1976).

A etnia Pankararu, desde a década de 1940, apareceu oficialmente com o
antigo Serviço de Proteção aos Índios no Sertão do Submédio São Francisco, em
Pernambuco, como um grupo fenotipicamente misturado e inserido na lógica do
aludido campesinato indígena. Explicações antropológicas surgem até hoje:
transfiguração (Ribeiro, 1996), reelaboração (Oliveira,1994) ou reemergência étnicas
(Arruti, 1999).

Nessa população, como em quase todo o mundo, são ingeridas substâncias
químicas que alteram o estado de humor ou da consciência. Dentre elas, o álcool
etílico é a mais antiga e importante. Hipóteses procuram explicar que essas bebidas
teriam surgido em diversos momentos da história e que, no caso da América do
Sul, resultaram da influência indireta do desenvolvimento agrícola dos povos maias
na América Central (Guelbaly & Guelbaly, 1981 apud Fortes & Cardo, 1991).

Entre os autóctones no Brasil, já havia a produção e consumo de um
etílico próprio. Jean de Léry, viajante europeu, relatou em 1557 que, nos contatos
dos franceses do huguenote Conde de Villegagnon com os nativos Tubinambás, na
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, era costume o uso do cauim (ka’wi em
tupi). Tratava-se de uma bebida turva e espessa, com gosto semelhante ao do leite
azedo. O preparo demandava fervura, mastigação e reserva do milho ou da mandioca
em potes de barro, onde a pasta ficava submetida a um processo de fermentação
(Léry, 1967)

Eram obedecidas regras rituais, entre elas as antropofágicas. Bebiam e
comiam por três dias seguidos, geralmente em grupos. Durante sua permanência
no Brasil, Léry (1967) não encontrou casos de melancolia entre os povos indígenas.
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Observou que eles cantavam, dançavam, assobiavam e se incitavam uns aos outros,
em termos de brincadeiras, para que tivessem comportamentos viris.

Outro viajante, Hans Staden, nos anos de 1548 a 1557, igualmente
escreveu que entre os Tupinambás, nos costumes para beber, é “raro observar
alguma briga nesses momentos. São muito prestativos entre si, portanto, quando
alguém tem mais comida do que outro, dá um pouco a este” (Staden, 1999: 149).

O padrão de consumo modificou-se com a presença europeia, e
principalmente portuguesa, pelo acesso a bebidas desconhecidas e com maior teor
alcoólico, como o vinho, a cerveja e a cachaça (Fortes & Cardo, 1991).

O alcoolismo entre indígenas foi considerado por Ribeiro (1991) como
um problema decorrente do que chamou de ‘etnocídio’ ou seja, um extermínio
cultural induzido pela burocracia oficial protecionista e também pela ação
missionária. As outras pestes seriam o genocídio – progressivamente reduzido desde
os tempos do marechal Cândido Rondon (1865-1958) – e as próprias epidemias –
varíola, sarampo, catapora, difteria, gripe, coqueluche e tuberculose.

O papel mediador das bebidas alcoólicas no genocídio indígena pelos
colonizadores portugueses é ilustrado por um acontecimento que se sucedeu na
capitania de Itamaracá, depois da morte de Duarte Coelho ocorrida em 1554, no
governo de Jerônimo de Albuquerque. Este novo governador tinha a intenção de
expulsar os índios da várzea do Capibaribe para o sul dos Montes Guararapes,
fazendo prosperar a cultura da cana-de-açúcar. Na época, as populações nativas,
principalmente os Tupis do litoral, estavam agitadas e temerosas de novos avanços
dos portugueses, atacando viajantes que iam de Olinda a Igarassu. Havia receio de
uma nova guerra, como a ocorrida em 1548.

Na ocasião várias tribos e nações vizinhas foram convidadas para uma
festa pelos portugueses, quando se distribuiu muito vinho. Os índios excederam-
se no consumo, foram acusados pelos ataques, começando a haver insultos mútuos.
Essa provocação foi um álibi para um confronto bélico, iniciado pelo governador,
que conquistou a fértil barga do Capibaribe (Andrade, 1962).

Importante comentar que as complicações individuais e coletivas
ocasionadas pelo consumo de bebidas alcoólicas dependem menos delas em si
mesmas do que das formas de consumo, sejam eventuais ou frequentes, moderadas
ou excessivas; ou das respectivas funções, sejam festivas, terapêuticas, religiosas,
culinárias, entre outras.

Portanto, é lógico pensar que existem padrões de consumo considerados
normais ou patológicos, ou então, benéficos ou maléficos. Essa relativização é
enfocada por Menéndez (1983: 248) por meio do conceito de processo de
alcoolização, entendido como um somatório das “funções e consequências positivas
e negativas que cumpre a ingesta de álcool para os conjuntos sociais estratificados e
que implica somente potencialmente o problema da enfermidade mental”.
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Essa é uma noção que surgiu em estudo do pesquisador mexicano sobre
a produção bibliográfica da socioantropologia latino-americana, entre as décadas de
1970 e 1980, em torno de um hábito que ‘também’ pode apresentar uma face
de doença. Além dos estudos biomédicos e epidemiológicos centrados nos distúrbios
e agravos do processo de alcoolização, são descritos como funções positivas os
seguintes aspectos: 1) reforço para a segurança dos sujeitos e dos grupos diante
das ameaças de um mundo vazio; 2) mitigação da ansiedade decorrente dos
processos de aculturação e de pauperização; 3) estimulador da coesão grupal através
das ações de trocas envolvidas; 4) operador de transformações imaginárias –
principalmente no espaço coletivo das festas ou dos cultos de possessão –, colocando
entre parênteses uma situação opressiva estrutural; 5) facilitador da hegemonia
masculina numa situação desfavorável de trabalho urbano ou de campesinato; 6)
instrumento de evasão e de criação de espaços próprios de ação, por meio da
formação de microgrupos (Menéndez, 1983).

O sentido original do substantivo evasão está relacionado com um
movimento de fugir de algum lugar. Ao se acrescentar o adjetivo ‘alcoólica’ está se
abordando um determinado uso dos etílicos, que propicia alteração da consciência
dos sujeitos, fazendo emergir um estado psíquico de fuga de uma condição objetiva
e subjetiva de sofrimento humano em um contexto específico de campesinato
indígena. A compreensão mais fidedigna do significado do consumo etílico, na
perspectiva dos sujeitos da etnia Pankararu, ocorre através de um olhar etnográfico
do observador e autor, participando do dia a dia na aldeia, e registrando em seu
diário de campo não apenas o uso dessas bebidas, mas a escassez material vinculada
a um adverso cenário social e econômico.

Assim, será necessário, em primeiro lugar, um enfoque antropológico do
que seja economia, o que resgata autores como Bernardi (1988) para quem a ordem
econômica encontra-se profundamente interconectada com a ordem política e social,
o que em certa medida relaciona-se com o sentido maussiano de fato social total
(Oliveira, 1979). Seguindo essa tradição teórica, Lévi-Strauss (1974) fundamenta
a vida cultural em três tipos básicos de troca: as econômicas, as linguísticas e as de
parentesco.

Nesse paralelo com as interações linguísticas, cumpre destacar a relevância
da interpretação simbólica do processo de alcoolização, percebendo-se que, entre
as diversas possibilidades de produção de sentidos no nível do fenômeno discursivo,
existe uma engenharia semântica na construção das metáforas (Oliveira, 1997).

Podem ser discutidas três funções em torno desse tropo: uma, estética,
representada principalmente por determinadas imagens construídas no discurso
literário; outra, persuasiva, vinculada às estratégias de convencimento presentes
nos discursos morais, políticos, jurídicos, midiáticos, entre outros; e, por fim, uma
cognitiva, permitindo explicar por meio de comparações um determinado domínio
do conhecimento por outro domínio (Charaudeau & Maingueneau, 2006).



128

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

Dessa forma, torna-se necessária uma descrição etnográfica do cenário
social e econômico da etnia Pankararu no estado de Pernambuco (Acioli, 2002),
que permita a visualização de um contexto para a leitura de um determinado
texto: a expressão local ‘tomar uma fuga’, de sentido polissêmico, a ser explorada
a seguir.

O cenário social e econômico da etnia Pankararu

A etnia Pankararu, segundo o Atlas das Terras Indígenas do Nordeste
(Peti/Museu Nacional, 1993), localiza-se no estado de Pernambuco em 14.294
hectares de área indígena, confirmados em 1940 pelo antigo Serviço de Proteção
aos Índios (SPI). Foram homologados 8.100 hectares e demarcados 6.194 hectares,
ao longo dos anos, em torno de um perímetro de 36 quilômetros.

De acordo com a Base de Dados do Estado (Pernambuco, 2007), uma
população de 6.404 índios Pankararu habita uma área circunscrita a três municípios,
contando cada um deles com população que varia de 15 a 30 mil habitantes. São
eles: Tacaratu (6 Km de distância), Jatobá (8 km de distância) e Petrolândia (16 km
de distância). O clima da área é tropical semiárido, tendendo a seco pelas
irregularidades da ação das massas de ar, provocando muito calor no verão e muito
frio no inverno, de acordo com a percepção local dos moradores.

As estradas de barro com erosões, várias intransitáveis nos períodos de
chuva, tornam o acesso à área muito difícil. O estorvo sugere que a atenção política
à comunidade apresenta-se historicamente precária.

Ainda com base no Banco de Dados do Estado (Pernambuco, 2007), a
área indígena localiza-se a 412 quilômetros de distância da capital pernambucana
e nela existem 28 aldeias, 1.595 domicílios e 1.757 famílias, distribuídas entre as
serras do Barrocão, do Cruzeiro e do Morcego.

É uma paisagem de serras e vales, onde se espalham fruteiras com pinhas,
mangas, bananas, melancias, entre outras. Roças são plantadas nos terrenos planos
próximos das respectivas elevações entre as serras. A produção depende da chuva
e da estiagem.

Essas características do espaço físico são descritas na denominação nativa
em língua kariry: “Tuaçá de Ginpankã Tamkauaukó Pankararu”. Ela pode ser
traduzida da seguinte maneira: “Entre serras e cabeças porto de cana brava”.

O terreno alagadiço em boa parte da área, por conta de lençóis freáticos
que formam cisternas naturais no subsolo, influenciou a denominação da principal
aldeia pankararu: Brejo dos Padres.

No Brejo foram instalados o posto Indígena pelo SPI, no início da década
de 1940, o cemitério, a Igreja de Santo Antônio, e, nesta aldeia com população
mais numerosa são realizados importantes rituais da etnia.
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A religiosidade pankararu está demarcada pelo tempo dos rituais indígenas
e pelo tempo dos rituais da Igreja católica. Os primeiros integram o que se chama
de ciência dos mais velhos e fazem parte da crença de que os mortos não
desencarnam, porém eles se encantam, formando um complexo de entidades
chamadas ‘encantados’.

A comunicação dessas entidades com os homens ocorre por meio de
determinados sinais, entre eles assovios nas matas, que obrigam os transeuntes a
serem ‘donos’ ou ‘pais’ de um determinado praiá. A condição de propriedade implica
um estado de transe ritual em sujeitos que passam a incorporar essas entidades,
apenas quando eles estão vestidos com determinadas fardas – termo que denota a
influência de um imaginário militar – feitas de um chapéu, penacho, casaco, cinta
e saia, todas confeccionadas com fibras do caroá (Neoglaziovia variegata), planta
terrestre típica do Nordeste brasileiro, cujas folhas lineares são fibrosas garantindo
resistência e durabilidade. Os sujeitos incorporados pelos encantados e vestidos
de acordo com as regras rituais são denominados praiás. Eles dançam tocando
uma flauta de bambu chamada gaita ou sacudindo um maracá que marca a batida
do ritmo binário do Toré.

Essa dança apresenta-se como sagrada e circular, e nela estão presentes
homens, mulheres, ambos sem estado de transe, e praiás caracterizados apenas
por homens em estado de transe, muitas vezes reproduzindo sons da natureza
como cantos de pássaros, o que confirma a identidade étnica do grupo.

A encarnação dos encantados na personagem dos praiás recebe vários
nomes: Imburana, Pokodô, Cansanção, Capitão da Rima, Cordão, Menino, Vivim,
Xumpunhum, Beija-Flor, Cordão Verde, Andorinha, Arapão, Zé Fogacho, entre
outros. Dois se destacam nesse panteão: Mané Brabo, pelo estilo agressivo da sua
dança, e Mestre Guia, que ocupa posição hierárquica superior, pois abençoa e é
conselheiro de todos os outros.

Entre os rituais indígenas inclui-se o Menino do Rancho, que ocorre a
partir do momento em que uma criança adoece e os familiares fazem promessa
a um determinado encantado para que ela fique curada. A dramatização ocorre
através de uma luta a ser travada entre dois grupos. Um deles, o dos padrinhos
que defenderá a permanência do menino no ‘mundo dos vivos’, havendo no grupo
apenas um praiá, exatamente aquele que é dono do encantado para quem a promessa
foi feita. O segundo grupo é composto exclusivamente de praiás, cujos encantados
que personificam lutam para levar a criança ao ‘mundo dos que se encantaram’.

Para a realização do Menino do Rancho, há necessidade de recursos
financeiros para o custeio do ritual, além das refeições para todos os convidados e
participantes diretos. O almoço consta de guisado de carne de boi, arroz cozido
com água e sal, farinha de mandioca e uma caneca de caldo de cana-de-açúcar.



130

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

Entretanto, um dos familiares informou terem sido usadas seis caixas de
aguardente durante esse dia de domingo – cada caixa contendo 25 garrafas. Portanto,
esse novo dado, acrescentado posteriormente, partiu da lógica de que a aquisição,
disseminação e consumo de bebidas alcoólicas em áreas indígenas, interditados
pela vigente lei federal n. 6001/73 na época da etnografia, ao final dos anos 90,
caracteriza os etílicos como substâncias ilícitas, sendo camuflada a respectiva
presença em reuniões comemorativas.

Esse consumo, no caso do Menino do Rancho, está associado à energia, à
proteção contra a dor e ao divertimento, não sendo registrados, dentro do espaço
dos rituais religiosos, a existência de violência social.

Em termos do cenário econômico, em Brejo dos Padres os protagonistas
são agricultores e comerciantes (pequenas mercearias e uma de porte médio) que
vendem basicamente fiado. Nos vários roçados existem plantações de feijão de
vários tipos, entre eles feijão-de-arranque (um tipo de feijão mulatinho), feijão-de-
corda (um tipo de feijão macassa) e o andu ou feijão-guando (um tipo de feijão-
branco), além de batata-doce, macaxeira, milho, mandioca, capim e palma. Muitos
moradores produzem tijolos de argila para a comercialização interna na área. A
pesca e a caça são praticamente inexistentes. O trabalho assalariado não é frequente,
salvo entre alguns funcionários públicos. Outra forma de remuneração ocorre com
o pagamento de diárias, variáveis de 7 a 10 reais, na atividade agrícola ou na
produção de tijolos, e também a alguns meeiros.

Uma característica que compromete a qualidade de vida dos Pankararu é o
preço pago pela produção agrícola – 15 reais por um saco de 60 quilos de feijão –, o
que estimula mais o consumo doméstico do que a comercialização. Entre as frutas,
um cento de manga é vendido por 2 reais, um cento de pinha por 3, o que às vezes
não cobre nem o preço do frete. A alternativa para a comercialização é a realização
das feiras públicas nos municípios vizinhos, como a de Petrolândia, a mais
importante, às sextas-feiras, e a de Tacaratu, aos sábados. Muitos animais, como
vacas, bois e ovelhas, porcos, cabras e galinhas foram vendidos, por causa da
necessidade. Diz uma idosa: “A gente não quer só feijão, quer o tempero também.
A gente não quer comer com uma mão só”.

Ficando os roçados próximos das encostas serranas, distantes das casas
dos moradores de Brejo dos Padres, os homens acordam entre as 4 e 5 horas da
manhã e se deslocam para o cuidado com a terra. Em alguns casos, é consumida
cachaça como estimulante para o trabalho árduo, sendo a substância uma panaceia
para os males do corpo e da alma.

Outra atividade explorada é a produção artesanal, com emprego de mão
de obra predominantemente feminina. São confeccionados, em palha de ouricuri
(Athea excelsa) e fibras de caroá (Neoglaziovia variegata), vassouras, sacolas, abanos
e cestos; e, com o barro, panelas e fogareiros, sejam para o consumo doméstico ou
para a venda.
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Diante desse cenário, como se contextualiza a alcoolização pankararu e
qual a lógica e a semântica presentes no discurso de moradores sobre esse processo?

Tomar uma fuga: metáforas em torno
do processo de alcoolização pankararu

D. Severina tem 68 anos de idade, é solteira e aposentada como servidora
da saúde pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Mora onde nasceu e se criou,
Brejo dos Padres. Da época da infância, recorda-se de alguns mutirões realizados
entre os moradores:

O pessoal dizia que tinha a construção de uma casa, pra tapar as paredes de
barro. As mulheres e os homens iam buscar barro branco na serra. Era tudo
unido como se fosse a casa deles. O carregamento era através de cantigas de
roda ou de brincadeira. Quando tapava a casa tinha aquele almoço. Depois
do almoço, o pessoal tomava uma fuga. Descansava bastante. O restante do
barro que sobrava, colocava no piso da casa e depois dançava o Toré. No
mesmo instante, [a dança] servia como se os próprios pés das pessoas
estavam compactando o solo pra formar o piso. (destaque do autor)

A expressão ‘tomar uma fuga’ é uma metáfora que no contexto do discurso
de d. Severina significa ‘repousar’. Entretanto, é importante ter em mente que as
palavras podem ser polissêmicas. Orlandi (2007) alerta sobre os cuidados que se
deve ter com a ilusão de que o sentido de uma palavra seja algo ‘amarrado’ e
irredutível. Essa visão reducionista impossibilita compreender que não existe um
sentido único, a priori e descontextualizado, seja ideológica ou historicamente, na
produção discursiva.

Examinando o campo de sentidos do verbo ‘repousar’ – associado ao
significado metafórico da expressão ‘tomar uma fuga’ –, podem ser encontradas as
seguintes imagens: 1) descanso (vinculada ao sentido negativo do verbo ‘produzir’);
2) alívio (associada ao verbo ‘tranquilizar’); 3) morte (relacionada com a expressão
‘estar sepultado’); 4) assentamento (vinculada ao verbo ‘instalar’), entre outras
(Houaiss & Villar, 2001: 2.432).

Desse modo, podem ser elaborados novos pressupostos de que a
alcoolização esteja discursivamente construída com base em três sentidos
metafóricos, presentes na expressão ‘tomar uma fuga’. O primeiro corresponde aos
modos tradicionais de consumo de bebidas alcoólicas como um momento de não
produção econômica para muitos, seja nos fins de semana ou em ocasiões especiais.
O segundo, como um processo migratório de viagens de idas e vindas para o sul do
Brasil, como um alívio para as condições econômicas adversas da área indígena,
mas desencadeador, muitas vezes, do sofrimento propiciado pelas doenças, entre



132

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

elas o alcoolismo-doença e a própria morte. Por fim, a fixação de pontos de venda
clandestina de bebidas alcoólicas como uma estratégia ilegal de atividade econômica,
o que representa ‘fugir’ da ordem legal.

Modos tradicionais de consumo de
bebidas alcoólicas na etnia Pankararu

D. Severina relata sobre as condições de penúria da infância. Na sua
memória existem lembranças de que naquele tempo, somente “tinha roça do
travessão [regionalismo: ‘cerca que separa a pastagem da lavoura’] para dentro.
Quando era no verão, acabava aquelas coisinhas assim plantadas e a gente ficava
na fome. Depois chegou o posto e foi que aumentaram mais para fora”.

Fala do pai com saudades. Fazia parte do que os Pankararu chamam de
‘tronco velho’, ao contrário dos mais jovens, que fazem parte das ‘pontas de rama’.
João Moreno, o capitão da aldeia – índio com a função de organizar a disciplina e que
era reputado como a maior liderança ‘naqueles tempos’ – tinha apreço pelo genitor
de d. Severina, considerando-o como seu principal conselheiro. O pai era exímio
caçador. Já saía de casa sabendo onde a caça estava. Coisas de “caboclo experiente”.
Ele também era “doutor de raiz e fazia remédio para vários tipos de doença”.

D. Severina, mesmo sendo católica praticante, dança o Toré e assiste aos
rituais dos praiás, alegando ser por divertimento e não por uma questão de crença.
Para a sua formação religiosa contribuiu a fé paterna e toda uma geração que
desde a “bisavó e a tataravó já rezavam na igreja daqui”.

Ela também relata que na época de Antônio Conselheiro – certamente no
ocaso do século XIX –, houve uma repartição dos lotes entre as várias famílias que
ocupavam a área entre as serras do Sorongo e da Fonte Grande. As informações são
esparsas, por conta da ausência de documentos. Na memória da informante, está
registrada uma carta da princesa Isabel supostamente em posse do velho José
Quirino, na qual estavam expostos os critérios de distribuição. Da carta, entretanto,
ninguém conhece o paradeiro.

Algumas cenas continuam presentes na sua lembrança, como a de famílias,
geralmente extensas e sob a égide do poder paterno. Entre as cenas, narra sobre
mulheres e crianças com potes de barro na cabeça, indo buscar água nas fontes
naturais. Os homens trabalhavam no roçado e, à noite, ficavam todos sob a luz
bruxuleante dos candeeiros.

A instalação do posto indígena engendrou esperanças para muitos, entre
eles as famílias que plantavam cana-de-açúcar ou eram proprietárias de pequenos
engenhos. Existem referências vagas a essa forma de agricultura e a práticas
extrativistas, principalmente de madeira, desde o começo do século XX. Porém
destaca-se, no cenário, o roçado de subsistência.
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Na década de 1940, ainda segundo d. Severina, existiam mais de nove
engenhos nas proximidades da área pankararu. Evidentemente, além do mel, da
rapadura e do açúcar, também havia os produtos da destilação do álcool. Entre
eles, uma aguardente produzida nos engenhos vizinhos, “daquelas garrafas
tampadas com cortiça: a cachaça peba”. Cumpre salientar que o adjetivo ‘peba’,
como regionalismo nordestino, significa algo reles ou ordinário, expressando no
imaginário da idosa que o industrializado significa algo de melhor qualidade.

Não existia cerveja, havia vinho Jurubeba e refrigerantes, chamados
naquele tempo de ‘gasosa’. A compra das bebidas realizava-se fora da área indígena,
nas cidades próximas de Tacaratu e Petrolândia Velha – esta submersa pelas águas
da represa da hidrelétrica de Itaparica em 1988.

Bebia-se de modo diferente na infância de d. Severina:

Se comprasse dois litros lá, trazia um para aqui, num dia de sábado e
domingo. A gente bebia na semana, mas não via ninguém bebendo. Só se
morresse gente. Mas não era todo mundo que bebia. Senhor pensa que os
rapazinhos daquela época tomavam cachaça? Mas agora até as crianças
tomam! Tem menino de 10, de 12, tomando.

Quando se bebia dentro da área indígena, geralmente era de modo
discreto, no espaço privado das casas, nas visitas ou festas em finais de semana,
ou então, em acontecimentos como festas de batizado ou velórios. Em outras
palavras, havia regras tácitas, não ditas mas incorporadas ao cotidiano, que
recomendavam o consumo de bebida alcólica principalmente a indivíduos do sexo
masculino e de idade adulta. Regras essas que não são cumpridas atualmente.

Naquele tempo, não havia uma legislação específica para as bebidas
alcoólicas, porém nos casos de embriaguez que causavam ‘tumultos’ na comunidade,
as regras eram aplicadas de modo punitivo. Era um poder de julgamento e de
sentença que se encontrava centralizado no chefe do posto e alimentado por uma
visão comunitária de que “tudo que o chefe fazia era certo, por isso que eles não
procuravam fazer nada, não questionavam”.

Entre os executores dessas ordens disciplinadoras, com um poder de
mando, porém hierarquicamente menor que o do referido chefe, encontrava-se a
recorrente personagem do capitão João Moreno. Para isso funcionava o dispositivo
do encarceramento dos caboclos em um porão que se encontrava sob as instalações
do posto. Entre eles, principalmente alguns “bêbados encrenqueiros”. D. Severina
continua:

Tinha um tal de um porão, debaixo do chão, bem fundo, bem escuro, bem
assustador. Buraco feito de tijolo, uma casa feita no chão, embaixo do
chão. Acho que tinha uma escadinha para descer e uma portinha. Só cabia
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a pessoa mesmo para entrar. Não tinha como entrar um ar, de cimento. Eu
lembro que a gente ia pra escola e eu via, ficava com medo danado de
chegar perto [risos].

Portanto, os transtornos provocados pelos efeitos da embriaguez alcoólica
recebiam o tratamento de desordem pública, resumido sob a forma de castigo. A
imagem era de um espaço subterrâneo, escuro, asfixiante e assustador, propiciando
medo às crianças que passavam por perto.

Outro sentimento, o de esperança, surgiu com a instalação do posto
indígena do antigo SNI, motivado, entre outros fatores, pelo incentivo à agricultura.
Entretanto, esse fato não foi suficiente para conter o processo migratório que já
acontecia principalmente entre os homens, através de viagens de idas e vindas,
desde a década anterior, anos 1930.

O processo de alcoolização e as viagens de idas e vindas

Muitos varões iam de trem até Aracaju ou Salvador, embarcando em navios
com destino para o Sudeste. Mais frequentes eram os ‘paus de arara’, em viagens
de um a um mês e meio. Habitualmente encontravam trabalho no ‘corte de
machado’ ou na construção civil. D. Severina prossegue:

Eles iam e voltavam. Os que foram voltaram, mas teve gente que de 46 até
50 e tanto, nunca mais voltou. Esse pessoal mais velho. Em 48, com [a
hidrelétrica de] Paulo Afonso aumentou esse pessoal que vive mais lá. Vão e
voltam, vão e voltam. Tem gente também dessa idade que foi desse tempo
de Paulo Afonso e não voltou mais não. Foi carro daqui, caminhão para São
Paulo. Teve gente até que já morreu. Sempre foi assim. Naquele tempo chovia
no inverno, mas quando era de outubro em diante, era aquela seca.

Arruti (1999) comenta que a existência dos Pankararu da favela Real
Parque Morumbi, em São Paulo, um contingente aproximado de 1.500 indivíduos,
tem origem nesse fluxo de migração desde a década de 40. Na maioria dos casos,
trabalharam nas equipes de desmatamento da companhia de luz do estado de São
Paulo e na construção civil. Sem se integrarem à cidade, voltavam sempre que as
demandas imediatas fossem atendidas ou quando houvesse prenúncios de um
bom inverno.

Outro fragmento narrativo foi um resumo autobiográfico de Cícero, um
índio Pankararu, em torno dos 40 anos de idade, experienciador desse processo
migratório. Ele se encontrava embriagado na porta de uma pequena mercearia.
Antes, tinha pedido uns “trocados para tomar uma e cortar a ressaca”. Contou a
seguinte história:
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Eu não bebia. Tive um filho e fui trabalhar em São Paulo, em Guarulhos, na
construção civil. A gente ganhava dinheiro, mas era escravo. Acordava à
meia-noite, trabalhava até às 17 horas. Tudo tem que ser rápido. Quis
voltar. Tinha dinheiro até pra comprar um terreno. Hoje está valorizado
[suspira]. Era uma vontade de voltar, de voltar. Achei tudo parado. Passei a
usar roupa rasgada. Roupa e sapato, aqui é caro. Voltei pra São Paulo. Aí foi
meu pai que quis voltar. Danou-se! Depois me disseram que ele tinha
morrido. Meu pai morreu, não acredito! Voltei e depois retornei a São Paulo,
para ajudar minha mãe. Depois me disseram que ela estava doente. E agora?
Fico para ajudar, mas se não for não ajudo. Depois de quatro anos voltei, e
não volto mais. Lá você está num bar, e aí chegam quatro: – ‘Como é? Vai
pagar uma ou não vai?’ Gente perigosa!

Ao se pensar em uma organização narrativa, Thorndyke (1975) aponta a
articulação dos seguintes elementos: o cenário, o tema, a intriga e a resolução. O
cenário é constituído pelos personagens, pelo espaço e pelo tempo; o tema, pelo
objetivo do herói e pelo evento; a intriga, pelo ponto de tensão e pelo desenrolar;
por fim, a resolução é caracterizada como o resultado da intriga.

No episódio em foco, o cenário se caracteriza pelo espaço de pobreza da
área indígena, emblematicamente expressa no uso de “roupas rasgadas” por Cícero
em um tempo subjetivamente lento, em comparação a “tudo tem que ser rápido”,
como no tempo de São Paulo. Os personagens são Cícero, o narrador e ao mesmo
tempo personagem principal, além do pai, da mãe e do filho recém-nascido.

O tema se pauta pela necessidade que o personagem principal tem de
sustentar o ‘bruguelo’ (regionalismo nordestino: recém-nato). Para isso, foi para
São Paulo, onde trabalhava na construção civil, tendo vivenciado três viagens de
ida e volta.

A intriga na narrativa de Cícero se constitui em três polos de tensão. O
primeiro, viver em uma situação de penúria na área indígena, onde dispõe de
muito tempo livre, precisando viajar para São Paulo. Lá conseguiu um trabalho
cuja remuneração lhe propiciou recursos para poder comprar um terreno – vendido
posteriormente – que hoje se encontra valorizado. Entretanto, avalia o trabalho
em São Paulo como escravo, haja vista acordar à meia-noite e trabalhar até às 17
horas em Guarulhos. O segundo polo de tensão se desenvolve entre essa mesma
necessidade de ter dinheiro para o sustento do filho e a solidão causada pela viagem
do pai de volta à área indígena, pela morte desse pai, pela doença da mãe, e pelo
conflito entre ficar para ajudá-la pouco e de perto, ou ir embora para poder ajudá-
la mais e de longe. Por último, a experiência de lazer necessária em situações
tensas de vida em bares da periferia onde precisava conviver com pessoas
consideradas ‘perigosas’.



136

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

A migração poderia representar uma estratégia para ‘fugir’ do desamparo
econômico, entretanto essa ‘fuga’ não preveniu o desamparo existencial. Uma
angústia decorrente daquela condenação pela liberdade de escolha: “Ficar para
ajudar, mas se não for não ajuda”. Sartre (1973:14) afirmava:

Não se pode deixar de ter, na decisão que tomar, uma certa angústia. Tal

angústia todos os chefes a conhecem. Mas isso não os impede de agir: pelo

contrário, isso mesmo é a condição da sua ação. Isso implica, com efeito, que

eles encaram uma pluralidade de possibilidades; e quando escolhem uma, dão-

se conta de que ela só tem valor por ter sido escolhida.

Contudo, o valor da decisão se mostra ambíguo, pois existe um
antagonismo não resolvido entre a ‘pobreza afetiva’ da metrópole e a ‘pobreza
material’ da área indígena, ressentida de políticas sociais ao final do século XX.
Curiosamente, o fim se encontra no começo, ou seja, a resolução apareceu no início
da narrativa, deixando implicado que, por conta desses polos de tensão, começou
a beber, o que se mostrou de modo dramático.

Pode ser afirmado que se instalou um processo de alcoolismo como doença.
Trata-se de um conceito elaborado e aprimorado desde o século XIX. Entre os anos
1960 e 1970, nos Estados Unidos, Elvin Morton Jellinek (1890-1963), da Stanford
University, definiu as espécies de alcoolismo como dois tipos de incapacidade: de
parar a ingesta depois de iniciada ou de ficar abstinente (Jellinek, 1960).

Para os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) permanece
oficializado o conceito de Griffith Edwards, professor do United Kingdom National
Addiction Center, de Síndrome de Dependência Alcoólica, considerada uma única
síndrome, presente na nona e décima versão, respectivamente de 1978 e 1992, da
Classificação Internacional das Doenças (OMS, 1993).

Em relação ao problema, medidas repressivas mostram-se menos eficazes
quando não acompanhadas de medidas preventivas. Entretanto, para o Estado
brasileiro, no caso das populações indígenas, não existia uma concepção de que o
contexto estressógeno do ambiente sociocultural, junto a determinadas
possibilidades intrapsíquicas ou mesmo genéticas, pudessem propiciar o risco para
o desenvolvimento do alcoolismo como doença. Ao contrário, havia concepções
jurídico-policiais fundamentadas em um controle moral associadas a instrumentos
punitivos, ilustrado na década de 1970 pela lei federal n. 6.001/73, já referida
anteriormente, identificando crimes contra os índios e a sua cultura o que envolvia
a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou
entre índios não integrados (Brasil, 1983).

A condição de campesinato indígena faz a etnia Pankararu não ser
reconhecida por alguns grupos de brancos que têm interesses nas terras, sendo
atribuída por esses grupos, de modo pejorativo, a qualidade de etnia misturada.
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Entretanto, na perspectiva de uma leitura crítica da ciência social, essa etnia é
considerada como emergente.

Nessa dupla condição, cidadão e indígena, uma contradição não pode
deixar de ser percebida. Alguns índios exercem funções públicas nos municípios
vizinhos, como funcionários de secretarias municipais, ou mesmo por meio de
mandatos como vereadores. Outros sujeitos são comerciantes, professores,
educadores, trabalhadores da construção civil, agricultores, portanto participantes
ou integrados à vida social brasileira.

Entretanto, esses sujeitos estão proibidos por lei de comercializar e
consumir bebidas alcoólicas na área indígena. Diante da ambiguidade da norma
legal que prescreve como ilícita uma condição legítima de consumo, surge como
alternativa fugir da própria lei. Entre outras razões, existem necessidades materiais
que engendram estratégias transgressoras de sobrevivência. O comércio clandestino
será discutido no próximo tópico.

Fugir da lei: o comércio clandestino de bebidas alcoólicas

A etimologia do substantivo ‘lucro’ é a forma latina lucru, que pode ser
traduzida como vantagem ou logro (Nascentes, 1955). Esse conceito estava ausente
dos rituais nativos de produção e consumo de etílicos, pois eram valorizados
principalmente os ‘valores de uso’, no sentido de propriedades materialmente
inerentes aos produtos resultantes de um trabalho artesanal (Marx, 1968). Entre
esses usos, os efeitos da embriaguez provocados pelas bebidas alcoólicas e também
os efeitos anestésicos, afrodisíacos, energéticos, nutritivos, terapêuticos ou narcóticos
(Heath, 1974).

As bebidas progressivamente passaram a ter determinados ‘valores de
troca’, em um sentido mais quantitativo do que qualitativo, a partir de um cálculo
que aferia o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma
mercadoria (Marx, 1968).

O período colonial foi determinante para que os países dependentes do
sistema monetário ocidental fossem atingidos pela abertura e fortalecimento
do mercado moderno em um nível mundial, o que afetou quase todos os sistemas
econômicos ditos primitivos ou camponeses. Em outras palavras, o chamado
processo de globalização, caracterizado como um efeito tardio da modernidade,
implicou a construção de sociedades plurívocas, por serem permeadas de várias
possibilidades de interpretação das leis constituídas, destacando-se mais os recursos
argumentativos do que a própria concepção de justiça social (Godoy, 2003).

Em sociedades como essas, complexas e multifacetadas, introduziu-se
de forma acentuada uma pressão ao consumo. Isso redundou em um
desenvolvimento tecnológico, em um sentido receptivo, engendrando mais
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desigualdades sociais e fazendo os sujeitos sentirem-se desprovidos de autonomia
e dignidade.

Esse processo de troca é o que Weber (1992) define como uma ação social,
e que, de uma perspectiva econômica, envolve a produção, a distribuição e o consumo
de mercadorias, processo regulamentado por um plano racional, encontrando-se
vínculo com algum tipo de exercício de poder. Em outras palavras, o ‘valor de
troca’ das bebidas alcoólicas entre os povos indígenas no Nordeste também se
caracteriza como uma ação social, alternativa ao modelo campesino de subsistência,
e apresenta uma determinada racionalidade que se configura como uma atividade
de exploração econômica.

Essa lógica está consubstanciada na narrativa de um pequeno comerciante
pankararu, de 42 anos, chamado Benedito:

Quando o pessoal confiou [regionalismo nordestino: confirmou] que a cachaça
podia dar lucro, apesar das dificuldades, das derrotas [regionalismo: agravos]
que ela traz – aumenta briga, aumenta criminalidade –, todo mundo passou
a vender. Mas só que era escondida. Recentemente, agora, nas festividades
do nosso padroeiro [novenas de Santo Antônio], o uso de bebida alcoólica
– tanto do famoso 51 – a pessoa via dos barracos, nas mesas, para todo
mundo ver. Antigamente, vinha uma polícia e prendia, as bebidas e tudo
(...). Esse ano não, era praticamente livre, como se fosse liberado, como se
ninguém mais agisse contra.

A ausência de empregos, os baixos preços da produção agrícola, a
diminuição de verbas federais (com exceção do programa emergencial de combate
à seca) fazem dessa transação uma estratégia transgressora de renda. Entretanto,
mesmo com a ação da Polícia Federal na área, em abril de 2000, dois meses antes
da novena de Santo Antônio, realizada em junho do mesmo ano, as vendas
aconteciam de maneira aberta.

Ao redor da igreja do padroeiro, foram montadas várias barraquinhas
onde eram ofertados pratos de comida e litros de bebidas alcoólicas. As garrafas
ficavam em pequenas mesas ao lado dos rústicos balcões de madeira.

Segundo o mesmo comerciante, a quantidade vendida dependia da
concorrência.

Aquilo ali é só uma amostra para a pessoa vender. Os donos, os
barraqueiros, os barraqueirinhos são tão fracos que eles não conseguem
comprar assim duas, três caixas para colocar estoque. Mas se eles colocam
uma caixa de 51 ou de uma bebida com doze litros, eles chegam a vender
uma caixa facilmente. Mas digamos que tem muita cachaça dentro da área,
então praticamente a pessoa encontrando dois reais, ele apura, ganha
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cinquenta centavos de lucro. Ele ganhando, a tendência é quanto mais difícil
a pessoa encontrar a cachaça, vamos supor que outros não tenham, o que
acontece? Ele diz: – ‘Rapaz, eu tenho aqui, só que é dois litros, só tem um
litrinho mesmo, só vou vender por tanto’. A pessoa está doida para beber,
então ele vende até por três, por quatro reais. O importante é que mate
aquele desejo. Tanto vende é que já tem gente usuário da cachaça que
carrega [regionalismo nordestino: furta] até a própria comida de dentro de
casa para trocar por cachaça. Eu tenho um vizinho aqui, ao lado da minha
casa, que ele de tanto beber começou a ver a própria polícia querendo pegar
ele. Corria, se escondia, dizendo que alguém queria matar, vendo coisa ao
lado dele.

Existe uma regra liberal do mercado que determina o valor da mercadoria
pela relação entre a oferta e a procura. Pode-se visualizar a dimensão dessa demanda
quando está presente o sintoma da ‘fissura’. Traduzido do inglês craving, define-
se como um fenômeno central na clínica da dependência química, calcado em um
desejo intenso e incontrolável de consumo e cujas explicações etiológicas são
controversas.

Marques e Seibel (2000) discutem entre os modelos de causalidade, o
comportamental, em que a manutenção do uso da substância se daria a partir da
expectativa do seu efeito prazeroso, previamente aprendido. Entre esses prazeres,
possivelmente ‘fugir’ do sofrimento produzido pelas agruras ambientais ou pelo
próprio sintoma de abstinência.

O conhecimento dos pontos de venda clandestina de bebidas alcoólicas
na área pankararu está presente na narrativa de Mateus, um adolescente de apenas
17 anos. Ele descreve:

Em Itaparica [vila da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, localizada
no município de Jatobá] tem um armário que vai daqui até acolá, no barracão,
é tudo bebida. Em Petrolândia, tem outro, está cheio de comprador. Está
vendo aquela casinha, lá? Está cheio de tambor com vinte caixas dentro.
Não passa um mês, essas vinte caixas. Todo dia, tem um que bebe, secou
[regionalismo: esvaziou] um litro e meio.

Esses compradores, em Itaparica e Petrolândia, trazem as garrafas para
dentro de Brejo dos Padres, escondendo-as dentro de tambores cilíndricos, usados
para o armazenamento de uma quantidade de garrafas a serem utilizadas no
comércio. Em outras situações, para o consumo pessoal, foram relatadas garrafas
escondidas atrás de caixa acústica de aparelho sonoro, dentro de guarda-roupa,
geralmente em lugares inusuais.
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Em termos contábeis, o preço médio de um litro de aguardente no final
da década de 1990, girava em torno de dois reais. É uma bebida de baixo custo e
de alta gradação alcoólica, em torno de 43%, podendo ser revendida nos seguintes
preços: entre as medidas existe a quartinha (150 ml do copo americano e vendida a
R$ 0,30) e a meiota (300 ml equivalente a uma garrafa de refrigerante e vendida
a R$ 1,00). Cada litro possui em torno de sete quartinhas e cerca de três meiotas
podendo gerar um lucro de 50 a 100% por litro.

Finalizando, existe uma experiência de ‘logro’, o que pode ser remetido a
um sentido de ‘lesar’, ou seja, da instituição de uma determinada moral: o
importante é levar vantagem em tudo.

Conclusão

Pensar no processo de alcoolização dos povos indígenas no Brasil é
complexo em função dos heterogêneos perfis dessas populações e dos vários
conceitos e critérios atribuídos ao alcoolismo normal ou patológico.

Muitas críticas, ideologicamente construídas por setores conservadores
da sociedade nordestina, não reconhecem essas populações como indígenas. Entre
os motivos para a oposição existem os direitos da população indígena sobre a
terra, reconhecidos pelo Estado, em uma luta historicamente iniciada desde a década
de 1940.

Nota-se uma transformação em relação ao padrão de relacionamento da
etnia Pankararu com a mais antiga substância psicoativa da humanidade, o álcool
etílico, expressa nas três interpretações da expressão metafórica ‘tomar uma fuga’.

A primeira, relacionada ao tempo da tradição, calcado na cultura familiar
e agrícola, está vinculada ao descanso bucólico em atividades laborativas ou
cerimoniais, havendo algumas referências a desordens de comportamento.

A segunda, associada com as transformações do Estado brasileiro desde a
Era Vargas, com processos migratórios de idas e vindas, resultando em conflitos de
natureza psicossocial que podem ter influência da determinação do alcoolismo
como doença.

Nesse contexto social e econômico, os povos indígenas, entre eles os
Pankararu de Pernambuco, fazem parte do contingente migratório da força de
trabalho presente em viagens de idas e vindas ao Sudeste brasileiro.

Por fim, em consequência da ausência de políticas públicas ao tempo do
fim do século XX no Brasil, a população pankararu tem acesso à terra, mas não tem
ao ‘tempero’, vindo o comércio clandestino a mostrar uma racionalidade que o
poder público interpreta, primordialmente, de acordo com os sentidos jurídico-
policiais.
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Portanto, uma leitura etnográfica permite, dentro dos limites da sua
fotografia, fornecer elementos de análise que possibilitem entender a afirmação de
uma índia Pankararu – “Caboclo gosta de beber!” – de modo festivo e não
angustiante, construtivo e não desagregador.
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