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SERVIÇOS

O uso de bebidas alcoólicas ocorre em sociedades
das mais variadas localidades e tipos, desde tempos
imemoriais. Entretanto, atualmente, temos presenciado o
crescimento de um tipo especial de utilização, conhecida
como alcoolismo, que se caracteriza pelo estabelecimento
da dependência (psíquica e física) em relação a essas
substâncias. Essa forma de “drogadicção” vem se
expandindo consideravelmente, não existindo nenhum
grupo humano imune a ela.

É nesse ambiente que surgem vários estudos sobre o
uso comparado de psicotrópicos, inclusive entre as
sociedades indígenas, sempre esboçando uma forma de
análise que auxilie no combate a esse problema. Em minha
pesquisa de mestrado realizada na PUC-SP (RIBEIRO,
2001), que resultou na dissertação intitulada “Krahô,
cupen, Turkren: o uso de bebidas alcoólicas e as máquinas
sociais primitivas”, busquei deslocar um pouco a questão.
Deste modo, procurei fazer uma análise mais
compreensiva dos fatores que intervêm no uso de bebidas
alcoólicas entre os Krahôs – um dentre os povos do
complexo cultural dos Timbiras, falante de uma língua
classificada no tronco lingüístico jê e cuja reserva se situa
no norte do Estado de Tocantins.

Neste contexto cultural, as bebidas alcoólicas não estão
associadas à “drogadicção”, ao menos tal como ela se
manifesta nas sociedades ocidentais – isto é, como uma
forma de fuga individualizada em relação aos códigos
sociais vigentes, recaindo na “reterritorialização” abjeta
conhecida como alcoolismo/dependência. De fato, o uso
se faz em conformidade com o socius desses Timbiras,
que procura codificar todas as formas de desejo que
cortam o corpo social. Em poucas palavras, os Krahôs
não procuram expulsar a utilização das bebidas alcoólicas
do seio de sua sociedade, mas fazem uma apropriação e

um uso peculiar dessa substância, em conformidade com
os valores e práticas dessa sociedade.

Nesse esteio, podemos ver que o álcool é uma
substância ligada às práticas xamânicas, criando uma
forma de devir, no qual há uma busca na direção de um
vir-a-ser não-Timbira, a um ser cupen (homem branco), e
isso se dá (também, mas não só necessariamente) pelo
estabelecimento de um uso descomedido de bebidas
alcoólicas. Desse modo, o uso de bebidas alcoólicas,
embora apropriado pelos Krahôs, não deixa de ser um
elemento causador de profundas perturbações na vida
social desse povo. Mas isso em conformidade com a
pragmática Timbira de conflitos, que relaciona parte das
disfunções que eles experimentam à existência de uma
potência maligna em tudo que é alheio/externo à sua
forma própria de vida. Isto é, o cupen (homem branco e
tudo relacionado a ele, inclusive bebidas alcoólicas) é
percebido como um elemento causador de problemas,
por ele ser contrário à forma de viver Timbira.

Assim, os problemas provenientes do uso dessas
substâncias não decorrem da existência de um alcoolismo
em massa, nessa sociedade, mas são decorrentes de um
caráter interno aos padrões de conduta dos membros
dessa sociedade. Este padrão propicia uma disfunção que
evidencia uma situação paradoxal, na qual ser e não-ser
Krahô está associado à experimentação alcoólica.
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Conselho Indígena de Roraima
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Conselho Estadual da Part. e Des. da Comunidade Negra
www.comunidadenegra.gov.br

Nessa seção, o BIS disponibiliza alguns endereços eletrônicos sobre o tema.
O leitor poderá encontrar outras sugestões nesses endereços. Navegue!


