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UM ESQUEMA DE PESQUISAS ETNOGRÁFICAS
SôBRE ALIMENTAÇÃO ( *)

•
(Especial para a

TALES DE AZEVEDO

"REVISTA DO ARQ UIVO" )

O trabalho que trazemos à prin1eira reúnião ele estudos ela
Sociedade Brasileira de Alimentação é apenas tínücla contribuição
a un1 plano de pesquisas etnográficas sôbre alin1cntação e costu111es alin1entares. para serviço daqueles que desejaren1 sisten1atizar
cs seus conheci1nentos nes3e setor. Procura111os resun1ir nu1n es{1uen1a os vários prisn1as elo assunto, sen1 a pretensão ele ter feito
qualquer coisa de definitivo, con1pleto ou perfeito . P elo contrário : a
crítica e a discussão são indispensáveis aquí ccn10 en1 todo trabalho
científico.
Quanto itnportam tais estudos à compreensão dos problen1as
ela alimentação é fácil perceber. A análise etnológica dos hábitos
alin1entares, por outro lado, contribue para esclarecer diversas questões. Ainda há n1êses, o sr. Gilberto Freire escrevia que identificára co1110 ele origen1 portuguesa deter1ninada festividade religiosa
dun1a localidade de S. Catarina, antes _habitada por brasileiros de
ascendência lusa e hoje colonizada preponderante1nente por imigrantes da ]~uropa central, exatan1ente pot persistirem cn1 associação con1 a dita festividade usos alin1entares de caraterísticas portuguesas.
Percorra1nos, pois, o esque1na dando algumas indicações sôbre
o desenvolvin1ento que o n1esn10 pode ter. Natura]n1ente u1n plano
dessa orden1 só por necessidades didáticas assume aspecto frag1nen(* ) -

L ido em sessão da Sociedade Brasileira de Alimentação, Rio de Janeiro,
ó, XI, 1940.
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tário. Jlá. entretanto. un1 nexo profundo entre todos os seus
têr1nos, scn1 o que recairían1os no êrro elas análises levadas ao
exagêro e que sen1pre tornan1 n1enos co111prccnsível a nlatéría estudada. Ta1nbén1 deve ficar esclarecido que não fizen1os u1na 1110nografia sôbre alimentação à luz da etnografia, nen1 tive111os em
inira un1a expcs ição de tudo quando é conhecido,. na n1atéria, entre
os chan1ados povos prünitivos - iVa.turvoell?.er - e cultos - f{i.f,[turvoellier, encarados, co1no é próp rio daquela ciência. co1110 unidades cultu rais. L in1itan10-nos a apontar, a propósito de cada i tem~
aJgun1as sugestões.
1) AI,,lMENTOS - estu do do ponto ele vista :
I) Biológico
a) gênero da alin1entação don1inante: carne. 12ite, vegetais~
n1el
- { aos indivíduos
.
, .
b ) valor b1oqu1m1co en1 re1acao
•
ao grupo
- carenc1as. perversoes
c) preparação elos alin1entos (crus. assados . .cozidos fermentados, clessecados, deft1111aclos) ; condi n1entos·; 111aterial de cozinha (forncs, espctos, grêlhas, potes, bilhas,
panelas, raladeiras, peneiras, etc. )
cI) alimentos próprios da região e introd uziclos
e) alactttção
II) Culturológico
a) gênero da ahn1entação clon1inante en1 função das condições ecológicas e da class if icação cultn r-cconôn1ica
do grupo
b) n1étodos de produção e obtenção dos alin1entos : colheita, lavoura (pequena e grande; da enxada, etc)
( don1esticação de espécies vegetais e acli111ação) ; caça,
pesca (pequena e grande, desannadas . con1 ar111as, ar111adilhas)
c ) use e distribuição elos alin1entos
1 ) grupos de comer
2 ) restrições totên1ica::: , taL Ú_;
3) dieta cerin1onial, n1ística
d) antropofagia, endocanibalisn10.
A

2)
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BEBID1\S
a) a água
b ) bebidas confeccionaclas ( alin1entares, estupefacientes) ; com posição, preparação ( fern1eniaclas ou n2to) ; uso alin1entar
e cerünonial
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Do ponto de vista biológico con1eçarcn1os estudando os regin1es adotados por êsse ou aquêle povo ou etnia sob pesquisa, de
acôrdo co1n o gênero don1inante de alin1C'ntos. Cada regin1e tem,
gcrahnenteJ o seu denominador, que será a carne de 111a111íferos, de
répteis, de aves . . . , a carne de peixes e outros sêres aquáticos, os vegetais (frutos, raízes, nozes, fôlhas), o leite, o mel, etc. Un1a vez
caracterizado o regime por êsse critério, analisare1nos o valor bioquí1nico respectivo em relação à sua con1posição, riqueza calórica,
11arn1onia e proporcionalidade elos elcn1cntos, o que fará explicar, em
111uitos casos, as condições nutritivas elos indivíduos e elos grupos
hun1anos. Nesse capítulo cabe a questão atualíssin1a do alin1ento
co1110 fautor do biotipo, i. é, a escolha <lo alin1ento en1 função das
exigências do organis1no e das preferências esti1nuladas pelo con1plcxo endócrino, e o alin1ento con10 elen1cnto capaz de influir na fi xação do biotipo individual e nas características morfo-psicológicas
do grupo social, étnico ou cultural.
São conhecidas as discussões entre os partidários elo detern1inis1110 1ncsológico e daqueles que, co1n 1{.atzcl, saben1 justapreciar a
t elação ho111e1n-ambiente.
"Jacob lVIolcschott escreveu que o ho111en1 é aquilo que co1ne - Ma_n is \Vhat he eats - e, nessa orientação, houve quen1 tentasse explicar exclusivan1cnte pelos regin1es e
raçõe~: alin1entares a diversidade de aptidões, tendências e atividades ele Chineses, Esquünós, Europeus, N cgros, etc". Entretanto,
ensina 1\!Iencles Correa, "é certo que a quantidade e con1posíção dos
alin1entos detern1inan1 en1 grande parte o rcnclin1ento e n1es1110 as
f aculdacles <lo organis1no hun1ano ao qual êles fornece1n energia .
1\!Ias a utilização desta varia con1 a idade, co111 o sexo, com a saú de,
con1 a clin1a, co1n a raça, com a atividade, con1 os próprios indivíduos. Poderá n1es1no dizer-se que n1uitas vêzcs o regiine ali111eniar
é en1 grande parte a expressão das necessidades estabelecidas por
um n1ecanisn10 interno auto-regulador. Excluídos os casos patológicos de anorexia, bulitnia, etc .. o hon1cn1 são procura no quadro
das possibilidades do n1undo exterior, isto é. con1 as liinitações
elo ~ recursos naturais e das condições econôn1icas, as inatérias alin1entares que o seu organisn10 exige auton1àtican1ente, regulando
tan1bén1 automàtican1ente, dentro das referidas possibilidades, a~
quantidades respectivas. Dêste feitio. é 1nenos justificado dizer-se:
"o bo1nen1 é aquilo que come" elo que, feitas as restrições indicadas.
"o ho1nen1 come segundo aqui lo que é - e prccisan1ente porisso' '.
Os erros alimentares, a desharm.o nia entre os componentes elas
dietas e as carências explicarian1, por sua vez e até certo ponto, a
patologia de alguns grupos hun1anos. Para exc1nplificar: o pro-
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blen1a das cáries dentárias, que de algu111 n1oclo se liga à alin1e11taçao. Josué de Castro e Irene Silva o estuclaran1 nun1a 1nonc' nas
grafia que os levou à· verificação .ele unia predo111inância 111enoí'
crianças negras de deternünado estabelecin1cnto elo Rio de Janeiro ;
é claro que a patogenia dessas Je:-.ões, ccn10 docun1entaclan1ente
de111011straran1, está na dependência, ao nicsn10 tempo, de fatores
endocrinológicos. :i.\!Ias há quen1 incrin1ine principaln1ente os hábitos alitnentares. Tal assunto n1ereccria novas investigações, abrangendo igualn1ente aos nossos índios, porquanto a-pesar-de opiniões
en1 contrário, diversos autores assinalan1 certa freqúência ele cáries naqueles aborígenes (Roth, Ehrenreich, Roquette Pinto).
N aturaln1ente não se confundirão os casos de ablação dentária intencional (por ex. dos incisivos n1edianos), praticada por diversas tribus brasileiras e por povos de outras regiões do globo.
con1 as perdas por afecções odonto-gengivais ( 1).
Manizer assinalou a extren1a tendência à 'fadiga nos botocudos
"krenak'', que vivcn1 sob u1n regin1e al ünentar n1uito irregu lar. As
flatulências e as perturbações gástricas que encontrou en1 n1uitos
nha1nbiquara, atribue-nas Roquette Pinto à n1á organização dos repastes e às excessivas quantidades ingeridas sc1n cuidadosa rnastigação.
Passe1nos aos processos de preparação elos alünentos, ern cuj a
dependência estão o sabor, a digestibilidade, o aproveita1nento das
substâncias nutritivas. Todos os povos conson1en1 alin1entos crus,
sobreludo aquêles que viven1 de vegetais, particularn1ente de frutos.
Mas nos estágios cultur-econô111icos n1ais rudin1entares, desde que se
consiga produzir o fogo, inicia-se o uso ele alin1entcs assados, co-·
zidos, sem qualquer preparação prévia ou n1ediante certo tratan1ento.
Os nhan1biquara e parecí con1cn1 a caça, apenas tirando-lhe o tubc.
d igestivo antes de a levarem ao fogo (Roquette Pinto) ; os bará,
do An1azonas, con1em insetos torrados ( K och) ; os uaurá nulren1-se
de peixes sen1 ascan1ar nem eviscerar (A. Botelho de lVIagalhães) .
Segundo Karl von den Steinen, a técnica ela cozinha surgiu con1 o
uso dos alimentos vegetais; antes, os homens aprenderam a assar, ao
encontraren1 assados anin1aizinhos e frutos co1npreenclidos nas áreas
de campo que incendiavam etn círculo para se ~01nare111 os anin1~tis
levantados. E' assim que, nos fins do século X\TIII, Alcxandr{"'
(1) -

Ehrenreich atribue a cárie dos indígenas brasilefros ao uso do beijú, ao que
contesta Roquette P into que a parte fibrosa das raízes de mandioca desgasta
a de ntina e o esmalte sem determinar cárie (cfr. verificação em cr âneos
dos sambaqu is da cos ta atlântica), propendendo a admitir a falta de sa'is
calcáreos nas aguadas que descem do planalto. Quantoàs deformidades dentárias (aguçamento), Decorse, Ranke, van Rippen, Inbelloni, Dembo regeitam decididam ente a ·idéia de que fôssem t·calizadas para facilitar, entre os
canibais, o delaceramento da carne.
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}{o<lrigues F erreira dizia que os nossos selvícolas podiam ser divididos "en1 duas classes. un1a 1nais civilizada, a que fazia uso de utensílios de argila cozida ao fogo, e que. portando, cozinhava; outra
qne não tinha êsse conhecin1enlo e que só assava os alin1entcs de
que se servia". Dêsse grande etnólogo é a observação de un1a cozinha ícn1inina, de alünentos vegetais, ligada à pequena cultura n1at ri arcal, e un1a cozinha n1asculina. de ani1nais as~ aclos, con1 a circu.nstância ele que uos hon1ens assavan1 n1as nunca cozinhavan1" .
Nisso con10 en1 outras atividades, "a divisão do trabalho - diz
Estevão Pinto apoiado en1 Baldus - era tão severa que, hoje, entre
os 1"'apirapé, o hon1en1 solteir0, por não poder cozinhar, depende da
n1iscricórcliá dos outros para con1er qualquer coisa cozida".
Os ali1nentos poden1 sofrer outras so rtes ele tratan1entos antes
ele co11sun1idos. Podem, por ex., sér postos a fermentar, como
fa zen1 con1 cs beijús algumas tríb.us. São expostos a certo grau de
decon1pos ição (os ovos na China, as carnes de caça en1 certos pontos
da Europa ... ) . O s tapirapé e cara já enterra111 as bananas no lccal
c111 que as colhen1 e con1em-nas, dias depois. quando já con1eçan1 a
apodrecer.
Dignos ele interêsse ta1nbén1, notadan1ente para os brasileiros.
são os processos de conservação da carne e do peixe usados pelos
índios. Principal dêles é, inclubitàveln1e11te, o 11ioqué11i, que na opinião ele 1\ilétraux constitue tu11a permanente da n1aior significação
na civilização n1aterial dos tupí. Consjste na cocçãc da carne a fogo
lento sôbre u1na grelha alta virando frequent en1e11te o alin1ento para
cx.p ô-lo n1elhor ao calor (Léry). Couto de ·Magalhães escreveu que
"destas conservas há un)a, o piracu'Í, ou farinha ele peixe, que goza
de grande e n1erecida reputação. Re111cticla para un1a das exposições de Londres mereceu as honras ele ser classificada como a mais
perfeita das conservas de peixe. Outra conserva não n1enos notável é a que fazen1 da carne do peixe-boi por meio do fogo e graxa
do mesn10 anin1al e que é conhecida no Pará sob o non1e de 11ii.Tira".
Vários dêsses processos culinários fo ran1 por aculturação inccrporados à atual civilização da região an1azônica. Araújo L ima
descreve a preparação de vários tipos ele beijús (beíjú-assú, beijú-cica, beijú-ticanga, caribé, curadá) e oµ tros alin1entcs a base de
n1an<l ioca ( 111acapatá, tarubá) . ainda hoje usuais na cozinha do
A n1azonas.
A farinha de 111andioca preparan1 os indígenas sob duas forn1as:
un1a que se conserva e que conduzcri1 nas viagens e guerras; uutra.
n1ais tenra, para consumo in1ediato - uhi-antan ·e uhi-pon - segundo
J_,éry. Cha111a-se puquéca ao n1étoclo ele cozin1ento elos aliincnlos
nas cinzas quentes, envolvidos en1 fôlhas, seja p eixe ou carne (Ga-
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briel Soares) . Métraux, opinando que a arte de preparar os alin1entos revela be1n as faculdades inventivas e e gôsto, diz qnc na
An1érica do Sul bem se poderiam classificar as tribus segundo a
n1aior ou n1enor variedade dos seus pratos e o cuidado na confecção
dos n1es1nos.
Os condin1entos. . . A rigc r pode afirn1ar -se que os naturais
do Brasil não usavan1 nenhu1n, poi-quanto a maioria desconhecia
o sal comum conquanto algumas tribus usassem, com os alin1entos,
as cinzas alcalino-terrosas ele madeiras. Era como procediam os
tupina111bá, ele acôrdo con1 a observação de I-Ians Staden. O s
tapuia, iníorma Gabriel Soares, obtinham o sal quein1ando ou cozendo "serras de salitre". 1VIas nen1 essas cinzas, nen1 a pin1enta
eram propriamente incorporados ac alin1cnto. Esta, con1ian1-na en1
bolos que atiravan1 à bôca co1n a comida já preparada e en1 tais proporções que Sigaud pensava que ê.sse exagêro fôsse responsável pelas disenterias de que sofrian1 os aborígenes. E' inais prová vel que
essas afecções fôssem detern1inadas por bactérias e hehnintos.
Os uaupê fazen1, ccn1 fru tos das paln1ei ras inajá ( Maxi111iliana
regia) e jará (Leopoldina n1ajor ) e ta1nbén1 do carurú (espécie de
Lacis) unia farinha de sabor alcalino con1 que ten1pera111 os seus
1nanjares (vVallace) . À massa de 1nandioca-puba, curada ao sol e
1nisturada com pi111enta, cha1navan1 os íncolas de artunbé ; a pimenta
era tan1bé1n a base da quinha-píra, variedade de n1ôlho de caldo de
carne ou peixe ( Stradelli cit. por E. Pinto ) . Outro condin1ento,
referido por Gabriel Soares, é a fôlha do nhambí, espécie do coentro
picante.
A preparação dos alünentos exigia certo instrun1ental. Os utensílios e dispositivos para êsse fim varian1 com a natureza de cultura do
grupo considerado. Quanto aos nossos índios, cujo exemplo propositaclan1ente vou citando a cada passo, além daquela distinção
en1 cozinha de cocção e cozinha de assado, con1 vasilha1ne de barro
cozido ou se1n o n1esmo, há o grupo tupí con1 o moquém ou grêlha de
tipo particular, invenção que seria hieràrquican1ente n1ais avançada
que o espêto e o forno subterrâneo con1 pedras aquecidas, caraterístico dos gê ou botocudos, ele civilização n1ais rudin1cntar. Verdade
é que os tupí terian1 recebido os potes e as a;.ssadeiras e indústria
respectiva, dos nu-aruak ( IZ. von den Steiríen). Cumpre catalogar aquí, ainda, as raladeiras, as peneiras, cs pilões, o tipilí, as
bandejas de palha, os abanos, os bastões para 1nexer os alin1entos,
etc.
Passen1os a outra questão: os alimentos conhecidos e próprios
ele cletern1inacla e já usados por êsse ou aquêle grupo étnico-cultural.
Ficou fanlOSa a descrição feita por Pero Vaz de Can1inha, dos frutos
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e raízes de que se nutriam os naturais ela Terra de Vera Cruz: o
inhan1e. que ao contrári9 de l\1étraux, · julga Estevão Pinto ser o
carú e não a · n1andioca, "e essa sen:ientc e frutos q uc a terra e as
árvores de si lançan1 .. . " Alén1 disso, conheciam o gcrimú, o
111ilho (havia un1a variedade ele grãos t enros que se podian1 con1er
crus), o an1endoin1 (que constituía U111a das culturas já praticadas
pelos indígenas), o feijão, un1 arroz selvagen1, a pacova. . . Couto
de Magalhães e 1(. von den Steinen atribuen1 à mandioca um papel
de extraordinária iniportância na civilização elos nossos aborígenes,
pois influíu ao ponto ele detcrn1inar o aparecin1ento de un1a verdadeira mitologia e superou, pela sua transcendência, a aqui~ição do
trigo pelos árias. Deven1-se a l:Ioehne eruditas investigações sôbre
as plantas existentes no Brasil pre-cabralino e sôbre as introduzidas
pelos colonizadores.
Cabe aqu í unia re[erência ac n1el, usado cm larga escala pelos
índios, às vêzes de n1istura con1 as larvas da vêspa. N ordenskioeld
traçou un1 quadro da distribuição das criações ele abelhas entre os
indígenas brasileiros.

•

O utro iten1 do nosso esquen1a, é a alactação ou ama1nentação.
Os observadores contradizen1-se, dizendo uns que as mães amamen ta1n os filhinhos por 2, 3 e 111ais anos; outros, con10 Spix e Martius
ialan1 em 5 anos e Gandavo chega a dizer que crianças de 7 e 8 anos
ainda eran1 nutridas ao seio. i\ realidade é outra, correndo êsses
exageros à conta ele observações inacuradas. Q uando lhes falta o
leite, as n1ães índias põeni na própria bôca un1 pouco dágua con1
n1el e, corn um . beijo, passa n1-na à bôca do filho (Roquette Pinto) .
:~viui tas Yêzes se dão papas de farinha e frutos aos pequeninos (Thevet), sendo que os paun1ari lhes propinan1 até bebidas excitantes e

fun1c.
)J o

que tange às perversões alimentares, anote111os a geofagia,
111uito con1un1 nos índios e atribuída por Schiafino, con1 razão, às
Yerniinoscs. Aliás. esclarece êsse autor, havia ocasiões em que o
índio não con1ia a terra senão con10 un1 conclin1ento ele deter1ninados
alin1cntos: assin1 unia fruta amarga a que adicionavan1 terra para
que, depois de inoida ajuntando-se água, fôsse retirada a parte
a111arga.
"Notarei, para que não se faça idéia errônea de sua higiene ali111enlar, pelo que acabo de dizer, - é Couto ele lVIagalhães quem
fala - que, ao passo que êles se alin1entan1 de n1uitos anin1ais, que
não con1eríarnos sen1 grande r epugnância, não con1cn1 n1uitos elos
que nós comen1os; exemplo: a piraíba, grande parte cios peixes
de pele, aves e pássaros en1 certas épocas do ano. por sere111 nocivos à saúde". E' fato consignado pelos etnógrafos que os no~sos
,
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1ndios co1nen1 desordenadan1ente e excessivan1ente. Isso não é. aliás.
privilégio d ê l e~ . R ivasseau, confirn1ando Carcli111, v~rifico u que o<:
guaicurú, quando tên1 caça, con1e1n a não podcrc111 n1ais. i-\-pesardisso. ohservan1 grosseiro horário e certos cuidados. Os aruak
j ivaro e pio jé. por ex., não costun1an1 c 111er à noite antes de clor111ir, acreditando que durante o sôno a djge~ tão nã<D se processa
perfeitan1ente; se acaso transgricle1n êsse hábito, ao aco rd ar, 1~ rovo
cam o vôn1ito. irritando o faringe por n1eio du1na pena ( R of1-) .

E a dieta chega a constituir un1 recurso terapêutico para o
primitivo. São conhecidas aquelas tribus africanas que , p or n1e!o

•

-
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de regin1es especiais, cngordan1 as n1ulheres até alcançare111 o tipo
de beleza que a sua concepção estética sagra co111') o n1ais perfeito
( D en1bo). O j cjun1 é para o an1eraba uni elos n1 eios cura.tivos n1ais
en1pregados: a êle s ubn1eten1 os doentes e até os seus parentes
(Thevct, GL1niilla, f{oth). K a opinião ele Spix e 1\IIarti us, "o seu
principal 111eio curativo são o repo uso e a dieta " . Entretanto, A .
Rcclrigues Ferreira pensava q ue. por não trataren1 ele "criações
para as ocasiões das n1oléstias. concorrendo a falta de alin1entos con1
a outra falta ele 1neclican1entos, pela n1aio r parte n1orren1 à rníngua " .
E', certan1ente, infundado êsse juízo, porquanto os indígenas abstên1se de certas ca rnes julgando-as contrárjas a detern1inadas feri das (Thevet, A . R . Ferreira ) e, evidentemente, não é por escas!:ez ele ali1nentos que cleixan1 en1 jejun1 , ncn1 por descuido que abandonan1 os en[ern1os. Os borôro. porén1, insiste1n ein nutrir abunclanten1ente os seus doentes; para êles o fastio é de n1au prognóstico, de n1oclo q ue procuran1 afastá-lo obrigando os doentes a ingerir
a lin1entos 111e~ 1110 con1 repugnância.

*

*

*

Considere111os, ago ra, passando à 2.ª parte elo esque1na, os aspectos proprian1ente etnográficos. Vin1os, en) rápido escôrço, as
relações entre o tipo de regin1e e cs ciclos culturais. A obtenção
elos alitnentos está, en1 muitos casos, na depend ência elos r~cursos_
ecológicos e iguahnente ela natureza da civilização . En1 função da
escassez ou abundância da caça ou dos frutos. o indígena se fixa
o u niigra sucessivamente à procura de regiões en1 que possa subsistir.
A -pesar-do seu espíriLo conse rvador. diante de circunstâncias
co1no a sêca, as n1 odificações elo clin1a, as alterações da fauna e da
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flora, etc. - o primitivo adapta-se às contigências, n1uda os seus
costun1es ou emigra. N wn esquen1a desta natureza deven1os, entretanto, considerar os aspectos culturais e1n relação aos inétodos
ele obtenção e produção dos alirnentos. Assin1 é que os povos
coletores apanhan1 os fr utos, arraca111 a~ raízes, capturam a pequena caça; entre êsses geraln1ente é a n1ulher que1n sobe às árvores
para colhêr os fr utos e as nozes. :Há tan1bén1 os que faze1n a caça
e a pesca con1 flechas e lanças e arpões, con1 ar1naclilhas e arn1as de
disparo auton1ático. Por ex., enquanto grande parte dos índios
chilenos e dos nossos aborígenes eran1 cxín1ios pescadores, os botocudos de S. Catarina, conhecidos por "bugres", desconhecen1
i ntei ra111ente a pesca.
Os "san1baquís" - n1ontículos de valvas ele moluscos - enccntracliços no Brasil, A rgentina, Chile, etc., serian1 os restos de
cozinha dos ancestrais do ho111en1 brasiliano, n1clhor dito do b.
a111ericano, grandes n1ariscaclores e con1edores de ostras. Essa,
un1a das hipóteses en1 tôrno à origen1 de tais n1011un1entos.
Con1 o n1atriarcado surge a pequena lavoura, a vara ponteagucla para sen1ear - precursor ela enxada - e a clon1estrcação e
aclin1ação das plantas selvagens. 1\1uitas das nossas tribus estava111
nesse estágio, cultivando já a n1andioca e o amendoin1. A circunstância elos descobridores havere1n encontrado tantas plantas don1esLicaclas e perfeitamente aprc;yeitadas pelos índios é para f-Ioehne
prova de que aquêles aquí vivié:u11 há n1uito te1npo e que deverian1
ter tido "atrás de si uma raça asselvajada e não selvagem". Finaln1e11te, a do111esticação, o a1na11sa111ento e a criação ele aniinais
para o consun10, de que 1nais extensa1nente nos ocupan1os adiante. Os 0111agua e cocan1a, elas regiões do alto Amazonas,
guardavan1 ein currais construídos perto de suas habitações, as
tartarugas destinadas à alin1entação.
Contudo a realidade está longe dessa rigidez. 1\natôn1ican1ente, o hon1e1n é onívoro e nunca se contentou con1 u1n regin1e exclusivan1ente cárneo ou vegetariano, procurando obter, clêsse ou
daquele n1odo, repastas um tanto variados (Hahn) .
Gn1 item fértil em ensinamentos é o referente ao uso e distribuição dos alimentos .
1\IIuitos dos que viajaran1 pelo nosso país, sobretudo no 1.0
século da colonização, in1pressionara111-se con1 a generosidade elo
selvícola no repartir os seus alin1entos .. . Tierbert Balclus e Curt
Ni111uenclajú contribuíram co1n observações que, corroborando con1
a ele Roque_!1e Pinto sôbre os grupos ele idades, abre1n caminho a
un1a explicação racional daquela tão gabada e espantosa prodiga-lidade.
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Verificou Balcl us a existência de Yerdadeiros grupos, prefixado s, pelos quais se divide1n as iguarias en1 certas tribus. "A
in1portância para a vida social dessa organização en1 grupos de
corner '' depreende-se - explica aquêle autor - ela sua finalidade,
a saber: acontece, às vêzes. que o produto da caça ou colheita, que
entre êstcs índios ( tapirapé) pode ser consurnido por an1bos os
~exos e ta1nbén1 pelas crianças (por exen1plc: o porco do n1ato.
111utun1. jacú . tartaruga, n1el, etc), é grande den1ais para a fan1ília
do caçador e pequeno clen1ais para ser distribuído co1n justiça e
proveito por tôcla a povoação ela aldeia; nesse caso e precisatnente
para evitar um ato n1enos eqúitativo, faz-se a di stribuição pelo
grupo ele con1er, elo qual faz parle o respectiYo caçador . Por ocasião da n1inha presença entre os tapirapé estavan1 êles divididos en1
sete grupos de con1er. . . 1"alvez isso seja un1 re~ to ele idéias totêmicas, cn1bora não !-5e n1anifeste no con1portan1cnto dos 1ne111bros
,,
lo
l grupo ...
Entre os canela ( ran1kó kan1ekra) do :;.vraranhão, segundo :\i111uendajú. existe, alén1 das chan1adas "ligas" scciais, unia espécie
de ordcn1 honorífica - han1rén - que ag rupa os chefes de ald eia.
os cabeças ele classes, as n1oças iniciadas con1 os n1oços e cletern1inaclas outras pessoas ele esti 1ua pública e in1portância para a s ccri1nônias ; o han1rén está ligado à i<léia de algun1a coisa superior e
refinada ; tcdos os outros ran1kó kan1ekra são inekakran1-ka "gente i111atura" - porq nê · os da outra classe são ob rigados a só
co1ner fr utos 1naduros, que por isso lhes são reservados. Possível
é que, no fundo, essas instituições estejam relacionadas com os tabús totên1icos, cuja origen1 ren1ota não está assente e para a qual
aventou Josué de Castro unia engenhosa hipótese baseada na tc ')ria dos reflexos condicionados, sugestão que foi co1nentada favoràveln1ente pelo prof. R oger Basticle. Já os prin1eiros observaclore!-5 colonos, n1issionários, naturalistas ~ notaran1 q ue o ,í ndio não con1e
anünal que cria en1 casa 11en1 certas espécies con10 veado ou aquêles
de passo tardo. \tVallace notou que os uaupê não con1en1 o porco do
n1atp ( Dycotiles labiatus ) nem a anta (Tapirus an1ericanus) ncn1
u n1utu111 ele rabo branco (Crax g.lobicera?) . , Não ccn::o111cn1
<'l.nin1al tardo para não se tornarern vagarosos na corrida quando
perseguidos pelos inin1igos. Assin1 cágaclos, preguiças, arraias ...
Os coroados, diz Esch\vege, não con1en1 o anin1al que 111ataran1
com as próprias n1ãos e Thevet j á reparara que os índios não leYan1 para casa un1 veado antes de lhe cortar pernas e coxas posteriores, estin1anclo que do contrário êles e seus filhos se tornarian1
ü1capazes ele pegar cs adversários na corrida.
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A explicação para tais restrições, é dada pelos borôro, dizendo
que poden1 adoecer se comeren1 carne de veado porquê o ho1nem
que sobreviveu à grande enchente povoou nova111ente a terra casando-se com u111 veado. Por isso, só en1 casos raríssimos, a magia de un1 bari (111édico-feiticeiro) poderoso é capaz de tor nar
con1estível essa caça. Conta o Pe. Colbacchini que viu definhar e
n1orrer ao cabo de seis 111êses un1 índio que, rebeld.e às acln1oestações de con1panheiros, se aventurara a con1er carne ele anta. Um
caingang só con1e anta depois que o bari 111orde a cabeça elo an1111al para exorcizá -lo.
O tote111, por out ro lado, pode ensinar o uso de ali111entcs. Há
lendas entre os cherente e os acuen, segundo as quais o sol é o ''deus
criador'' e a lua " a 111ãe de tudo''. O sol deu a fala acs bichos,
"que sabcn1 tanto ou n1ais que o hon1en1 ''; isso era castigo, porquê
o ho1ne111 desconheceu o sol con10 pai e criador". O castigo, todavia. foi inútil, pois os anin1ais lhe cnsinaran1 a usar as plantas,
a en1pregar a coivara e a cozer carne ou as raízes comestíveis ; a
anta instruíu-o no uso do inhan1e, a perdiz no do mendobí, o cão
no da taioba, a onça no da inandioca, o rato no do 1nilho" (E. Pinto) .
Outra sorte de restrições são as cere111011iais e n1Ísticas. Vin1os já o costume de fazer jej uar os parentes do enfern10. Aí
está, igualn1ente. a cozinha africana relacionada co111 os ritos e
111itos do fctichisn10, inéorpo rando -se por acultu ração ao patrimônio de setores ela pcpulação brasileira, particularn1ente na Baía,
e constituindo u111 dos aspectos elo sincretisn10 afro-cristão no B rasil (Nina Rodrigues , :NI. Querino, Artur Ra1nos, E . Ca1~neiro).
O .i ndígenas faz restrições da 111es111a natu reza por ocasião das cer iJnónias de iniciação dos jovens, no luto, antes do casan1ento, na
n1enarca, etc. Acreditam os uaupê que, se un1a n1ulher, durante
ô gravidez, con1er carne, outro anin1al qualquer sofrerá as consequências disso : se se tratar de anin1al don1éstico ou ave an1ansada,
n1orrerá; se fôr un1 cão, ficará inutilizado para as caçadas. Crêem,
ainda, que n1esn10 o ho111en1 pode ficar, depois disso, incapaz de
i11atar qualquer espécie de caça (\l\Tallacc). K t1111a das lendas en1
tôrno a Juruparí. conta-se que êste foi concebido pela ação do su1110 da cucura que uma virgen1. Ceuci, inaclvertidan1ente teria deixado cair sôbre o ventre, un1edecendo-lhe GS órgãos genitais. Ceuci concebe como castigo por ter con1ido a fruta proíbida às cunhãs
antes da puberdade. No Rio N' egro, reza a tradição que essa fruta
é a cucu ra; entre os índios Uaupê, é o piican ou, de acôrclo con1
Barbosa l~oclrigues, a fruta do uacú ( uacu iná) ; no Soli111ões, a
pu run1ã (pouroun1a cecropialtolia A ublet) .
'I'ribus existen1 nas quais "en1 caso algum deve (a 111ulher n1en~ 
truada) cozinhar, assar ou p reparar bebida para ou tros hon1en~
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ou 111ulhcres" (R oth) . Os candidatos à iunção de feiticeiro e êste
no exercício de seu 1nister. deven1 sujeitar-se a jejuns rigorosíssitnos e prolongados. "Cn1a das forn1as de dieta n1ais interessante
e digna de estudos é aquela observada pelos ho1uens na chamada
"couvacle", chôco ou resguardo, a que se sub111eten1 a partir, e às
vêzes já antes, do parto da espôsa. "E111 lugar delas - conta
Gandavo - se deitam seus inaridos nas rêclcs e assin1 os visitão
e curão con10 si eles fcssem as n1esn1as paridas ... " Durante êsse período, os hon1ens não trabalhan1, repousando na rêde, abstên1-se do banho e fazern rigorosa dieta, con1e11clo apenas bolos
ele 111anclioca ou cassava. ~sse resguardo - que 111uitos outros
povos pratican1 - dura geral111ente o nú1nero de dias até a queda
do cordão u111bilical do recém-nascido, havendo casos em que ·as r estrições alin1entares se prolonga111 por 111êscs ( Schon1burgk, Roth,
Schueller, lVIarevre ).
"11Iuito ten1po ant~s do parto, entre os tereno, pai e 1nãe não
con1en1 tatú, tan1anduá-nlirin1 e fruta de araxicú, porquê senão o
filho 111crre no Yentre da mãe e não sai. Ambos usa1n as n1esn1as
abstenções ta111bén1 depois do parto e deita1n-se" (Bal<lus) . Essa restrição é, no nleio dos borôro, mais rigorosa para o n1arido e destina-se
a fazer con1 que o filho cresça forte e robusto e possa resistir, sem
sofrin1ento. à fon1e e à sêde ( Colbacchini). Pensa I(. von den Steinen que o pai evita con1er certos alimentos para não prejüdicar e
filho, o que seria o n1es1no que se êste con1esse, pois o filho é o próprio pai, na concepção do indígena: é a sen1ente do pai chocada no
ventre 111aterno sem qualquer participação da 111ulhcr na geraÇão.
Entre os carajá, os seus chefes são dispensados dessas abstenções
(Fritz KraLtSc cit. por Balclus) .
Se u111 casal tereno não quer ter filhos, a 111ulher assa tun caran1ujo, põe o caldo ao orvalho da aurora e to1na-o ele n1anhã ben1
cedo ; para o 111esn10 fim pode ta111bé111 con1er certa frutinha do
ti1ato, que tem cheiro de abacaxí, n1as deve con1ê-la bastante n1adura.
•

*

* *
Chegan1os. nesse rápido esflcrar de assuntos, à antropofagia
que, diga111os de início, não é un1 hábito ali1-nentar proprian1ente.
Fê7.-se 111uita lenda etn tôrno a êsse costun1e, de 1naneira que o vulgo
in1agina que o índio con1ia gente por prazer ou como alin1ento haIJitual. A antropofogia era cerin1ônia excepcional, que ccnsistia
na 1nanclucação ritual do prisioneiro ele guerra. O Pe. Serafim
l,eite S. J. considera essa solenidade ele caráter cívico ; outros pensa111 tratar-se algo co111 sentido in1stico. l~efere K. von den Steinen
q·uc alguns índios lhe explicaratn que a antropofagia procede de'
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fato de ter sido o jaguar ancestral das suas tribus (essa inforn1ação
deve aplicar-se n1ais adequadamente ao endocanibalismo, de que adiante ncs ocuparemos. E' interessante a ligação que tende a estabelecer com o totem) .
Couto de 1\IIagalhães assiin se externa sôbre a inatéria: "E'
certo que algun1as tribus n1atam os prisioneiros que capturam nas
guerras e que comem as suas carnes. l:;-aze1n-no, poré111, por vingança, e não co1no alitnento, e tanto assim que, antes de matar um
prisioneiro, di·r igem convites para tôdas as aldeias co111 que estão
en1 relações ; reunem-se, às vêzes, quatro a seis 111il índios para comer um só ho111ét11. Ora, supondo que u111 homen1, na 111édia, tenha
cinquenta quilos de carne, afora ossos e líquidos, divididos por
seis mil, dá n1enos de uma gra111a para cada um, ou n1enos da quarta parte de uma oitava. Portanto, con1 muita razão e justiça, diz
Gabriel Soares, à pág. 307 da edição do Instituto Histórico, cap.
174, o seguinte : "A qual carne se não come por mantilnento, senão
por vingança, e os homens 111ancebos e n1ulheres 111oças provamna sàn1entc ., .

I-Iá que considerar ainda o endocanibalismo ou seja antropof agia entre os do mesmo grupo. Exen1plo disso é o caso da mu-

'

lher que, dada a cohabitar con1 prisioneiro enquanto êste engorda
para o sacrifício, concebe daquele. A criancinha. é morta e co111icla por todos ela tribu, a começar pela própria n1ãc. Os chavante
.devora111 os filhos que morren1, na esperança ele acolherem novan.1ente en1 seus corpos a aln1a elo 1ne11ino. Trata-se, como se está
a ver, clalgun1a cousa inteiran1ente , diversa <lun1a 111anducação alin1e11tar ou cívica, aproxin1ando-se antes daquela antropofagia, por
assin1 dizer, sacran1ental dos azteca e maia.
O endocanibalis1110 assun1e diversas n1odalidades - que de··
ven1 ser, antes, variantes de u111a ou duas íorn1as pritnitivas entre os indígenas brasileiros. Os uaupê e japurá n1istura111 os
ossos torrados e moídos dos seus defuntos co111 bebidas fortes, para
cs ingerir durante as cerin1ônias fúnebres. Entre os tapuia do
nordeste, os mortos, depois de lavados e esfregados, eram bem assados sôbre un1 grande fogo no chão, e co1nidos entre algazarra ~
Jamúrias. As tribus da fronteira co111 ·O Perú, de conformidade
co111 a descrição de Braulino de Carvalho, que in-loco observou o
fato, introduzem o cadáver em u1na panela que se cobre con1 uma
cutra, calafetando a fenda con1 barro. :Bste verdadeiro autoclave
é posto sôbre uma fogueira, onde clen1ora 10 a 12 horas; enquanto
cozinha o defunto, os parentes e a111igos chora111 e dançam em tôrno.
Aberta a panela, geral111ente por un1111aioral, o n1crto é dividido. O s
ossos são, e111 seguida, calcinados e a cinza guardada para os au-
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sentes, que a ton1arão con1 caissun1a. "Os jauaperi presta1n un1a
ho1ncnagcn1 aos 111ortos pintando-se con1 unia tinta feita com o
urucun1 e as cinzas do finado ; os cachinauá reverenciam os mortos
bebendo na caissun1a os seus ossos triturados; cs pariqui cultuam os
que se vão dêste mundo con1 a festa do coroconó. Após dançaren1
e 111 volta dun1a fogueira, u111 dêles levando nas costas L1111 jan1achi
( cêsto ele palha) contendo o n1orto, enceta111 as libações com o
cachiri, aspirando o odor nauseabundo que se desprende da fogueira.
As cinzas do finado são encerradas nun1 vaso e enterradas na oca
(J_,ima Figueiredo). Essa descarnação, prév.ia à calcinação elos ossos, fazian1-na os tariana e tucano utn n1ês após a inhun1ação . Tribus outras cncerran1 o cadáver nun1 juquiá especial que é atirado ao
rio, ele n1aneira que os peixes, entrando e saindo fàcilmente. clevoran1 tôdas as partes 111oles, deixando o esqueleto cujas cinzas se
guardan1 em vasos sagrados ( E. Pinto) . No alto Rio :0regro,
Koch Gruenberg encontrou u1na n1odalidade praticada 15 anos após
o falecin1ento : os ossos, con1 exceção do crânio, são reduzidos a
pó e ingeridos ele 111istura com o cachiri.
Os indígenas confessam praticar com repugnância o endocanibalisrno, fazendo-o para dar repouso ao 1norto nas entranhas dos
parentes ou para reincorporar a sua aln1a nos sobreviventes. O
assunto, entretanto, de1nanda unia explanação que não cabe neste
trabalho.
Os mortos ilustres, entre os tapuias elo nordeste, eran1 lavaclcs,
ungidos co1n 111el ou pintados.; em seguida eran1 recobertos co_n1•
fios de algodão e vestidos con1 suas plumas, braceletes e den1ais
adornos. Na cova, à direita do cadáver, colocavan1-se urna cabaça
con1 água, caui111, um alguidar com farinha, carne assada, peixe,
cereais, porquê se anhanga - que alguns identificam con1 a alma do
n1orto - não encontrar êsses alin1entos, desenterrará o n1orto e o
comerá (E. Pinto ) . A caçada de cabeças é relacionada por Montandon ao canibalis1no, assim co1no à mumificação redutora e à
prática do "scalp ".

I

ç

•

As bebidas.
Ton1emos ainda uma vez para exemplo os ,aborígenes do Brasil, não sem assinalar, de início, a importância extrao rdinária da
água na geografia humana e na psicologia individual e coletiva.
À n1argen1 das grandes coleções dágua - rios, lagos, 1nares - é
que a hun~anidade se adensa para viver. Civilizações de porte
gigantesco, capazes de n1arcarem ru1no na história, quase se pode
afirmar que foram determinadas, ou ao n1enos condicionadas, pela
facilidade da subsistência en1 tôrno a bacias n1arinhas e potân1icas .
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Os nossos índios não faziam exceção a essa regra. Os seus
núcleos n1ais in1portantes assentavan1 à beira dos rios e lagos ou,
quando n1uito, a próxiina distância. No que tange ao uso alimentar da água, muito haveria que referir. Tanto quanto povos de outras etnias e continentes, os an1eríndios "ele ordinário não
bcben1 enquanto ccme1n, n1as depois de cotner bebcrn água 1 ou vinho que fazcn1 de n1tütos gêneros ele frutas e raízes ". E' o informe
<le Carclin1, corroborado por Thevet e Loureto Couto, Gabriel Soares e fr. Vicente do Salvador.
"Não co~nia1.11 iguahnente enquanto entregues às suas beberagens". Dos selvícolas que estu ·
dou, ]{. von den Steinen assevéra que os bakai rí eran1 os únicos
que buscava1n boa água para beber, de un1 riacho cristalino; os
natl.l<uá e sobr etudo os meinakú e aueto bebian1 de charccs barrentos
e lodosos e de canais dágua parada. O s nhan1biquára só beben1
depois de 111isturada ao caldo do ananás.
As bebidas confeccionadas são un1a das indústrias do primitivo.
Os índios brasileiros preparan1-nas ccn1 ou sen1 f er1ne11tação. i\ .
n1aioria, particularn1ente os do grupo gê, não conhecia1n os processos de f er1nentação. "Os gê não usavan1 bebidas proprian1ente
alcoólicas, a exemplo dos baikari do alto Xingú. Q uando n1uito, os
tapuia conh ecia1n o hidron1el ou cousa sen1elhante, con10 acontece
ainda hoje aos botocudos descritos por Manizer. Mesn10 quando já
fabricava1n o cauin1, freqúentemente adjudicavan1 o 111el àquela bebida. 1\ ssin1 pratican1 os botocudos de S. Catarina e elo Paraná, conhecidos tan1bén1 pelo non1e de aveicon1a. Esses dados são de Estevão
Pü1to, apoiado en1 Ehrenreich e von den Stcinen.
O 111ilho era, ein tôda An1érica do sul, a base da fan1osa bebida
fer1nentada, a chicha. Com a n1andioca, a batata doce, o inha111e
e outros vegetais confeccionava111 o cachiri. O cauin1, bebida ritual obri gatória nas festividades coletivas, preparava-se con1 o caj ú,
o ananás, e principalmente con1 o aipí n1astigado e adi cionado ora
do n1ilho, ora ela batata, do a1nendoin1, da banana, etc. Essa mastigação, feita con1 objeto de p rovocar a fer1nentação, era praticada
pelas cunhãs, depois de cozida a raiz. Quando as 1nulheres casadas to1nava1n parte na ensalivação, exigia-se-lhes abstinência sexual. N e1n tôdas as tribus, entretanto, pratica1n essa ferrnentação
(bakairi, naukuá, kamaiurá) .
A bebida preparada co111 beijús frescos, an1olecidos nágua e
enterrados durante alguns dias, pelos caraíba elo norte, cha1na-se
pajauarú; o "püserego" do Xingú não ten1 ação inebriante, representando apenas a n1ais gostosa elas bebidas en1 for1na .de papa; é
antes t1111a sôpa de que u1na bebida alcoólica (l{. von den Steinen) ..
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:J\Iuitas outras bebidas fazcn1 ainda con1 o fruto das pahpeiras
bacaba, patauá, assaí, da 111angabeira, da jaboticaba, do acurí, do
genipapo. . . Tucanaíra é a bebida fer1nentada que os tc111bé preparam con1 tnel de abelhas, saburá de favos e água. Un1 produto
industrializado pelos mundurucú e particularmente pelos 1nauê é a
célebre pasta de guaraná, de que faze111 excelente refresco. O guaraná é um alitncnto ele poupança, cuja lavcura e preparação é feita
pelos 111auê corn técnicas próprias; essa planta, tcn1 na referida tribu,
lendas n1uito interessantes. Para outro grupo de tribus, entre as
quais os guaicurú, o n1ate era o _...alin1ento nervino preferido en'í
:função da sua espontânea abundância na regiã<?.
P or últirno, as bebidas ilusiógenas, preparadas co111 o sun10 de
diversas plantas para fins rituais (Reinburg) . O principal dêsses ilusiógcnos era o tabaco ( solanu11n, inaniosu1n L., cultivado ou
ao 1nenos aproveitado pelas tribus que nunca tivera1n contacto co111
os colonizadores, e principahnente 1iicotiana tabacuni L. ) . O sagrado petum, que se ftu11ava en1 grossos rolos con1 capa ele paln1eira
- a canguera - ou em cachimbos, cuja distribuição geográfica
N ordenskioeld estudou numa monografia, era igualmente ingerido
en1 decóctos e macerados pelo pagé em função. Embriagado com
êsse líquido, o feiticeiro entrava em con1unicação co1n cs espíritos
para conhecer as doenças dos seus clientes. Karsten opina que o
tabaco se einpregava "primeiro, como re1uéd i 9 univei:-sal co1T~ra
doenças e dores de tôda natureza; segundo, corno n1eio profilático
para a exaltação da fôrça geral elo corpo e da sua resistência contra
os maus espíritos, e particularmente nas grandes festas; terceiro,
como um narcotico ativo para a provocação de sonhos. En1 todos.
os três casos o en1prêgo da planta é puran1entc n1ágico--religioso".
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