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BEBI DA.S

Geral1nente, os Iíqui<los i11gericlos p elos indios, exceto a água.
}lOde1n ser designa(los co111 i)roprieclacle, ou como alin1e11tos, ou
como ·en1briagantes. O caui feito pela 1r1astigação ele mandioca
011 outros vegetais é u111a sopa mais ou 111e11os .comparável ao
mingau, que, consu111ida 110 início da fer1nentação, co11stitui
co1nida :d e cria11ças e adultos, servindo, porén1, aos l1omens para
en1hebedar-se, se for conservada por alguns clias.

A respeito da ágt1a será i11teressante averiguar não son1e11te
q11e111 leva e l)ara qt1em, a bebida, 111as tamhén1 como ela é
to1nada, depressa Oll clevagar, e111 grande ot1 peqt1ena quantidade,
com cabaça, co111 a n1ão 011 metendo a bôca direta111e11te no rio, etc.
Al~m disso, é bo1n observar e1n que circ11nstâncias é tomada. Pelo
que vi, os í11:clios, com.o, e1n geral, os a11imais, costu1nan1 to111ar
ág11a não dttrante a comida, n1as depois. Por fim,' C<?nvé1n investigar como os índios re1nedeiam a falta de água. Há tribos
que en1 caso de necessidade usarn a á,gua <la cl1uva relida por
entre folhas rijas de gravatá. Encontran1, ai11tia, certas plantas de
refrigerante suco (cf. \Vied: Viagem ao Brasil, trad., S. Pat1lo 1940,
págs. 288 e 289; Baldus: Indian erstudien im nordostlichen Chaco.
I ..eipzig
1931, pág. 38) ..
,
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NARCóTICOS

O i11dividuo toma o r1arcótico voluntària1nente ou é forçado
a isso ?
Como introduz a droga no corpo: bebendo, comendo, mastiga11do, fuma11do, untando a pele co1n poma:d a, etc., ou to1nando-a
pe]o nariz, como, por exemplo, rapé ?
O que significa o nome do narcótico? Segundo Reko (l'rlagische
Gifte. Rausch - t1nd Betãubungsmittel der Neuen \Velt, Stt1ttgart
19H6, pág. 2), tôdas as poções embriagantes e coisas para fumar,
cujos nomes aztecas acabam em chi, por exemplo, toloa-chi, si11icui-chi e ma.co-cl1i, são consideradas divi11as ou venerandas
e ntre os indígenas centro-america11os, correspondendo o sufixo
chi ao tzin, partícula ele reverência no azteca antigo.
Qt1e parte da planta (foll1a, semente, etc.) fornece o narcótico? Convé111 incorporar na coleção de objetos et11ografico~ ·a
ser organizada pelo explorador, não so1nente esta parte, mas
tudo que é necessário para a classificação botâ11ica. Os amigos
do peyotl, por exemplo, mastigam, para vêr fantasmas, só a
1>arte central claquêle. peque110 cacto mexicano, cortada em rodela
e ressecada (Reko: o.e., pág. 39).
Como se procura provocar ou acelerar a fermentação no
· fabrico de bebidas alcoólicas? É sabido que em nu1nerosas tribos
s11I-a1nericanas as mull1eres 1nastig~m a rnat.éria prima (milho,
rnandioca, amendoim, algarobo, etc.), de modo que a saliva ajuda
a fer1nentação. Para a festa anual da perfuração de lábio, os
A\veikoma prepara1n em gra~des cochos de cedro uma bebida
.cl1an1ada "Móng-ma" cujo ingrediente principal é mel, "adicionando água e o suco de xaxim e do caule de coqueiros novos.
Cobrem, depois disso, as aberturas ·d os cocl1os, Karkógma, com
longos ·e largos pedaços de cascas da nlesma madeira, colocando
gr~ndes pesos sôbre estas. Assim fie~ êste líquido durante o
es1)aço de duas semanas, findas as quais, com intúito de acelerar
a fermentação, imerge1n 11a bebida pedras redondas, previamente
aquecidas e1n grandes fogueiras. tsse processo é repetido seguidas
vêL.es, até que o conteí1do dos cochos fique muito quente. Tapam
€ntão novamente os cochos, retirando as pe·d ras, quando frias,
para s11bstituí-las por outras aquecidàs. E continuam nêste proce8so durante o espaço de três dias, deixando então de fazê-lo
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por outros três dias; ficando assim pronta e convenientemente
fermentada a bebida" (J. l\il. de Paula: "Memoria sobre os botocudos do Paraná e Santa Catarina", Annaes do XX Congresso Internacional de .tlmericanistas, 1, Rio de Janeiro ·1~4, pág. 128). ·
Em que forma se consome o narcótico ? O tabaco, por.
exemplo, é consumido não sómente em forma de cl1aruto ou
pulverizado, mas também con10 líqt1ido. l{och-Grünberg (Zwei
Jahre unter den lndianern, li, Berlin 1910, pág. 302) relata o
seguinte costume dos Uitoto, hordas de índios li11guisticarnent~
aparentados entre si, que vivem entre o Caqt1etá (Alto Yap9rá).
e ·Pulumaio (Alto Içá) : "Cozem folhas de tabaco cotn águQ. até
formarem massa x.aroposa que é guardada num embrulho de.
foJhas, sendo no 1nesmo embrulho também remetida a outras
hor~as. De noite, os homens sentam-se juntos na maloca, mas-:
ligam coca e falam dos negócios do dia seguinte. Deliberando
sóbre assuntos importantes como uma guerra ou caçada, acoc~
ram-se ao redor de um pote de xarope de tabaco, metendo na~
1nassa, de vêz em quando, o <ledo médio e o indicador, para
lambê-los depois. Ter tomado dêste tabaco equivale a um jura-~
mento que obriga a participar de tudo que fica resolvido. Também·
os Miranha tê111 êsse costume".
Em que estado (cozido, cru, etc.) se acha o nar~ótico · no
1no1nento <lo consun10?
- ·'
f:1n. que con1posição se toma o narcótico? l\'Iistura,d o· com:
itgt1a~ sa11gt1e, leite, pimenta, etc., e em que proporção?
E1n que vasilha ou depósito guardam o narcótico? Os Tapi-:
rapé guardam as folhas inteiras do tabaco em cestos cilíndricos
e trançados com intervalos a modo duma peneira.
" .."
Ein que vasilha consomem o narcótico? O tabaco pode -ser•
fu1oado em cachimbo e un1a bebida pode ser tomada numa cúia.<
R-elacionam-se com o consumo do narcótico deter1n·i nadas\
~crin1ônias? Isso se ·d á entre muitas tribos, sendo tais cerimônias,i
em parte, incompreensíveis aos próprios executantes.
· ·· :·
São ·o s narcóticos exóticos mais prejudiciais à saúde do· que;
os nf!rcóticos indígenas? Reko (o.e., pág. 4) observa que "a maior:
ação· venenosa é exercida, sempre, ·p elos narcóticos all1eios .ao:
pais e à raça. Chineses alcançam idade avançada fumando ópio
por anos intejros, sem qt1e mesmo nonagen.á rios apreseat~m~
qt1aisquer sintomas · patológicos. T·o mado po~ europeus, o i •)pioí

j
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eostun1a ·arruinar o cérebro den-t ro de poucos ·anos. tndios' sulameric-a nos têm o hábilo de mastig·a r, diàriamente, folhas de coca,
cclnsumindo, assim, qua~tidade. -considerável dê· cocaína. Não
ficam por isso prejudicados, como acontece sempre aos cocainô1nanos europeus. ·Arabes tomam, sem consequências, quantid.a des_
incríveis. do forte café de sua terra, ao passo que uma fraca.
cerveja de Boê~i~ logo os embebeda".
Como o narcotizado é considera-d o por sua tri~o? Frequen·
ten1ente, o embriagado é visto, entre nós, com desprêzo e reJ>Ugn~ncia, sendo venerado, porém, por ot1tros povos.
Que determina o juizo sôbre o narcotizado? A falta de·. escrú·puJos que levou o indivíduo a embriagar-se pode causar nosso·
desprêzo, ao passo · que veneradores do bêbado pode1n tê-lo por
sobrenaturalmente inspirado, ao modo da 'Pythiâ dos gregos.
Como. o narcotizado se considera -a si inesino, · a:Qtes e depois
da .n arcose? Pode ser com indiferença, com orgulho,. con1 uni
sei1time11to determinado ou uma ·m istura de sentimentps. ·
Que determina êsse juizo do narcotizado sôbre .s i mes1110 ?
.Nisso podem influir o padrão de comportamento tribal, o caráter
do· narcotizado e circunstâncias particulares do caso em qu~stão.
Quem pode ou deve tomar o narcótico? Todos? Só os 110·m ens? Só 'OS velhos? . Só o médi·c o-feiticeiro? Segundo Rel\.o
'(o.e., pág. 2), os ín·d ios centro-americanos permitiam a_embriaguês
só à gente velha, ·vedando..a, sob penas severas, aos moço~.
·Q uais as ocasiões e épocas de tomar n{t.rcóticos? ·Em geral,
somente aproveitam qualquer ocasião e qualquer tempo · para
to!nar narcóticos, os índios que foram desmoralizados porc nossa
civilização. Exceção .represent-a o· tabaco que, ·em muitas tribos,
e-fumado não só no tratamento de doenças, mas ·sempre que o
inilividuo -sente vontade de «;onsumí-lo.. A maior parte dos outros
narcóticos e tomada, pelos índios fiéis ,a su.as tra·dições, unica·m ente em certas -ocasiões como,.por exemplo, antes de marcharem
para a guerra, ou ,em certas épo.cas que, se a matéria-prin1a do·
narcótico é recolhida e1n determinado tempo, coincidem, freqt1enten1ente com esta s·afra, como se dá, por exemplo, com o mel e o
· ~lgarobo usa~os ·p ara o fabrico. de ·bebidas alcoólicas.
·
Pode, o consumo do ·n arcótico degenerar· em manja? Sabemos
que êsses casos são frequentes entre nós, ao passo que 1>ara. ·OS
p\)VOS naturais faltam observações a . êsse respeito.
1
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Se o CODSlll110 do narcótico levou à 'mania, há tentativas de
libertar-se dela? Quais os meios empregados nesse processo e
· {{Unis os fenômenos produzidos por êle? É sabido, por exemplo~
que modernamente se tentam curar morfinômanos por ineio de
sugestões dadas ao maníaco hipnotizado, e sabemos, também, que
o opiôm:ano que proc11ra , deixar o vício ·é acometido de diarréia
e perda de fôlego.
Quem serve os narcóticos? Em muitas tribos de índios, as
mull1eres, ficando abstine11tes, apresentam aos 11omens as cúias
com a bebida alcoólica, desarmando-os e separando-os a tempo
para evitar brigas e ot1tras consequências indesejáveis da e1nhriaguês.
Usa-se o narcótico con1 finalidades médicas?
Quais são os efeitos curativos supostos pelos índios e obser.:..
'rados pelo. pesquisador?
· · Usa-se o narcótico para descobrir a verdade? Segu11do Reko
(o.e., págs. 25 e seg.) os Zapotecas do Estado de Oaxaca fa.zem
da se1nente duma trepadeira chamada ololiuqui um bebida que
prnvoca uma espécie de ·hipnose na qual o embriagado responde
até as perguntas mais exquesitas, não some11te a respeito de su~
pc.•ssoa, inas ta1nhén1 in·dicando o lugar de objetos perdidos ou
i·o1;.bados e prognosticando a vida futura. Os indígenas acreditam
que, 11esta narcose, é impossível mentir.
l Jsa-se o 11arcótico . para prever o futuro e infórmar-se a
respeito de at1sentes? Aléin do mencionado ololiuqui empregado
no ~léxico para conhecer, ·entre outras coisas, também a vida
futura, l1á nas regiões dificilmente acessíveis das matas virgens
. dn norte do Brasil, na Venezt1ela e Colombia, outras trepadeiras·,
espécies de Banisteria, que servem para ·o 1nes1no fim e ·dentre
as quais a mais conhecida é a Bani.steria Caapi Spruce (Malpi.•
ghiac), cha1nada v11lgarmente de ayahuasca, pinde, natema oli
caapi, segundo a língua índia do lugar (Reko: o.e., pág. 89 e seg.).
No dizer do mesmo autor (o.e., pág. 90), o nome ayal1uasca: é
quíchua. O padre Tastevin, missionário no Estado de Amazonas~
escreveu em 1926: '~Os índios crêm francamente num efeito
telepático do yagé, como chamam a bebida que fabricam do
ayahuasca ou caapi. Tomam o yagé para saber se um doente
sarará, para vêr o f11turo, para adivinhar, para informar-se como
vae um dos seus que está viajando, etc. Acreditam, também, em

•
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JJO(ler rcconl1ecer, por meio .d ·isso, perigos que lhes a1neaça1n"
(apud Reko: o.e., pág. 91). O conde Ern1ano Stradelli (~'Voca

bularios da lingua geral portuguez-nheêngatú e · nl1eêngatú-portuguez" in: Revista do Instituto Historico e Geograpl1ico Brasileiro, tomo 104, volume 158, Rio de Janeiro 1929, · pág. 387) dá a
seguinte explicação: Caápi - Capi. Banisteria caápi. Casta de
cipó ela terra firnie, e 1)Ianta das roças dos indíge11as (ia região
do rio Negro e seus afluentes. Caápi - A bebida extraída do
cipó dêste nome, isto é, a infusão da casca previa1nente socada
ntun pilão especial, mal diluida em um pouco de água. É a bebi.d a
que usam no rio Uaupés parà completar a bebedeira do caxirí,
e que é tomada pelos vell1os e homens feitos com exclusão dos
1noços e das mulheres. O seu gôsto é t1m amargo, para mim
.r epugnante,' e o único efeito que me produziu foi náusea e vômi.to.
Não tinha bebido antes a quantidade de caxirí suficiente, - 1ne
explicou o met1 colega paié, e111 cujo conceito eu ·d evo ter diminuido imensamente. Pelo que contam os que aAusam, os seus
.efeitos são muito parecidos com os do ópio. Completando a bebedeira deixa-os prostrados em uma meia sonolência, durante a
qual, dizem êles, gozam de visões · e de sonhos encantadores.
.~fai:-tius afir1na que o Caápi é extraído da raís. Ett tenl10 assistido
niais de uma vêz ao seu preparo e vi sempre usar-se a casca".
Convém descrever a série dos fenômenos observados pelo
.n arcotizado. O que os índios passados pela narcose contam a
.êsse respeito deve ser cossid.e rado, naturalmente, co1n tôdas as
t>rccauções que merecem tais informações. A própria experiência
do pesquisador, tomando êle mesn10 o narcótico, seria não somente
de interêsse toxicológico, mas antes de tt1do, psicológico em geral
e etnopsicológico em especial, revelando semelhanças e diferenças
dos fenâmenos em questão, causadas não só pela disposição indi:vidual: mas também por semelhanças e diferenças raciais e étnicas.
Quando o indivíduo narcotizado
perde o clomínio de si
.
'
mesmo? Também a respeito disso pode haver tanto particularidades pessoais, como étnicas e raciais. É inter·e ssante .a _.;notícia
dada por João Barbosa Rodrigues ("Eclogae plantàru1n novarum"
in: Contribuições do l\1useu Botânico do Amazonas, pág. 63, cit.
ap11d F. C. Hoehne: Plantas e substâncias vegetais tóxicas e me·
dicinais, São Paulo 1939, pág. 19) sôbre a maneira ·de "aborígenes?'
do norte do Brasil se livrarem, por sua própria vontade, da nar-
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cose produzida· pelo consumo da Datura insignis B. Rdr. Escreve
<> grande botânico brasileiro: "A embriaguês que provoca o
"1'oé", é equivalente à do "Hatschich" dos árabes e à elo " Liamba"
·ou "Diamba" dos africanos (Cannabis saliva L.), tôda volutuosa,
cheia de prazeres e de bé1n-estar, alé1n de tor11ar o indivídu9
verdadeiro inédio lúcido. . . A embriaguês do "Toé" 1>rolo11ga-se
·durante tanto tempo quanto ·o deseja o indivíduo, porque, logo
·ffUe êle quer aba11donar o mund9 da fantasia, provoca vô1nitós
·e com êstes cessa a ação do vegetal. Se perde ·de todo a consciência;
.se o seu estado hipnótico é prof1111do demais, os co1npanheiros
1>rnvocam os mesmos. Aquêles q11e tomam " Toé", passam, depois, um mês em rigorosa dieta, durante a qual se abstê1n de
bebidas alcoólicas. O "Toé" nos lembra a "Erva da Adivinhacão"
.. do México".
Há st1bstâncias de origem animal consideradas i1arcóticas
pelos índios ? Baseando-se nas informações dadas na primeira.
n1etade ·do século passado, pelo viajante francês Auguste d~
·s aint-Hilaire, escreve E. Pinto (Os indige1i.as do Nordeste. li,
·s ão Paulo 1938, páginas 96 e 97): "Entre os 11arcóticos in·Clt1iremos. . . o bicho de taquara, cuja propriedade- estupefa·cie·n te er·a conhecida por -numerosos grupos a1nerindios.
A respeito dêsse últi1no narcótico, diz A. de Saint-.H ilaire que,
quando o amor lhes causava insônias, os indígenas devoravam
'ºs maravill1osos vermes e caíam em profundo e duradouro so110,
no qual se sentirun em um como éden florestal, pej a·d o de exé>ticos
frutos ... ". També1n Jean Baptiste Debret (ViagerrÍ Pitoresca .e
Históric.a ao Brasil, Tradução de Sergi~ Mi.IJiet, Biblioteca Histórica Brasileira, IV, tomo 1, São Paulo 1940, pág 2t~) reproduz
'-essa notícia dada por seu coevo e conterrâneo.

Da literatura sôhre alimentação tem especial valor }Jara 11ossa
finalidade o artigo de C. Seyffert: "Ei11ige Beobachtm1gen und
.B eJnerkungen iiber die Ernãl1ru11g der Natt1rvõlker" i1z ·: Zeitschrift
für Ethnologie, 63, -Berlin 1931, trata11do dos 1>ovos 11aturais en1
geral e o trabalho de Tales de Azevedo: "U111 esque1na de pes<1uisas etnográficas sôbre alimentação" i1i: Revista elo Arquivo
Municipal, 72, São Paulo 1940,. págs. 233-248, estudando particu·larmente os índios do Brasil. Observações sôbre · ê~tes, a respeite
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das questões ventiladas 110 presente artigo, são registadas por J\íétraux (La civil~$alio1z matérielle des tribus Tupi-Guarani, Paris
1~8, págs. 65-69, 110-113 e 116-119) e E. Pinto (o.e., II, págs. 76-97).
Dos estudos sôbre 11arcóticos é interessante, para 11ós, alé111
t1a~ nlencionadas obras de Reko e Hoehne, o livro de Ramó1.t
Pardal: lJfedicina aborigen americana, Buenos Aires (1937),
contendo nas págs. 273-368, observações e bibliografias especiais.
sôbre "Drogas dinamógenas, estupefacientes e ilusiôgenas" co1no
também sôbre ''Drogas arr1ericanas en la meclicina moderna". l\.fe-·
rece ser n1encionado a êsse respeito ta1nbém o capitulo ''Berat1schende ltnd narkotiscl1e Getrãnke unter de11 Indianern Südan1crikas" .en1 Rafael Karsten: "Beitrãge zur Sittengescl1icl1te der
sudamerikanischen lndianer" in: Acta Academiae Aboensis, Heisingfors 1920, págs. 28-72.
eston La-Barre, que e1n seu livr<).
The Peyote Cult, Yale University Publications in Anthropology·
n.' 17, Ne'v Haven (Conn.) 1938, trata sob diferentes
aspectos
,,.
do cacto narcótico dos índios centro e norte-americanos, afirma
em seu artigo "Native A1nerican Beers" in: American Antl1ropo\ogist, N. S., 40, 1938, págs. 224-23.5, a autoctonia de bebidas
alcoólicas (cerveja e vinho) na América do Norte e do Sul~
en11merando seus nomes, deli1nitando as áreas de difusão e descrevendo sua aplicação nas cerimônias. A respeito de bebidas
fer1ne11tadas tomadas pelos índios do Brasil, veja-se: · Bald11s e
Willems: Dicionário de Etnologia e Sociologia, São Paulo, 1939~
ltc:rbel.es caisun1a, caui, caxiri, · cl1icl1a, paiaurú e tamba.
Giinther Stahl dedica vários estudos in1portantes aos }Jroblemas relacionados co1n o t1so do fun10 pelos índios. Dentre
êsses estudos destacarnos "l)er Tabak im Leben südamerika11ischel·
:\r<>lker'' in: Zeitscl1rift für Etl111ologie, 57, Berlin 1925, e "Tabakrauchen in Siidamerika" in: Congres l11ternational des Américanistes, Co1npte-Re11cl11 ele . la XXI.e session, deuxie1ne partie
tenue a Gõteborg en 1924, Goteborg 1925, págs. 315-320. · A distribuição do cacl1i111bo i1a i\mérica do Sul foi estt1dada 1~or
Norde11skiõld (Art Ethno-.Geograpliical Analysis, etc., págs. 91-9.f
e roapa 14).
Pericot y Garcia i11dica literatura sôbre ali1ne11tação e narcóticos de índios, na pág. 201 de sua obra América Indíge11a, I,.
83r.cclona 1936.
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A B s -T R A e T

Wl1en carrying on research regarding tl1e use of beverages,
an,d more especially of narcotics, by n1embers of lndian tribes,
one should give attention to such considerations as the f ollowing:
tl1e plants of which Use is made, their narnes and the Ineaning of
tl1ese names, the portion of each plant wl1ich furnisl1es tl1e narcotic,
tl1e means of its extraction, the circt1mstances under w11ich it is
~onsumed, the altitudes of other members of tl1e trille toward tl1ose
" tl10 use it, special seasons of the year, or otl1er ·o ccasio11s, on which
the narcotic is taken, and its valt1e in the treat1nent of dise ase and
in divining future events .
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