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Introdução

O uso de drogas na cultura ocidental tem-se tomado cada vez
mais intenso, aparecendo ante nós como um grave problema a ser solucionado.
O assunto tem sido estudado por vários especialistas (sociólogos,
educadores, médicos, psiquiatras, juristas) . Os resultados desses trabalhos variam desde as pesquisas sobre situações concretas, apontando
as possíveis causas do fenômeno, até as conclusões sobre as melhores
maneiras de impedir que ele aconteça.
A Antropologia não foge a esse tipo de preocupações. ~ possível,
talvez, esperar uma contribuição dos antropólogos para esse problema
específico, no sentido de mostrar como são usados os alucinógenos entre
povos de cultura. muito diferente da nossa. Podendo conhecer de maneira melhor outros grupos estaremos (quem sabe?) em condições de
refletir de maneira mais serena sobre os dramas de nossa própria sociedade. Isso seria um primeiro passo no sentido de encontrar para eles
uma solução.
Nesta coletânea reunimos quatro trabalhos sobre o uso de alucinógenos entre grupos indígenas contemporâneos ( Kachuyana, Tucano,
Piaroa e Waiká), um sobre uma cultura extinta (Tiahuanaco) e outro
sobre um grupo indígena descrito por um estudioso do século XVIII
(Maués).
Esses estudos revelam facetas bem diversas de um mesmo fenômeno, tal como ocorre entre povos cujas culturas não têm nenhum
parentesco. Grande variedade de plantas pode ser usada para produzir
alucinações (tabaco, paricá, yajé, epena, yopo). As maneiras de preparar e de tomar esses alucinógenos são também diversificadas: há
grupos que os reduzem a pó, aspirando-os pelas narinas; outros maceram as plantas e ingerem-nas misturadas à água ou a outra bebida.
Com que finalidade os índios tomam alucinógenos? As respostas
variam para cada grupo estudado; os ensaios aqui apresentados mos1

tram, inclusive, que para um só grupo os motivos que levam a essa
prática são muito variados.
A primeira sugestão de resposta é a de que há, muitas vezes,
motivos de ordem religiosa para isso. Atingir o sagrado e en :ra r em
contacto com seres pertencentes a um mundo diferente do nosso é algo
muito difícil. Assim, os Piaroa, os Kachuyana e os Waiká usam alucinógenos como parte de atividades que não poderiam ser cl assificadas
como exclusivamente profanas.
A informação obtida por Seitz de um índio Waiká diz textualmente que a ingestão do epena fá-lo entrar em contacto com os
Hakula (espíritos ancestrais), ocasião que aproveita para pedir-lhes
ajuda nas caçadas. f: curioso notar que índios Waiká que tiveram
contacto com missionários não se referem mais aos Hakula e sim a
anjos. Mas, mesmo havendo ~Iteração desse elemento, a experiência
religiosa continua presente na ingestão da droga.
Para os Piaroa e para os Kachuyana, os alucinógenos têm poderes
curativos e preventivos. Para esses povos, as doenças têm sempre
causas ligadas à interferência do mundo sobrenatural; elas são temidas
e devem ser afastadas por meio de ritos apropriados.
Assim, por ocasião de uma viagem que os Kachuyana deveriam
fazer à cidade de Belém em companhia de Frikel, hquve necessidade
de realizar a festa do morí. O principal objetivo disso era a aspiração
do paricá, para imunizar-se contra as doenças que poderiam vitimá-los
quando em contacto com os civilizados.
Para os Piaroa as enfermidades são causadas por espíritos maléficos que introduzem objetos estranhos dentro do corpo das pessoas.
Para diagnosticar o mal e para localizar em que parte do corpo ele
se situa, o xamã absorve uma mistura de dois alucinógenos que lhe
dão o poder de extrair os objetos causadores da doença.
Na visão de alguns índios o mundo é infestado por seres aterradores ; para enfrentá-los, falar com eles, e mesmo pedir-lhes conselhos,
é necessário ter muita coragem. Entre os Waiká e entre os Piaroa essas
forças são obtidas por meio dos alucinógenos. Tomando-os, sentem-se
grandes e fortes para enfrentar o mundo de perigos que os cerca.
Além de remédios eficazes, podemos então considerar que certas
drogas dão a seus consumidores um apoio psicológico sem o qual
dificilmente se sentiriam capazes de enfrentar o mundo exterior.
Para os índios, substâncias tão preciosas como os alucinógenos
não têm uma origem terrestre. Para os Piaroa, por exemplo, foram
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reveladas aos homens por um ser mitológico cujos ensinamentos são
rememorados quando, por ingestão da droga, o espírito se separa do
corpo e vai até o país dos mortos. Para os Tucano, o yajé tem sua
origem ligada a personagens mitológicos; quando os homens se apoderaram do segredo de sua preparação, segundo o mito,
'
"Tinham encontrado sua bebida. Toda a gente adquiriu suas
tradições, seus ritos e seus cantos."
Junto com os alucinógenos encontra-se, pois, a origem de uma
parte importante do " corpus" de conhecimentos que o grupo domina.
Mas, mesmo havendo implicações tão nítidas com o universo
sagrado, não é sempre que se observam conexões entre práticas religiosas e ingestão de drogas. Seitz, por exemplo, observou entre os
Waiká que a aspiração de epena não é encarada como uma atividade
excepcional, e que nem sempre está ligada a um objetivo preciso, seja
medicinal ou religioso. Os dados de Seitz são confirmados por Chagnon,
que descreve a ingestão do epena como uma atividade à qual todos
os homens se dedicam diariamente, depois de terem realizado suas
tarefas de rotina. (Chagnon, Napoleon - The Fierce People. Ed. Halt,
Rinehart and Winston, New York, 1968, p. 90-91). Se bem que
nessas ocasiões haja cantos aos espíritos, parece se tratar aqui muito
mais de uma atividade de lazer que de uma forma de atividade religiosa.
Aliás, a descrição de Chagnon a esse respeito é bastante realista e de
certa maneira apresenta uma contrapartida das observações de outros
estudiosos que acentuam o caráter edificante da ingestão das drogas.
Não se deve pensar, pois, que a ingestão de drogas seja sempre
uma atividade agradável, que sirva para elevar os espíritos ou produiir
visões maravilhosas. Os efeitos colaterais decorrentes da ingestão de
certos alucinógenos podem ir da simples dor de cabeça até a diarréia
e vômitos. Chagnon descreve o aspecto repulsivo dos tomadores de
epena, vítimas de intensa coriza - espetáculo muito nojento, especialmente se tivermos em conta o fato de que o uso do lenço é desconhecido entre os índios . . .
Casos semelhantes e de "más viagens" são observados por Reichel
Dolmatoff, que se refere a visões de cobras e jaguares produzidas pelo
yajé, que muitas vezes se apresentam sob aspecto muito ameaçador. A
experiência de Rocha transcrita como apêndice em seu trabalho é interessante a esse respeito : visões a princípio muito agradáveis transformam-se, no fim da experiência, em figuras ameaçadoras que o atacam
de maneira cruel.
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Reação semelhante é descrita por Goldmann (também citado por
Reichel-Dolmatoff) entre os índios Cubeo do rio Cuduari, que salienta
o fato de que ninguém toma mihi pelo prazer das sensações obtidas;
ninguém gosta disso. As visões perturbadoras substituem-se às imagens
belas e, à sensação de prazer estético que se tem quando o efeito da
droga se inicia, segue-se uma sensação terrível, de medo intenso ante
seres ameaçadores.
O uso dos alucinógenos é muito antigo entre grupos indígenas da
América do Sul; os trabalhos de Wassén incluídos nessa coletânea trazem ótimas contribuições para esse estudo. O ensaio sobre Tiahuanaco
é de interesse para arqueólogos e botânicos, visto que se refere ao instrumental usado para a ingestão de alucinógenos em uma cultura extinta,
bem como a p~oblemas de identificação de material botânico associado.
As provas de uma tradição de muitos séculos de experiências
com drogas alucinogênicas na América do Sul são ainda reforçadas
por observações feitas por Reichel-Dolmatoff entre os índios Tucano.
Em cada planta de yajé os índios distinguem partes de cores diferentes,
que são assim classificadas devido às alucinações que seu uso provoca, e não por causa de seu aspecto externo. Isso significa que, dentro
de certos limites, a ingestão de yajé é controlada, o que se toma possível graças ao profundo conhecimento que os indígenas têm da planta,
o que ocorre certamente devido ao fato de que as experiências foram
repetidas através de muitas gerações.
Estes ensaios abrem perspectivas para uma série de outros problemas, alguns dos quais vão além do domínio da Antropologia. Passamos a enumerar alguns deles:
1 - Como as experiências obtidas com os alucinógenos são
transmitidas através de várias gerações? O problema da memória
cultural entre povos ágrafos é bastante complexo para que a explicação resumida nas simples palavras "tradição oral" possa ser aceita
como totalmente satisfatória. As pesquisas em torno desse assunto
seriam de interesse para arqueólogos e historiadores, além de etnólogos.
2 - As assim chamadas "criações artísticas" entre povos primitivos reproduzem fielmente as visões das experiências alucinogênicas?
Ou, ao contrário, são as visões obtidas dessa maneira que são distorcidas ao passar pelo crivo da tradição cultural? Os estudos sobre arte
de povos primitivos poderiam ser enriquecidos com novos dados, se se
ampliassem os trabalhos enfocando as relações entre acervos artísticos
e visões obtidas por meio da ingestão de alucinógenos.
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3 - A objetividade das experiências alucinógenas transcende
também os limites da Antropologia. A colaboração de médicos e psicólogos seria muito necessária no sentido de estudar quais são os efeitos fisiológicos das diferentes drogas e de verificar como os diferentes
indivíduos os sofrem. Haveria uniformidade nas visões obtidas pela
ingestão de uma mesma droga em indivíduos pertencentes a culturas
diferentes? Ou seria a cultura um fator tão marcante, capaz de condicionar até mesmo as visões e sensações causadas pelos alucinógenos?
4 - Os índios classificam as plantas alucinogênicas segundo critérios precisos. Com a colaboração de botânicos e farmacólogos, seria
de interesse fazer levantamentos de plantas usadas para obter efeitos
alucinatórios, e verificar se as classificações de algumas delas por parte
dos povos que as empregam obedecem a critérios que poderiam ser
estudados pela ciência de forma empírica.
5 - O estudo do instrumental usado na preparação e na ingestão dos alucinógenos oferece interessantes possibilidades para a Arqueologia e para a Antropologia Cultural. Nem sempre o leigo em
Antropologia pode avaliar o refinamento existente nas regras de
etiqueta dos grupos primitivos. A variedade de instrumentos usados
para o consumo de alucinógenos é grande, e consiste em uma prova
concreta do que afirmamos. As monografias sobre o assunto seriam de
alto interesse para vários campos de estudo.
6 - Os psicólogos e sociólogos se preocupam em determinar
quais as causas do uso imoderado de alucinógenos entre pessoas da
cultura ocidental. Ora, os antropólogos não viram ainda o mesmo fenômeno ocorrer entre grupos indígenas. Será que a passagem de um
elemento cultural de um povo primitivo para a nossa sociedade se faz
muitas vezes de maneira inadequada? Ou haveria entre os primitivos
casos ainda não registrados, de vício em substâncias alucinogênicas?
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1. Situação geográfica
Os piaroa ocupam, no sul da Venezuela, um território de aproximadamente 4.000 km 2 , que compreende o norte do Território Federal Amazonas e a região adjacente do Estado Bolívar. A população
piaroa, avaliada recentemente em uns 4.000 indivíduos, diminui rapidamente. Em grande parte, isto se deve a freqüentes epidemias, tais
como o sarampo, a tuberculose, etc., introduzidas pelos brancos e
contra as quais os piaroa carecem de proteção imunizante.

* Este artigo foi escrito ao fim de dez meses de trabalho de campo entre os
Piaroa. A idéi a de realizá- lo surgiu, em parte, de conversações que mantive
durante dois meses com Jesús Caballero, que foi um de meus intérpretes em
campo e aceitou acompanhar-me a Caracas para traduzir alguns mitos e cantos.
Quero expressar-lhe, nesta oportunidade, meu agradecimento por sua colaboração.
Publicado originalmente sob o título de "Los Piaroa y lo invisible: ejercicio
preliminar a un estudo sobre la religión Piaroa". ln : Boletim Informativo de
Antropologia. Ca.racas, Asociación Venezolaqa de Sociología, n. 0 7, junho
de 1970. Tradução de Vera Penteado Coelho.
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Do mesmo modo, sob a pressão exercida pela Missão das Novas
Tribos, a população indígena tende a concentrar-se em povoados multitribais, distantes de sua região de origem, aumentando assim o despovoamento do território piaroa tradicional.
Entre os piraoa que escaparam a essas duas pragas, encontra-se
uma minoria que vive ao abrigo dos brancos, nas montanhas. Nessa
região, numerosas torrentes de água tornam a navegação perigosa e
dificultam o acesso aos visitantes. Apesar disso, a maior parte da
população piaroa afastou-se da montanha, estabelecendo-se apenas a
um dia de caminho dos aldeamentos dos brancos. Alguns indígenas,
com interesse em receber em troca motores de popa, levam seus filhos
à Missão Salesiana para aprender o espanhol. Em geral, os piaroa
mantêm relações comerciais com os "criollos", vendendo-lhes farinha
de mandioca, bananas, abacaxis e carne; e, por sua vez, comprando
deles munições, roupas, gasolina e outros produtos industriais.
Pois bem, a introdução de novas necessidades, a exploração dos
indígenas pelos "criollos" e a ignorância dos missionários no que se
refere aos valores indígenas, provocam a ansiedade e transformam os
hábitos dos p.iaroa. Igualmente, dia a dia a comunidade piaroa se
torna mais dependente da ajuda do homem branco. Apesar disso, o
fundo tradicional econômico da vida pia roa ainda não foi totalmente
destruído. Os piaroa vão-se adaptando filosoficamente a esta nova situação, recorrendo, pois, a explicações mitológicas quando se referem
à conduta dos brancos. Segundo os piaroa, o dinheiro, por exemplo,
é uma manifestação concreta de poderes mágicos, sobretudo considerando como os brancos são bem mais difíceis de desprender-se dele.
Assim, foi o herói cultural dos piaroa, W ahari, quem decidiu que os
brancos fossem ricos e os piaroa pobres, distribuindo os objetos de
metal entre os brancos, e deixando aos piaroa apenas os recursos da
selva. Essa espécie de ajuste cultural toma-se impossível, uma vez
que a economia indígena e os valores, ao serem destruídos, produzem
sérios atritos. 1
O Padre Fédeman e os missionários salesianos da Ilha do Ratón cooperaram
comigo amavelmente. Quero que conste meu agradecimento a eles, mesmo
quando eu não aprove certas atitudes assumidas em seu trabalho missionário e
em relação ao imperialismo cultural e religioso. Se bem que seja certo que
este último foi atenuado pelos ensinamentos agrícolas ministrados na missão,
parece-me que racionalmente é injustificável. Estou convencido, entretanto,
de que o caso dessa Missão (uma das mais importantes no Território piaroa)
i
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2. Organização social
Os piaroa possuem casas circulares, de teto cônico, conhecidas
entre os "criollos' pelo nome de "churuatas", ijtso'de. Fechada completamente por todos os lados, esta casa protege seus habitantes dos
borrachudos e do intenso calor reinante na zona. Cada "churuata" está
situada a várias horas de caminhada da mais próxima. Um agrupamento de umas dez "churuatas", espalhadas em uma área aproximada
de 100 km 2 , constitui um grupo local. Este é identificado com o nome
do rio que se encontra nas imediações.
Geralmente, em cada casa habitam duas famílias numerosas, constituídas por mais ou menos 25 indivíduos, cujos líderes são "cunhados"
entre si, tsüjtsapo . Estes ocupam lados opostos dentro da casa. Um
certo número de parentes já distantes pode pendurar suas redes nas
áreas "marginais" da casa (perto da porta ou na parte superior), enquanto os homens mais novos dormem na parte central e as mulheres
perto das paredes.
Os piaroa identificam terminologicamente a prima cruzada bilateral e a esposa real ou potencial por tsirekwa. Isso poderia indicar
um sistema de duas seções, no qual os homens de duas linhas trocam
suas irmãs. Quando dois homens praticam essa forma de troca matrimonial e vivem na mema casa, esta tende a converter-se em uma unidade social e economicamente independente. Além disso, se bem que
esta identificação terminológica possa ser entendida como preferencial,
ela é uma forma de matrimônio que, na prática, é ideal e não exclusiva. Da mesma maneira, os intercâmbios recíprocos de esposas entre
duas linhas masculinas não se exercem para além de duas gerações.
Quando a esposa ideal falta - é o caso freqüente em nossos dias, por
causa do crescente despovoamento - um homem pode contrair matrimônio com uma parenta afastada, tsawaruahu. Eis porque as alianças matrimoniais funcionavam melhor no passado, quando as regras de
matrimônio (cujo reflexo se conservou intacto na terminologia) não
tinham que adaptar-se tão dramaticamente como agora às pressões denão é desesperador. Seria uma experiência interessante observar depois de
algum tempo a transformação de uma forma de ação que justificasse a presença de um centro mission.lrio que pudesse fazer o papel de uma "barreira"
entre os assaltos de uma civilização arrogante e as indefesas comunidades indígenas. lsto seria realmente progressista, no mais alto sentido.
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mográficas. Também é possível que essa ordem tenha sido uma imagem·
ideal, na qual o mundo dos mortos (invisível) apresentava uma realização quase perfeita.
Uma casa comunal piaroa não é um universo fechado. Sendo
certo, embora, que o matrimônio preferencial com a prima cruzada
bilateral poderia dar-lhe autonomia social e econômica, existem, todavia, fatores demográficos que fazem de uma casa comunal um anel a
mais na longa corrente de alianças matrimoniais, ultrapassando, assim,
os limites do grupo local.
Os homens, pouco tempo depois do nascimento do primeiro filho,
mudam-se freqüentemente para perto da residência do pai da esposa.
Assim, um homem casado com a filha da irmã de seu pai só tem que
mudar de lado, dentro da mesma casa. Contudo, nem sempre é isso
que acontece. Existe na família uma certa tendência a não se dispersar, e isso demonstra certa desconfiança em relação ao futuro . Os
filhos tratam de permanecer com seus pais e os pais mostram-se contrários a deixar os filhos ausentar-se de sua presença. A alta percentagem de filhos ' soltei ros - tanto homens como mulheres - e de
separações depois de um ano de casamento mat rilocal, indica a influência desagregadora do despovoamento demográfico sobre o padrão
tradicional de casamentos e residência.
Entre os piaroa, a autonomia da família nuclear é altamente
respeitada; apesar disso, a família numerosa tende a comportar-se como
uma unidade econômica. Uma família extensa é uma unidade corporati va para aqueles que colaboram com o indivíduo mais velho na
construção da casa e que, em seguida, ficam vivendo nela. Outros indivíduos podem ficar na casa só de passagem. O sexo, a idade e os
nexos genealógicos determinam o papel que cada pessoa deve desempenhar dentro da sociedade piaroa.
A agricultura é uma atividade predominantemente feminina . Igualmente, o cultivo e a preparação da mandioca são trabalhos exclusivamente da mulher. Caçar e pescar são responsabilidades do homem,
assim como a manufatura da maioria dos objetos materiais (incluindo
a cestaria) e as atividades rituais. Entre esses pólos extremos de atividades feminina e masculina, a recoleção e a pesca coletiva são
atividades mistas, nas quais as crianças podem tomar parte. Apesar
da divisão do trabalho por sexos, torna-se urgente uma grande cooperação dentro do grupo familiar para levar a cabo as diversas tarefas
na maioria das atividades econômicas. Os homens fazem a derrubada
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e a queimada do terreno, mas tanto o marido como a esposa sen1eiam
juntos e ambos se entreajudam a cozinhar a carne.
O mais velho dos indivíduos tem um certo poder "político" . Suas
duas maiores prerrogativas são: iniciar a construção da nova casa e
realizar a distribuição da carne, depois de cozinhá-la na cozinha do
caçador, entre todos os habitantes da casa comunal. Cada agrupamento de aproximadamente 1O casas, ou grupo local, tem um turua,
isto é, um "cacique". O poder do turua é exclusivamente religioso: ele
dirige a festa anual de W arime. Supõe-se que tal indivíduo, que não
pode ser um jovem, tem o mais alto conhecimento das tradições, é
um bom cantor e possui um poder mágico infalível.
O primeiro privilégio é relativo, visto que cada homem pode construir sua própria casa, se assim o desejar. Mas, no que se refere à carne,
o mais velho é o único que pode distribuí-Ia entre os ocupantes da
casa. Entre os piaroa, a carne não pode ser ingerida até que seja
realizada essa distribuição. As razões não são somente políticas e
econômicas - o mais velho não reina para controlar a fome - mas
a carne tem uma importância religiosa.
A distribuição da carne, realizada pelo indivíduo de mais idade,
atuando como "piache" menyerua, é um passo dentro do processo de
precauções rituais que necessariamente devem ser tomadas para prevenir o contágio das enfermidades provocadas pelos animais.

3. De'rua
Os piaroa constituem uma das poucas sociedades que não se
atribuem o privilégio de serem os únicos seres humanos sobre a Terra.
Sua origem não se relacionou com nenhuma outra; daí serem um grupo
estranho entre os grupos Caribe ou Arawak, que habitam as proximidades. Considera-se que o piaroa é, como o macu, um subgrupo da
família Saliva. Os macu do Ventuari são vizinhos dos piaroa, e seu
dialeto, com variações menores, é perfeitamente inteligível para um
piaroa. Os saliva (ou ature) são um grupo atualmente extinto. Denominando-se a si mesmos de' rua, "donos da selva", os piaroa se distinguem de seus vizinhos habitantes da savana, mehekarua, tais como
os guahibo (ou sikuani), cuiva ou varuro, cuja vida errante eles desprezam. Ser "donos da selva" não os diferencia dos animais que compartilham com eles esse meio natural. Tanta humildade é menos sur-
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preendente se considerarmos outra denominação que os piaroa dão a
si mesmos: wothuhe, cujo significado parece ser: "povo que conhece" .
Procurar compreender a relação entre essa familiaridade com os
animais e esse "conhecimento" leva-nos ao coração da cultura piaroa.
Os piaoa não são "donos da selva" unicamente pelo conhecimento das
técnicas indispensáveis para sobreviver ou para controlá-la, mas pelo
conhecimento mítico que possuem e que os capacita a evitar seus
perigos e traçar a história de sua própria criação. A luz desse conhecimento, a familiaridade dos piaroa com os animais é maior que sua
familiaridade com outros grupos indígenas. Os piaroa sabem como
falar a linguagem dos animais, conhecem como tomar posse de suas
mentes e, ainda mais, adotar suas formas físicas. Os grandes animais,
tais como o tapir (Tapirus terrestris), o veado ( Odocoileus sp.) e a
anaconda ( Eunectus murinus), não são somente reencarnações de
heróis ou deuses, Wahari, Mueka e Ohuoda'e, mas são também a
memória viva da criação : eles proporcionam o vínculo entre o presente fugitivo e uma origem que carece de definição dentro dos limites do tempo.
Os mitos que contam a origem dos seres humanos a partir de
figuras legendárias e através de animais mediadores são apenas um
aspecto da rica e variada mitologia piaroa. Esta se baseia no conceito
de que as forças que determinam a conservação e a destruição do
universo relacionam-se com o invisível. A noção piaroa do invisível
está elaborada em termos de suas conotações espaciais e temporais e
em termos da maneira como os homens se relacionam com ela. Na
realidade, para uma mente piaroa a consciência do invisível é o
"primum movens" do universo. Todas as coisas visíveis no mundo
exterior nasceram do acesso de W ahari ao invisível, quando só os
primeiros deuses existiam. No presente, o principal poder do invisível
repousa no interior das rochas e no ar: o acesso a esse lugar capacita
os piaroa a remediar as imperfeições inerentes à criação de W ahari e
a perpetuar os costumes estabelecidos por ele. Isto permite relacionar
o presente com o passado e evitar que ocorram ameaças invisíveis.
Todos esses conceitos convergem em um esforço dos piaroa para prevenir e tratar as doenças.
4. Memória animal vs. canções humanas
Depois de dar ao mundo sua forma atual, W ahari criou os animais para que fossem a carne mais apreciada pelos piaroa. Na rea12

lidade, os animais já existiam nesse tempo, mas não podiam reproduzir-se por si mesmos, já que só engendravam pedaços desconexos. Reunindo estes pedaços e dotando-os de uma forma permanente, W ahari
deu aos animais o poder de reproduzir-se e multiplicar-se. Tal poder
ilimitado era, apesar disso, muito perigoso, já que os animais também
podiam reproduzir-se dentro daqueles que os comeram, contan1inandoos com suas próprias formas e causando-lhes doenças. Também dizem
os piaroa que W ahari tinha medo que os homens o esquecessem. A
carência de conhecimentos cosmológicos poderia causar seu próprio
desaparecimento. Foi por isso que Wahari criou as doenças. Ele o fez
dando a cada animal uma forma e cor particular, assim como o poder
de transmiti-las a todos aqueles que consumissem sua carne, inclusive
às crianças. Este poder se mantém vivo por Wirits' a, o espírito animal
que "recorda" a vontade de W ahari, ou seja, seu ingrediante contagioso. Portanto, as doenças humanas não são nada mais que contágios
da forma animal. Apesar de sua inconveniência, este contágio não é
algo permanentemente negativo; é uma forma de memória "natural",
simples.
Wahari não trabalhava no silêncio. Sua irmã Tseheru ouvira-o
articular as palavras à medida que dava a seus ancestrais animais uma
forma contagiosa. Tseheru era a mãe do porco-do-mato, cuja carne
era uma das mais apreciadas dos piaroa. Em uma versão dos mitos
que eu recolhi sobre a origem do porco-do-mato, nota-se que W ahari
os criou por meio de uma união incestuosa com sua irmã. Depois
negou terminantemente a sua paternidade e sempre chamou os porcos-do-mato de seus sobrinhos. 2

Para que os homens recordassem as palavras de Wahari, Tseheru
transmitiu aos piaroa meios "culturais" para conservar a sua memória
dos tempos primitivos e evitar ao mesmo tempo as doenças. O principal deles foi o yopo nyo'e. O yopo é uma substância narcótica que
provém de uma semente silvestre, nyo'e'1ni (Liptadenia peregrina) e
que se recolhe na savana durante a estação seca (dezembro). A semente é secada ao sol, moída e misturada com as cinzas da casca de
uma árvore, nyo'epojkwe. Acrescentam-se algumas gotas de mel à
pasta com aparência de biscoito, antes de endurecê-la expondo-a ao
Esse detalhe tem sua importância É necessário assinalar que a cerimônia
anual de Warim e, sendo a festa religiosa mais importante dos piaroa, apresenta máscaras de queixada ( chacharro) (Tayassu sp.).
2
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fogo. Partida em pedaços e moída, o pó do yopo é aspirado pelas
fossas nasais, por meio de um instrumento ósseo em forma de Y,
produzindo alucinações.
O yopo e outras drogas, das quais os piaroa fazem uso constante,
dão aos homens acesso aos poderes invisíveis de seu próprio mundo.
Supõe-se que as alucinações são o resultado de uma separação do
espírito, ta' kwarua, do corpo, e seu vôo ao país dos mortos, dentro
das rochas. Ali, o espírito aprende as canções dos seus antepassados
falecidos. Graças ao yopo, as palavras de Wahari, em forma de canção
mágica, transmitem-se de geração em geração: os piaroa, com efeito,
não aprendem essas palavras dos vivos, mas dos mortos que a alucinação lhes permite visitar. f: por isso que tomar yopo é um requisito
necessário antes de cantar as canções mágicas.
As canções duram toda a noite, sob a direção do mais ancião,
que é também menyérua, "senhor das canções". Para animais tão
"perigosos como o queixada", têm que cantar durante umas cinco ou
seis noites. O menyérua canta primeiro, acompanhado por seu chocalho, e os outros homens respondem de suas casas, enquanto todas as
mulheres e crianças dormem . Essas canções, que representam a contrapartida cultural e proveitosa da memória dos animais perigosos,
são capazes de resistir aos poderes contagiosos destes. Os piaroa
dizem que quando os animais escutam suas canções mágicas, "esquecem" de transmitir suas formas às pessoas que os comem. Portanto, a
vida pode perpetuar-se, evitam-se as doenças e conserva-se o conhecimento humano sobre a criação.

5. Os Maritu
Esta construção é muito bonita, e as canções mágicas, que duram
toda a noite, são realmente impressionantes. Supõe-se que seu efeito
não é somente preventivo, mas também curativo. Os poderes benéficos
dos cantos mágicos são guardados em forma permanente, agitando-se
em garrafas cheias de água, no final de cada sessão de canto. Supõe-se
que as bolhas são palavras e a água assoprada leva o mesmo nome da
canção, menye. Esta bebe-se antes de comer carnes "perigosas". Não
obstante, as doenças existem e as crianças morrem. Em certo sentido,
a criação do mundo por Wahari foi um fracasso, ou pelo menos um
trabalho inacabado. O que teria sido dele sem a discreta ajuda de sua
irmã! A margem de incerteza deixada por sua imperfeição é talvez a
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chave das relações, na sociedade p1aroa, entre a liberdade individual
e o consenso cultural.
Considerando que não se come tipo algum de carne que não
tenha sido purificada previamente mediante rituais, por uma ou várias
noites de cantos mágicos, se ocorrerem doenças, estas deverão provir
necessariamente de outra fonte. Os piaroa atribuem-nas aos miiritu,
que são criaturas infinitas em número, invisíveis e portadoras de
poderes maléficos. Eles têm seu pouso de pilhagem em lugares perigosos e inacessíveis. Acredita-se que milhares de maritú vivam, por
exemplo, perto de uma Jagoa situada nas alturas do Monte Autana,
lugar que nenhum piaroa vivente jamais se aventurou a visitar. Seu
passatempo favorito consiste em matar os piaroa à distância, arrojando
cristais invisíveis ao corpo de suas vítimas. Segundo o órgão que os
cristais ferem , assi m a pessoa adoece e morre.
O piaroa viven1 em constante temor dessas criaturas. Seu n1edo
fica atenuado apenas pela crença em seus próprios poderes espirituais
(uma crença compartilhada por seus vizinhos orientais, os Makiritare)
e pela eficácia de seus ritos defensivos e ofensivos. Por exemplo, quando o trovão traz um número de maritú em torno da casa, o piache
bate seus quatro pilares centrais com o crânio de um tatu (Dasypus
sp.), assobia e af úgenta os espíritos maléficos com o movimento de
um braço. Os objetos rituais, warawa, tanto protetores como ofensivos,
são nun1erosos, incluindo cristais wanaii itshok'i, assobios feitos de
osso de água pare iweka (Morphnus guianensis) e plumas, pós yawina
itshophe, dentes e ainda excrementos atribuídos ao ancestral da serpente gigante, Ohouda'e. Uma piaroa nunca deixará sua casa sem ter
no mínimo um de seus warawa. Muitas vezes toma também yopo para
conservar sua mente desperta.
A posse de warawa e a constante aspiração do yopo, por si sós,
não são suficientes para enfrentar os 1naritú. Apesar disso, depois de
passar por ritos de iniciação muito dolorosos, que incluem a perfuração
da língua com a espinha de uma arraia (Potomorthygon hystrix), mordeduras de formigas e a considerável ingestão de uma droga alucinógena da' da,ª a pessoa está preparada para enfrentar qualquer
maritu, matá-lo ou ser morto por ele. Tal posição, que implica na
posse dos mais negativos poderes, não é muito invejável. Pode-se acre:t

(Ba11isteriopsis caapi), (considerada mais forte que o yopo).
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ditar ainda que o xamã possa usar seus poderes contra tais espíritos,
especialmente se, como alguma vezes tem acontecido, ele vive sozinho.
Quando as doenças atingem a comunidade, só os bruxos (que
se denominam miiritú, como os espíritos maléficos) são capazes de
fazer o perigoso pronunciamento de que aquelas foram causadas por
um mi:iritú. Os menyeruotü ("senhores das canções"), por seu lado,
estão encarregados somente da proteção da sociedade contra os perigos da perda da memória." Os cantos mágicos são infalíveis para
prevenir o contágio dos animais, a menos que suas palavras tenham
sido mal pronunciadas - o que é bem pouco provável, dado que as
palavras se sucedem umas às outras como as contas de um colar. Isto
não é meramente uma metáfora: as palavras são contas. Portanto, os
colares que o menyeruotü usa não são apenas ornamentos; eles são
a manifestação visível de seus conhecimentos e lhe foram dados por
Tseheru através da comunicação espiritual. 5
O bruxo, por sua vez, não poderá afirmar ter feito um diagnóstico
exato enquanto não tenha extirpado de maneira bem visível a causa
da doença. Nesta técnica de terapia, uma visão será o requisito necessário para detectar o mal. Tal visão é alcançada absorvendo uma

Por conven1encia, estou usando o termo piache (ou xamã) para referir-me
tanto ao menyeruâ como ao marirú. Ambos são xamãs, mas só o segundo
pode ser também um bruxo. O menyeruâ canta para o benefício da comunidade, à qual é incapaz de fazer mal; o miiritú, por sua parte, embora também
possa proteger a comunidade como um todo, é chamado geralmente em ocasiões
especiais por indivíduos, e seus poderes são intrinsecamente ambíguos. Ambos
os papéis se distinguem perfeitamente na sociedade p1aroa, mas podem estar
representados pela mesma pessoa.
4

s Vimos anteriormente que as palavras eram bolhas; vemos aqui que são também colares. Portanto, as palavras mágicas se expressam culturalmente em
códigos diferentes, isto é, "transformações estipuladas. . . mediante as quais as
mensagens se podem transformar de um conjunto de signos em outro" (Colin,
Ch.) . A equação: palavras (canção) = contas (colar) = bolhas (água) dá
somente uma visão das relações desses códigos, cujo padrão poderia surgir à
luz de uma análise estrutural. Embora neste artigo esteja apenas tratando de
fazer uma descrição coerente, ainda que incompleta, poderia acrescentar aqui
uma indicação ulterior. O mais remoto ancestral ao qual os piaroa se referem
em seus cantos mágicos (pelo menos no grupo Cuao) é a figura mítica
nenyawê reuda' e; o significado deste nome é "gigante-aquático-serpente-contas",
isto é, uma combinação dos códigos anteriormente mencionados. Logicamente,
os monstros não são senão o produto de códigos combinados.
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mistura de dii'dii ou tuipot' ii (kaapi). Acrescente-se também uma inalação adicional de yopo. Depois que o bruxo identificou o autor e a
natureza da doença, começa a cura, a qual, em certo sentido, não é
mais que a manifestação das alucinações do bruxo. Assobiando, massageando o paciente e assoprando nele fumaça de tabaco, finalmente
faz uso de seu chocalho para apanhar os objetos arrojados dentro do
corpo da pessoa doente pelos miiritu, geralmente uns poucos cristais.
Torná-los visíveis é o suficiente para deter a expansão da doença.
Então os cristais recobram sua invisibilidade e são arrojados para
matar o miiritu que os lançou.
Apesar de o bruxo ter completa liberdade para fazer seu diagnóstico, toda a técnica curativa está muito institucionalizada. Reproduz a técnica da morte atribuída aos mesmos miiritú, invertendo sua
seqüência. Com efeito, antes de causar as doenças e, eventualmente, a
morte, supõe-se que os miiritú recolham com seus próprios chocalhos
os restos de alimentos deixados no chão por pessoas imprudentes, depois de comer. Então os miiritu ·tornam esses restos invisíveis. A eficácia mágica do chocalho como instrumento curativo, pelo contrário,
provém de seu poder de revelar o invisível. Os bruxos dizem que eles
possuem os cristais que, aliás, conservam sempre consigo no ato da
revelação espiritual. Então, o chocalho tomou sua forma concreta em
um ritmo sonoro, prelúdio de sua manifestação visível.
E assim, toda a técnica vai até as origens do mundo. Este nunca
teria podido existir se W ahari não houvesse dado a "prova" de suas
visões e se não o tivesse tirado do invisível. Quando o bruxo extrai
os perigosos cristais do seu chocalho, também reproduz a criação das
doenças por W ahari. Ao dar forma a cada animal, W ahari fez essas
formas contagiosas, dotando-as de memória. Essa memória brotou do
chocalho, sob a forma de um espírito negativo, Wirits'a. Em vão Wahari negou de novo sua paternidade, como havia feito com os porcos-domato. Fazendo surgir o mundo a partir do invisível e dando-lhe o
poder de auto-perpetuação, W ahari incorporou um tipo muito definidc
de desordem na criação visível. O finito era uma conseqüência necessária da vida. O poder para mudar as formas é uma resposta lógica
ao risco de que a forma própria seja substituída por outra desconhecida. Esta é a razão pela qual W ahari tomou todas as formas no curso
de sua vida, e razão pela qual os tapires, para os quais emigrou sua
alma, representam uma síntese da vida animal; a razão pela qual se
crê que os miiritú se convertem em tigres (Felis sp.), e a razão pela
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qual os piaches podem jogar com a visibilidade ambígua das rochas
translúcidas. Wahari foi, sem dúvida alguma, o primeiro miiritú.
6. A mente e o invisível

\

No fundo de tais representações permanece a crença de que todos
os poderes provêm do invisível. Não quer dizer, no entanto, que o
invisível tenha, por si mesmo, algum poder. O invisível não é capaz
de tomar, por si, existência; necessita de uma mente na qual possa
refletir-se.- A mente, por sua vez, necessita de poderes especiais para
ter acesso ao invisível, poderes esses que provêm de uma variedade
de drogas alucinógenas. O 111enyeruâ tem mais relação com o temporal
e o bruxo com as dimensões espaciais do invisível. Ao fim e ao cabo,
a morte chegará para todos, o que quer dizer que todos se tornarão
invisíveis para os seres vivos. Então virá um tempo de paz eterna.
Essa paz implica que o invisível em si mesmo não é um fator
poderoso. Só a sua relação com as pessoas vivas e a sua negação
através da revelação, quando se torna visível, é que o dota de poderes
perigosos. Esta a precaução a ter quando se trata com o invisível. Por
outro lado, ninguém pode evitar de entrar em relação com ele. Assim,
na sociedade piaroa, a ignorância da dimensão invisível da vida tornase tão improvável como a perda da memória sobre as origens. As mulheres não são uma exceção a isto. Sua principal diferença com os
homens, nesse ponto, é que elas crêem que algumas coisas são revelações do invisível e estas são artefatos humanos - embora sagrados tais como máscaras e o som das flautas.
Como membro da sociedade visível, um piaroa troca de papéis
muitas vezes na sua vida, assim como de residência e acompanhantes.
Porém, os lados com o invisível se mantêm. Realmente um piaroa
pertence permanentemente só a seu thiênawô, o lugar de onde surgiu
o seu primeiro antepassado. Quando morre, o seu ta' kwaruâ, "alma",
voará a esse lugar onde se reunirá a todos os seus ancestrais pela linha
masculina (mesmo se não é bem claro este assunto). Todo thiênawô
reside no interior de uma das inúmeras montanhas de granito, lá de
onde jorra o rio. Esses lugares têm um nome sagrado que não poderá
ser pronunciado nas imediações.
O mundo " interior", isto é, o mundo no interior das rochas, que
é também o mundo "dentro" da alma, quando seus aspectos invisíveis
se manifestam mediante drogas, concebe-se como um reflexo do mun18

do exterior. A única diferença é que seus habitantes, sendo imortais.
estão representados por todos os piaroa que viveram e morreram alguma vez, desde sua criação. O número deles está, pois, em grande contraste com a reduzida sociedade de seus descendentes dispersos. A
vida no mundo "interior" se passa fazendo as mesmas coisas que na
terra : cultivando, caçando e visitando os outros. As crianças, crescem,
os adolescentes contraem matrimônio, as mulheres têm filhos e os
velhos rejuvenescem. Os mortos também dançam, pois a chegada de
cada nova "alma" é ocasião para se fazer uma festa, a qual é a repetição no outro mundo de Warime (festa das máscaras) dos vivos.
Os mortos são abandonados sob uma rocha, envoltos em casca
de árvore e rodeados de seus escassos haveres. Tudo o que eles transmitem a seus descendentes é o seu conhecimento técnico, genealógico,
mítico e espiritual. No caso dos homens, a esse respeito, prevalecem
as técnicas que permitem a comunicação com o mundo "interior" . Desta maneira, cada indivíduo mantém o contacto com os ancestrais de
~ua linhagem. O que seus descendentes não aprenderam oralmente,
aprenderão de seu espírito. Na realidade, a maior parte da aprendizagem espiritual, mesmo entre as pessoas vivas, se faz através da comunicação espiritual.
Os espíritos maléficos com aparência de animais, awetii, e as
almas dos mortos, tê'nômine tyhawejta, compartilharão o cadáver em
decomposição. Seus olhos se converterão em vespas e suas mãos em
tigres, enquanto seu sangue será a bebida ritual nas festas dos mortos :
canibalismo funerá rio equivalente à mandioca fermentada que os vivos
ingerem durante o Warime. Esta última equivalência terrível proporciona evidência sobre a convicção dos piaroa de que só se mata para
comer. A morte na sociedade piaroa é causada sempre pelos miiritú;
daí a bruxaria e o canibalismo serem, do pbnto de vista da vítima,
indistinguíveis. Ao mesmo tempo, a ingestão dos mortos pelos mortos
pode ser interpretada como uma "segunda inumação" que lhes assegura a eternidade.
Antes que uma pessoa morra, seus pais têm o cuidado de queimar, junto à rede onde ela está, uma pequena quantidade de seiva
maruawa, a qual ajudará sua alma a voar até seu thiênawô. Os piaroa
nunca foram capazes de dizer-me francamente o que se passaria com
uma alma se deixasse de fazer seu último vôo. Prisioneira no cadáver
e devorada pelos espíritos canibais, desvanecer-se-ia ou unir-se-ia à
inumerável população dos miiritú? As numerosas referências às aves
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cuja vista causa a morte, como o tejkwê (Piaya cayana), por exemplo,
pode ser uma resposta indireta a essa pergunta.
Embora sendo estas as conseqüências de uma morte solitária, é
bastante improvável que tal aconteça a uma pessoa que vive em uma
sociedade normal. Os piaroa crêem firmemente na eficácia de seus
ritos. E mais ainda, a última jornada de um piaroa é precedida de
uma experiência controlada pelo outro mundo. .f: esta experiência,
apesar de suas ambigüidades, que lhe permite manter uma relação
positiva com os poderes perigosos do invisível.
Observe-se bem que esta invisibilidade é totalmente ambígua . .f:
ao mesmo tempo o lugar original da desordem que a vida perpétua
introduz no mundo (as doenças não são mais que o contágio de formas que se reproduzem por ingestão, e a morte, a negação da forma
pela assimilação forçada de restos alimentícios) e o lugar onde a sociedade se projeta e eterniza sua ordem ideal, irrealizável nos limites
da vida. Só o mundo dos mortos apresenta uma imagem total da
sociedade em sua ordenação ideal: todos os piaroa estão ali reunidos
por obra do ancestral fundador, e é sempre em relação aos santuários
thiênawotu, habitados por seus antepassados, que a ordem social cios
vivos se restabelece.
Na realidade, quando se observam as coisas de mais perto, podese perceber que o mundo dos mortos, assim como ~ mundo dos vivos,
não dispõe de meios que lhe permitam conservar intacta sua estrutura.
Ao contrário do mundo dos vivos, que está ameaçado pela extinção
demográfica, é um excesso de habitantes que põe em perigo a ordem
dos mortos: no caso de não haver mais mortos, contrair-se-ia matrimônio, procriar-se-ia ou haveria deslocamentos segundo as estações e
levar-se-iam a cabo novas alianças. Se uma sociedade tal existisse,
seria contraditória com aquela que os seres vivos se representam como
a imagem ideal de sua própria sociedade. Em outros termos, a ordem
dos mortos como uma imagem perfeita da ordem dos vivos não existe,
senão na relação dos vivos com os mortos quando, fugitivamente e
graças à alucinação, os homens escapam à sua condição perecível.
Conseqüentemente, o verdadeiro lugar da totalização da sociedade
piaroa já não é o mundo original (pura desordem) ou a ordem ideal
dos mortos (pura ficção), mas a consciência subjetiva deslocando-se
a si mesma por meio da alucinação. Esta última está no inverso da
ordem, visto que pode ser caracterizada como uma experiência da
transgressão. O que significa então este profundo paradoxo?
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7. A alucinação original
O yopo, como vimos, permite a separação do espírito, ti' are
ta' kwarua lit. (imagem do olho) do corpo, para que o espírito voe
e penetre dentro das rochas onde se podem ver as coisas escondidas.
O da'da e tuipa ha, as misturas alucinógenas, produzem uma transformação mais drástica da mente, a qual, convertida em maripii, o espírito mágico, pode ver coisas que nunca existiram, por ter acesso a
mundos que estão para além do limite do céu. O yopo capacita o homem a adquirir consciência dos eventos passados: o da'dii permite a
criação de novas coisas. Dá ao homem poder de deuses.
A criação desta droga alucinógena a partir do nada é o evento
menos explicável na mitologia piaroa. Como surgiu do invisível? Deve
ter existido antes. E stamos, certamente, diante de um paradoxo. O
da'da, intermediário entre o invisível e a mente, torna-se indispensáv_el
para a convergência de ambos. A insistência da mitologia piaroa sobre
os poderes criativos dá a entender que o da' da faz com que ambos
tivessem existência conjunta.
Para a mente de um piaroa, não só o pensamento (visão) precede
a realidade, como as drogas precedem o pensamento. A última proposição, entretanto, requer algumas considerações.
W ahari concebeu, segundo a forma que persistiu nele depois de
ter ingerido o da'da que lhe foi oferecido por seu ancestral, a serpente.
Nos primeiros tempos, o mundo era disforme e escuro; só vivia . a
serpente gigante Ohuoda'e. Tendo ela engendrado um filho, Müêka
encarregou-o de tirar do invisível o mundo futuro. Mas M üêka, arrancando seus próprios olhos das órbitas, só conseguiu produzir uma
imagem de si mesma. Esta última foi W ahari. Não obstante, W ahari
teve mais êxito que seu criador e eventualmente curou-o da cegueira
que havia tornado possível seu próprio nascimento. Então, Wahari
teve a revelação do mundo futuro, incluindo a festa Warime que sintetiza as crenças mágicas e religiosas dos piaroa.
Apesar disso, nem todas as visões tiveram o mesmo grau de
exatidão e de verificação. Toda a estória de Wahari consiste em uma
sucessão de visões e aventuras que acompanham sua realização. O
poder de criar as coisas não implicava o poder de governá-las. Esta
é possivelmente a razão pela qual Wahari teve que negar com tanta
freqüência a sua paternidade: o mundo ou alguns dos seus aspectos
tinham que adquirir existência; a mente de Wahari era apenas um
bom meio para isto, eficiente, embora até certo ponto irresponsável.
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Ohuoda' e fora suficientemente sábio para especificar que a vida
só podia ter lugar quando as visões fossem breves. Se tivesse sido atribuída permanência ao espírito visionário, 111iiripâ, a mente nunca teria
tomado o utra vez posse de si mesma, para completar e realizar suas
visões. E, portanto, a vida não teria sido possível. Foi nos momentos
de sobriedade, recuperado das alucinações, que Wahari deu ao mundo
sua aparência futura. Para isto, foi necessária uma grande imaginação
de sua part e. Além do mais, ele era um deus.
O s hornens, apesar dos poderes espirituais tão intensos que podem ter. são apenas homens. Sua tarefa não é dar ao mundo uma
fo rma permanente, mas sim evitar as conseqüências negativas de tal
permanência, 1nediante a prevenção do contágio mútuo entre as várias
classes de seres viventes. O abuso das alucinações, em vez de dar aos
homens o poder de fortificar as discriminações vitais, transforma-os
ern espíritos malignos. Tal é a origem dos miiritu. As drogas eram
se us deuses; elas tinh a1n-se convertido com um fim. O s 1néiritü são
gente que nunca se restabeleceu. Fracassaram ao tratar de criar algo;
toda sua aparência visível é enganosa. Seu poder para mudar de forma
é a caricatura do poder criativo daqueles que têm controle sobre sua
própria mente.
Un1 bom exemplo do abuso de drogas nos primeiros tempos pode
ser encontrado na pessoa de Kuen1oi, que era, caracteristicamente, un1
canibal. t ta mbém muito significativo que Wahari se tenha casado
con1 a filha del e. K11en1oi criou todos os bichos desagradáveis do mundo, tais con10: as serpentes, formigas, carrapatos, etc. Como era de
se esperar, ele tratou d e devorar o heró i que tinha seduzido sua filha;
só teve êxito m atando as máscaras do innão n1ais velho de Wahari,
1nas foi finaln1ente assassinado por este últin10. ';
O s mâritu entram no mundo visível só para destruí-lo, através da
lnorte e das doenças. São invisíveis, mas não imortais; qualquer morte
que eles ocasionem é vingada pelos piaches piaroa mediante um mas~acre dos espíritos-semelhantes. Pelo contrário, os piaroa, graças a
seus poderes visionários, podem visitar o mundo dos espíritos sern
ca usar males. A inalação de drogas, não obstante, tem que estar acompanhada da aprendizagem das tradições míticas, caso pretenda não
ser destrutiva. A longa duração dessa aprendizagem contrasta com
Os mitos que relatam as aventuras de Wahari e Kuemoi são notavelmente os
mais reveladores da adaptação dos piaroa à sua estrutura social.

1;

22

a brevidade da ex periência visionária . Converter-se en1 um bom bruxo
ou conhecedor de cantos leva anos. Mesmo assim, a ex periência alucinatória é perigosa: compara-se com uma morte curta. O espírito de
um ho mem que tem uma visão, geralmente visita as rochas de onde
se originou sua linhagem, da mesma maneira que sua alma, depoi~
da mo rte, permanecerá ali eternamente. Se ele toma muita droga nunca recuperará sua forn1a humana: manifestar-se-á exclusivamente en1
fo rma de tigres e outros animais ferozes.
Assim como a brevidade das visões é uma condição para a vida,
a brevidade da vida é uma condição para a paz. Se os piaroa estiveran1
sempre sobre a terra, devem ter sido tão numerosos que empregaran1
seu tempo assassinando-se uns aos o utros. Ohuoda' e disse isto. E m
seu lugar, eles lutam contra espíritos invisíveis. I sso sugere que o~
espíritos representam uma tendência na cultura piaroa para a conquista
de poderes irrestritos. Os piaroa, não obstante, herd aram a soberania
de se u ancestral, a serpente; a supra-humanidade para eles não é
mais que uma humanidade degenerada. Caracteristicamente, insistecn
no fato de que os miiriü( têm " maus costumes". O mundo dos n1ortos
é o único lugar o nde um ho mem imo rtal pode viver socialmente livre
de ameaça.

8. Dialética do invisível e do desconhecido
D as discussões anterio res, apar entemente se infere que a quietude
da vida diária dos piaroa é algo enganosa. Na realidade, os piaroa
estão lutando constantemente contra forças invisíveis e tratando de
obter mais poderes mágicos. A crença nos 1nliritü na cultura piaroe1
não só conta para a inventiva individual como reflete tan1bérn a
tendências conflitivas de sua estrutura social. Os casamentos entre famílias tendem a isolá-los do mundo exterior; todos os demais se convertem em estranhos temíveis. Por outro lado, o casamento com pessoas não aparentadas é un1a aventura arriscada, na qual se pode
acabar sendo devorado.
Finalmente, gostaria de salientar que toda a construção n1ágica
dos piaroa não é insensível à situação de mudança. Quando as doenças
e mortes são numerosas e o~ vizinhos não estão muito bem intencionados, a bruxaria tende a aumentar. Tal desenvolvimento poderia conduzir à ruina da cultura piaroa, a qual foi capaz de manter um balanço
definitivo entre suas tendências conflitivas. A superioridade do bruxo
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sobre o menyeruâ poderia, sem dúvida alguma, ocasionar os mais sérios transtornos na sociedade piaroa.
Foi significativo a este respeito ouvir Hat'õpa, o mais velho de
um dos grupos aparentemente mais aculturados que visitei (no rio
Pariá Pequeno) , afirmar sua posição proeminente mediante a asserção de seus poderes religiosos. Ele insistiu em ter afastado de todo
o teritório os animais ferozes enviados pelos miiritu, simplesmente
valendo-se de seus cantos mágicos. Entre seus ouvintes, pelo menos
dois homens eram xamãs que conheciam mais de bruxaria que de
tradições religiosas. Eles não tinham nada para contestar. Esse discurso era o eco debilitado de festas tradicionais mediante as quais Hat'õpa
tinha conjurado seu prestígio, em uma época na qual os contactos com
os brancos não tinham quebrado a confiança dos piaroa em seu próprio poder para continuar a obra de W ahari.
Quando termino u sua criação, Wahari perdeu sua aparência humana. Sua alma sobrevive, não nas rochas ou no ar, mas em um animal:
o tapir ohuo. O consumo de sua carne é proibido ; é o animal mais
sagrado, mas só no sentido de que é o mais perigoso espiritualmente,
visto que contém todas as formas contagiosas. Todos os tapires são
Wahari. Além disso, todos os homens piaroa herdaram os poderes
do herói de sua cultura. Preocupados com a dimensão invisível do
mundo em que vivem, os piaroa organizaram sua vida em forma de
um rito contínuo. Isto não é uma simples comemoração de suas origens. Cada homem é livre para inventar, sempre e quando possa dar
uma prova convincente de suas visões, as quais ninguém exige dele
até que a comunicação espiritual se tenha evidenciado a todos. O
mundo sempre permanece em estado de transformação; mas também pode ser destruído pela falta de precaução ou pelo abuso dos
poderes criativos.
Quando as origens da tradição invisível tiverem desa parecido da
consciência dos homens e forem substituídas por um porvir desconhecido e escondido dos bens de consumo que se relacionam com os
brancos, então toda a cultura piaroa se desintegrará e surgirão atitudes tão estranhas ao caráter dos piaroa como destruidoras de sua
unidade tribal.

9. A Etnologia como aprendizagem
Este artigo não é mais que um exercício preliminar, no qual
o autor, entre duas permanências de trabalho de campo, se esforçou
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para apresentar uma categoria dominante da cultura piaroa. Vimos
que a doença pode ser concebida de duas formas: 1. como um contágio de coisa animal, por ingestão; 2. como proveniente de uma
agressão invisível que pode também codificar-se em termos alimentícios, posto que o cristal, causa da doença e da morte, é uma transformação de restos de alimentos. Esta concepção dual reflete-se na
oposição de papéis do menyeruâ (cantor que "encanta" à distância
a memória dos animais) e do miiritú (bruxo que cura por contacto
direto, invertendo os procedimentos dos espíritos e reproduzindo a
criação, por W ahari, da memória dos animais).
Os perigos inerentes à carne ingerida diretamente são previamente exorcizados à distância (pelo canto), enquanto os perigos que
espreitam os homens à distância se exorcizam ao manifestarem-se, e
de uma maneira direta (pela cura xamãnica) . Não nos sobra espaço
para demonstrar que as transposições que relacionam conjuntos de
concepções opostas põem em jogo categorias que a mitologia piaroa
explica, desenvolvendo-se sobre múltiplos planos. Estas se encontram
sintetizadas no cerimonial do W arime. Seria possível demonstrar como
o ritual de proteção contra as doenças estabelece entre os homens,
por meio do "sobrenatural", uma relação que reverte, em proveito
de alguns deles, o pode atribuído às criaturas originais, embora todos
possam ser candidatos à obtenção do poder. Seria necessário, então,
mostrar porque esse poder, transgressão da ordem natural perpetuada
no seio da sociedade, fica encerrado na esfera ritual e cerimonial,
sem nunca se impor aos homens sob a forma coercitiva que define
a polítjca em nossas sociedades.
Poderíamos lamentar que este artigo contenha uma descrição incompleta dos fatos que pretende tratar e que se censure o autor por
haver ficado em um plano descritivo ou em um estado de proposições e veleidades teóricas. Assim, sugerimos que a relação dos
piaroa com o invisível, mediante a alucinação, apresenta-se como
uma experiência da transgressão (da ordem natural e das regras
sociais) e como um meio de totalizar subjetivamente a ordem natu ral
( poder de se metamorfosear) e a ordem social, fragmentária e imperfeita entre os vivos e os mortos. Mediadora entre dois mundos,
essa experiência é também fundadora das relações que eles guardan1
entre si. Estas ~ugestõ~s, que exigiriam desenvolvimento considerável,
proporcionam hipótese:; que situam a pesquisa etnológica e1n uni
nível muito mais alto, isto é, em um nível muito mais humano do
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que aquele enquadrado na tendência pos1t1v1sta dominante nas c1encias humanas de hoje, as quais se acomodam muito facilmente com a
máxima durkheimniana de " tratar os fatos sociais como coisas··. Apesar
disso, antes de fixar o esboço de un1a sociedade e de comparar este
com outros, é necessário não somente ser capaz de ver esta sociedade de dentro, mas também esforçar-se para ver e fazer falar os
indivíduos dentro de sua própria linguagem. Se não for assim, condenamo-nos a um academicismo estéril, que consiste em comparar
traços cujo significado se ignora. O estabelecimento de uma ordem
singular para cada sociedade é o que fixa , por relação, a significação de seus traços. O que importa não é con1parar traços isolados,
mas relações e configurações. Não procurei demonstrar neste estudo
tais configurações, n1as articular as diferentes codificações através
das quais a sociedade piaroa trata de apreender o invisível. Parece-me
que este é um discurso fragmentário, mas coerente. Meus melhores
juízes serão os jovens piaroa bilingues que me ajudaram a penetrar
em sua cultura; sem dúvida, eles darão risada lendo este ensaio, con10
rirarn das minhas primeiras tentativas de falar sua língua e cantar
seus cantos.
Essa eventualidade é ainda mais rea l ao considerar que não há
nada que rne assegure que o saber que eles me transmitiram não seja
mais que uma aparência, isto é, uma "sabedoria de parteira''. Pude
perceber, com efeito, no Warin1e a que assisti três meses depois de
ter escrito este artigo, que um conhecimento esotérico, desconhecido
pelas mulheres e proibido aos estrangeiros, imita do interior os conhecimentos profanos acessíveis às mulheres e às crianças. Os fenôn1enos religiosos expressam-se, assin1, cm dois códigos diferentes, dos
quais só o esotérico é "verdadeiro"; o outro, o público, está deliberadamente falseado, apesar de suas pretensões de sabedoria. Falando
com propriedade, este não é mais que uma máscara. Não penso que
o conhecimento esotérico esteja ausente por completo deste trabalho ;
ma ao invisível falta uma dimensão : aquela que lhe permite existir
no interior niesmo da sociedade como un1 duplo integral e pennancnte.
Seja como for, a profunda sabedoria que se desprende das crenças dos piaroa deveri a abrir os olhos a todos aqueles que consideram
os indígenas como ere intelectualmente inferiores. Apesar das recomendações acumul adas pelos etnólogos e antropólogos, no. ·a civilização ignora a mensagem da culturas primitivas e expande , ua pró-
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pri a influência esteriliza nte até as profundezas d as selvas d istantes.
O que a pa rentemen te d enominamos ·'civiliza r os primitivos", de fato
simplesmente transforma os ''senho res d a selva" em paras itas cJa
nossa sociedade. A esse respeito, a decla ração de qu e a vida utópica
é impossível no sécul o XX é n1ais revelado ra d o que a afinnaçâo d e
q ue os primitivos necessi tam da nossa ajuda, o u de que nada pode
deter o progr esso d a civil ização. T emos q ue enfrentar, então, o fato
d e que d estruímos os primitivos porque t'lão podemos supo rt ar se u
desafio.
D esejo q ue este ensaio tenha acrescentado alguma evidência ti
tese de que o s indígenas não têm nad a q ue · invejar à nossa mentalidade. V erd adeiramente, q uando se compa.ra essa sabedo ri a eterna
com a 1n iséria espiritu al de seus "civilizado res", é d ifíci l co nter un1
sentimento d e cólera misturad o à compaixão.
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Morí -

a festa do rapé

Índios Kachúyana; rio Trombetas*
Protásio Frikel

O uso do rapé, seja ele fabricado de tabaco ou de paricá, tem difusão bastante
ampla na América do Sul. Como se pode observar, à mão de mapas respectivos, a sua maior área de distribuição encontra-se nas regiões andinas, chaquenses e guianenses e, aí especialmente, ao Noroeste da A~azônia . Quanto
à difusão do uso de rapé na região central da Bacia Amazônica, poucos dados
existem, entre os quais o caso mais conhecido é o dos Maué. O assunto é
tratado, quase. sempre., mui resumidargente, e pouco se sabe das ·cerirnônias que
acompanham as funções de rapé. E'Xi.ste, pois, uma certa falta de literatura
sobre o assunto. Apresentando este trabalho descritivo sobre as cerimônias de
rapé entre uma tribo karib das florestas do rio Trombetas, faço-o com a
intenção de R_reencher, em parte, essa lacuna. A transcrição de termos indígenas referentes ao morí está incluída no apêndice IL

Morí, na língua dos lngarüne-Kachúyana tem um duplo significado: primeiramente é o rapé indígena, o paricá e, por extensão:
o rapé feito de tabaco; em segundo lugar, é a festa do rapé. O termo
morí, neste sentido, estende-se sobre todas as cerimônias, direta ou
indiretamente ljgadas ao ritual desta festa.
Morí é uma festa puramente religiosa, mas de um. aspecto mais
grave. Daí, nada de alegres músicas ou danças das festas comuns;
nada de mulheres e, por conseguinte, nada de gritaria, barulho, bebedeiras e amores clandestinos. A festa do morí deixa no forasteiro uma
impressão sóbria e séria, embora não religiosa, no sentido comumente
usado entre nós. Esta seriedade somente é abrandada pelo final maís
alegr'e: o banho com calda de frutas.

* Publicado originalmente sob o título "Morí -

a festa do rapé (índios Kachúyana; rio Trombetas) ". ln: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi.
Pará, n. 0 12, julho de 1961.
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A relígiosidade desta festa se revela tanto por sua finalidade
como por seu estilo. No seu aspecto externo, a festa toda não passa
de uma grande cura geral contra epidemias e moléstias contagiosas,
corno gripe, catarro, sarampo, reumati,smo e outras. Considerando
esta finalidade, ela pode ter um valor atual contra doenças existentes
na tribo ou, também, um valor preventivo. Na ocasião, quando assisti
ao morí, ele foi feito neste último sentido, de valor preventivo. Parte
dos homens ia baixar comigb até a zona habitada do rio TF0111betas.
P ela experiência, os índios já sabiam que quase sempre un1 ou outro
adoecia. Para evitar isto, fizeram essa cura geral preventiva, o mo rí.

Mas o morí não é uma cura qualquer. Não se lin1ita simplesmente ao combate ao efeito do mal, isto é, a doença, e sin1 procura
as causas e os causadores que são as más influências irradiadas pelas
forças dos espíritos, especialmente dos espíritos-animais, os chamad os woró.kie1ná. O 1norí possui, portanto, um fundo essenciçil.rnente
religioso çiue religa as coisas deste m:undo com as do além-mundo.
os efeitos materiais com as suas causas esotéricas.
O morí, enq uanto cura, inclui urn duplo efeito: 1) em relação
aos espíritos worókiem.á e 2) em relação aos homens ~
J ) En1 relação aos worókien1á:

O morí deve espantar os espíritos-animais, quebrar e dimi~
nuir as suas forças nocivas, interromper e afastar as suas
m ás influências, produtores do m al que são a doença e a
própria morte e) poi;tanto, deve pacificar o-s worókiem.á~ abrandar a sua cólera, excitar e estimular as suas forças benfazejas, aumentar e dirigir as suas influêndas boas para o
indivíduo ou a comunidade triba1, pois - e isto acho in1portante - embora haja n1elhores e piores entre os worókietná, em si eles não são nen1 inteiramente maus nem bons.
São co1no nós mesmos : um misto de qualidades boas e n1ás.
2) Ern r elação aos homens:

O morí deve afastar e elin1inar no indivíduo as más conseqüências das influências dos w0rókie111á eu prevenir contra
elas e aun1entar e fort1fic ar as próprias forças e efluências
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individuais, para assim vencer, ou, pelo menos, neutralizar
as más influências dós worókiemá e imunizar-se contra os
efeitos daquelas, isto é, os males que possam produzir.
Estes efeitos são alcançados, materialmente, pelo morí, o rapé
de paricá ou de tabaco e pelo ritual da sua aplicação ; espiritual ou
ideologicamente, porém, por Uhhtarére. E ssa figura mito - religiosa
é - por assim dizer, o medianeiro entre os dois mundos, o dos espíritos e o dos homens. É um dos poucos considerados essencialmente
bons e não pertence diretamente às classes do worókiemá. Uhhtaréte
é piádzpore, isto é, "chefe dos pájés'' do inundo inteiro, com força
suprema sobre os seres, especialmçnte os worókiemá. Não é, porém, o
que nós chamamos "Deus". Algl1m,as ve~es me falaram dele como de
um filho de Pllrá, "Deus". Como veremos no decorrer da descrição €1.a
festa, primeiro o piádze ou pàjé aprisiona por meio de ecantamentos
toda a parte material das doenças (Krankheitsstoff) num montinho do
morí. Este rapé, mais tarde, é jogado na mata. Ao resto do rapé
existente, o piádze prende ou encanta as forças boas, purificadores e
fortificantes para o indivíduo, que são igualmente as forças que abrandam e pacificam os espíritos worókiemá. Justamente estas qualidades
pacificadoras e fortificadoras vêm de uhhtarére. E o pi<1dze faz todo
este serviço de encantamento com o auxílio e a força do uhbtarére.
Este, símbolo do bem e das forÇas boas do mundo, age, pois, por
um veículo material, o mo.ri; torna-se centro deste culto, centro secreto que não se revela à primeira vista ao espectador, em parte já
porque às mulheres e cr.i.anças o sentido e a participação ativa em
tudo isso é vedada.
Creio que esta ligeira explitaçã9 do sentido fundamental do motí
- talvez um pouco antecipada - facilitará, todavia, a compreensão,
destas cerimónias.
Como ficou dito, toda a ação das cerimónias do morí dirige-se,
hoje em dia, contra as forças dos espíritos produtores de doenças.
Mas não era sempre assim. De certas tradições e mitos consta que
o morí e seus objetos principais, o iwarawá, eram também usados
para fins de guerra no mesmo sentido já supramencionado : para
quebrar a força e resistência do inimigo, encarnação dos espíritos
adversos e para aumentar a força própria e afastar do indivíduo os
males, ferimentos e a morte. Mas os gloriosos dias de guerra j á se
passaram para os Ingarüne e existem "ºmente nas lendas e tradi-
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ções da tribo. É a razão poique está em desuso o ·morí e iwarawá
para fins bélicos.1
No conceito dos índios, Morí, a festa do rapé, é uma cerimônia
antiquíssima. A sua origem é atribuída à direta instituição pelo
uhhtarére, o piádzé-chefe. Disseram-se a este respeito: "Nós fazemos
isto desde os tempos do piádzpbre ( uhhtarére) que nos ensinou assim".
E quero mesmo.crer que entre as cerimônias teligiosas dos Kachúyana
o morí seja uma das mais antigas. Nota-se uma grande diferença
entre o morí e as outras festas. Ouso até dizer que o morí cai completamente fora do quadro das outras festas karib como as pude observar
pessoalmente ou como são descritas por pesquisadores e viajantes.
o· morí, como já fiz notar, diferencia-se pela atitude psicológica com
que é realizada; em parte, também, pelos adornos e enfeites, especialmente a penugem de gavião, grudada ao corpo com breu vermelho de urucu; pelas danças, que são poucas, mas inteiramente diferentes das festas de "come ~ bebe"; pelos movimentos dos dançarinos, com o iwarawá e outras armas nas mãos, movimentos excêntricos e exóticos, executados com rictos de um certo 'estaccato",
acompanhados por meias voltas do corpo inteiro, marchando ora
em pé, ora de cócoras ao redor dos nekwá, as coisas sagradas ou
objetos de encanto e encantamento; pelas cantigas e respostas em
·coro, em frases curtas e palavras soltas, etc., etc. Tudo 'isso, em seu
conjunto, deixa uma impressão fora do comum. Quando vi os índios
naquela noite de luar pela primeira vez dançarem o kwarurú, julgava,
por um momento, ter na minha frente uma pequena galeria daquelas
estátuas de deuses mexicanos, porém vivas, com suas coroas duplas
de penas na cabeça e suas insígnias nas in.ãos.
O morí conservou esta sua originalidade primitiva pelo fato de
ser uma parte - e talvez a parte mais importante - de um culto
antigamente secreto dos homens, hoje, porém, com sintomas de
decadência. Pois outror~, assim me disseram, às mulheres nem era
lícito olhar e çi festa fazia-se fora da aldeia, na mata. Hoje, nestes
dois pontos os índios já relaxaram o regulamento. Mas mesmo assim:
Morí é exclusivamente festa e cerimônia dos homens. As mulheres
Gumila assinala entre os Otomac o uso de rapé como fazenijo parte dos
cdstumes de guerra: "The Otomac use it before going into battle with the
Carib".
Gumilla, apud: Roth, 1924 :244.
1
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não têm participação ativa. Não dançam; não pegam no iwarawá;
não tomam rapé. A certas partes, especialmente às invocações gerais,
elas não po<Jem assistir e têm que retirar-se para dentro de casa.
Outra parte, a chegada de uhhtarére, ainda é de absoluto segredo, e
por isso passa-se na beira da mata, mas dentro dela, fora da vista
da aldeia e das mulheres .. . As cerimônias restantes, elas podem
assistir, porém como simples espectadoras, "atrás da linha" formada pelos homens. A maior parte das mulheres, porém, já assistiu
algumas vezes a estas cerirnônias, conhece já a '~rótina'' de tudo
isso e, para não se aborrecer com a sua inatividade, nem comparece
mais. Ficam na sua rede na worêdz-kuámane, a casa das mulheres,
donde também podem ouvir e apreciar tudo, porque as casas, afinal
de contas, não têm paredes.
Morí é uma cerimônia religiosa dos homens. Como todos os
ritos indígenas ligados à religião, o morí também implica em obriga;ções que eles chamam "dieta" ou "resguardo". Essa dieta, entra
em vigor logo que termina a festa. Quanto eu saiba, a dieta do morí
não se estende sobre um resguardo sexual e sim, unicamente, a uma
abstenção de certas comidas. Durante um mês não se come "bucho"
de caça alguma, carne de anta e de jabuti, o peixe matau, o puraqué,
o yeyú e mais alguns outros; dos peixes lícitos não se aproveita a
cabeça. Também a pimenta entra na lista das coisas proibidas. Da
lua nova em diante pode-se comer primeiro o jçjú, depois os
outros peixes. Em S€guida, jabuti, etc., até chegar à carne de anta,
graduando, assim, a aceitação dos alimentos, conforme as prescrições gerais da dieta indígena.
2. Preparativos da festa
Preparativos preliminares

Já uns dois ou três dias antes da cerimônia começam os
preparativos. É a preparação remota para o morí. Alguns homens vão
à mata cortar paus roliços que depois de descascados têm que servir
de estrado, sobre o qual, são colocados os nekwá.
Da mesma forma, ajeitam pequenos toros de madeira para servir
de assentos, quando os banquinhos não são suficientes. Outros se
empenham eJD flech~r araras vermelhas e gaviões, a fim de completar
os adornos de penas, ou vão colher resinas para fazer tintas de breu
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para as pinturas. Os pajés, porém, ocupam-se com os instrumentos de
mori, consertand0-os, ,renovando algumas amarrações, etc.
O estojo cotnpleto dos instrumentos de morí abrange uma meia
dúzia de peças. São :
a) o puyúru, uma espécie de pequena esteira redonda, tecida
de fibras de murumuru e que serve de forro para os objetos de
morí, como também de invólucro pa ra o iw;arawá;
b) o womú, um pedaço de tecido d@ algodão, atualmente já
pequeno e velho, gaslí.) e sujo pelo uso. Sobre e]e amontoa-se o tabaco ou outra matérir ·-' -:ipé, cortada antes de ser pilada para rapé.
Con1 ele limpa-se, tan1ben1, os instrumentos do morí;
e) o wêrnú, um a espécie de pincel, feito de cabelo de porco
siJvestre. Com ele jünta-se o rapé solto e espalhado;
d) o ka ráwe, cuinh as feitas do ouriço de castanha de 111acaco.
Elas servem de pilão e de depósito para fazer e guardar o rapé;
e ) o wich-tchúchu, o instrumento próprio para aspirar ou tragar
ó morí. Consisté en1 d0is tubos paralelan1ente Jigados un1 ao 01,tro.
Estes dois tubos, de cerca de 20 cm. de comprin1ento, são cortados
de wutági, a taquara-rana do Amazonas, que por natureza já é oca.
Nas pontas de cima são e.n1butidos dois ca roços de tucumã (yawárinátpere) furados, os qu ais, na ocasião do uso, são encostados às
ventas e pelos qu_çlis s.e puxa, co.m profunda aspiração, o morí;
f) o iwarawá, jnstrumento que por sua importâ'ncia religiosa
nestas cerimônias merece uma descrição mais minuciosa.
O iwarawá consiste em duas peças: o yará-kukúru e o kurú1nkúkúru. Ambas são esculpidas en1 madeira 1 parece-me que de paumulato. Na ocasião existiam. düis pares, um antiquíssimo· e outro de
fabricação mais recente. Este último consegui comprar. Ainda está
bem pintado e pouco usado, enquanto no mais velho as pinturas já
se tinha1n apagado. M as, no resto, eram idênticos. Apenas, o antigo
era mais perfeito e mostrava muito melhor o estilo arcaico > quiçá os
últiJl1os vestígios: de uma cultura não mais em vida . São formas simples
e rígidas.
O yará-kukúru te1n a forma de uma pá. O cabo compõe-se de
duas esculturas de onças 1nit0Jógicas, os " yará" que são "bichos do
fundo" (da água). Co1no particularidades, indicaram-n1e que ya rá
não tem as <'.).r elhas na cabeça e sim en1 cima do 01nbro. São as duas
protuberâncias que se podem notar nos yará do desenho. O tenno
yará-kuk.úru significa imagem ou figura de y ará. T ambém, nunl tern10
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1. Cabo do iwarawâ com figuras de felinos (onças)

mitológicos.

geral, é chamado kaikúts-kukúr.u, i-sto é, imagem de onça. Essas duas
onças são um casal, macho e fêmea. São colocados um contra o outro
e têm a boca amarrada "para não morder". A pá representa, igualmente, uma figura mitológica, korohí ou korehi, também denominada
antchkíre. Essa pá mostra uma concavidade e é de beiras alteadas,
formando duas pernadas. A parte superior da conc;avidade é separada por uma faixa de madeira e Jorma a cabeça um pouco oval de
beiras externas entrecortadas. O nariz, em meio relevo, é chato e
quase triangular. Os olhos são fe'itos por duas vértebras de pei:xe.
Essa é a figura do kurahí ou korehí, personage1n sobre o qual não
consegui colher informações amiudatlas. O morí a tomar é colocado na
concavidade maior, que é o ventre do Korehí.
A segunda peça do iwarawá é o kurúm-kukúru, isto é, figura ou
imagem do kurumú, o urubu-rei. O cabo dessa peça ·é liso, mas na
parte central onde se segura o kurúm-kukúru, acha-se embutido um
osso. Ensinaram-me que para este fim só serve osso d~ onça, veado
ou porco (talvez por ser um osso ôco?) ou também uma certa qualidade de taboca. Esse cabo encosta no tchkárkaí, enrolado, formando
quase um retângulo. Tchkárkaí é uma cobra mitológica com semelhante anomalia eomo os yará, pois ela possui um par de orelhas atrás da
cabeça. A cobra é toda pintada de vários desenhos. Em cima dela,
finalmente, está sentado o urubu-rei, kurumú.
Essa peça, o kurúm-kukúru, não serve diretamente para tomar
rapé. Mas faz parte integrante do estojo para o cerimonial, nas danças
e cantigas, ou melhor, nas invocações e esconjuramentos. Pois kurumú e tchkárkaí têm que enfrentar e quebrar as más influências dos
worokiemá, da mesma forma como yará e korehí. São usados un1ca35

mente pelos pajés duránte o cerimonial e constituem uma espécie de
arma ou defesa contra os worokiemá.
Outra "arma" que figura entre os objetos do cerimonial é o
tomônu, ou, como eles mesmos traduzem: a "bengala do pajé". O
tomônu não é peça particular do motí, mas é empregado também em
todo:; os outros trabalhos do pajé. S a sua defesa contra os worokiemá, pois,, quando necessário, ''o tomônµ vira cobra grande" para defendê-lo. Por isso, durante as cerimônias, esse báculo fica sempre ao
seu lado.
Pára alguns encantamentos especiais, os antigos usavam de certas
cantigas de iwarawá, chamadas iwarawá-yorêmuru. Mas os piádze de
hoje já não conhe.cem mais tadas. Perderam-se muitos textos. Somente
dois pajés,, Matchuhúaya e Nyorónyoró, conheciam ainda, parcialmente, alguns destes iwarawá-yorêmuru.
O iwarawá mais antigo que mencionei, como também aquele
pedaço de pano, tem uma· história. Disseram-me que são peças muito
antigas, passadas de geração em geração e que os avós deles já os
tinham recebido as&im como atualmente estão. Conta a tradição que
foi um casal que os fez. O nome do homem era Ptekmá, o da mulher
Kuyádjine. Totó, o homem, fez os kukúru, as esculturas de madeira_;
Worêdze, a mulher, teceu o womú, o pano gue naquele tempo era
grande. Calculam eles que o womú tenha servido também para embrulhar o iwarawá e que, quando se desfez, foi substituído pelo
puyúru. Esse pedacinho de pano é uma atração para os próprios
índios. É um tecido grosso, de fios de algodão também grossos. Asseguraram-me que o tecido,, isto é, o sistema de_te.celagem, é-lhes completamente desc0nhecid0, e qu~ não há mulher kaéhn-yana que o saiba
fazer hoje em dia. Atualmente, resta somente um pedaço do tamanho
de um palmo em quadrado, sujo e gasto, mas sem vestígios de urucu
ou outra tinta.
Na véspera da cerimônia prepara-se a coisa principal: o morí ou
rapé. Durante o dia inteiro o piádze está aí sentado, pulverizando os
ingredientes do morí. Este pode ser feito de três modos:
1.º) Morí feito simplesmente de tabaco. Eles o acham melhor
por ser roais fraco. As folhas verdes do tabaco são primeiro secas ao
calor do sol ou na beira do fogo, sobre pedras quentes. Em seguida,
são cortadas em pedacinhos, e estes, depois, pilados e reduzidos a um
pó fino. Serve de pilão de morí o já mencionado karáwe, a cuinha de
ouriço. Como mão de pilão usa-se a ponta do cabo do kurúm-kukúru.
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2. 0 ) O segundo modo consiste numa mistura de casca seca e
ralada de uma árvore e de uma qualidade de paricá, com outras substâncias tiradas de caroços ou sementes de várias espécies de frutas da
mata. O modo de preparação do karáwe é o mesmo. Essa mistura é
fartíssima e possui alguns efeitos narcóticos, produzindo certa alucinação, provavelmente pela grande quantidade em que é tomado. 2
3.0 ) O terceiro modo é um misto dos dois primeiros, talvez com
o fim de abrandar os fortes efeitos· do produto do segundo.
Esse serviço de preparar o morí é feito, ou na beira da mata,
fora da aldeia, ou no totó-kuámune, a casa dos homens, contanto que
as mulheres não entrem ou venham perto nessa ocasião. E, mais
ainda: obrigatoriamente, dt1rante todo o tempo da preparação do
morí, o piádze tem que cantar ínvoca~ões e outras cantigas sagradas,
à meia voz, conjurando o esconj\ll'ando os espíritos, os worókiemá.
Nessa mesma véspera começam também os primeiros preparativos pessoais, a saber, as pinturas coin genipapo, pela razão de que
a tinta de genipapo aparece e ressalta mais depois de um dia, quando
já de todo seca.
Preparação pr6xima.

Esses preparativos continuam no dia da festa. De manhã, as
mulheres e a criançada fazem uma limpeza geral no terreiro. Pedacinhos de pau ou de cuia quebrada, cascas de frutas e as imundfcies
dos cachorros são removidos, ervas e capim arrancados e as beiras do
terreiro bem acertadas.
Durante o ,resto do dia cerne-se. ·e dorme-se bem,. porque vai-se
passar a noite em claro, e todos precisam ficar descansados. Pois não
sendo festa de "come e bebe'-', devem precaver-se com antecedência.
A última refeição é servida muito cedo nesse dia, pelas 4 horas
da tarde. Com certa pressa o pess.o al come, para logo depois- entregarse ao tabalho de enfeitar-se. Ptim.eíro armam os tchama-tchama, as
coroas ou capacetes de penas, para não sujá-los com urucu, com que
em seguida se pintam. Mudam de roupa, i.e., de seus balaios os
homens tiram o melhor mamí, ou tanga, e vestem-na. Ela é segurada
por um tríplice cinturão feito de ktámu, a casca do pau-gaivota, folha
Embora assistisse à festa, não tive opo11unidade de identificar a casca e as
sementes usadas no preparo do rapé kaehúyana.
2
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de murumurú ou peré e tecido de algodão, amarrados um em cima
do outro. As ligas nos br(,lços e nas pernas ~ão renovadas e pintadas.
Brincos são col0cados nas orelhas. O corpo inteiro é besuntado de
urucu. Nas faces, testa e nariz fazem-se com espátul~s apropriadas
alguns desenhos, ahíu, com tinta de breu, preta e vermelha. Com
essa mesma tinta de breu, wêyu, fazem-se também desenhos mais ou
menos simétricos no corpo, especialmente n&. frente. Mas ~qui o wêyú
n,ãõ tem diretamente valor decorativo. Serve simplesmente de cola.
Pois sobre ele é grudado o maríto, flocos de penugem fina e branca
do gavião real, de forma que aqueles desenhos aparecem em branco
e se destacam sobre o fundo vermelho de urucu e o azql escuro do
genipapo no .c orpo. Também os kuyáyemú, as penas de rabo de arar~
vermelha, são colocados nos braços. TodQs os homens se enfeitam,
uns mais, outros menos pois todos tomam parte nas cerimônias do
morí, até os meninos mais crescidos, que nessa ocasião vestem uma
tanga emprestada. Pois, em geral, até o tempo da puberdade, andam

pus.
Também as mulheres que querem apreciar as cerimônias deven1
se enfeitar. Mas os seus adornos são muito mais simples. A pintura
também é de genipapo e urucu, mas não usam de maríto no corpo.
Unicamente põem uns flocos brancos de maríto no seu cabelo negro,
grudando-os com wêyú, caso não queiram segurar. Brincos também
elas põem, mas adornos de penas, tchamá-tchamá e kyáyemú, elas
não podem trazer. Isto é direito exclusivo dos homens.
Assim prontos, fazem-se os últimos arranjos no terreiro, proró,
onde a cerimônia tem lugar.
Um p·ô:uc0 além do meio do terreiro, para o lad0 oeste, colocam-se os paus cortados que formam um estrado estreito, mas comprido. Atrás dele são postos em fileira os assentos dos homens: dois
banquinhos pintados, cortados de uma só peça, para os dois pajés, e
para o resto dos homens, pequenos toros de madeira, de maneira que,
sentados, tod9s olham para o nascente, onde mora e donde vem
Uhhtarére. Atrás desta linha de assentos dos homens preparam-se os
assentos das mulheres, tutkehitpó, consistindo em uma espécie de
colchas feitas de estopa da casca de castanheira bem batida e fofa .
Somente de Iâ, atrás da linha dos homens, elas podem assistir à
,.
runçao.
Finalmente. os dois piádze trazem os seus balaios com todos
os seus nekwá e põem-nos sobre o estrado. Por último vão buscar os
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objetos do morí. O iwarawá, enrolado no puyúru, com os apetrechos
necessários para aspirar o rapé e fumar; os karáwe, cheios de rapé;
algumas cuias com tabaco migado, pois enquanto não estão tomando
rapé, fumam a noite inteira; mais ainda: facas, fósforos, tabaco em.
rolo, papelinho e tauarí. Tudo i~sb é colocado sobr~ um ou dois
kahádze, tecidos de palha que diferem do puyúru somente por sua
forma quadrada.
Assim1 tudo pronto, um pouco após as oito da noite, já com
luar, as cerimônias começam .

3. As cerünônias do mori
Todos os homens sentam-se em fileira. Na frente, Ton.hiráma,
o piádze que dirige a função, por isso também chamaâo morí-itóno,
i.e., dono ou chefe do morí. Junto dele, Entí, o segundo piádze, seu
ajudante na oçasião, embora sendo o tuxáua da maloca. Em seguida,
os outros membros da pequena eomunidade, conforme a sua dignidade ou posi§·ã0 social, todos àe w.aihá na mão. Por fim, uns meninos.
São 9 os patticípantes da festa. Máis homens não há. nesta maloca.
As mulheres estãe> dentro de sua casa, na worêdz-kuámane. Não
podem assistir ainda. Reina completo silêncio.
Em todas às funções, religiosas e curas, a primeira coisa é a
chamada do clã. Ton.hiráma, o morí-itóno, levanta-se devagar, fica
um momento e.m pé numa atitude de concentração,, olhando direto
para 0 nascente. Levemente bate palmas e pronqncia a palavra da
chamada: Kuáma!. . . Casa! Clã. . . Todos repet~m: Kuáma!.,.
Novamente o piádze bate palmas, duas vezes, e chama: Kuáma! ...
,, 1., . . E. todos respondem, repet1n
·d·K
'
1 . . . K'
o. uama.
uama .t ...
K uama
O morí-itóno senta-se entao sobre o seu banquinho. Os dois
piádze tiram flautas do tipo worúere e começam a tocar. Inicia-se a
grande chamada dos nekwá, das forças-espíritos, especialmente de
uhhtarére, mediante um dueto de flautas. As melodias são agradáveis,
bem cadenciadas e próprias para evocar a disposição necessária. Durante uns 1b minutos eles tocam. Abruptamente silenciam, põem as
flautas em cima do estrado e pegam nos tomômu, suas "bengalas" ou
báculos de encantamento. Começa, então, a chamada dos nekwá propriamente dit~, de uhhtarére e dos worók:iemá, e especialmente de
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todos aqueles espíritos dos quais os piádze possuem um objeto de
encantamento ou feitiço nos seus balaios ou puáhuá. Nessa chamada
ou invocação dos grandes neywá, há uma certa ordem a observar,
começando com os espíritos das grandes forças do céu, da terra, da
água, findando com os de menor importância.
Perto do fim dessas invocações, o iwarawá é desembrulhado e
posto de prontidão. Finda a grande chamada, as mulheres podem se
se aproximar, sentar-se nas colchas de estopa, olhar e escutar. A única
tarefa que lhes cabe durante a noite toda é vigiar o fogo, para que
não se apague e para que; ao menos, sempre haja brasa para acender
os cigarros.
Seguem-se agora 4 danças obrigatórias. O seu característico
comum é que são danças lentas e vagarosas, prosseguindo passo por
passo ao redor dos nekwá que estão sobre o estrado.
l .ª dança. Terminada a grande invocação geral, o mais velho
dos homens, i.e., o subtuxaua, recebe os dois tomônu dos piádze e
fica com eles. Ton.hiráma e Entí, porém, pegam no iwarawá, cada
qual em um dos dois pares, segurando o kurúm-kkúru na esquerda
e o yará-kukúru na direita. Todos os homens acompanham o gesto,
tomando por sua vez o waihá, a maça de guerra que estava na sua
frente no estrado. O waihá é segurado em pé,. entre os joelhos, com a
ponta encostada no chão. Os meninos que ainda não têm waihá (por
não serem homens) seguram uma pena de arara ou qualquer outro
objeto. O morí-itóno começa a cantar. Ele tira os versos que vari~1n é
os outros respondem com o mesmo verso. As frases são muito curtas.
As vezes, parecem somente pa1avras soltas. Ao mesmo tempo· começa
a ação do morí-itóno. Primeiramente, consiste num leve movimento
das mãos que seguram os d0is ·kukúru, para a direita e para a esquerda, conforme o ritmo do encantamento. O piádze está sentado
no seu banquinho e somente mãos e braços se movem. Depois, esses
movimentos tomam-se mais acentuados e determinados. O piádze
escorrega devagar do seu assento, vai em posição de cócoras e o
corpo todo começa a acompanhar estes movimentos num contínuo
crescendo. Todos os homens, repetindo os versos, da mesma forma
ficam de cócoras, começando também a movimentar-se da mesma
maneira. Numa contínua aceleração, os movimentos dos morí-itóno
aumentam até ficarem veementes e abruptos. Os kukúru movem-se,
alternadamente, num ângulo de 90° entre leste e sul. No auge desses
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Figura 2. Esquema do trajeto das 4 danças obrigatórias. C.H. -

Casa dos
homens; C.M. - Casa das mlllheres; F.E. - Fila de esteiras das mulheres;
F.B. - Fila de banquinhos dos homens; G. - firau dos nekwá; l . - Lugar do
morí-itóno; 2. - Lugar do segundo pajé; Linha cheia - Trajeto da dança,
avançando; Linha interrompida - id~m, recuando.

movimentos, quase espasmódicos e e.xtáticos, o piádze se levanta e
faz volta pata o sul. Todos ·seguem o seu exemplo. Começa, então, a
dança ao redor dos nekwá. Essta dança é antes uma marcha vagarosa,
de passos curtos, nos quais a cada movimento do iwarawá corresponde o movimento de uma das pernas. Somente a perna direita
avança para dar o passo, e a esquerda o completa, sendo justaposta à
direita e não adiantada. Todos levam as suas arms. Os piádze, os
iwarawá, as armas mágicas, yará e kurumú que devem enfrentar as
más forças dos espíritos; o subchefe carrega os dois tomônu que
também são defesas mágicas e, os homens, os seus waihá ou claves de
guerra. Tudo isso dá a impressão de uma fila organizada de homens
em marcha de guerra. E talvez tenha sido mesmo parte de uma
antiga cerimónia de guerra, hoje simbólica, contra os maus espíritos
e seus efeitos malignos.
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O morí-itóno conduz. Faz volta, rumo N., e passa na frente dos
nekwá até o fim do estrado. Aí, ele e só ele se vira em sinal que a
m archa vá a ré. E a fileira dos homens, olhando para a frente, recua
no mesmo passo de marcha vagarosa. Chegando outra vez na parte
sul do estrado, o piádze-chefe torna a virar-se para a frente e a turma
novamente avança e completa o círculo ao redor dos nekwá, passando
entre o estrado e os assentos. Chegando os homens nos seus lugares,
o morí-itóno interrompe os seus versos de entonação. Pára uns iastantes e todos gritam, ao me·smo tempo, um alto: Tu rê! . . . g o fim
da primeira dança. Todos se sentam e descansam um pouco.
2.ª dança. Na ação, nos movimentos, na ma,rcha en;i redor dos
nekwá, esta segunda dança e idêntica à primeira. Unicamente o texto
mostra diferenças, principalmente nas frases, que são mais· compridas,
e na entonação, que é um pouco mais animada.
3.ª dança. Ela pode ser chamada "dança~kuárurú", devido a
palavra inicial com que todos os versos, também os de repetição
começam. Texto, entonação e parcialmente o ritmo diferem das duas
anteriores. Os movimentos iniciais do morí-itóno e do grupo são os
mesmos, como também o trajeto da marcha ao redor dos nekwá..
O que, porém, dá a esta dança uma expressão toda particular e gro·
tesca é o fato de que o trajeto da marcha toda é feita em posição
de cócoras, tanto avançando como recuando. Devido à posição e os
movimentos, esta dança é bastante cansativa e com um: Turê! ...
de alívio, os homens sentam nos seus banquinhos.
4.ª dança. f: quase idêntica às duas primeiras. Somente o texto
das canções é djferente.
Com essas quatro danças obrigatórias e indispensáveis finda a
primeira parte da festa do morí. O tempo gasto para essas cerimônias
é cerca de duas horas.
FaZ-se, então, uma pausa mais demorada para descansar e fumase um cigarrinho. Depois, começa a grande cerimônia do encantamento do morí. Durante esta cerimônia não se usa mais o kurúmkukúru. O morí-itóno põe um montinho de rapé na concavidade
maior df! pá do yat á-kukúru (o ventre de Korehí', segura o iwarawá
na mão esquerda, porém com a abertura da pá virada para si. Com
a mão direita toma o wich.tchúhu, encosta os caroços de tucumã nas
ventas e começa a mexer com a ponta inferior do wich.tchúhu no
montinho de morí. Mexe de forma que se tenhá a impressão de
que ele esteja esfregando, triturando ou moendo alguma coisa. Ao
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mesmo tempo, ele canta as invocações ou esconjuramentos, ele só,
durante uns vinte minutos, sempre com o wich.tchúhu em movimento.
Ninguém responde. Todos observam um rigoroso silêncio. Durante
este ato, todo o mal, toda a força .e matéria de doença que se acbani
espalhadas nesta zona e que os purhó--yána e os worokiemá mandaram são encantadas, esconjuradas, presas no morí e depois banidas. f, a primeira parte do encantamento do morí: o afastamento do
mal pelo morí ou rapé.
Findas as fórmulas de encantamento, ditas num tom meio cantado, meio recitado, mas muito monótono, o morí-itó.no se levanta.
Devagar, com passo solene, murmurando ainda frases a meia voz, ele
atravessa o t~i:reiro, ]evando consig0 o morí 6ncant.ado para jogá-lo
na mata. Houve nessa ocasião um pequeno incidente fora do ritual.
No meio do terreiro, Ton.hiráma parou, um pouco indeciso. Virou-se
para mim e perguntou: "Diga, em que rumo fica Santarém? Mas
rumo certo ... ". Indiquei-lhe mais ou menos SE. Ele, em seguida,
avançou nessa direção até a beira do terreiro e, com um forte soprar,
despachou o morí, com todas as doenças e males encantados para
Santarém, para os '~bichos, os worokiem,á que moram por lá~ uo fundo
e na mata.''.
Feito isso, sob absoluto silêncio, o morí-itóno volta a seu lugar.
Segue, então, _a segunda parte do morí: O reforço das qualidades boas,
naturais, pelo encantamento das forças purificadoras e imunizadoras
"sobrenaturais" de uhhtarére, para o uso pessoal ou_individual.
Ambos os piadze pega1n em iwarawá e wich.tchúhu, repartem
todo o morí e eoloca1n-no sobre as duas pás dos yará-kukúr11. Ambos
começam a cantar. São as canti.g as: Hakám! Chamo-as ass.im porque
todos os versos de resposta, em tom meio recitativo, começam con1
as palavras~ Hakám! . . . Hakám! . . . Enquanto os piádze estão cantando e os homens respondendo, o wich. tchúhu não pára. .f: movin1entado na forma já acima descrita. Mas os piádze ainda não aspiram:
O rapé fica intacto. Depois de uns outros tantos vinte minutos de
encantam·ento~ o morí parece estar uo ponto, bom e forte para ser
aplicado individualmente.
Às vezes, finda aqui a parte invariável do morí. A·s vezes, porétn,
ainda há um entreato: o aparecimento de uhhtarére. Ele não ven1
sempre a todas as festas do morí. Mas quando vem, é nesse lugar.
Os dois piádze levantam-se, levam um iwarawá com morí, atravessam o terreiro e entram na mata pelo caminho do nascente. Eles
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são os primeiros a se encontrarem com uhhtarére. Não demora muito
e, vindo do nascente, como de muito longe, ouve-se o som de uma
flauta-worúere. Mas não é a comum. :B a flauta sagrada. Exteriormente, ela não difere das outras. Mas os piádze sabem distingui-la
O som da flauta é a voz de uhhtarére, ou melhor, é ele mesmo. Pois
é ele quem fala pela sagrada língua musical da flauta. Entretanto,
uhhtarére sempre mais se aproxima, sempre mais forte se toma a
voz da flauta. Chega, afinal, até a beira do terreiro. Mas dali não
passa. Uhhtarére não sai,_ não vem ao terreiro e não se mostra por
causa das mulheres, especialmente. Ele pára ali, dentro da mata, no
lado este do terreiro. E enquanto uhhtarére está cantando com sua
voz de flauta, em sua lingqagem ·musical, vem o segunde piádze e
anuncia: "Uhhtarére está chamando! .... " O mais velho se levanta
e vai ao encontrq de uhhtarére, acompanhado pelo segundo piádze.
Lá, na escuridão da mata, clareada um pouco somente pelo luar, está
o piádze-pore, o chefe de todos os piádze deste e do além-mundo.
Ele está ornado como nas grandes festas, com tchamá-tchamá na
cabeça e kuyayemú nos braços. Denso "yúhu", cabelo humano, cortado das cabeças de inimigos mortos e aumentado por um cabelo
artificial de fibras de curauá pretas, cai-lhe da cabeça e encobre-lhe
em grande parte as costas, o pescoço e o rosto. Seu cinto é ornado
com pequenas campainhas de metal que a cada passo e movimento
tilintam. Assim se apresenta uhhtarére. Alguns, assim me disseram,
vêem somente a figura adornada de um piádze (do morí-itóno) .
Outros, nem isso, quando fala de longe ou escondido na mata escura.
Mas uhhtarére mesmo, em geral não enxergam. Ver o uhhtarére, o
espírito, é um d0m que nem todos possuem. E assim, muitos v:oltain,
sem terem visto o uhhtarére propriamente dito. Falaram com ele, mas
não o viram.
O que se passa, estritamente, nesses poucos minutos de entrevista, não o posso dizer com exatidão, pois não assisti. Todavia, as
várias informações colhidas condensam-se em dois· pontos:
1.0 - Uhhtarére "conversa com todos". Pergunta, dá avisos e
conselhos e responde a perguntas feitas. Trata-se, talvez, de uma
espécie de oráculo. Uhhtarére, porém, não fala diretamente, não fala
com voz humana. Fala pela linguagem de flauta, linguagem secreta
que somente os piádze entendem. O segundo piádze serve então de
intérprete entre o homem e o uhhtarére, traduzindo as frases da linguagem musical para o vernáculo, o idioma da tribo.
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2. 0 - Uhhtarére "dá morí'' aos homens. Parece que de modc
comum, como ainda será descrito, embora por intermédio do segundo piádze.
Depois da entrevista, a pessoa volta, acompanhada pelo piádzeajudante, e outro homem é chamado. E assim, todos, um por um,
conforme a sua idade e posiçj0 social, vão e voltam e têm a sua
entrevista com o piádze-pore.
Terminada a visita dos homens ao uhhtarére, este vai-se embora. Ouve-se o som do worúere afastando-se, tornando-se ma~s fraco
até se extinguir. Depois de alguns minutos, voltam os dois piádze e
sentam-se nos seus lugares. Uhhtarére já se foi.
Após uma pausa começa,. então, @· morí de todos os homens,
individualmente. É a parte variável do morí. Variável no sentido que
não há mais ordem prescrita quanto à invocação dos espíritos, os
"bichos'''. A chamada varia individualmente conforme a vontade e
a confiança (ou desconfiança) de cada um. Invocam-se os worokiemá
dos quais se quer ou se espera mais proteção, força e influência benévola, ou os quais se quer abrandar pelo morí. Até certo ponto talvez
dependa isso da "descendência" (totêmica?) de cada um. Pois é
claro que todos esperam mais favores de 'Sua gente, seu clã, no além.
Os primeiros a tomar morí sã0 os dois piádze. Eles se servem
a si mesmos de rapé, enquanto os outros são servidos por eles. O
piádze senta-se ou acocora-se na frente de quem vai tomar rapé e
segura o yará-kukúru com o morí, estendendo-lho, enquanto o respectivo homem toma o wich.tchúhu com ambas as mãos e o leva
ao nariz.ª
A oerimônia de aspirar o paricá obedece a um esquema, invariável na sua estrutura básica:
a) A chamada individual do worókiemá;
b) A conversa co111 o wotókiemá;
c) O ato de aspirar.
Tendo-se tomado um profundo trago de rapé, muda-se o worókiemá, q. d. chama.. se outro e a cerimônta repete-se, com os mesmos
Humboldt descreve alguns objetos para o uso do "niopo", o rapé otomac,
como também o modo de aspirá-la: "When it is to be used it is reduce<.I
to a fine powder and placed on a dish, 5 or 6 inches wide. The Otomac
holds this dish, which has a handle, in his right hand, while he inbales the
niopo by the nose, through the forke~ bone of a bird, the two extremities of
which are applied to the nostrils". Humboldt, apud: R0th, 1924:244.
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ritos, embora com invocações p&rciahnente dif.erentes, até se acabar
o montinho de morí no iwarawá.
O ritual, porém, é fixo e determinado até em seus últimos detalhes. A primeira coisa é a chamada do worókiemá. Ela é feita unicamente pelo piádze, no costumeiro ton1 recitativo. O homem se mantém quieto. Segura o wich.tchúhu com ambas as mãos, encosta-o ao
nariz, e a outra ponta no montinho de morí que o pajé colocou no
iwarawá e que lhe estende, mas não mexe com o wic}l.tchúhu~ Escuta
simplesmente nessa atitude fix~ até o piádze acabar a chamada. Finda
esta, o pajé o avisa, dizendo: Na!. . . É uma exclamação, chamando
- e s1gn1
. .f.ica mais
. ou menos: A gora..
' . . J a.
,' . . . D'iga '... .
a atençao
Com isto, a cerimônia entra na sua segunda fase.
Começa agora a conversa ou conversação do worókíemá. O
piádze diz as frases e o homem as repete, palavra por palavra. Durante todo este ato, desde aquele: Na! .. . , põe-se o wich.tcbúhu em
movimcnt0 1 do modo já conhecido. A pes:s oa fala,, repete as palavras
do piádze, mas não funga ainda. Notei que em todas essas conversas
duas frases sempre voltam:
mónga tamún. piádz~, tra-la-la
mónga morín, piádzê, tra-la-la
1.e., Cadê meu cigarro, ó piádze, tra-la-la .. .
cadê meu rapé, ó piádzee, tra-la-la . . .
É notável, ainda, que todo woróki~tná tem uma exclamação particular, posposta geralmente às frases. As vezes, é dita também isoladamente. Pertence is so às particularidades dos "bichos" pelos quais
.são reconhecidos e (;}_ue, por isso mesmo, variam de um para o outro.
Tais exclamações são o já referido : tra-Ià-la! ... e Qutros, cotn·o:
kiriri ...
hum-turn-pun1 ...

tya-tyu ...
w.atchikutn-há ... , etc., etc.
Algumas dessas exclamações são bastante difíceis para serern
repetidas~ mes mo para a boca e língua exercitadas dos índios. Não
raras vezes até eles se atrapalharn e ... acham grnÇa! Co1n urn curto.
mas alto riso, un1 pouco nervoso, dizem, então: Ke?! .. . Nana! . . .
Como é?! ... Isso não sei dizer! ... Mas os pajés não querem ri ~ada
nessa hora e, num caso desses encurtam consideravelmente a ''conversa dos bichos,,. Depois de. n;ais duas ou três frnses deixam-na findar. Na i-nédla, essa conversa demora uns 5 minutos.
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Segue., então, o ato de fungar. O piádz~ se cala; o cliente também; e o wich.tchúchu pára. E com uma única, profunda, mas lenta
e demorada aspiração, o homem traga o rapé pelo wich.tchúhu.
Depois desse único trago de morí ,chama-se outro "bicho'', à
escolha do cliente. Mas o processo da cerimônia é idêntico. Essa mudança de worókiemá é feita tantas vezes até o montinho de morí
no iwarawá se acabar.
Em seguida, o piádze vai buscar mais morí para dá-lo ao homem
segµinte. E assim continua até se acabar a fileira dos bornens 1 recomeçando, depois, durante a noite inteira, até o sol se levantar ou o
morí se acabar.
Somente em duas ocasiões esse contínuo fungar é interrompido
na sua monotoQia sem fim. A meia noite, mais ou menos, e de madrugada, pelas 4 horas. Nessas duas ocasiões também se funga, mas
o cerimonial é muito diferente. É o morí das Worê-yana, ou "povo
de mulheres" e dos kayarí e waiH-tchawá, os guerreiros.
Wo:rê-yaná, a "tribo de mulheres" somente vem de meia noite
a uma hora da madrugada. É a hora própria delas. Para compreender
toda a ação é mister conhecer alguns traços da mitologia Kachúyana
a esse respeito.
Há uma lenda segundo a qual existe uma tribo de mulheres
(daí a expressão geral: worê-yaná, i.e., tribo de mtilheres!), cujo
nome verdadeiro é Máwa-yána (mawa = sapo). Antigamente, moravam elas na bacia do Trombetas, mas depois emigraram, e moran1
agora no poente, (itsüdz.wómtohu táwe = onde b sol senta), num
lugar chamado pó-irawí. Essas mulheres não têm homens· e são governadas por sua mãe e chefe de nome Ináware~ Como particularidaêle, se conta que Ináware ficou "prenhe na bochecha" (não :se sabe
como, nem de quem!) e daí pariu um filho, um homem, chamado
Petaritpó. Essas mulheres1 em certa 0casiã0, foram pedir morí de
uhhtarére. Saíram, então, de seu lugar, caminhando sempre para o
nascente, onde uhhtarére mora, até chegarem lá com ele. Pediram
morí e uhhtarére deu-lhes. Em seguida, voltaram pelo mesmo caminho para Póirawí. (Pode ser que nesta lenda falte um traço, a saber,
que as Máwa-yána se disfarçaram em homens para assim àlcançar
o morí. Pois, sabendo da exclusão absoluta da mulher quanto ao
morí, perguntei aos índios pela razão porque uhbtarére deu morí às
mulheres. Responderam-me: "Talvez enganado! Elas são piádze tam-
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bém! ... '' Não estou certo da interpretação dessa resposta. Dou-a
como anotação e possível suplemento).
Toda a festa do morí com suas cerimônias par~ce ser uma representação concretizada de que se passa no outro mundo, no mundo
dos espíritos. Creio que, quanto à dramatização, a dança das Worêyaná é cena mais expressiva e de mais fácil compreensão.
A primeira coisa que se nota é que o terreiro se tórna reprodução do mundo. A casa dos hom,ens ( totó-kuámane), ao lado Este
do terreiro toma-se a casa de uhhtarére; a casa das mulheres (worêd:z.
kuámane), situada ao lado Oeste, a casa das Worê-yaná.
Dado o momento, todos os homens se levantam. Desta vez, Entí,
o segundo piádze (talvez por ser dono da casa) faz o papel do uhhtarére. Leva consigo o iwarawá com uma porção de morí e espera ao
lado do totó-kuáma,ne, enquanto Ton.hiráma, o morí-itóno, será o
chefe das Worê-yaná: Ináware. Todos os homens vão com ele para
de trás da casa das mulheres, onde tomam posição. Colocam-se em
fila, um ao lado do outro, não atrás. Começam a cantar e a andar,
em passo de dança. Mas imitam em tudo os modos e o jeito das
mulheres. Engatando os braços, formam fileira de dança, típica das
mulheres. Dão passinhos curtos e rápidos como as mulheres e, não
por último, imitam o leve requebro de mulher, o típico gingar dos
quadris, das nádegas e do peito. Dançam assim para frente e para
trás, aproximando-se, devagar, do lugar, onde uhhtarére está. Esté,
logo que avista o grupo das Worê-yaná, começa a falar alto, em frases
curtas e bem acentuadas, pondo o acento principal sempre na última
sílaba da frase, cuja vogal se torna bastante prolongada. O modo
típico das chamadas ·e invocações! Fala sem parar, enquanto as Worêyaná vêm se aproximando. ''Elas", por algum tempo, dançam ao seu
redor, fon:nando círculo, com uhhtarére no centro. Também "elas''
cantam, ao mesmo tempo, sem parar. Estão pedipdo morí. Afinal,
uhhtatére dá-lhes o morí. Durante o ato de fungar "elas" não param,
mas movimentam-se no mesmo lugar, e a pessoa tem que tragar o rapé,
do modo costumeiro, dançando. O primeiro a tomar morí é Ton.
hiráma (no papel de Ináware); depois os· outros, conf0rme a sua
idade. Acabada a cerimônia, as Worê-yaná continuam ainda a dançar
ao redor de uhhtarére, agradecendo, dizendo que o morí estava bom,
etc.... E depois, sempre dançando no passo de mulher, virando as
costas ao uhhtarére, voltam. para o poente, para a casa delas. Uhhtarére acompanha-as até o meio go terreiro, andando devagar atrás
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Figura 3. Trajetória da dança de "Worê-Yaná''. C.H. - Casa dos homens;
C.M. - Casa das mulheres; F.B. - Fila de banquinhos dos homens; G. Jirau dos nekwá; U. - Lugar de Uhlitarér.f!..i Linha cheia - Trajeto da dança.

delas, sempre falando sem parar, até que as Máwa-yaná se sumam
atrás da worêdz..kuámane. E com isso, a dança e o morí das Worêyaná estão encerrados.
(De manhã pedi que repetissem essa cena por causa de umas
fotografias. Depois de alguma reflexão, os piádze acederam ao meu
pedido, mas advertiram que não pôdiam cantar, porque "Máwa-yaná
só canta meia noite". Fez-se, então, uma cena muda).
Interessante e parcialmente diferente é o modo do morí dos
kayarí e waiH-tchawá. São duas espécies de "guerreiros" do além,
ambos temidos e ter~íveis, sendo os kayarí um pouquinho melhores
que os waiH-tchawá. Também entre os dois, o modo de tomar rapé
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difere um pouco. O tempo próprio é de madrugada, quando aparecem
os primeiros clarões do dia, até o sol se levantar, i.e., das 4 ,às 6 horas,
ma~s ou menos. (É essa, aliás, a hora de ataque e assalto, quando os
índios estão em guerra).
Kayarí toma o morí da seguinte forma: o piádze e o respectivo "cliente,, sentam-se um em frente do outro. Ambos tiram os
tchamá-tchamá, os cocares de penas que nas outras cerimônia~ nunca
são tirados. Depois abrem e soltam o cabelo, inclinam profundamente
a cabeça, puxam à frente os cabelos compridos de forma que encubram o rosto, e cruzam as mãos atrás da cabeça. Assim, nessa posição é feita a chamada e a conversa, durante as quais, ritmicamente,
se fazem movimentos laterais com o corpo,, para a direita e para a
esquerda. Aspira-se o rapé quando chega a ocasião própria e depois
continua o movimento de outro espírito-kayarí até se gastar a porção
de morí no Iwarawá.
WaiH-tchawá, da mesma forma, toma morí sem tchamá-tchamá.
Mas a posição dos' dois homens é contrária. Eles sentam costa contra
costa, numa distância de uns 30 a 50 cm. Depois, um terceiro amarra-lhes as tranças com uma corda. Durante as invocações, um puxa
a cabeça do outro pelo cabelo amarrado, para a frente e para trás,
conforme o ritmo dos versos, e só param no momento de tomar o

mon.:Fmal
Quando o sol começou a pôr os seus primeiros raios ho terreiro,
i.e., um pouco depois das 7 h0ras, devido à mata alta ao redor, os
piádze encerraram o morí. Más em outras ocasiões, informaram-me,
as cerimônias podem continuar mais um dia. O encerramento inclui
três partes distintas:

a) A marcha ao redor do terreiro;
b) As invocações finais~
c) O banho ritual com calda de frutas doces, seguido por outro,
comum, no igarapé.
Primeiramente, os homens se juntam e sentam em seus lugares.
Dado o sinal pelo morí-itóno, ficam em pé, formam fila, um atrás do
outro e assim, cantando naquele tom recitativo versos e frases de
invocação, põem-se em marcha. Os dois piádze carregam o iwarawá
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inteiro, o Kurúm-kukúru na esquerda, o yára-k.ukúru na direita. O
terceiro leva os dois tomônu dos piádze e os outros homens as suas
armas, waihá. A marcha é lenta e, nos seus movimentos, semelhante
à 1. ª e 2. ª danças obrigatórias. O grupo dos homens vai assim abeirando o terreiro, e com especial intenção e expressâo, os kukúru são
postos contra as bocas dos caminhos que vêm da mata ao terreiro
e que são em número de três. Feita a volta inteira pelo terreiro,
o pessoàl vai até seus lugares, onde a marcha e ca.n toria findam.
E aí sentam.
Começam, depois de curta pausa, as invocações finais. Assemelha-se em .tudo às grançles invocações iniciais. Os piádze fazem as
chamadas ou invocações dos grandes nekwá da natureza (céu, terra,
água) e dos que estão nos seus balaios ou puahuá. A modulação e
o ritmo às vezes mudam, talvez conforme a espécie do nekwá. O
morí-itóno canta e todos os outros repetem. E enquanto estão cantando e recitando, todos os objetos usados no morí novamente são
embrulhados e guardados nos puahuá. Isso demora perto de meia
hora.
'
Dural).;te essas preces ~inais, algumas mulheres preparam na
worêdz.kuámane o banho rifilal. Dentro de um makwá, um vaso de
tarubá com água, são taladas mediante um tchumári ou ralo, feito
de pedras de quartzo embutidas numa tábua, várias frutas doces, como
ananás, bananas, mamões e outras que tiverem à mão. Delas se faz
umag rande salada de frutas. Pronta esta, uma das mulheres leva o
makwá e põe-no, juntamente com algumas cuias, no meio do terreiro.
Isto já pelo fim das invocações.
Entrepõe-se agora utna pausa maior. Neste espaço de tempo
fazem-se as mudanças de roupas e posições. Primeiro, os piádze levam
os seus puahuá com os nekwá e penduram-nos em seus lugares na
totó-kuámane. Todos tiram os seus adornos de penas e guardam-nos
dentro da c·asa. Mudam também de tanga, a qual é s11bstituída por
uma bem velha ou até por um pedaço de pano qualquer. Agora,
nesta última. eerimônia, as mulher~s também tomarão parte. Da mesma
forma, elas mudam de tanga e trocam os seus moneribó de miçangas
por uns farrapos de pano. Feito tudo isso, trocam também a posição
dos assentos no terreiro. Os homens mudam os paus de estrado para
o outro lado do makwá, para o lado este, de forma que, sentando-se
em cima dos paus de estrado, todos olham para o poente, o lado
Oeste. E todos sentam, sem exceção, conforme a sua idade: os homens:
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as mulheres, as crianças, pois todos são incluídos no banho, até os
cachorrinhos que as mulheres e as meninas têm no colo.
Os dois piádze tiram o yáukuru, o caldo, a cuiadas cheias do
makwá, colocam-se atrás do povo sentado e, andando devagar de
um a outro lado, murmurando frases e palavras nas quais sempre
se repetem os nomes dos três_ grandes piádze, Tskóyaná, Tchanuará
e Tunahiádzere, fazem uma espécie de aspersão. Não derramam o
líquido e sim, haurindo-o com os dedos, jogam-no sobre a cabeça
da pessoa. Aos poucos, todo corpo fica lambuzado dessa salada de
frutas, especialmente os cabelos., pescoço, ombros e costas. O quadro
geral toma-se mais alegre. Ouvem-se risadas, quando o caldo frio
toca a pele e as crianças procuram aparar, com as mãozinhas, os
pedacinhos de fruta para soivê-los eom gostosos estalos de língua.
Os píádze continuam com esta cerimónia até o makwá ficar quase
vazio. As últimas cuiadas são reservadas para eles mesmos. Mandam
o pessoal levantar-se e sentam-se. Então, os homens mais velhos da
comunidade vão aspergi-los.
Findo isso, debaixo de alegres risadas e brincadeiras, todos vão
ao porto, no igarapé, para tomar banho na água fria e límpida, tirando
os pedaços de banana e mamão dos cabelos uns dos outros.
Segue-se, então, um banquete com tudo que há de melhor na
maloca, evitando-se, porém, as comidas pesadas, para salvaguardar os
preceitos da dieta que entrà em vigor daqui em diante. Assim termina a festa do morí, talve_z a cerimônia mais expressiva em seu conteúdo religioso que. jamais vi entre homens e tribos guianenses.
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Apêndices

I.

Esquema da estrutura da festa do morí

A. Preparação
a) preliminar:

1. aquisição e preparação de materiais para os
objetos, adornos etc., de uso na festa;
2. preparação dos instrumentos de morí (os
nekwá);
3. preparo do morí.

b) próxima:·

1. limpeza do terreiro;
2. arranjos pessoais (pintura corporal, enfeites de penas, etc. ) ;
3. preparação do local das cerimônias ( estrado para os nekwá, assentos para o pessoal, etc. ) .

'

B.

Parte principal
I .ª parte:

2.ª parte:

1. Entrada: Invocação do clã e dueto de
flautas;
2. Invocações gerais;
3. As 4 danças obrigatórias.
1. Encantamento do morí, parte primeira:
afastamento das forças más e da matéria
de d0enças;
2. Encantamento do morí, parte segunda:
atração_de forças benfazejas, salutares:
a) pelas cantigas Hakám;
-- b) pela chegada de Uhh.tarére
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3.ª parte:

1. morí geral, para todos os homens;
2. morí das worê-yana
3. morí de kayarí e waiH.tchawá

C.

Final

1. invocações gerais;
2. banho de frutas;
3. banho no igarapé.

IL

Notas para a transcrição dos termos indigenas

Vogais :

~-e-1-0

~be,rta$'

â-ê-ô-u f.echadas
ü como no alemão, porém n1uito curto.

Semiconsoantes :

w
y -

como "w" no inglês, mas com um leve "u"
preposto.
como "y" brasileiro (em "yayá"), mas com
um leve "i" preposto.

Consoantes:

b-d-g-k-m-n-p-t:
como no alemão, (portanto g sempre como
em "gago")
s sempre forte
z -- sempre brando
r sempre· ,dental
f sempre bilabial
J como '°'f ' em português (jardim)
eh como em português (chá)

O grupo H:

h hh H - /- -
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sempre bem aspirado, como no alemão (Hand)
como "eh" no alemão, por ex.: "ach", "Bach".
porém um pouco mais brando.
como "eh" no alemão, p. ex.: em " ich··.
" nicht", porém um pouco mais brando.
Stockfqut ou glottal stop (em muitos casos está
em lugar de uma sílaba supressa com "h" inicial; p. ex.: o/ko por oh.ko = vem cá) .

Aft:icadas: dz-ts-dj-tch
O acento tônico nã0 é constante; donde certas varia95es na
acentuação, segundo a eufonia.

IlI.

Termos referentes ao morí

pintura de r0st~
personagem mitológica; o mesmo que kerehí
nome próprio de um pajé (informante) do rio
Trombetas
hakám, cantigas hakám tipo de cantigas que começam com a palavra hakám
nome próprio da mulher-chefe das Worê-yana
Ináware
Jng~ttine
pequeno grupo tribal do rio Trombetas, boje quase
totalmeíite assimilado pelos Kacbúyana
iwarawá
as peças principais nas cerimônias do rapé; consistem
em duas peças : o yará-kukúru (ver) e o Jmrúmkukúru (ver)
cantiga de iwarawá
iwarawá-yorêmuru
grupo tribal ~os rios Trombetas e Cachorro
Kachúfana
kahádze
tecido de pallia:. comparáv~l com uma bandeja
quadrada
onça (termo geral)
kaikusú
kaikúts-kukúru
imagem, figura de onça (ver; kuk.úru)
ouriço de castanha de macaco
karáwe
tipo de guerreiro
kayarí
Korehí, Korohí Kura)lí personagem e figura mitológica
pau gaivota
ktámu
casa; clã
kuáma
kuáruru, dança kuáruru tipo de danças., executadas em pos1çao de cócoras e
cujas captigas começam com a palavra kuáruru
imagem, figµrª1 efígie; retrate, fotografia
kukúrq
urubu-rei
kun1mú
imagem, figura de urubu-rei
kurúm-kukúru
Kuyádjine
nome própriu de uma mulher kachúyana (lendária?)
que teceu um tipo de pano hoje desconhecido entre
eles
penas da cauda de arara, usadas como enfeites nos
kuyáyemu
braços
panela de bebidas
mak:wá
,
tanga dos homens
mam1
penugem branca do gav1ao real, usada como enfeite
maríto
nome próprio de um pajé (informante) do rio
Matchuhúaya
Cachorro
sapo
mawá
"gente-sapo"; nome tribal do "povo de mulheres"
Máwa-yána
tanga das mulheres
monen-h6
ahíuH
Antchkíre
:enti
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morí
morí itóno
na!
nek.wá
Nyorónyoró
onomto-húrnu
peré
Petarípto, Petaripó
piádze, piáze

piádz-pore, piáz-pore
Pó-irawí
proró
Ptékma
puhuá
Purá

purhó
Purhó-yána
puyúru
tchamatchamá
Tchanuará
tchkárkaí, tskárkaí
tchumári
tomônu
Ton.hiráma
totó
totó-kuámane
Tskóyana
Tunaiádzere
turê!
tútke-hítpo
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1) paricá, rapé; 2) festa e cerimônias de rapé
dono do rapé; chefe da festa do morí
exclamação de convite para aceitar, pegar ou começar com alguma coisa
objetos ou instrumentos sagrados das cerimônias
xamanistas
nome próprio de um pajé do rio Cachorro, falecido
em 1945
nome de uma maloca kacbúyana. Significa literalmente: lugar de muito urucu .
murumu.ru
nome próprioj filho de Ináware (ver)
pajé~ medico-curandeiro, médico-feiticeiro (termo
aplicado tanto aos pajés humanos corno a0s
paj:ts-e.spíritos)
p4jé-cliefe, curandeiro-chefe, tanto humano como
espírito)
lugar e residência da tribo de mulheres
terreiro
nome próprio de um kachúyana (lendário?) que fez
os kukúru (ver) antigos da tribo
cestinba em forma àe caixa, ba1aio dos homens
nome próprio e termo de ampla significação: ancestral da tribo, herói cultural, ser supremo
("Deus")
1erupapo
"gente-jenipapo", nome de um tipo de espíritos de
forças más
espécie de pequena esteira redonda, tecida de
murumnru
c.o càr de penas, em forma de coroa dupla
espírito, pajé-chefe das forças ·d a terra
eobra grande, mitológica
ral.o
"ben~ala do pajé", báculo de encantamento dos
pajés
nome próprio de um pajé (informante) do no
Trombetas, falecido em 1947
homem
casa dos homens
espírito, pajé-chefe das forças do céu
espírito, pajé-cbefe das forças da água
exclamação final, depois das danças cerimoniais na
festa do rapé
estopa de castanha; esteira de casca de castanheira
bem batida e fofa e que serve de assento para
as mulheres

uhhtarére

waíhá
waiHtchawá
wêmú
wêyú
wichtchúhu
wômú
worê, worêdze
worêdze-kuámane
Worêyana
worókiema
worúere
wutági
-yána
yará
yará-kukúru
yáukuru
yúhu

espírito-chefe das serras da mata; pajé-chefe, com
quem os pajés kachúyana trabalham; é o "curupiran dos pajés kachúyana
clave de ámago, curta
tipo de guerreiro (que mata com a clave waihá)
pincel de rapé, feito de cabelos de porco silvestre
J) breu; 2) tintas de breu (para a pintura do rosto)
instrumento de 2 tubos para aspirar o rapé
pano de alg~dão nativo
mulher
casa das muJheres
povo, tribo de mulheres
espíritos-animais, os "bichos~' dos pajés kachúyana;
f ox:ças· p~rs-omfi.cad~s da natureza
tipo de flautai de tahoca; <lesse tipo é também ?
flauta sagrada.
taquara-rana
povo, tribo, gente (usado como sufixo)
onça mitológjca C'do fundo")
imagem, figura da onça mitológica yará
bebida, calda
cabelo cerimonial; antigamente: cabelo humano,
cortado do inimigo morto e usado nas cerimônias festivas; hoje: cabelo artificial de fibras de
carauá (bromeliácea), tintas de preto.

IV. Literatura para o estudo comparativo sobre o uso de paricá
e as formas de instrumentos de rapé do tipo iwarawá
Caspar, F. - Tuparí. Braunschweig. pp. 101 ss. - Na versão brasileira, com
o mesmo título, nas Edi~ões Melhora_mentos, S.ã o Paulo, 1952, pp. 106.
Cooper, J.M. - Stim.ulants àn.â nàrcotfüs. ln: Handbook of South American
Indians, 1'949, vol. 5, pp. 525.
Crévaux1 J. - Voyages dans L'Amérique 'ilu Sul, 1883, pp. 371.
Gerbrands, A.A. - Masterpieces of woodcarving from the Amazon Basin.
Manuscrito lido em forma de conferência no 31. ° Congresso Internacional
de Americanistas, São Paulo, 1954; Um resumo acha-se nos Anais do
citado Congresso, 1955, vol 1, pg. 268, com a nota "the illustrated article
will be published in full in one of the next issues of the "Mededelingen
_ vam bet Rijksmuseum voor Volkenkunde", Leyden, Holland".
Gillins, J. - Tribes of the Guianas. ln:. Handbook of South American Indians,
1948, vol. 3 (pp. 799-860) pp. 854-855.
Koch-Grünberg, Dr. Theodor. - Zwei /ahre unter den Indianern. Reisen in
Nordwest-Brasilien 190311905, 1910, vol. l, pp. 323-324; vol. 2, pp. 289-290.
Lovén, S. - Origins of tlie Tainan cultur, West Indies. Goteborg, 1935.
Martius, Karl Friedrich Philipp von - Reise in Brasilien. Dritter und letzter
Theil, 1831, pp. 1074-1076.
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Nunes Pereira - Os índios Maués. Rio, Edição da "Organização Simões'',
1954, p. 68. O uso do Paricá e da Coca entre os Mura. Indicado apud
Nunes Pereira, 1954 : 171.
Pardal, R. - Medicina abodgen americana. Humanior, Secção C, 1937, vol. 3.
Restrepq, V. - Los Chíbchas ,a ntes de la Conquista Espaiiola. Bogotá, 18'95.
Roth, W.E: - An introductory study of the arts, era/is, and customs of the
Guiana lndians, 38 th Ann. Rep. Bur. Arner. Ethnol., 1916-17, 1924,
pp. 725-745.
Safford, W.E. - ldentity of cohoba, tbe narcotic snuff of ancient Haiti. Journ .
Wash. Acad. Sei., 1916, vol 6, pp. 547-562, Baltimore.
Serrano, A. - Los recipientes para paricá y su dispersión en América del
Sud. R ev. Georg. Amer., 1941, vol. 15, pp. 251-257.
Sp.ruce, R. - Notes of a botaníst an the Amazon and Andes ... (1849-64),
London, 1908, 2 vols.
Uhle, M. - A snuffing-tube from Tiahuanaco. Buli. Free Mus. Sei. Art. Univ.
Pennsylvania, 1898, vol. 1, n. 0 4, pp. 158-177.
Wurdack, J.J. - lndian Snuff. The Garden lournal, 1958, julho-agosto, p. 116 ss.
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O contexto cultural de um alucinógeno aborígine Banisteriopsis Caapi*
G. Reichel-Dolmatoff

. O conhecimento e uso de alucinógenos, como· se sabe, é bastante
difundido entre os indígenas americanos, e tal costume remonta, provavelmente, a épocas pré-históricas muito remotas, anteriores, talvez,
à. chegada do homem ao continente americano. Com efeito, da América do Norte às regiões do Sul, dispõe-se de informações sobre
grupos indígenas que empregaram ou ainda empregam certas plantas
com efeitos psicotrópicos para conseguir estados alucinógenos de intensidade e características diversas.
Desde o séc. XIX, botânicos, farmacologistas e psicólogos ocuparam-se em desc{ever muitas dessas plantas, e analisar seus componentes químicos e seus efeitos sobre o indivíduo. Nos últimos anos
esses trabalhos avançaram de modo notável, e atualmente pode-se
contar com uma bibliografia muito extensa a esse respeito. Os antropólogos, entretanto, estudaram muito pouco esse tema, e ao consultar
a extensa literatura sobre alucinógenos americanos, observa-se que
são escassos os trabalhos que tratam com algum detalhe dos aspectos
culturais relativos ao uso dessas substâncias. Ao mesmo tempo, parece
provável que para os indígenas a experiência alucinatória seja de
grande importância, já que ela pode se relacionar estreitamente e em parte até causalmente - com seus conceitos mágico-religiosos,
sua mitologia e simbologia e, em geral, com o manejo de diversos
* Publicado originalmente sob o título "El Contexto Cultural de un Alucinogeno
Aborigen: Banisteriopsis Caapi". ln: Revista de la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá, Vol. XIII, N. 0 51 :327-345, dez. 1969.
Tradução de Maria Helena Villas Boas.
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I
estados de consciência e percepção fundamentais para nossa compreensão dos processos mentais e psicológicos que regem ou guiam
essas sociedades.
O presente artigo tem por objeto descrever o uso de um alucinógeno (Banisteriopsis Caapi) entre os índios Tukano do território
do Uaupés, no noroeste amazônico da Colômbia, com o fim de colocar este costume dentro de seu context<l..f~Itural e traçar seus vários
nexos com uma série de outras atividades e expressões próprias deste
grupo aborígene. Os dados aqui apresentados baseiam-se, em sua maior
parte, em pesquisas pessoais efetuadas em anos recentes entre os mencionados índios. 1

Introdução
Para a América do Sul, a distribuição do uso do alucinógeno
baseado em preparados de Banisteriopsis foi traçada recentemente
por Friedberg ( 1965). Em território colombiano .estes alucinógenos
são utilizados praticamente por todas as tribos da bacia amazônica
e das planícies do Orinoco (Uscátegui, 1959). Pudemos observar seu
uso pessoalmente, também entre os índios Noanamá e Emberá · do
Chocó, zona selvagem da costa do Pacífico a partir da qual este
costume se estendeu até o Panamá (Delchel-Dolmatoff, 1960, pp.
130-132).
O nome vernáculo pelo qual se conhece esta planta, assim como
a bebida preparada com ela, varia consideravelmente. O termo yajé
(ou yagé), tomado provavelmente da língua geral do Brasil, é de
uso comum no· noroeste amazônico, mas a planta também é designada por numerosos outros nomes, segundo o iqioma indígena local.
Assim, por exemplo, nos dialetos da família lingüística Tukano (Tukanos orientais do Uaupés), é chamada de caapi, ou mais corretamente, de gahpí, kahpí; entre os Cubeo, é denominada mihí; entre
os Guahibo das planícies orientais, é chamada Kápi; os Noanamá do
Chocó a designam como dápa, e os Emberá como pildé. Nas montanhas peruanas e equatorianas, a planta se chama geralmente ayahuasDevo agradecer à Universidade de los Andes, que, em 1967 e 1968, patrocinou minhas pesquisas. Ao Dr. Roberto Galán Ponce, do Departamento de
Biologia da referida Universidade, agradeço muito sinceramente por haver lido
e comentado o manuscrito do presente trabalho. Contudo, a responsabilidade
pelas idéias aqui expressas é exclusivamente do autor.
1
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ca. Essas diversas designações, às vezes sinônimas, às vezes nomes
genéricos aplicados pelos indígenas a qualquer planta alucinógena,
causaram certa confusão na literatura especializada, de modo que às
vezes se torna difícil saber com exatidão de que espécie botânica se
está falando (Schultes, 1957).
Os aspectos botânicos e etnobotânicos das diversas Banisteriopsis
colombianas foram tratados de forma detalhada por Schultes, cujos
trabalhos relativos ao tema são fundamentais (Scbultes, 1957; 1960;
1963 a; 1963 b; 1967; 1969). Entre outros autores que se ocuparam
destas espécies, mencionamos Bristol ( 1966), Cuatrecasas ( 19 5 8),
arcía Barriga (1958), Pérez Arbeláez (1956) e Uscátegui (1959).
A espécie particular desta malpigiácea, à qual se. refere o presente
trabalho, foi identificada pela primeira vez como B. Caapi pelo botânico inglês Richard Spruce, que, em 1851, observou seu uso na
região de lpanoré, no baixo Uaupés. Posteriormente foram relacionadas várias outras espécies, como a B. quitensis~ a B. inebrians e
outras mais. As duas últimas espécies não parecem ser encontradas
no Uaupés, onde se encontra principalmente a espécie B. Caapi
(Schultes, 1957, p. ·37) e, possivelmente, a espécie B. Rusbyana. A
designação completa da espécie tratada neste artigo é, então, Banisteriopsis Caapi (spruce ex Grisebach) Morton (Schultes, 1957, p. 4).
Por necessidades práticas, usaremos neste trabalho o termo yajé.
O estudo fito-químico e farmacológico das substâncias psicotrópicas derivadas das malpigiáceas colombianas foi iniciado há quase
meio século, mas, ainda que se tenha avançado um pouco, continua
sendo um campo de investigação de destacado interesse. Fischer
( 1923) parece ter sido o primeiro a isolar do yajé um alcalóide cristalino, que foi por ele denominado de telepatina; não fez, contudo, a
rigorosa identificação botânica da espécie por ele utilizada, problema
apresentado igualmente por outros investigadores contemporâneos
(Barriga, Villalba, 1925; Albarracín, 1925; Perrot e Hamet, 1927a,
1927b). Barriga e Albarracín chamaram yaúeína e yajeinina aos alcalóides por eles isolados. Esta falta de determinações botânicas
exatas dos materiais utilizados
........ nos. exames de laboratório resultou
num obstáculo muito sério para a identificação dos componentes químicos, sobretudo porque estavam se acumulando informações, segundo
as quais os indígenas, para preparar suas bebidas alucinógenas, misturavam, às vezes, várias plantas das quais nem todas haviam sido claramente identificadas. Tal fato colocou o problema da grande variedade
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de maneiras de preparar a bebida, detalhe sobre o qual os dados disponíveis não eram sempre muito completos. Segundo a literatura existente, enquanto em algumas regiões da Colômbia (Putumayo, Caquetá) os índios preparavam durante várias horas uma infusão antes de
consumi-la, em outras regiões (UaÚpés) costumava-se fazer uma maceração em água fria. Em algumas ocasiões eram acrescentadas folhas
ou outras partes de plantas muito difersmt_fs, prática que variava segundo a tribo em questão e segundo o efeito que se esperava da
bebida, à qual se acrescentavam, eventualmente, outras plantas, para
reforçar a ação alucinógena do preparado básico. O uso destes ingredientes adicionais continua sendo de grande importância nas pesquisas atuais, já que de sua exata identificação depende o resultado das
análises de laboratório. Algumas observações sobre este aspecto das
pesquisas podem ser encontradas em Schultes ( 1957; 1960).
Em 1928, Elger (q.v.) constatou que o alcalóide descrito por
Fischer ( 1923) era idêntico à harmina, isolada anos antes de um
arbusto do Oriente Próximo, o Peganum Harmala, cujas propriedades alucinógenas eram conhecidas desde a antiguidade ( Gunn, 193 7).
Os termos telepatina, yajeína ou banisterina, até então empregados
pelos pesquisadores, resultaram, pois, em simples sinônimos de harmina. Posteriormente, quando se conseguiu identificações botânicas
mais precisas, foi possível determinar a presença de harmina em B.
Caapi (Chen e Chen, 1939) e em B. Inebrians (O'Connell e Lynn,
19 53). Além disso, Hochstein e Paradies ( 1957) encontraram outros
derivados dos beta-carbonilos em talos de 'B. Caapi, a saber: harmalina e d-tetraidroarmina (Bristol, 1966, pp. 115-16; Naranjo, 1967,
p. 394; Schultes, 1969, p. 250). E a B. Rusbyana revelou conteúdo
apreciável de N, N-dimetil-triptamina (Agurell, Holmstedt e Lindgren, 1968).
Os efeitos psicotrópicos desses componentes da B. Caapi e de
outras espécies malpigiáceas foram descritos por vários autores, que
se referem em seus estudos tanto a pacientes esquizofrênicos como
a grupos de indivíduos normais, a observações feitas entre os indígenas
e ainda a experiências pessoais. (Ver, entre outros, Harner, 1968;
Naranjo, 1965, 1967; ·p ennes e Hoch, 1957; Turner, 1963). Em
termos gerais, estes efeitos são descritos na literatura especializada da
seguinte forma: a ingestão de uma infusão ou maceração à base de
Banisteriopsis causa inicialmente vertigem, náusea e vômitos, seguidos
de estados de euforia mais ou menos marcados ou ainda de excitação
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agressiva. Subitamente apresentam-se alucinações visuais em co1 es
brilhantes que podem ser de uma beleza sublime, mas que também
podem conter aspectos de terror e angústia. Em tais visões aparecem
às vezes animais - freqüentemente felinos e répteis - ou a pessoa
sente-se voando pelos ares, visitando lugares longínquos, ou ainda se
comunica com divindades, demônios ou antepassados da tribo.
As circunstâncias nas quais a bebida alucinógena é consumida
entre os grupos indígenas do noroeste amazônico variam consideravelmente, segundo afirmam os diversos autores. Em certas ocasiões,
trata-se de cerimônias coletivas de caráter mágico-religioso, ou, por
exemplo, dos ritos de iniciação dos jovens, ritos funerários, ou r~tos
do yuruparí. Outras vezes é um só indivíduo, geralmente um xamã ou
curandeiro, que consome a bebida, seja para fazer o diagnóstico de
uma enfermidade e adivinhar su.a cura, seja para estabelecer a identidade de um suposto inimigo. Nem as mulheres nem os jovens que
ainda não atingiram a puberdade participam do consumo da bebida.
Entretanto, ambos podem. estar presentes quando os homens atomam.
Para observações efetuadas entre os índios colombianos, dispomos das seguintes fontes: Rocha ( 1905) sobre os Ingano de Mocoa,
Caquetá; Koch-Grünberg ( 1909) sobre os Tukano do Uaupés; Brüzzi
(1962), também sobre estes Tukano; Goldman (1963) sobre os Cubeo
do Uaupés; Bristol ( 1966) sobre o Sibundoy do alto Putumayo; Der
Marderosian, Pinkley e Dobbins ( 1968) sobre os Kofán do Putumayo~
Mallol de Recasens ( 1963 ) sobre os Sio na; Schultes ( 1060) sobre os
índios do Caquetá e os do Uaupés ; R eichel-Dolmatoff ( 1960,
1968) sobre os índios do Chocó e os Tukano do Uaupés. Uma breve
nota de Stradelli ( 1890) refere-se ao uso do yajé entre os Pira-Tapuya
(Tukano) de Taracá, baixo rio Uaupés. Para a mesma região limítrofe com o Brasil, temos também a clássica descrição de Spruce ( 1908 ) ,
baseada em suas observações entre os Tukano do baixo Uaupés, e
alguns dados de Biocca ( 1965) sobre os Tukano da mesma região.
A seguir, citaremos com inais pormenores alguns desses autores,
a fim de dar uma idéia mais exata do alcance de suas observações.
Rocha não tomou ele mesmo o yajé, e apenas relata as informações
dadas pelos índios e mestiços da região de Mocoa. Segundo esse autor,
as alucinações dos primeiros 30 a 45 minutos são extremamente agradáveis: a pessoa vê belas paisagens, frutas apetitosas, danças lascivas de mulheres seminuas, tudo acompanhado de música. Outros se
acreditam poderosos chefes ou têm visões de anjos e virgens ceJes-
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t1a1s. Imaginam-se consumindo bebidas e comidas e que, convertidos
em jaguares, perseguem antas e veados que correm pelos bosques.
Vem depois uma curta fase de sonolência e em seguida aparecem visões aterradoras: serpentes e personificações de!Iloníacas atacam a
pessoa, maltratam-na e humilham-na. Apesar da linguagem romântica do autor, seu relato não é sem interesse, e no apêndice o transcrevemos por extenso. (Rocha, 1905, pp.. .~3-46).
Spruce assistiu, em 1852, a uma cerimônia de yajé entre os· Tukano de Urubu-coará, perto de lpanoré, no rio Uaupés. Descreve
assim os efeitos: "ln two minutes or less after drinking it, its effects
begin to be apparent. The Indian turns deadly pale, trembles in every
Jimb, and horror is in bis aspect. Suddenly contrary symptoms succeed:
he bursts into prespiration, and seems possessed with reckless f ury,
seizes whatever arms are at hand ... ln about ten minutes the excitement has passed off, and the lndian grows calm, but appears exhausted". ª Spruce bebeu uma pequena porção, e sua única reação foi
de náusea. Continua dizendo: "White men who have partaken of caapi
in the proper way concur in the account of their sensations under its
influence. They feel altemations of cold and heat, fear and boldness.
The sight is disturbed, and visions pass rapidly before the eyes, where
in everything gorgeous and magnificent they have ever heard or read
of seems combined; and presently the scene changes to things uncouth
and horrible. These are general symptoms and intelligent traders on the
Upper Rio Negro, Uaupés and Orinoco have all told me the sarne
tale, merely with slight personal variation;, (Spruce, 1908, II, pp.
419-421). b .Koch-Grünberg, que meio século depois assistiu a
ª "Dois minutos ou menos depois de ingeri-lo,
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efeitos começam a aparecer. O índio torna-se mortalmente pálido, membros trêmulos, o horror estampado em sua face. Repentinamente, sucedem sintomas contrários: ele começa
a suar e parece possuído de fúria descontrolada, apodera-se de qualquer arma
que esteja ao seu alcance ... Em cerca de 10 minutos a excitação passa e o
índio acalma-se, mas parece exausto."
"Homens brancos que tomaram caapi da maneira correta, estão de acordo
quanto às sensações sentidas sob sua influência. Eles sentiram alternações de
frio e calor, medo e audácia. A vista é perturbada e as visões passam rapidamente ante os olhos, sendo em tudo mais deslumbrantes e magníficas que
tudo que tenham ouvido ou lido; então, a cena muda para coisas desconhecidas
e horríveis. Esses são os sintomas gerais, e ·os negociantes inteligentes do alto
rio Negro, Uaupés e Orinoco, contaram-me todos a mesma estória, apenas
com ligeiras variações pessoais."
b
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várias cerimônias entre os Tukano do rio Tiquié, diz o seguinte: "Segundo me contaram os índios, tudo é visto maior e mais belo do que
é na realidade. A casa aparece imensa e esplêndida. Vê-se uma multidão de gente, sobretudo muitas mulheres. O erótico parece desempenhar papel dominante nesta intoxicação. Nos postes das casas enroscam-se grandes cobras multicores, subindo e descendo. Tod~s as
cores são intensas e variadas". (Koch-Grünberg, I, p. 299). Certa
vez, Koch-Grünberg tomou duas pequenas cuias da bebida e descreve
sua reação da seguinte forma: "Com efeito, depois de algum tempo,
e sobretudo ao sair para a escuridão, apareceu frente aos meus olhos
uma estranha luz~ trêmula e muito intensa, e, ao escrever, algo como
la~aredas vermelhas passava rapidamente por sobre o papel". (KochGrünberg, 1, p. 318). Embora esse autor traga excelentes descrições
das reuniões cerimoniais, não entra em mais detalhes acerca das
alucinações e suas funções. Anota que o yajé é consumido por ocasião
das reuniões celebradas entre duas fratrias ou também durante o ritual da iniciação, e considera possível que o uso do alucinógeno esteja relacionado com um ritual de guerreiros, os quais, sob seu efeito,
esperam adquirir valor.
Goldman descreve o uso do yajé entre os Cubeo do rio Cadúyari, onde a planta é designada pelo nome de mihi. Sobre os efeitos diz:
"This sequence of mihi transports a man from vague and mild visions
of whiteness to intense hallucinatory experiences, bursts of violence,
and finally loss of consciousness ... At the beginning, the Indians say,
the vision becomes blurred, things begin to look white, and one begins
to lose the faculty of speech. The white vision tums to red. One
indian desbribed it as a room spinning with red feathers. This passes
and one begins to see people in the bright coloring of the jaguar.
When the final strong forros of mihi are taken the hallucinations begin
to assume a disturbing and fearful form. One becomes aware of
violent people milling about, shouting, weeping, threatening to kill.
One is seized with fear that he no longer has a home. The houseposts
and trees come alive and take the form of people. There is a strong
sensation that an animal is biting one's buttocks, a feeling of the feet
being tied. The earth spins and the ground rises to head. There are
moments of euphoria as well, when one hears music, the sound
people singing, and the sound of flowing water. The Cubeo do not
take mihi for the pleausure of its hallucinations but for the intensity

-
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of the total experience, for the wide range of sensation. I spoke to
no one who pretended to enjoy it" (Golclman, 1963, pp. 210-211).c
O Pe. Brüzzi participou de duas cerimônias de yajé entre os
Tukano de Caruru-Cachoeira e bebeu uma pequena dose, mas não
teve alucinações. Contudo, alguns dos índios participantes afirmaram
haver visto "globos ou chamas luminosas". Esta experiência negativa fez Brüzzi pensar que: '' ... os efeitos..,assinalados nos indígenas
devem ser explicados pela fácil excitabiJidade de sua fantasia".
(Brüzzi, 1962, pp. 230-231).
Schultes tomou yajé em várias ocasiões e diz: ''The narcosis
amongst these people, ·with whom I have taken caapi many times, is
pleasant, characterized, amongst other strange effects, by colored visual hallucinations. ln excessive doses, it is said to br.ing on frighteningly nightmarish visions and a feeling of extremely reckless abandon, but consciousness is not lost nor is use of the limbs unduly
affected' ( Schultes, 1960, p. 170).d Mais adiante, referindo-se à decacção de B. lnebrians usad~1 no alto Caquetá e Putumayo, diz.
" ... the drink had a very strong psychotropic effect. lts intoxication
had an initial stage of giddiness and nervousness, followed by profuse sweating and nausea. Then began a period of lassitude, during
which a play of colors, ·a t first mainly a hazy blue, increased in intensity. Thus eventua11y gave way to a deep sleep, interrupetd by dreams
and accompanied by feverishness. No uncomfortable after-effects save
"Esta seqüência de mihí transporta o homem de visões vagas e tênues a
intensas experiências alucinatórias, explosões de violência e, finalmente, perda
de consciência. . . No início, diz o índio, a visão torna-se indistinta, as coisas
começam a se apresentar brancas e a pessoa começa a perder a faculdade
de fa)ar. As visões brancas tornan1-se vermelhas. Um índio descreveu-as como
u1n quarto girando, com penas vermelhas. Passado isso, começa-se a ver pessoas no colorido brilhante do jaguar. Quando são tomadas as últimas doses
fortes do mihí, as alucinações começam a assumir uma forma estonteante e
assustadora. A pessoa torna-se consciente da · existência de gente violenta se
movendo, gritando, lastimando, convidando para matar. É-se assaltado pelo
medo de não ter mais lar. Os postes da casa e á rvores ganham vida, e tomam
forma humana. Há uma forte sensação de un1 animal mordendo as nádegas
da pessoa, um sentimento de que os pés estão sendo amarrados. A terra gira
e o chão sobe até a cabeça. Há também momentos de euforia quando a
pessoa ouve música, pessoas cantando, e o som de água corrente. Os Cubeo
não tomam mihí pelo prazer das suas alucinações, mas pela intensidade da
experiência total, pela vasta gama de sensações. Não conversei com ninguém
que fingisse ter gostado disso. "
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a severe diarrhoea were felt on the next day" ( Schultes, 1960, pp.
175-176).e Referindo-se à maceração a frio, usada no Uaupés, que
geralmente é preparada apenas com a B. Caapi, diz: "As far as I
was able to judge from six or seven experiences with caapi, the effects
differ little from those from the boiled concoction used in the
Putumayo. The intoxication is longer in setting in, and much more
of the drink must be taken, but the symptoms of the intoxication
and their intensity seem to me to be very similar" ( Schultes, 1960,
pp. 176-177) .f
De especial interesse é o trabalho de Mallol de Recasens
( 1963). Essa pesquisadora obteve de um índio Siona vários desenhos em cores representando suas alucinações de yajé, juntamente
com os comentários pessoais do informante e as interpretações dadas
pelo xamã, ao qual o informante havia comunicado o conteúdo de
suas visões. Em sua análise dos desenhos, Mallol de Recasens observa que a planta de yajé ocupa uma posição central e simboliza um
conceito de fecundidade feminina-_ Muitos outros elementos simbólicos são interpretados como representações sexuais; outros, porém,
são interpretados como expressões de profundos conflitos com respeito à imagem materna, à autoridade do xamã e à influência das
missões católicas. Ainda que a autora considere seu trabalho ~penas
como uma contribuição metodológica, na verdade trata-se de um
"A narcose entre esse povo com o qual eu tomei caapi várias vezes é agradável, caracterizada por alucinações visuais coloridas, entre outros estranhos
efeitos. En1 doses excessivas, diz-se que causa visões de pesadelo assustadoras
. e um sentimento de abandono extremamente sem descanso, mas a consciência
não é perdida nem o uso das pernas excessivamente afetado."
d

e" ... a

bebida tinha um efeito psicotrópico bastante forte. A intoxicação tinha
um estágio inicial de vertigem e nervosismo, seguida de sudação abundante e
náusea. Então começou um período de lassidão, durante o qual um jogo de
cores, de início principalmente o azul nebuloso, cresceu em intensidade. Depois, sobreveio um sono profundo, interrompido por sonhos e acompanhado
por um estado febril. Não foram sentidos efeitos posterires desagradáveis,
salvo uma forte diarréia no dia seguinte."
Até onde eu possa emitir um julgamento, a partir de 6 ou 7 experiências com
caapi, os efeitos diferem pouco daqueles obtidos com uma decocção fervida
usada em Putumayo. A intoxicação demora mais a se iniciar, e é preciso tomar
uma quantidade maior da bebida, mas os sintomas e a sua intensidade pareceram-se muito similares.
f
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importante ensaio para colocar a experiência alucinadora dentro de
um marco cultural mais amplo.
Essas citações bastam para oferecer uma idéia das descrições
dadas na literatura especializada. Para resumir este capítulo introdutório, resta explicar sumariamente, com base nos autores citados, o
ambiente físico e social no qual o yajé é consumido entre os indígenas do U aupés. As circunstâncias ~~~ geralment_e as seguintes:
vários pedaços de cipó fresco da grossura de um dedo são macerados
em um recipiente de madeira, acrescentando-se em seguida água fria.
O líquido é passado por um coador para limpá-lo das fibras e dos
pedacinhos de casca, sendo recolhido em uma vasilha de cerâmica
decorada, utilizada unicamente para este fim. Ao anoitecer, os homens, adornados de plumas e com o corpo pintado, reunem-se no
interior da casa comunal (maloca), onde, sentados em pequenos
bancos, recitam, falam e cantam. Ocasionalmente, gupos de homens
se levantam para dançar ao som de flautas de Pã, chocalhos de sementes secas e ao compasso de grandes tubos de madeira que são
batidos contra o solo. Um ou dois homens repartem a bebida, oferecendo-a em pequenas cabaças aos assistentes, que bebem o líquido
com trejeitos de repulsa. Os homens que distribuem a bebida aproximam-se com gestos ritualizados, às vezes caminhando aos saltos
e exclamando rapidamente: ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma (toma!). Continuam as danças e cantos, e nos intervalos são distribuídos novas
doses, às vezes até 6 ou 8.
Até aqui resumimos os dados observados pelos diferentes autores. Agora, porém, nos perguntamos: Que significa este costume?
Que sentido tem a experiência alucinógena para o indígena? Qual
é seu significado na organização social? Con10 se relaciona com suas
tradições míticas, sua religião, seu sirnpolismo, com todos os seus
processos mentais e psicológicos? Em uma palavra, qual é a dimensão cultural do uso deste alucinógeno?
Na continuação deste trabalho trataremos de responder, em
parte apenas, a algumas destas perguntas.
O contexto mitológico

No curso de minhas pesquisas recolhi uma série de mito,s, nos
quais aparecem muitas referências ao yajé. Segundo os Tukano de
Uaupés, a planta do yajé foi criada na époc·a mítica, como um dos
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elementos constitutivos mais importantes da sua cultura. Resumiremos aqui brevemente o Mito da Criação da Humanidade.
A divindade solar é um princípio masculino fertilizador, de caráter fálico. Em certo momento, este falo, simbolizado pelos raios
do sol e pela vara cerimonial dos xamãs, foi ·-colocado verticalmente
sobre um determinado ponto topográfico localizado na linha equatorial. No dia do solstício da primavera, ao meio-dia, os raios do sol
não faziam sombra alguma sobre as faces verticais de certas rochas
que jaziam na margem dos rios, e esse sinal portentoso marcou assin1
os pontos centrais e sagrados onde o sol fertilizou a terra. Esses lugares são, por exemplo, as rochas da corrente de Ipanoré (baixo
Uaupés) e a pedra de Nyí, perto da corrente Meyú (baixo Piraparaná). Os petróglifos que se vêem nestas rochas comemoram o fato.
Por esta vara (raio) fálica desceram gotas de sêmen e se formou a
humanidade. Os primeiros homens subiram, então, os rios, embarcados em uma grande anaconda, que lhes servia de ccmoa e que
combinava em si um simbolismo tanto uterino quanto fálico 2 • A
grande viagem da Canoa-Anaconda representa a dispersão da humanidade que se estabeleceu ao longo dos rios, onde há grandes correntezas. Tais correntezas têm um caráter uterino, de gestação, de onde
. brotaram sucessivamente novos grupos sociais, ao chegar a canoa.
No curso da longa viagem, a divindade que guiava a canoa ia criando
uma série de elementos e instituições culturais e estabeleceu seu código moral e social. Até aqui, o esquema básico.
Pois bem: segundo um mito dos Desana, em uma destas estações chamada dia víi / casa da água, Ipanoré abaixo, apareceu uma
mulher chamada ghapí mahsó, a Mulher-Yajé. Enquanto os homens
estavam no interior da casa, bebendo chicha, fora a mulher deu à
luz, e a criatura nascida era o cipó de yajé. A mulher levou a criança
para o interior da casa, o que causou grande consternação entre os
homens. A criança tinha forma humana, mas diz o mito: " ... a criança tinha forma de luz, era humana, porém era luz, era yajé". Ao ver
a criança, os homens ficaram como que intoxicados, porque " ... a
mulher os afogou com visqes". A mul4er perguntou: "Quem. é o pai
desta criança?" Uni homem que estava · sentado a um canto e de cuja
boca gotejava saliva, arrancou o braço direito da criança e disse: "Sou
eu". Os Cilutros fizeram o mesmo; agarraram a criança, despedaçaram2

Para maiores detalhes da interpretação, ver Reichel-Dolmatoff, 1968.
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na e dispersaram seus membros. "Agarraram o cordão urbilical ... "
diz o mito, e assim: " ... nossos progenitores obtiveram o yajé".
O simbolismo que encobre esse relato mítico é muito complexo.
O conceito-chave é aqui o que se expressa pelo termo "afogar", e
para aclará-lo devemos nos referir a outro ciclo mítico, isto é, àquele
relacionado com o ritual do yuruparí. Com esta última palavra, tomada à língua geral, se designa em boa pa.i;t~ do vale amazônico um rito
no qual várias trombetas de casca de árvore ocupam um papel central.
Essas trombetas têm um caráter sagrado, e as mulheres não devem
nem vê-las nem ouvi-las, por se tratar de um rito realizado apenas por
um grupo de homens iniciados. Em outro trabalho (Reichel-Dolmatoff, 1968, 127 ss), demos· uma descrição detalhada desse mito.
Aqui resumiremos apenas o essencial.
Entre os Tukano do Uaupés, o yuruparí é a representação comemorativa do incesto que o Pai sol cometeu com sua própria filha, no
tempo da Criação, e a cerimônia na qual são tocadas essas flautas
tem por objetivo principal a promulgação das estritas leis exogâmicas
que são características dos Tukano. Na maioria dos dialetos Tukano,
o yuruparí é designado como miriá-porá, termo derivado de miríri /
afogar-se, submergir-se, e porá / filhos, descendentes. Segundo explicaram nossos informantes ·indígenas, alude a um conceito de procriação, coito, ato, que, entre ·o s Tukano, freqüentemiente se compara com
um estado de afogamento, embriaguez ou alucinação. Durante o ato
sexual o homem "se afoga" e "vê visões'.'. Por certo, se uma pessoa
sonha que está se afogando é prognóstico de embriaguez. O termo
miríri tem também o significado de saturar-se, confundir-se com algo~
gratificar-se, desdobrar-se. O nome miriá-porá alude, pois, ao ato
sexual, sobretudo num sentido incestuoso, tal como aparece no mito
que relata o pecado insólito da divindade solar. Quando a MulherYajé "afoga" os homens, o mito diz textualmente: " . . . gahpí noméri miria-vaia/yajé-figuras-afogou-os. A palavra noméri significa "figuras, imagens" e um dos informantes que havia estado em uma missão
católica empregou esse termo para descrever o reflexo resplandecente
de fogos de artifício sobre um céu noturno. Por outro lado, a palavra
noméri descreve também a atuação de uma mulher ( nomé) ao pintar
a cara com pontinhos vermelhos. Diz o informante: "Ao tomar yajé,
vêem-se coisas vermelhas que andam e saltam. O yajé é feminino e
produz imagens". Podemos agora interpretar melhor o sentido do mito
da criação do yajé. A intoxicação com este alucinógeno compara-se,
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primeiro, a uni ato sexual que, além de tudo, tem conotação incestuosa.3
Segundo outra versão do mito da criação, a origem do yajé teve
lugar na correnteza do Mihí, no lugar onde a Mulher-Yajé concebeu a
criança, ao ter sido fertilizada através do olho. No simbolismo dos
Tukano encontramos freqüentemente esta equivalência de olho e vagina e, neste caso, o ato de fertilização é designado como inyásaase,.
termo que deriva de inyase/ ver, e saase/ depositar, no sentido de impregnar. Quando se iniciaram as dores do parto, os homens ficaram
todos "aturdidos" ( vihsipeo), palavra que significa também extraviar-se, equivocar-se, e é empregada para descrever um estado psíquico no
qual o comportamento da pessoa é abertamente contraditório. O
mesmo termo é usado para descrever uma atuação aberrante que se
opõe às normas ~eligiosas; é neste sentido que os homens estavam
desorientados. Esse estado dos homens se intensificou ao nascer o
Menino-Yajé e quando sua mãe entrou com ele pela porta. Dali ela
se dirigiu ao centro da casa onde estava o fogo e onde também havia
sido colocada uma caixa de espartos que continha os adornos de baile
que o criador havia dado aos homens. Foi um momento de inquietação e grande agitação. Diz o mito: "beeteonyati paro" / "Oh! Era
insuportável!"
Devemos interromper aqui este relato Tukano para nos referir
a alguns elementos simbólicos que figuram nesta cena. Em primeiro
lugar, entre os Tukano, as grandes casas comunais (malocas) têm um
simbolismo uterino e são designadas diretamente como o "útero do
sib". A porta da casa simboliza a vagina e o centro é o lugar mais sagrado, onde são depositados, em certas ocasiões, os objetos cerimoniais. Em segundo lugar, o fogo é outro símbolo uterino, já que é o
lugar onde se opera uma transformação, onde se produz um componente importantíssimo da existência: o alimento. A caixa na qual os
adornos são guardados também simboliza um elemento feminino, já
que seu conteúdo é interpretado em termos seminais, fertilizadores, que
são os "adornos" dos homens. A cena na qual a Mulher-Yajé entra
pela porta e penetra na casa em meio ao aturdimento dos homens
equivale, pois, a um ato sexual.
s O mito da origem do yajé exemplifica um ciclo de mitos de grande dispersão,
nos quais trata-se de um sacrifício sangrento do qual participa um grupo de
homens e do qual é derivado, em seguida, um benefício para a humanidade.
Compare-se, por exemplo, com o mito de Dionísio.
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Um dos homens presentes, entretanto, não perdeu o juízo e,
quando os demais se arrojaram sobre o menino para despedaçá-lo, ele
"colheu o primeiro ramo de yajé". Os demais, segundo sua posição
social, apoderam-se, cada um, de ''seu yajé".
Há agora uma mudança de cena no mito. Na casa, junto com
os homens, havia também muitos animais, e alguns deles, sobretudo
certos micos e a anta, haviam ficado- profundamente afetados pela
intoxicação do yajé, isto é, pelo ato sexual. Em uma cena tumultuosa,
entre exclamações e risadas, os animais começaram então a devorar
seus próprios .rabos. Pois bem, tanto a cauda . .dos micos como os micos
em si, simbolizam o pênis e a sexualidade masculina incontrolada e
~nc.estuosa; com efeito, tia linguagem obscena dos homens Tukano são
utilizados com freqüência termos alusivos. Segundo comentam os informantes, "comer-se a cauda" signific~ aqui o coito, e acrescentam
que os animais que comeram seus rabos estavain coabitando sob influência do yajé. Ao mesmo tempo, os· homens se armaram de uma
vara cerimonial, a mesma vara fálica pela qual a humanidade havia
descido à terra, e com ela afugentaram da casa a influência do yajé.
Diz um dos comentários: "Com essa vara o rechaçaram. O yajé devia
produzir apenas sensações agradáveis, porém em alguns produziu o
contrário, por isso o rechaçaram. Rechaçaram-no com um pênis".
O mito continua dizendo: "Acabaram-se as visões. Haviam encontrado sua .~epid~. Toe;!ª . ~ . g~ºje adquiriu a~sim suas tradições,
seus ritos e cantos". O narrador explica que a fratria Tukano colheu
a segunda rama de yajé e que: " ... todo mihsi kehea vaaro meha /
dali já continuou a linha, dando a entender que se comparava a linha
de descendência a um grande cipó.
Em outro mito, também narrado . pelos Tukano, o Menino-Yajé
sobreviveu e tornou-se um ancião que guardava zelosamente o segredo da ação alucinógena. O mito diz: "Desse velho fomaram o sêmen, pois foi o possuidor do yajé. O desejo de possuir esse pênis
levou à criação do sêmen. O velho era o dono do yajé, quer dizer, o
dono do ato sexual. Eles são os filhos e ele o pai".
Visto dentro do contexto da mitologia Tukano, o yajé
. tem, pois,
um marcado caráter sexual. Alucinação e coito se equiparam, não,
porém, num sentido de satisfação ou procriação, mas como uma
experiência angustiante, por se relacionar ao problema do incesto.
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O contexto ritual

Observamos nos mitos que o cipó de yajé identifica-se com um
ser humano, e que durante o desmembramento do Menino-Yajé, cada
homem fica com uma parte do corpo da criança. Este paralelo é de
importância para os Tukano, porque forma a base para o critério segundo o qual são escolhidas certas partes do cipó de yaié para a preparação da bebida; e também porque desta maneira cada fratria
(ou seja, Tukano, Desana, Pira-Tapuya, Uanano, Barasana, etc.) tem
seu atributo específico de yajé, escolhido por seu antepassado durante
o sacrifício do menino. Com efeito, cada fratria exogâmica dos Tukano consome seu próprio yajé, determinado por detalhes externos do
cipó e também pelas características de seu respectivo efeito alucinó.geno. Os Desana, por exemplo, mencionam pelo menos quatro classes
de yajé que tradicionalmente lhes correspondem, a saber : o "yajé de
nós" (korepida), "yajé de guamo" (merepida), "yajé de tooka" e "yajé
de dhutú-puu-sereda". 4 Os Pira-Tapuya (Gente-Peixe), outra fratria
dos Tukano, dizem usar uma categoria chamada gahpí da vaí / " yajé rama - peixe". Os Barasana do Pira-paraná, dizem usar as seguintes
classes de yajé, enumerando algumas de suas características: a) "yajé
de jaguar vermelho", para se acostumar aos efeitos gerais do alucinógeno e para ter visões referentes à coca e ao tabaco, em cores amarelas; b) "yajé de guamo", para ter alucinações referentes a cantos
cerimoniais; c) "ya jé de cabeça", para ver nas alucinações as diversas cores dos jaguares; d) "yajé de· sangue", para ter visões de cor
vermelha. Mencionam ainda um "yajé dos animais da selva" que
produz alucinações predominantemente vermelhas e azuis, e um "yajé
de cobra" que, segundo se diz, já não é conseguido na região. Outra
classe, denominada "yajé de peixe'', se diz ser privativa dos xamãs da
fratria Tukano, que o tomam para estabelecer contato com o Dono
dos Animais; diz-se ainda que produz alucinações referentes ao poder
fertilizador do raio do sol e ao domínio masculino sobre as mulheres. Uma espécie de yajé denominada "de carne" é tida como própria
da fratria Karapana. Cada fratria dos Tukano tem, assim, suas próprias alucinações. Não são, entretanto, exclusivas; um indivíduo de
~

Tooka ou too é uma pequena planta não identificad a que desempenha um
papel muito importante no simbolismo seminal dos Tukano. Duhtú é un1a
espécie de Xanthosoma; puu I folha; o sufixo da expressa a idéia de fieira,
cipó. fio.
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uma fratria pode ver em suas alucinações imagens que "pertencem"
a outra fratria. São visões parciais que se introduzem numa imagem
total e que são imediatamente reconhecidas como "alheias".
Em cada planta de yajé os indígenas distinguem ramos ou pedaços de diferentes cores, como por exemplo verdes, vermelhas ou brancas. Essas cores não se referem apenas ao aspecto externo do cipó,
mas, antes de tudo, à cor predominant~s alucinações causadas pelo
seu uso. Certa yajé, próprio dos Desana, faz ver "coroas de plumas
que brincam" ou cobras em forma de colares que se enroscam ao
redor dos esteios da casa. De outro tipo de yajé, diz-se que produz
alucinações de "cobras que brincam". Naturalmente, quando falamos
aqui de diferentes tipos de yajé, não estamos nos referindo a diferentes espécies botânicas, mas a uma classificação de caráter mágico
estabelecida pelos indígenas. Sem dúvida, no fundo desta classificação
é possível que exista a experiência tradicional de certas partes do cipó,
ou seja, as raízes, partes do tronco inferior ou ramos frescos conterem diferentes concentrações do componente alucinógeno, causando
então visões diferentes. Com efeito, saber combinar certos talos tirados de vários cipós é uma das principais preocupações no preparo da
bebida. A combinação não obedece a disposições casuais, mas antes
de tudo ao efeito que se quer obter, e esse efeito depende também da
ocasião na qual a bebida é consumida. Cada cerimônia, e mais ainda,
cada dança, necessita sua preparação específica. Trata-se, pois, de
controlar a intensidade e a qualidade das .alucinações.
Sabe-se que os efeitos do yajé podem ser agradáveis ou desagradáveis, causando estados de euforia ou de terror. Parece possível
que estes dois efeitos se sigam como fases cronológicas no curso de
uma mesma intoxicação, porém também é possível que certas pessoas
tenham de preferência experiências agradáveis e outras, desagradáveis. O ideal, segundo os índios, seria ter apenas visões belas, agradáveis, que possam ser gozadas pela pessoa de modo passivo e num
estado de descanso. Por outro lado, a náusea ou a intoxicação que
levam a um comportamento incontrolável ou a visões aterradoras são
consideradas perigosas . .Diz-se que algumas pessoas se tornam agressivas e começam a brigar com seus companheiros; outras arrancam
seus próprios adornos e ainda se despojam de seu tapa-sexo; urinam
ou defecam em público e conduzem-se "como animais". Naturalmente, o efeito depende de um grande número de fatores dificilmente
controláveis, como as propriedades da planta, o modo de preparo, o
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ambiente social e psicológico da reun1ao, e a personalidade do consumidor. O efeito é, pois, em grande parte, imprevisível, e ao tomar o
yajé a pessoa sempre corre o risco de ter visões extremamente angustiantes. Tal fato preocupa muito os índios, que, além da combinação
dos componentes utilizados, tratam de influir magicamente sobre os
-efeitos do yajé, a fim de eliminar seus aspectos angustiantes. Existe
assim uma larga série de salmos e cantos que devem ser pronunciados durante o preparo da bebida. Ao recitar um salmo sobre os talos
de yajé, emprega-se geralmente uma forma de exorcismo usado tam- ·
bém na cura de certas enfermidades e que se resume essencialmente
na exclamação: ahpiko suu tooka ai tuúnyeanugukama, querendo dizer
que o componente nocivo é "untado de leite de tooka e é desterrado". Os informantes afirmam todos que tanto o leite (seja materno,
seja o suco esbranquiçado de certos vegetais) como a tooka, pequena
planta não identificada que tem um suco branco, possuem acentuado
caráter seminal. Trata-se, pois, de um ato sexual simbólico, de uma
inseminação de caráter curativo, depois da qual o perigo fica neutralizado (Reichel-Dolmatoff, 1968, pp. 133-142). Ao pronunciar essa
fórmula sobre os talos de yajé, elimina-se o dehkó-bogá, a "força do
líquido", isto é, neste caso, o componente nocivo da bebida que agora
é desterrado "para a desembocadura dos grandes rios".
Teoricamente, o preparo do yajé é um processo muito complexo
e altamente formalizado, que supõe uma série de requisitos e restrições. Os talos devem ser cortados pelos homens em certa parte da
selva, a certa hora do dia, e segundo sua posição no cipó. Em seguida,
deve ser macerado numa canoa de madeira, utilizando-se um pilão
pesado, às vezes urna massa, e os golpes devem ser efetuados com
um determinado ritmo e intensidade de som. Diga-se de passagem
que de nenhum modo se pode excluir a possibilidade de que os Tukano acrescentem ao preparo à base de B. Caapi alguns ingredientes
que, eventualmente, aumentem os efeitos alucinógenos. Numa descrição do ritual, obtida através dos Desana, diz-se que tanto esta fratria como a dos Pira-Tapuyo, acrescentam às vezes uma planta chamada bayapia, e que esta "nos faz ter náuseas" (irá ya baypia arika
iritá soyaró ahpaka). Infelizmente carecemos de detalhes sobre este
aspecto tão interessante.
A maceração dos talos é efetuada sempre fora da casa e, já aí,
é acrescentada a água fria e recolhido o líquido em um recipiente
especial.
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Esta vasilha é um objeto ritual de importância e consiste de um
recipiente de cerâmica de uns 25 cm. de altura, de corpo globular,
provido de uma base cilíndrica alta e de duas pequenas asas na
borda do orifício. Essas alças são perfuradas, e, passando por elas
uma corda, a vasilha pode ser transportada ou pendurada. A panela
de yapé (gahpí soró) deve ser manufaturada por uma mulher anciã
que, para alisar e polir as superfícies internas e externas, deve utilizar
uma pedra especial muito dura, lisa e d~...cor amarela. Essa pedra é
interpretada pelos Tukano como "um falo que vai modelando" a
vasilha, que é um receptáculo uterino. Com efeito, a vasilha de · yajé
representa para os indígenas um útero, o ventre da mãe, e é ainda
um modelo cósmico de transformação e gestação. Exteriormente, a
vasilha leva, sobre um fundo escuro natural, uma série de pinturas policrômicas em branco, amarelo e vermelho; as duas primeiras cores
representam o princípio da fertilização e, a última, a fecundidade. Sobre
a base cilíndrica, às vezes pinta-se uma vagina e o clitóris, representando assim a "porta". Quando a vasilha de yajé não está em uso, é
guardada suspensa por uma vara fora da casa, sob o teto saliente;
porém, quando se prepara o yajé, a vasilha é limpa do pó e, eventualmente, a pintura é retocada. Antes de ser usada, a vasilha deve ser
purificada com fumo de tabaco; da mesma forma, é purificada a
vareta com a qual se mexerá a bebida antes de consumi-la. Quando
está cheia com o líquido, um homem transporta-a para o interior da
casa e coloca-a num lugar escuro. Naturalmente, esta seria a conduta
ideal pr9mulgada nos mitos e narrações que explicam as normas rituais, mas na realidade, às vezes, a preparação é efetuada com um
mínimo de manifestações rituais.
Tratando-se de consumo coletivo da bebida alucinógena, o procedimento é, em linhas gerais, o seguinte (baseando-nos em nossas
próprias observações) : os homens adornados e pintados sentam-se
em seus banquinhos, de costas para a porta de entrada. Ao cair da
noite acende-se uma grande tocha de breu, colocada aproximadamente
no centro da casa e que desprende uma luz intensamente vermelha.
Entre os habitantes da casa e da fratria exogâmica que foi convidada
para o evento, desenvolve-se agora um longo diálogo cerimonial. Recita-se o Mito da Criação e a genealogia das fratrias. Con1 a vara fálica que, por uma pequena câmara sonora, serve de chocalho, comemora-se a origem da humanidade e, em seguida, toca-se diversos
instrumentos musicais, tais como flautas de Pã e apitos. As danças
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que então se iniciam são acompanhadas de cantos, e os homens
marcam o compasso com grandes bastões tubulares cujas extremidades inferiores são golpeadas contra o solo. Além disso, levam chocalhos de sementes nos tornozelos e cotovelos. Um dos instrumentos
musicais consiste de uma carapaça de tartaruga que leva, no extremo
do plastrom, um corpo de cera; mantendo a carapaça sob o braço
esquerdo, fricciona-se a cera com a mão direita, produzindo um som
rápido, parecido com o coachar de um sapo.
Cada repartição de yajé é anunciada por um toque de trombeta,
instrumento manufaturado de cerâmica e decorado com pinturas policrômicas .. O chefe da casa, diante do qual está colocada no solo a
vasilha, remexe o líquido com uma vareta, produzindo um ruído seco
como de uma matraca e enche duas cabaças (gahpí k óa) com a bebida, dando-as aos homens e cantarolando em voz rápida: "ma-mama-ma-·ma-ma" (toma!). Caminhando frente à fileira de homens sentados, oferece uma taça a cada um, regressando cada vez ao seu lugar
para encher novamente as ~ 'cabacinhas" . Segundo o ritual, o repartidor
da bebida deve se aproximar "de baixo", o outro extremo da casa, e
"subir" até aos assistentes, caminhando com passos rápidos; subitamente, deve agachar-se e pisar duro comi um pé, posição ritual que é
designada como gubúru moári ("pé-fazer"). Outras vezes, ao agachar-se assim, só levanta o pé, posição designada como yurimeneri.
Outros gestos rituais são os seguintes: a pessoa bebe o líquido e faz
gestos de repuls·a, torce a boca e imediatamente cospe exageradamente,
dando a entender que· deve dominar-se muito para engolir a bebida.
Às vezes, o homem que reparte a bebida golpeia rapidamente os
braços dobrados contra o tronco, produzindo um som surdo acompanhado da exclamação: tsavé, demonstrando alegria e atividade.
Geralmente são repartidos de 6 a 8 copinhos da bebida, em intervalos de aproximadamente uma hora. Entre as repartições. cantase, dança-se e conversa-se. Diga-se que nestas danças de homens não
são observados movimentos pélvicos ou outros movimentos alusivos
a sexo. É importante anotar aqui que, com o aumento dos efeitos do
yajé, aumenta a precisãÓ dos passos dos dançarinos. O ritmo geral
e os movimentos individuais coordenam-se cada vez mais, e, com o
tempo, os dançarinos parecem formar um só corpo que se move num
ritmo sumamente controlado e preciso. Com freqüência um homem
toma uma vara ou massa e, assumindo uma posição ritualizada de
desafio, exclama: "Assim eu atravessaria a cabeça do meu inimigo!"

Este tema é elaborado, às vezes, e os demais homens levantam-se e gesticulam violentamente. Outra atitude ritualizada consiste em insultar
a vasilha de yajé. Os homens gritam: "Vou beber teu conteúdo, mas
vou te dar um pontapé! Quando estiveres vazia, vou urinar em ti!
Vou encher-te de excrementos!". Os homens dirigem-se à vasilha como
a um ser feminino que os desafia, que oferece um perigo que eles
estão dispostos a enfrentar.
As alucinações são designadas pelo termo genérico de gahpí gohóri / yajé-figuras.5 Segundo os informantes, a palavra gohóri deriva
de gohsisé / reflexo, auréola; gohóri é "algo que se vê", porém, acrescenta-se que não é tangível nem tampouco imaginário; é uma projeção. Os indígenas dizem que a ordem das alucinações é fixa e que
certas imagens são vistas só depois da terceira dose, da quarta dose~
e assim por diante. Também enfatizam que para obter alucinações
nítidas e agradáveis é necessário abstinência sexual e uma dieta muito
leve durante os dias precedentes; durante a cerimônia, é considerado
muito necessário suar e participar ativamente das danças.
Em toda a cerimônia há um elemento rítmico, cíclico; uma idéia
'
de atos ou encontros. Toca-se a trombeta, ingere-se a bebida, e em seguida dança-se. Logo vem um breve descanso e aparecem as alucinações. Até que novamente toca-se a trombeta e repete-se o processo.
Em cada encontro, para chamá-lo assim, a pessoa não sabe antecipadamente o que ocorrerá: alguns vêem cores e formas confusas; outros
vêem toda uma cena mitológica; outros vomitam e não vêem nada.
Há um aspecto de acaso, uma expectativa intensa que domina todos
os homens.
Em certas ocasiões, um velho ou um homem com atributos xamanísticos fala em voz alta e explica as alucinações como se todos estivessem vendo a mesma coisa. Diz por exemplo: "Este tremor que se
sente são os ventos da Via-láctea". Ou : " Aquela cor vermelha é o
Dono dos Animais".
Na obscuridade do outro extremo da casa estão sentadas as
mulheres. Sua função consiste em animar os homens, lançando de
vez em quando uma risada aguda ou exclamando palavras de desafio
e de desapreço para os "covardes" que continuam vomitando, ou que,

-·1

,-, Os motivos simétricos da fase inicial das alucinações são designados, às vezes,
como too-puri, de too / planta, puu / folha, r i / plural. Isto é, "raminhos, folhas".
Também se usa a expressão toondári/cachos.
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eventualmente, recusam a bebida. Freqüentemente os homens lançam,
então, gritos, exclamando: "nuri-mahsá!" (gente de coabitar); ou,
"koré-mahsá!" (gente - vagina). Essas exclamações, porém, não se
dirigem a uma mulher em particular, nem às mulheres presentes na
maloca, mas de modo impessoal às mulheres das fratrias com as quais
existe relação exogâmica.6
A restrita ritualização acima descrita naturalmente não é observada em todos os casos. Às vezes são uns poucos homens que se
reunem para tomar yajé, cantarolando e conversando em um lugar;
e, mesmo em cerim:ônias importantes suprime-se, por vezes, alguns
detalhes de gestos ou palavras rituais.

O contexto simbólico
A razão objetiva pela qual um indivíduo ou um grupo humano
consome habitualmente um alucinógeno é, naturalmente, de máximo
interesse para a antropologia. Trata-se de uma fuga à realidade? De
um ritual religioso? De uma experiência filosófica através da qual
se pretende lograr um estado de sublimação, de equilíbrio, de integração? Ou será que se sonda uma nova dimensão vivencial de outra
" realidade"; ou se busca uma experiência dionisíaca orgiástica? De
qualquer modo, a resposta à pergunta do porquê se consome um
alucinógeno nos levará a dimensões muito profundas e muito complexas dos mecanismos psico-culturais do grupo em questão, e descobrirá motivações íntimas e encobertas que só raras vezes se manifestam em outros aspectos da conduta social.
Segundo dizem os Tukano do Uaupés, o objetivo do consumo do
yajé é regressar ao útero, à f ons et origo de todas as coisas, onde a
pessoa "vê" agora as divindades tribais, a criação do Universo e da
Humanidade, o primeiro casal; a criação dos animais e o estabelecimento da ordem social, sobretudo com referência à lei da exogamia.
Durante o ritual, a pessoa entra pela "porta" da vagina pintada na
base da vasilha e, no interior do recipiente, une-se com o mundo
mítico da Criação. Naturalmente, o· desenho da vasilha é designado
como gorosíri/lugar de origem, útero, ou também, o que é muito
significativo, lugar de regresso, lugar da morte. Este retorno ao útero
é também uma aceleração do tempo e equivale à morte. Segundo as
Alguns informantes dizem que, em raras ocasiões, uma mulher idosa também pode tomar y ajé, porém não pudemos confirmar este dado.

6
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palavras dos índios, a pessoa "morre", mas logo revive em um estado
de sabedoria, porque ao despertar do transe o indivíduo vê confirmada
a verdade do seu sistema religioso, pois viu com seus próprios olhos
as personificações e cenas míticas.
Por outro lado, o retorno à matriz é um ato incestuoso, já que
a pessoa se identifica com: um falo que penetra no seio materno, onde
passa de um estado embrionário a um .estpdo de renascimento. Essa
transformação que se efetua durante as alucinações é considerada
como um processo extremamente perigoso, porque nem todos sabem
concebê-lo como uma purificação, na qual a pessoa deve despojar-se
de todo o corporal terrestre; alguns continuam mantendo vínculos
com o mundo profano e, ao penetrar agora no mundo sagrado, sofrem
as conseqüências aterradoras de um ato insólito.
Segundo os Tukano, depois de uma fase inicial de luminosidade
indefinida, de formas e cores em movimento, a cena se aclara e se
definem detalhes significativos. Vê-se a Via-láctea e o reflexo longínquo e fertilizador do sol; vê-se a primeira mulher surgir das águas
do rio e formar-se o primeiro par de ancestrais. Vê-se o dono sobrenatural dos animais da selva e das águas; os protótipos gigantescos
dos animais de presa; a origem das plantas, da vida em si. Também
aparecem os princípios do Mal; os jaguares e as cobras, os representantes das enfermidades e dos espíritos da selva, que assediam o caçador solitário. Ao mesmo tempo, ouvem-se suas vozes, percebe-se a
música da época mítica e vêem-se os ancestrais
dançando ao ama.
nhecer da Criação. Vê-se a origem dos adornos das danças, das coroas
de plumas, dos colares, braceletes e instrumentos musicais. Vê-se a
divisão em fratrias e as flautas de yuruparí promulgam a lei de exogamia. Atrás dessas visões abrem-se novas 'portas" e, por suas aberturas, vislumbram-se novas dimensões ainda mais profundas. Atravessa-se os níveis cósmicos, até que se percebe, cada vez mais forte,
a energia fertilizadora do sol em um ambiente de luz amarela. 7 Por
certo, enquanto as personagens e os animais da selva são distinguidos
claramente, as personificações femininas e os peixes só aparecem em
formas simbólicas.
Mas nem tudo é visto numa só alucinação, nem tampouco todas
as vezes.
7

Diz um informante: "O homem necessita da comunicação sobrenatural e por
isso buscou o yajé (igú duharagu irikoa amariarimi gahpí koapure).
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Às vezes, o indivíduo desperta de seu transe em um estado de
grande calma e profunda satisfação; outras vezes, apenas pode captar
visões parciais, imagens fugazes e inquietantes, difíceis de interpretar.
Outras vezes ainda, a pessoa fica oprimida pelo pesadelo das faces dos
jaguares ou pela ameaça das cobras que se aproximam, enquanto ele,
paralisado pelo terror, sente como seus frios corpos vão se enroscando ao redor de suas extremidades.
A experiência alucinatória é, para o indígena, essencialmente
uma experiência sexual. Sublimá-la e passar do erótico, sensual, a
uma união mística com a etapa mítica, a etapa intra-uterina, é o
objetivo final alcançado por alguns, mas . desejado por todos. Encontramos a expressão mais significativa clesse objetivo nas palavras
de um indígena educado por missionários, que disse : "Tomar yajé
é um coito espiritual; é a comunhão espiritual, como dizem os padres".
A interpretação dessas idealizações pertence ao campo da psicologia e da psiquiatria. Para o antropólogo, o .mais interessante é a
seguinte observação: os indígenas afirmam que tudo o que nós designaríamos com o termo arte, está inspirado e baseado na experiência alucinatória. Devemos elaborar esta idéia que, sem dúvida, é de
um interesse muito grande e coloca um problema surpreendente.
Os Tukano, pelo menos aqueles grupos que ainda vivem em
relativo isolamento, cobrem às vezes a parte da frente de suas casas
com grandes desenhos geométricos ou figurativos, executados com
tintas minerais sobre a parede feita de cascas de árvores. Quando
interrogados sobre o significado de tais pinturas, responderam simplesmente: "Vemos isso quando tomamos yajé; são gahpi gohóri/
. figuras d~ yajé. Pois bem, a mesma resposta recebemos ao perguntar
por outras manifestações artígticas, ·como o são os ornamentos usados
para adorno de utensílios. Tais objetos decorados são, principalmente,
os seguintes: cerâmica, tecidos de entrecasca, banquinhos, cabaças,
maracas, trombetas, bastões sonoros de dança.
Examinando detalhadamente esses objetos, nota-se ímediatamente
que certos motivos decorativos repetem-se de modo consistente. Encontramos, p. · ex., o mesmo motivo pintado na parede de uma casa,
repetidp ein uma lnaraca e também adornando uma tanga feita em
tecido de entrecasca: SãD elementos decorativos que coincidem, formam séries e combinam-se com outros, criando assim um estilo de
arte característico . dos Tukano. Ao observar nosso interesse em tais
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motivos decorativos, os indígenas explicam, da maneira mais natural,
que se trata de motivos que eles viram em suas alucinações de yajé. 8
Indo mais além, entretanto, obtivemos resultados ainda mais surpreendentes, que devemos descrever aqui em detalhe. É praticamente
uma rotina do etnólogo oferecer ao grupo que estuda alguns lápis ou
tintas, e convidá-los a desenhar qualquer coisa que lhes ocorra. Desse
modo, pode-se obter alguns desenhos riíâ~ ou menos bem realizados,
que mostram eventualmente uma casinha, uma tartaruga ou um peixe.
Muitas dessas mostras de "arte primitiva" foram publicadas, mas, no
fundo, não podem ser consideradas como representativas de uma expressão artística criadora e própria, porque não deixam de ser meras
réplicas de um modelo real, feitas segundo a habilidade manual do
desenhista. No curso de nossas investigações sobre o yajé, pedimos
aos indígenas que fizessem desenhos de suas alucinações e, com efeito,
obtivemos sem dificuldade uma vasta série de desenhos. Oferecemos
aos homens uma série de lápis de doze cores, a escolher, e folha de
papel em branco, de 28x22 cms., armadas sobre uma tabuinha de
madeira. Todos eram homens adultos que tomàvam yajé com freqüência ; eram indígenas não aculturados, que não viviam em contato
com· a civilização, e nenhum deles falava espanhol. Os homens se
dedicaram com grande 1nteresse e concentração a essa tarefa, e gastaram de 1 a 2 horas para terminar cada desenho. Alguns deles manufaturaram logo seus próprios utensílios de desenho, empregando para
isso espartos e finas cordas de fibras, a saber: uma régua comprida,
uma curta, uma régua com fio ondulado, um semicírculo e um círculo.
Os modelos para fazer essas pequenas ferramentas eram outras muito
maiores utilizadas para pintar as paredes das malocas. Para meus
desenhos, primeiro traçaram um marco retangular, dividindo em seguida o espaço em setores convenientes. Muitas vezes, antes de desenhar um motivo no papel, traçaram-no primeiro no pó do chão, olhando esse modelo ao copiá-lo no papel. As cores que espontaneamente
escolheram eram exclusivamente o vermelho, o amarelo e o azul,
e só raras vezes acrescentou-se uma cor marron. Causou comentários
o fato de que não havia escolha de várias tonalidades das cores, já
que os Tukanos distinguem em detalhes entre o amarelo claro, o
Certamente os indígenas afirmam que não se trata apenas de alucinações
visuais, mas também ouvem música e vêem danças. Dizem que tanto suas
danças como sua música atuais, vocal e instrumental, baseiam-se nas alucinações.
8
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amarelo alaranjado, o amarelo avermelhado, etc., e, evidentemente,
teriam preferido fazer desenhos utilizando uma gama mais ampla de
cada uma das cores básicas. Ao fim de cada desenho, gravamos em
fita magnética a explicação que cada artista dava de sua obra; a
explicação consistia às vezes de alguns comentários muito lacônicos,
às vezes de longas e detalhadas elaborações verbais.
Depois de haver obtido uma pequena série de desenhos, notamos
neles a repetição consistente de certos motivos. Preparamos em seguida uma série de cartões numerados, desenhando em cada um um
motivo escolhido e copiado dos desenhos grandes. Ao mostrar então
esses cartões a um grande número de homens que não haviam desenhado para nós, e solicitando sua interpretação, pudemos observar
que, na maioria dos casos, esta coincidia, e pudemos constatar assim
que esses motivos estavam codificados, possuindo o valor fixo de
signos ideográficos. Ao mesmo tempo, observamos que a interpretação
desses signos fazia referência, em muitos casos, a aspectos da fisiologia sexual e, em relação , a esta, à lei de exogamia.
Os motivos assim isolados podem ser agrupados da seguinte
maneira:
. 1
órgão masculino.
11
Exogamia.
2
3
4
5
6
7
8
cj

10

-

órgão feminino.
útero fertilizado.
útero como passagem.
Gotas de sêmem.
Anaconda-canoa.
Fratria.
Grupo de fratrias.
Descendência.
Incesto.

12

13
14

15
16
17 18 19 -

20 -

Caixa de adornos.
Via-láctea.
Arco-íris.
Sol.
Crescimento vegetal.
Pensamento.
Bancos.
Maraéas.
Forquilhas de charuto.

Antes de discutir os motivos individuais, cabe dizer algumas
palavras sobre o simbolismo das cores entre os Tukano. As cores
amarela e esbranquiçada simbolizam um conceito seminal e estão
sempre associadas à idéia de fertilização masculina ou solar. As diversas tonalidades representam, então, graus diferentes de intensidade
desta energia fertilizadora e é um tom amarelo alaranjado o grau
mais alto. Estas cores amarelas e esbranquiçadas são próprias de
muitas matérias que têm, para os Tukano, um caráter marcadamente
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seminal e que, simbolicamente, são equivalentes ao semen virile: saliva, orvalho, suco de certas plantas, o componente gelatinoso de certas
frutas, o amido de mandioca, o algodão, o mel de abelhas, os raios
do sol e outros fenômenos. A cor vermelha, ao contrário, significa o
princípio complementar oposto, simboliza a fecundidade feminina. :E:
a cor do útero, do calor. Estes dois grupos de cores, um frio e outro
quente, um masculino e outro feminino, são essencialmente benéficos.
A terceira cor fundamental é o azul. A cor azul é sexualmente neutra
e moralmente ambígua: simboliza antes de tudo um princípio de
comunicação expresso pelo pensamento, pelo tabaco fumado em rituais
e pelos cantos e salmos. Já que a comunicação pode ter motivações
ou resultados tanto benéficos quanto maléficos, a cor azul pode set
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boa ou má, e seu caráter depende em certo grau de sua combinação
significativa com outras cores. Por exemplo, se as cores amarela e
vermelha estão associadas, trata-se de um princípio benéfico, de relação complementar e recíproca. Mas, associando-se a cor vermelha à
cor azul, aparece um componente de oposição, que embora institucionalizado, como no caso de duas fratrias exogâmicas, pode simbolizar um princípio de luta na qual o componente "mau" procura
impor-se sobre o " bom". Os detalhes deste sistema simbólico foram
tratados em outra parte (Reichel-Dolmatoff, 1968), e, portanto, o
aqui exposto é suficiente.
Mencionaremos agora alguns dos motivos codificados, cuja lista
demos acima . .Na figura 1 representamos de modo esquemático esses
motivos; em cada caso, trata-se de um simples esboço do motivo que,
ao ser desenhado pelo indígena, é elaborado em detalhe. Por exemplo,
as linhas principais podem ser duplas ou triplas; poden1 ter pequenas
ramificações e podem ser traçadas em cores diferentes. Além disso,
o tamanho é muito variável. A elaboração depende, pois, de cada
artista, e aqui damos apenas o esquema básico, porém inconfundível,
de cada motivo.

1 - O órgão masculino é indicado por um triângulo acon1panhado de cada lado por uma linha vertical que tern1ina por u1na
voluta. Este signo é chamado de vahsú, nome dado ao fruto da seringueira. (Jevea paucif /ora var. coriacea). Esse fruto é comestível
e representa, durante a estação das chuvas, um alimento predileto,
embora nem sempre acessível. É-lhe atribuído um marcado caráter
seminal, tanto pelo látex da árvore como pda massa gelatinosa que
cobre os frutos. Ambos os aspectos associam-se ao sêmem.
2 - O órgão feminino ( koré) é representado por um losango.
Quando se acrescenta no centro um pequeno círcuJo, significa a f ertiJização.
3 - Uma elipse ou um oval contendo vários círculos ou semicírculos representa um útero fertilizado.
4 - Este elemento em forma de U representa a entrada do
útero e, por analogia, significa uma " porta" ou um " céu". Indica a
ruptura de um nível cósmico e a passagem para outra dimensão da
percepção. O motivo deve ser visto como um marco que encerra uma
cavidade, de modo que o pequeno corpo vertical do centro representa
o clitóris.
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5 - As fileiras de círculos ou de pontos redondos simbolizam o
semen virile: numa transferência de sentido, podem simbolizar uma
descendência ou a vida em si.
6 - Várias linhas onduladas paralelas, desenhadas no sentido
horizontal e em cores diferentes, representam a Canoa-Anaconda na
qual chegou a humanidade.
7 - Um losango com um ponto rro•meio representa uma fratria.
Conforme a cor do ponto, vermelho ou azul, trata-se da "nossa gente'=
ou de "outra gente".
8 - Um grupo de losangos, em vermelho e azul, e com pontos
centrais de cor oposta, representa a oposição de um grupo de f ratrias
" .
exogam1cas.
9 - Uma fileira vertical de lonsagos, às vezes simplificada en1
forma de linha em zig-zag, representa uma descendência, um conceito de fecundidade e continuidade social.

1O - Urna espiral simboliza o incesto e representa as mulheres
proibidas. :E: o signo do yuruparí. Diz-se que este motivo deriva da
impressão que uma fl auta de yuruparí deixa quando posta de boca
para baixo no chão. Com efeito, essas flautas consistem de um tipo
de casca de árvore enrolada em espiral. Por associação, é comparada
a um caracol de terra.
11 - Este motivo, parecido com uma flor-de-lis, simboliza a
exogamia, as mulheres permitidas. Diz-s~ que deriva do aspecto de
duas armadilhas de pesca postas de costas, uma contra a outra. Essas
armadilhas, tecidas em esparto, têm um caráter sexual e são comparadas a uma vagina na qual entram os peixes que, neste caso, têm
caráter fálico.
12 - Dois ou mais retângulos concêntricos simbolizam uma
caixa de adornos de dança, quer dizer, um elemento uterino.
13 - Fileiras verticais de pequenos pontos representam a Via;
láctea.
14 - Semicírculos paralelos são a representação do arco-íris,
que simboliza uma vagina.
15 - Este motivo representa o sol como princípio de fertilidade. Quando se trata de vários círculos concêntricos, pode também
simbolizar uma vagina.
16 - Esta estilização simboliza o crescimento vegetal em geral.
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17 - As linhas onduladas que se estendem em sentido vertical
simbolizam o pensamento criativo e, às vezes, a energia do próprio
criador solar.
18 - Pequenos retângulos que contêm linhas curtas paralelas
simbolizam os banquinhos de madeira dos homens, que são ornados
desta form a. Em certas ocasiões os bancos têm um caráter ritual.
19 - Este motivo representa as maracas e, por extensão, os
cantos e os salmos acompanhados pelo ritmo destes instrumentos.
20 - O motivo bifurcado representa a forquilha de madeira
na qual se coloca o charuto fumado em rituais. Também tem um
marcado caráter sexual.
Essa série de vinte signos poderia eventualmente ser aumentada
pois existem vários outros motivos que parecem ter um sentido ideográfico, porém esta mostra é suficiente para colocar o problema. Por
certo, fora dos motivos acima descritos, existem representações de
homens e animais, mais ou menos estilizados, bem como flores e
frutos. Os desenhos também contêm linhas, manchas de cores ou
motivos mal definidos que não parecem ter um significado preciso;
são simplesmente "coisas que se vêem".
Pois bem, como explicaríamos a afirmação dos indígenas de que,
durante as alucinações, todos os participantes, ou pelo menos muitos
deles, vêem, ou melhor dizendo, percebem, os mesmos motivos básicos?
Seria possível que certo componente do alucinógeno produza visões
de um mesmo tipo, de uma mesma constelação de formas e cores,
que são percebidas de modo similar por diferentes indivíduos? Nossos
informantes dizem que os motivos acima descritos aparecem, antes
de tudo, numa fase . inicial da alucinação e que, em fases posteriores,
vê-se melhor cenas míticas, figuras de homens e animais, porém já
não tão estilizadas e nítidas como as visões da primeira fase.
Em primeiro lugar, é evidente que na interpretação que o indígena
faz de suas alucinações, operam processos de projeção e de feedback,
de experiências culturais prévias, quer dizer, de uma memória visual
e circunstancial. O indivíduo viu, desde sua infância, duas categorias
de modelos, a saber, os oferecidos pela natureza e os que estão representados pelos artefatos humanos. Os nlodelos oferecidos pelo meio
ambiente físico são: a vegetação da selva pluvial amazônica; os rios;
as praias de areia; as nuvens; flores; frutos; mariposas e algumas
aves. Na interpretação das alucinações, as flores e frutas figuram com
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nhos de imagens alucinatórias produzidas. por y a1e.
Tucano do Pirá-paraná (Vaupés) . VeJa a capa.

freqüência e fala-se em pétalas, cipós, ramos, cachos e outras formas
vegetais; também se mencionam certas aves e fenômenos tais como
os astros, o arco-íris, a Via-láctea e outros mais. Também se deve
ter em conta que, na semi-obscuridade da selva, as cores vivas de
um jaguar são muito chamativas, e que muita cobras têm um colorido muito forte. De outro lado estão os objetos manufaturados. Desde
sua primeira infância o indivíduo viu os motivos decorativos na cerâmica, nas entrecascas pintadas ou nas casas adornadas com grandes
desenhos, e seu significado lhe é explicado. Os adolescentes que ainda
não tomaram yajé já têm um vago conhecimento dos signos mais
comuns: masculino, feminino, incesto, exogamia .. Pode-se pensar que
em um estado de alucinação, a pessoa projete sua memória culturalvisual sobre a confusa tela de cores e formas e " veja" então certos
motivos e personagens. As alucinações individuais não formam, entre
os Tu~ano, um aspecto íntimo, secreto; pelo contrário, são discutidas
1ivren1ente, e mais, durante as alucinações, ocorre que uma pessoa
descreve suas visões e pergunte a outra seu significado. Essa livre
comunicação de experiências poderia levar a um consenso, a uma
fixação de certas imagens, e, desse modo, qualquer que seja a visão,
sua interpretação se adaptaria a um modelo cultural.
Em segundo lugar, qontudo, poder-se-..ia pensar também. que
certas imagens ou motivos sejam produzidos, de um modo mais ou
menos constante, pela ação bioquímica, do alucinógeno. Motivos tais
como auréolas, estrelas, círculos, pontos luminosos, linhas onduladas
multicores, parecem formar parte de uma ampla gama de alucinações,
não exclusivamente criadas pela ingestão de B. Caapi, como também
por outras drogas, e poderiam constituir assim uma base comum para
a experiência alucinadora. As pinturas ou desenhos executados por
indivíduos sob influência de LSD, mescalina, peyote ou outras drogas,
freqüentemente têm certos elementos em comum que dificilmente
poderiam derivar unicamente de experiências culturais comuns aos
artistas. Há um elemento de ritmo, de pulsação, que antes parece
ser causado por uma base orgânica do que por uma memória visual,
culturalmente determinada.
O problema torna-se mais complexo se for considerado do ponto
de vista da inspiração artística. É surpreendente observar que muitos
dos motivos tratados acima aparecem com freqüência nas inscrições
(petróglifos) em pedra e pictografias da região, e mesmo além de
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seus limites. 11 Tampouco seria difícil encontrar paralelos desses motivos em outras manifestações pré-históricas como, por exemplo, na
decoração de cerâmicas, em talhas de pedra de antigas culturas indígenas. Poder-se-ia opinar que se trata de motivos tão elementares que
podem surgir independentemente em qualquer lugar e época; são círculos, losangos, pontos, espirais, e pouco mais. São, porém, verdadeiramente tão elementares? Seria diffci'rquerer afirmar que o signo
da " porta" ou da exogamia sejam formas básicas. Seria melhor pensar
em grandes zonas culturais onde, desde tempos imemoriais, se consumia certo alucinógeno e se formava, baseada nele, uma interpretação tradicional que, desta forma, criou um verdadeiro estilo artístico.
Poderia então a arqueologia nos guiar para uma zonificação de tais
sistemas simbólicos? Supondo que o úso do alucinógeno na América
Indígena é muito antigo e geralmente relacionado com a esfera mágico-religiosa, também se pode supor que os objetos de uso cerimonial
foram manufaturados e decorados por especialistas, ou, pelo menos,
por pessoas que partilhavam o simbolismo religioso de sua cultura.
Aqui é de destacado interesse ter em conta os chamados f osfemas, aquelas imagens subjetivas que aparecem em nosso campo de
visão na obscuridade ou na penumbra, independentemente de uma
luz externa e que, ao se originar no olho e no cérebro, constituem
um fenômeno de percepção próprio a todos os seres humanos (Oster,
1970) . Os f osf enas podem ser produzidos espontaneamente ou por
estímulos, tais como impulsos elétricos . ou drogas alucinógenas; e,
nesse último caso, observou-se experimentalmente que com freqüência os f osf enas formam motivos abstratos. Com efeito, Max Knoll,
trabalhando com um grupo de 1.000 indivíduos, conseguiu estabelecer uma série de 15 fosfenas, que em boa parte são idênticos aos
motivos codificados dos Tukano (figura 2 segundo Oster, 1970).
Devemos, porém, distinguir entre forma e significado. Apresenta-se, então, o problema de por que os motivos das alucinações dos Tukano são interpretados, sobretudo, em termos de incesto e de exogamia. A alucinação, certamente, não conduz apenas à projeção de
formas vistas ou supostas, mas também, e talvez num grau mais intenso ainda, conduz à projeção de conflitos psicológicos latentes na
cultura. O problema do incesto preocupa profundamente os Tukano e,
como em tantas outras sociedades, entre eles foi grandemente elabo9

Reichel-Dolmatoff, 1967. .
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Figura 2. Motivos baseados em fosfenas, segundo Max Knoll.

rado na forma de regras exogâmicas que, antes de tudo, vão muito
além do marco biológico. Em boa parte, a mitologia e o ritual giram
em torno desses temas e conflitos para os quais se busca uma solução.
Desse modo, o retorno ao útero é uma forma de aliviar a tensão.
Por último, cabe acrescentar algumas observações sobre a freqüência com que nas alucinações aparecem imagens de jaguares e serpentes. Ambos os animais, ou melhor dizendo, ambos os grupos de animais - pois trata-se de felinos e répteis em geral - aparecem não
somente sob seu aspecto ameaçador, mas muitas vezes também como
seres inofensivos e mesmo benéficos ao homem. A ambivalência do
valor simbólico desses animais dificulta sua interpretação; mas, de
gualquer forma, é preciso saber que entre os Tukano e outras tribos
colombianas, o jaguar e a cobra representam muitas vezes princípios
de fe rtilidade e proteção, quer dizer, não aparecem de nenhum modo,
somente sob um aspecto negativo e perigoso. É interessante recordar
então, que felinos e répteis sempre desempenharam um papel central
nas religiões aborígenes da América, tanto nas altas civilizações como
nos grupos escassamente desenvolvidos. A importância simbólica
desses animais remonta a épocas pré-históricas muito antigas (segundo milênio A .C.) e continua ainda na atualidade, nas religiões xama91

nísticas de muitos grupos indígenas. Se as imagens desses animais se
relacionam, talvez, com o núcleo de conflitos referentes ao tema do
incesto e da exogamia, seria uma pergunta para os psicólogos.
Ao terminar nossas observações sobre o contexto cultural no
qual se usa a B . Caapi por parte dos índios Tukano do Uaupés,
resta enfatizar que este campo de investigações merece ocupar uma
alta prioridade. Os processos de acultur~ã-t> avançam inexoravelmente
e modificam não apenas as culturas indígenas como também o mundo
vegetal. Os conhecimentos milenares que o indígena tem de muitas
plantas são de um valor extraordinário para nós, mas estão se perdendo sob a avalanche da aculturação. Um amplo campo de investigação ainda espera os antropólogos, bioquímicos, farmacólogos, que
deveriam aproveitá-lo antes que seja demasiado tarde. Ante a atual
popularização mundial do uso de alucinógenos, é de grande importância investigar interdisciplinarmente, e num contexto intercultural,
não apenas as motivações, mas os efeitos psico-biológicos dessas
substâncias. Se não se consegue obter esse material comparativo das
culturas primitivas prestes a desaparecer, a humanidade terá perdido
uma parte importante do marco de referência que lhe permitirá opinar
acertadamente sobre o uso de alucinógenos nas culturas avançadas.
Apêndice 1

O texto de Rocha diz assim: "O yajé é um cipó ou pequeno
arbusto que os índios não deixam os brancos verem e que, por conseguinte, não conheço. Preparam-no para bebida cozendo-o toda uma
noite e, quando já tem a aparência de mel espesso, está no ponto
para ser tomado. Atenuam seus efeitos ao administrá-lo apenas como
purgante misturando-o com outros vegetais, principalmente com uma
erva que chamam de chiripanga, que tampouco conheço. O uso do
yajé não é isento de perigos" (Rocha, 1905, p. 45).
Sobre os efeitos diz o seguinte: " ... fazem uso, de vez em quando, de uma bebida particular, pelos efeitos que produz, bebida que
tomam ou como purgante, . . . ou para provocar delíri~, no seu início
agradabilíssimo' . . e no fim horrível, porém, em meio ao qual eles
têm, pelo que acreditam, uma clara visão do porvir e a fac uldade
vaticinadora que lhes permite conhecer quem são seus inimigos, que
ciladas lhes estão preparando esses inimigos e quais são os meios de
combatê-los; a que outros riscos e perigos estão expostos; quais são
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os lugares onde encontrarão caça e as partes do rio mais abundantes
em pesca; de que cor deverão ser as faixas de praia mais ricas em
ou ro e onde estão situados os veios do precioso metal. O delírio, no
seu início, é todo esplendores, sensações gratíssimas, gozos celestiais.
Vários brancos que ton1aram o yajé referiram-se suas visões, extraord inariamente belas, mas diferentes segundo os diversos gostos, ambições e apetites. Segundo eles, a mais exaltada imaginação do mais
ardente poeta não poderia idear nem expressar de modo mais eloqüente o que são, em toda a sua magnifiqência, esses sonhos nos
dois ou três primeiros quartos de hora que se seguem à libação do
magnífico licor. A vista se recreia então sobre verdes planícies, sob
um céu azul com nuvens nacaradas; entra-se em seguida en1 floridos
vergéis onde das árvores pendem ao alcance d a n1ão, frutos de cores
vermelhas ou áureas e de gosto delicado; enquanto isso, o ouvido se
encanta com música inefável; e ao sair dos vergéis, ao som da música, em outros verdes carmos, dançam e cantam deliciosamente dançarinas celestes calçadas com o clássico coturno, elegantes como palmeiras no deserto; fêmeas de carnes brancas e rosadas, vestidas de
cetim, veludos e gazes, desnudos os braços, a garganta e o seio macio,
ornados aqueles, aquela e o airoso talhe, con1 braceletes, pUlseiras,
colares e cinturões, nos quais brilham deslumbrantes diamantes, esmeráJdas, safiras e rubis; mulheres de olhar fascinante, sorriso encantador, boca doce como mel, formosas enfim, como a esposa do Cântico dos Cânticos. Terminada a dança, elas brindam ao sonhador, em
copos de topázio, prostradas ante ele, amorosas e sorridentes, um
néctar olímpico que embarga suavemente o pensamento. Isso é visto
por uns. Outros se vêem senhores. poderosos e reis; outros em seu
delírio são donos de todas as riquezas do universo; outros são místicos e vêem coros de anjos e virgens e o próprio Jeová, sentado
sobre nuvens brilhantes, ou oculto em sarsa ardente. Há os epicureus
e glutões que se deleitam com gostosos manjares, montanhas de carnes sa borosas, cabritos assados con1 delicioso tempero e odor convidativo; e, para terminar, os índios se vêem e1n meio a bosques povoados de caça, antas e veados que fogem ligeiros, mas que não lhes
escaparão porque, convertidos em tigres, os índios correm· atrás da
caça com velocidade felina, ou então sentem-se gozando de brando
repouso à sombra de frondosas árvores. . . mas, às visões prazerosas
do yajé se sucede, apenas com o parêntesis de uma curta sonolência,
o delírio do horrível. P ossuído deste, o tomador de yajé (yajófago)
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sente dores violentas, a mente ébria, trêmulos os membros e vacilante
o corpo; para não cair, quer agarrar-se nos mesmos ramos das árvores
de onde colheu as saborosas frutas, e os ramos se transformam, então,
em serpentes que se envolvem em seu corpo, e raivosas mordem-no
uma e outra vez; as dançarinas celestiais se convertem em hidras e
fúrias infernais que o · açoitam; os reis e imperadores que se humilhavam ante ele se convertem em verdy.gQs que o esbofeteiam, açoitam
e lhe dão pontapés; os anjos e virgens vistos pelos místicos dão lugar
a demônios que os submergem em caldeiras de chumbo derretido e
fervente, e o Deus bondoso dá lugar ao Deus justiceiro, que irado os
entrega a Satanás . .. " (Rocha, 1905, pp. 43/45).
Apêndice II

O registro seguinte contém o relato, gravado em fita, das minhas
experiências depois de tomar 6 doses de yajé entre os Tukano do
Pira-paraná. A bebida foi consumida por ocasião de uma cerimônia
de aliança entre duas fratrias .exogâmicas. Os talos foram cortados
enter 3 e 4 horas da tarde, na selva próxima, e constituíam, segundo
os indígenas, uma mescla de três tipos de yajé: "yajé de guamo"
( talos de cor marrom-claro, de superfície um pouco canelada e cortados a uns 3 metros de altura do solo); "yajé de mamíferos" (talos
de cor marrom, com manchas claras e de superfície lisa, colhidós a
2 metros de altura); e "yajé de cabeça" (talos de cor marrom escuro,
com nós e protuberâncias, e colhidos a pouca distância do solo). Esses
3 grupos de talos foram obtidos de 3 matas diferentes que cresciam
dentro de um diâmetro de 20 metros; porém, pelo que pude observar, tratava-se de uma só espécie botânica. Uns 25 pedaços, cada
um de cerca de 60 cm de comprimento e cerca de 1 cm de diâmetro,
foram macerados durante mais de 1 hora e finalmente se acrescentou
cerca de 8 litros· de água. O líquido foi passado por um coador e
guardado em um vaso cerimonial policromado.
O ato durou das 6 da tarde às 6 da manhã. Tomaram parte na
cerimônia 20 homens e umas 12 mulheres. Os homens estavam pintados e adornados com grandes penachos de plumas e traziam chocalhos, bastões pintados, varas com guizos, toda a cerimônia se desenvolvendo em ambiente de intensa solenidade. A cerimônia foi iniciada com a declamação do Mito da Criação, seguida de danças acon1panhadas de cantos nos quais se fazia referência à fertilidade dos
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animais e das mulheres. A primeira rodada de yaifé foi repartida às
8, 15 da noite, quando os participantes já suavam profusamente. A
segunda rodada foí distribuída às 9 da noite, a terceira às 9,30, a
quarta às 10,15, a quinta às 11 ,05 e a sexta e última, à meia-noite.
Nos intervalos os homens dançavam e cantavam, num ritmo às vezes
acelerado, às vezes mais lento. A precisão dos passos dos dançarinos
e o ritmo da música se aperfeiçoavam com. o consumo de yajé, e em
nenhum momento houve uma dissonância ou um passo em falso. Não
se consumiu alimentos; porém, depois de cada rodada de yajé, foi
repartida uma pequena quantidade de chicha de milho levemente fermentada. A música, tanto vocal quanto instrumental, não cessou nen1
um instante, variando em intensidade, mas mantendo o ritmo hipnótico. Toda a cena se desenvolveu na semi-obscuidade de uma maloca
de grandes dimensões e à luz de uma só tocha.
Depois da segunda rodada alguns homens começaram a vomitar
e pouco depois afirmaram ter visões, que então descreviam em voz
baixa, gesticulando com as mãos. Minha própia experiência se reduz
às seguintes observações: primeira rodada, pulso 100, leve euforia seguida de sonolência passageira; segunda rodada, pulso 84; quarta
rodada, pulso 82, forte vômito; sexta rodada, pulso 82, forte diarréia. Quase imediatamente se apresentaram visões em cores espetaculares, de uma multidão de tnotivos intrincados de marcada simetria
bilateral, que passaram lentamente em franjas obliquas pelo meu can1po de visão, quando tinha os olhos entrefechados. As visões continuaram modificando-se por mais de 20 minutos, desaparecendo apenas por breves instantes em duas ocasiões. Não se apresentaram fenômenos acústicos nem imagens figurativas. As danças e cantos continuaram até amanhecer, sem que se produzisse, nem em mim nem
nos demais participantes, efeitos desagradáveis. O texto da gravação
indica, entre parêntesis, as atividades dos demais.
(Músicas de flautas de Pã que se distanciam e se aproxin1am
com o vaivém dos dançarinos.) "Estou vendo como . . . bom . . . é
escuro, porém vejo como uma cauda de pavão . . . porém, ao mesmo
tempo é como . . . tudo e.m. movimento . . . como fogos de artifício:
não? Muito parecido a . . . ao fundo, digamos . . . de certas miniaturas persas. Há algo de oriental em tudo isso. Ou tapetes (lapices),
tapetes tibetanos. Às vezes faz pensar em . . . nessa escrita decorativa árabe, alguma sura do Korão. É antes em cores escuras; às
vezes ressalta o branco, porém é mais um vermelho muito escuro.
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Os talo'i <le .''<l/l' são cortados na
'ielva.

Os talos de vajé são macerados.
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O líquido é coado em um recipiente
de cerâmica.

Recipiente de cerâmica usado na
cerimônia.

A bebida é repartida.

Um músico sob influência do yajé.

Dança dos homens durante a
cerimônia.
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Homem desenhan<lo sua" alucinaçõeo;.

M aloca pi nta<la (detalhe). Pi rá-paraná.
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G m homem desenha na areia.

Isso passa ... isso vai de . .. é oblíquo no meu campo de visão.
Vai da esquerda em cima, à direita até em baixo. Há um fluxo muito
lento. Agora isso muda . . . todas as cores do espectro, como ...
sim, ondulado . . . porém, de algum modo os arcos de cada ondulàção se desprendem e formam motivos diferentes. Embaixo é amarelo ; isso muda continuamente e logo passa através das cores do
espectro. São antes motivos bem . . . sim, tudo é curvilíneo: semicírculos, corações entrelaçados e que se transformam em flores; logo,
formas como de uma medusa. Às vezes há . . . sim . . . outra vez
estes efeitos de fogos artificiais. Porém ao . . . não é em três dimensões ... é plano e bastante escuro. Agora passa." (Agudos sons de
flauta; agora os dançarinos descansam.) "Algo vem de cima, da
direita: são como ... é como água de uma fonte, porém a luz traspassa os jorres d'água como um arco-íris. Cruzam-se estas linhas,
porém, não são linhas, enfim, estão interrompidas de trechos em
trechos. Pontos com um . . . centro escuro, e amarelo ao redor ...
logo como uma flor, como. . . . como plumas de avestruz, assim enroladas. E outra vez plumas, plumas de pavão. Às vezes como musgo;
como estes musgos . .Sim, muito, muito parecidos a. cogumelos, a estes
cogumelos em uma objetiva fotográfica, de cor iridescente. Un1a flor,
porém, com três pétalas . . . três . . . sim." (A visã9 desaparece
<luante uns 2 minutos; a música de dança começa de ..novo.) "E stou
bem desperto outra vez. Sim, quando abro os olhos, bem abertos,
então vejo a maloca, a obscuridade, as pessoas; porém, quando entrecerro os olhos vejo outra vez estes motivos. Às vezes são como microfotografias de . asas de mariposas ou de corais nJàrinhos. Às vezes as
cores não são . . . não são agradáveis. Agora sim, há motivos mais
definidos: arabescos, franjas horizontais. Sim, quase tudo vem em
franjas paralelas, cada uma de uma cor. Sempre, porém, em movimento. Muitas vezes nestas franjas há como uma espécie de rede.
de malha. Formam-se centros." (A música intensifica-se.) " Esta
malha é .bastante fixa; só os centros estão em movimento, giram e
mudam de cor. Outra vez . . . agora se inclina todo este plano e
vai outra vez mais de . . . quase 45° . . . mais, quase vertical agora.''
(Forte barulho de chocalhos.) "Agora se inclina outra vez em direção à horizontal. O fundo é quase negro. Às vezes há ondas concêntricas que se movem, como água muito negra na qual cai uma pedra.
Sim, sim, porém, tudo muito simétrico. Quase nunca há um motivo
que não seja simétrico, às vezes como fechaduras antigas, essas cha-
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pas antigas. Tudo é muito barroco." (Dança com forte percussão.)
"Uma grande quantidade de semicírculos, como uma espécie de árvore
de cor escura contra um fundo mais claro, quase azulado. Já mudou
outra vez! como ... como microfotografias de plantas; como esse~
cortes microscópicos tingidos, às vezes como de um texto de patologia. Há uns que estão vomitando. Todos dizem que têm visões.
Dizem que vêem toda a maloca pintada. de cores, o interior. Porém:
continuam dançando. Agora, à direita muda . . . sim . . . há um
aspecto tibetano, de budas azuis, e ao redor, uma espécie de auréola
amarela-vermelha-azul, ou chamas, que terminam em pontinhos." (Os
dançarinos descansam; há conversa.) ''É assim às vezes. Não é agradável. Sim. É muito espetacular como cor! E sempre este crescer e
decrescer das formas, de luzes. Duplicam-se . . . aparece um círculo,
se duplica, se triplica. Sim ... giram, muito rápido tudo. Como ...
como . . . isto é, como bolhas, como bolhas transparentes, essas
bolhas de sabão. E agora escuro. Não, não vejo mais. Porém, me
sinto bem ... É quase uma hora. Tomei seis cuias de yajé; pulso 84,
leve dor de cabeça. Depois da quarta cuia deu-me um vômito violento e depois da quinta cuia começou-me uma diarréia. Porém,
quanto ao mais, estou bem. Um sabor amargo na boca, nada mais."
( Passam-se aproximadamente dois minutos.) "Continuo vendo coisas.
Hexágonos, tudo como uma espécie de céu raso de hexágonos, inclinado uns 35º e em cada união entre 4, um ponto azul. Já 1nudou,
já são pequenas estrelas ... que quantiqade! Vêm e vão, vêm e vão;
enfim, · aproximam-se e distanciam-se ... Agora quase desaparecem."
(Conversação monótona ritual ao meu lado; quase não há música.)
"Htnmm . . . como um motivo de cestaria. Já sim, . . . sim, pinturas
de Rouault, como vitrais ... cores ... manchas marcadas por uma
grossa linha negra." (Flautas agudas.) "Sim . . . ou grandes olhos
de cores diferentes. Já não há simetria agora! São como corpos que
se aproximam . . . agora como grandes lagartas, com uma quanti~
dade de espinhas, pêlos . . . com uma pequena bola na ponta de
cada pelo. Porém . . . outra vez como microfotografias. Já mudou, já
. . . como pelinhos vermelhos, não? Porém, já está mudando. Já aumentaram estas bolhinhas e se vão. Outra . . . bom, é tão difícil!
Agora é de uma cor vermelha escura atravessado por uma série
de raios amarelos; o centro fica à direita, porém não o vejo. Estes
raios caem como um bosque de pequenos pelinhos em vennelho.
Tudo inclinado ... outra vez; acima esquerda, e para baixo direita.
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Já mudou, já . . . agora são como palmas estilizadas, milhares e
milhares em perspectiva. São como tapetes, não? Mudam, mudam ...
como pequenos arbustos muito estilizados. Sim, tudo isso é, em boa
parte, como certas gravatas de mau gosto. Sim, agora está se apagando. Já não vejo mais.''
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Os Waika e suas drogas*
Georg J. Seitz

Os Waika pertencem a um grupo isolado, mas etnologicamente
aparentado, de índios sul-americanos, chamados Yanonámi ou Yanoama. Habitam a região limítrofe da fronteira brasileiro-venezuelana,
um triângulo formado pelos rios Branco, a leste, Uraricuera e alto
Orinoco, ao norte, e rio Negro, a sudoeste. 1A maior parte des-se território é recoberta por densa floresta pluvial, ainda pouco explorada.
Trata-se da extremidade setentrional da Amazônia, área que tem sido
sempre típica pela produção de venenos e drogas.
Entre os anos 1956 e 196"6, minha esposa e eu realizamos seis
expedições a diversas tribos Waika do alto Rio Negro, ou seja, no
sudoeste de seu território, em área brasileira, perto da fronteira venezuelana. Aó longo destes dez anos tivemos, portanto, a oportun•dade
não só de penetrar sis~ematicamente nos hábitos de vida desses índios,
como de observar também as mudanças desses mesmos hábitos.
Localizamos as tribos nas proximidades do Igarapé Tucano, cabeceiras do rio Cauabori, no canal Matllraeá ao sul da cachoeira. Huá
e curso superior do rio Maiá, um afluente da margem esquerda do
rio Cauabori; e no alto rio Marauiá, perto do lgarapé lrapirapi.
Como, em geral, as aldeias se localizam na selva, sobre colinas
acliatadas, longe dos mencionad©s rios mai0res, e.r a necessário empreender longas e cansativas marchas pela densa floresta para alcançá-las.
Sem o auxílio e a experiência de um missionário católico, o único
em contato com os índios, nossas expedições não teriam tido tanto
êxito.
* Publicado originalmente sob o título "Die Waíkas und ihre Drogen". ln :
Zeitschrift für Ethnoloçie, Braunschweig, Vol. 94, N. 0 2 :266,283, 1969. Tradução de Thekla Hartmann.
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O nome Waika significa Matador - um nome realmente encorajador! O grupo pertence aos mais primitivos índios sul-americanos.
Não conhecem instrumentos ml.lsicais, nem cerâmica, não preparam
bebidas alcoólicas, jamais chegaram a conhecer a mandioca que, ao
lado do milho, constitui a planta de cultivo mais importante da América, e, numa área em que os rios .constituem. as únicas boas vias de
comunicação, nunea aprenderam a fabricar uma canoa ou uma balsa
(Floss) . Nômades, percorrem as florestas e apenas permanecen1 em
suas choças primitivas, que consistem em teto inclinado de folhas de
palmeira, sem paredes, enquanto nas proximidades se encontra algum
alimento. Consumido este, os índios seguem adiante até 0 pró ximo
chã&@no, COJ119 é cham.ada a aldeia circular, com as mesmas choças
primitivas: uma borda inquieta no estádio coletor de sua história.
Sem exagero, pode-se classificar de pré-histórica a época em que eles
vivem. Nunca aceitaram nada de seus vizinhos, culturalmente superiores, as tribos Aruak ou os Tucano.
Apesar de todo o prinútivismo, porém, são eles os inventores
daquelas duas substâncias a serem examinadas aqui: o veneno de
fl echas Mamikorima e o alucinógeno Epena.
Das duas drogas, o veneno de flechas tem má fama, desde que
as primeiras notícias sobre estes índios se espalharam.
A menção mais an tiga é ence>ntrada n0 relatório de uma c0ntissão
portuguesa demarcadora de limites, datado de 1787. No século XIX
as expedições exploradores de Humboldt, Schomburgk, Spruce, Rodrigues, Crevaux, Chaffanjon, Coudreau e, nas primeiras décadas de
nosso século, as de Koch-Grünbei:g e Hamilton Rice, trouxeram notí~.iás suplementare$. Mas todos esses pesquisadores tiveram pouco ou
nenhum contato com os índios desse grupo, insuficiente mesmo para
um estudo superficial. Seus conhecimentos baseavam-se quase exclusivamente nas informações de seus acompanhantes nativos ou de
outros índios, e todos retrataram os Waika como adversários temíveis, que impediam qualquer penetração em seu território com as
flechas envenenadas.
Um melhor conhecimento resultou das pesquisas de Zerries, Wilbert, Vinci e Beçher, na década de 50.
Os Waika tornaram-se notícia pela primejra vez em 1929, e1n
território brasileiro, na rica área de borracha, ao sul da Serra lmeri,
dominada pelos rios Demiti, Cauabori, Marauiá e Padauiri. Desceram
inopinadamente das cabeceiras, atacaram seringúeiros, mataram os
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homens e carrega.çam mulheres e crianças. Os sobreviventes refugiaram-se rio abaixo, em direção ao rio Negro e, durant~ 25 anos, até
1954, ninguém mais ousou voltar para lá, por medo dos índios.
O homem que, em 1954, tomou a resolução de procurar os temidos
índios, foi o Padre Antonio Goes, da Missão Salesiana de Tapuruquara. Travamos conhecimento com ele em 1955, a quand9 de uma
viagem à fronteira colombiana, e com ele realizamos, em 1956, a
nossa primeira visita aos Waika, na área dos formadores do rio
Cauabori.
Tratava-se da terceira viagem do padre a esse grupo. Nós os
encontramos - aproximadamente em número de 200 - em seu
estádio primitivo original, pois .naquela época eles não tinham contato com a civilização, exceto com o padre e depois conosco.
Durante as nossas três primeiras viagens, tivemos a oportunidade de observar e de filmar a vida cotidiana na aldeia; vimos as
pontas envenenada's das flechas e também comemos, repetidas vezes,
a carne de macacos abatidos com esse veneno. Mas não nos foi dado
investigar a produção do alucinógeno ou a do veneno de flechas. Em
meu livro Hinter dem grünen Vorhang 1 não pude dar informações
a es-se respeito.
Apenas durante a quarta viagem, em 1960, foi possível obter o
veneno, o alucinógeno e também os ingredientes vegetais em quantidades suficientes, e transportá-los em bom estado para casa. As amostras vegetais foram classificadas pelas Bayrische Staatssammlungen e
pelo Holzforschungsinstitut, de Munique, assim como por Richard F.
Schultes, do Museu Botânico da Universidad;e de Harvard; o veneno
de flechas e o alucinógeno foram analisados pelo Prof. Bo Holmstedt,
da Divisão Toxicológica do Karolinska Institut de Estocolmo.
Como era esperado, uma das plantas utilizadas para a preparação do veneno de flechas foi classificada como Strychnos sp. Mas
a análise do alucinógeno revelou como substância ativa um elemento
até então desconhecido no campo dos alucinógenos, um derivado de
triptamina.
O prof. Holmstedt pediu-nos então para trazer maior quantidade
dessas drogas e, se. possível, filmar os processos de preparação, a
utilização e os efeitos da drog~.
L

Brockhaus. Wiesbaden, 1960.
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Dadas as nossas repetidas visitas às aldeias, o nosso relacionamento com os índios se desenvolveu de tal modo que eles já nos
recebiam como velhos amigos, e a vida da aldeia se normalizava
poucos dias após nossa chegaôa. A reserva inicial dos aspiradores
de Epena e dos dançarinos Hakula desapareceu. Com poucas exceções, não tivemos mais dificuldades quando nos aproximávamos, com
gravador e máquina fotográfica, dos homens sob o efeito da droga.
E nossos presentes convenceram-nos, finalmente, a coletar conosco
os ingredientes vegetais e preparar em nossa presença tanto o veneno
de flechas como o pó Epena. Fizeram-no até durante o dia, para que
pudéssemos filmar tudo, quando 0 preparo, em geral, se dá à noite. 2

Figura 1. Folhas de "Mamiko-

tomá''.

A preparação do veneno de flechas Mamikorima

Observamos a preparação do veneno de flechas na aldeia dos
Karauetari, no curso superior do rio Marauiá, nas proximidades do
igarapé Irapirapi. Ele é obtido de dois ingredientes vegetais, dos quais
apenas um conseguimos ver como planta viva. Trata-se de uma trepadeira com ramificações: da grossura de um braço, e que pode ser
Apresentei o filme colorido, de 16 mm, a convite da Universidade de São
Francisco, Medical Center, no simpósio "Ethnopharmocologic Search for Psycho-active Drugs", de 28 a 30 de janeiro.
2
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classificada definitivamente como Strychnos sp. Os índios a chaman1
de Mamikotomá e se utilizam apenas das cascas das raízes.
Em nenhuma das aldeias que visitamos os índios souberam ou
nos quiseram mostrar a planta ou árvore que produz essa casca. As
nossas perguntas, sempre respondiam: "Aqui perto não cresce Mamikotomá, só lá no alto das serras".

Figura 2. A raiz é raspada e ape-

nas as raspas são utilizadas.

Voltem.os à trepadeira Mamikotomá. Parece ocorrer com bastante freqüência. O exemplar, cujas raízes foram desenterradas pelos
n.e>ssos acompanhantes, foi enc~p;b!ad0 apó.s curta busca, a cerca de
1O minutos da aldeia. O desenterrar das raízes não foi acompanhado
de qualquer procedimento especial, ~mbora causasse dificuldades, devido à cobertura densa do solo da floresta. Elas estavam a mais de
meio metro de profundidade, e como instrumento dispunha-se apenas
de terçados. Os índios cortavam as raízes, que têm de 2 a 3 cm de
grossura, em pedaços de cerca de meio metro. Não foram lavadas,
apenas tendo sido tirada com as mãos a terra que a elas se prendia.
Parece ser importante que elas ainda apresentem sua umidade natural, que estejam frescas, quando se inicia a etapa seguinte do trabalho, a raspagem da fina casca marrom das raízes.
Será um eterno enigma saber como os índios descobriram que
apenas as raízes escondidas sob o solo, e mesmo assim apenas a sua
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casca, e não a parte visível da planta, com as folhas ou as ramificações da grossura de um braço, continham a desejada substância.
Depois da raspagem da casca, o processo de preparo é interrompido.
Observamos isso em diversas aldeias. ~s raspas são embrulhadas num
pacotinho de folhas que é guardado entre os saibros do teto de folhas
de palmeira. Há diversas razões para esse armazenamento. De um
lado, as raspas secam dessa maneira sob a ação da fogueira, continuamente acesa no chão da cabana, e de outro, os índios só preparam
o veneno quando novas pontas de flecha são necessárias. Assim, eles
armazenam não o veneno, :mas a matéria prima, a casca. Em terceiro
lugar, tanto quanto pudemos observar, a confecçã0 de flechas' é atribuída a apena& alguns hom~ns da aldeia. Quando alguém precisa de
veneno, leva-lhes 0s ingredientes e eles o preparam, em geral, durante a noite. Este é o decorrer normal do processo.
Dirigimo-nos ao índio, a quem o padre havia dado o nome de
Miguel. Miguel era um dos preparadores de veneno da aldeia e, em
troca de um terçado, de uma panela de alumínio e de uma mancheia
de contas de porcelana, mostrou-se disposto a preparar o veneno
durante o dia. Iniciou o trabalho logo depois do sol nascer. Correspondendo à importância do dia, ele pintara o rosto, os braços e o
tronco de maneira artística. Pegou o pacotinho de folhas da véspera,
abriu-o, afofou as raspas para secá-las, em seguida, diretamente no
fogo, dentro do pacotinho novamente fechado. Foi uma secagem
rápida, pois em meia hora o procedimento terminara. O grosso envoltório de diversas camadas. de folhas impedia que as raspas se
queimassem. Enquanto iss0, Miguel estendeu uma folha de bananeira no chão, à guisa de banGada de trabalho, e tirou de uma cesta,
pendurada na parte posterior da choça, algumas mancheias daquele
segundo ingrediente - Mantlkórima - que dá seu nome ao veneno
de flechas.
Somente o vimos, como já foi dito, nessa forma seca e esfarelada. M as também se trata de uma casca muito fina, sem formação de cortiça, proveniente de raízes ou então de troncos muito
jovens. T ambém esse ingrediente foi submetido a uma torrefação intensiva. Finalmente, Miguel despejou os dois ingredientes parcialmente carbonizados sobre a folha de bananeira, para resfriar. Tanto
quan to pudemos constatar, a proporção de Mamikotomá : Mamikorima é de 1: 3. Miguel, o nosso preparador de veneno, não se deixou
distrair por nada durante todo esse tempo. Acompanhava as suas
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ações com palavras murmuradas a meio tom ou com uma melodia
monótona. Tratava-se certamente das fórmulas de conjuro que emprestam ao veneno a sua eficáci~, e também é de supor que a p1n·
tura de corpo do índio fizesse parte do cerimonial.

Figura 3. Enroladas num pacote

de folhas, as raspas da casca da
raiz são secadas junto ao fogo.

Figura 4. Mamikoima é o nome
da segunda substância de cascu
utilizada para o preparo do veneno de flechas. Sua origem ainda
é desconhecida. Ela é torrada
sobre o fogo.
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Figura 5. A mistura é esfarelada
com as mãos.

Figura 6. Lentamênte, água fervente é pingada sobre a mistura
de cascas. Levou mais de uma
hora até que a primeira gota
caísse.

Depois de esfriadas, ele misturou as duas cascas com muito
cuidado e esfarelou-as ainda mais, friccionando-as entre as mãos espalmadas. Fazia-o sentado, coro pernas estendidas, pres·sionando os
joelhos contra as mãos para aumentar a pressão. Passada meia hora,
a mistura de cascas estava pr-0nta para a fase mais importante da
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preparação do veneno : a percolação. Miguel enrolou uma folha da
palmeira ubim ( Schuster P.) em forma de funil, de tal maneira que
o pecíolo, de aprox. 15 cm, emergia da base. Nesse funil ele colocou
os pedacinhos de casca, calcando-@s cuidadosamente. Isso tudo ele
fazia calmamente, sem qualquer movimento apressado. O funil foi
em seguida colocado dentro de um aro feito de crpó, sob o qual
havia uma cuia para receber· o veneno. Depois, o índio começou a
pingar sobre a mistura, de modo lento e uniforme, a água que fervia
sobre a fogueira. Miguel dispensava o máximo cuidado em molhar
uniformemente a mistura de cascas. Após uma hora de contínua ação,
a primeira gota escorreu do pecíolo da base do funil para dentro
da cuia, e foram necessárias quase 3 horas para que as gotas· a enchessem. A quantidade de água utilizada correspondeu aproximadamente ao volume da casca a ser percolada.
O decocto tem a cor de um chá preto forte e é apenas usado
em um dos três tipos de flechas empregadas pelos Waika. Essas flechas têm a ponta afilada, apresentando entalhes a distâncias de 3
centímetros, de modo que as pontas se quebram no corpo da vítima.
Para a aplicação do veneno, cerca de 15 pontas são espetadas em
forma de leque, num enrolado de folhas. Esta medida racional se
justifica, pois trata-se de um processo demorado. Com um pincel,
obtido da maceração de um cipó, o decocto é aplicado. As pontas das

Figura 7. Com· um pincel feito

de uma trepadeira, o veneno é
aplicado sobre a,s pontas das flechas. Espetadas num rolo de f olhas, elam ficam por cima de
uma figueira cujo calor seca imediatamente o veneno aplicado.
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flechas são seguradas um pouco acima de uma fogueira cujo calor faz
secar o líquido. O índio repetiu a aplicação pelo menos 100 vezes,
virando várias vezes o enrolado de folhas que continha as pontas.
Todo o proce~so, que corp.e,ç ara de manhã cedo com a torrefação dos pedacinhos de casca, terminou tarde. à n0ite, depois de horas
de aplicação do veneno nas pontas das flechas. Em seguida, cada
ponta ainda foi besuntada de urucu, sendo então encastoada na haste
da flecha ou guardada em um carcás de bambu que todo Waika usa
em suas excursões, à guisa de "bolsa de caça", pendurado ao pescoço. A pintura com urucu, segundo o índio Miguel, deve evitar a
perda de eficácia da camada de veneno. :E', duvidoso que a substância
vermelpa seja realmente aplicada oom essa finalidade, pois as pontas
de flechas são sempre preparadas em pequena quantidade e, portanto, também são gastas relativamente depressa. É mais prováveJ
que o urucu possua significado mágico, o que Miguel não quis explicar, por ser parte do segredo de produção. A eficácia do veneno
foi comprovada numa flecha de, pelo menos, 1O anos de idade. No
Instituto Vital Brasil, Niterói, Brasil, raspamos um pouco da substância, que foi dissolvida em água destilada e injetàda num rato. O
efeito foi instantâneo. Mamikorima é uma espécie de curare que
age, de modo paralisante, sobre o sistema nervoso no momento em
que penetra na corrente sanguínea. As flechas envenenadas são por
isso utilizadas na caça a animais que vivem nas árvores e que, feridos ou agonizantes, agarram-se aos galhos, tornando-se inacessíveis
ao caçador. E. o caso do bicho-preguiça e dos macacos. Atingidos por
uma flecha envenenada, seus músculos relaxam-se e. eles caem ao solo.
Ao contrário dos Maku, que vivem entre o Rio Negro e o J apurá, os Waika não condensam o seu veneno. Toda a quantidade produzida é aplicada às ponta~ existentes e o que eventualmente resta
é jogado fora.
Não .há provas de que os Waika tenham empregado sistematicamente as suas flechas envenenadas contra seres humanos. Procuramos sabê-lo entre os diversos grupos, e sempre obtivemos resposta
negativa. Também os índios que haviam aprendido portQguês, na missão Tapuruquara, e com quem havia melhor possibilidade de comunicação, negaram o fato. Consideravam as flechas com ponta lanceolada de bambu a arma mais eficiente. E eles devem sabê-lo. Com
elas são caçados não apenas veados e porcos-do-mato, mas também
a onça e o maior animal das florestas amazônicas, a anta. Pode-se
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concluir então que a ponta de flecha afilada - apesar de Mamikoritna - não apresenta para os gran~es animais a mesma eficácia que
as largas pontas afiadas de bambu. E se é assim, se o veneno não
assegura em todos os casos o melhor resultado, por que aplicá-lo
contra seres humanos?
O pó alucinógeno Epena
Preparo

Os ingredientes necessários ao seu preparo também foram coletados por nós no curso superior do rio Marauiá, nas proximidades
da aldeia dos Karauetari. Mais raros, foram bem mais difíceis de
enoontrar do que a trepadeira MamJkotomá, para a produção do
veneno de fleehas. Durante cinco dias vagamos com dois índios pela
floresta, vadeando igarapés e tropeçando em raízes escorregadias, até
encontrarmos as procuradas árvores e tirarmos as suas cascas. Foi
interessante observar que nossos companheiros não transpiravam durante as march~s forçadas pela mata quente e úmida, enquanto a
nossa roupa estava ensopada. De outro lado, porém, constatamos em
todos os homens uma transpiração intensa quando estavam sob a
ação de Epen a.
Procuramos em primeiro lugar a árvore que os Waika chamam
de Epena. Pertence às Myristicaceae e já fora classificada em 1960,
à base de amostras, como Virola théiodora, Markgraf. Os índios procuraram durante três dias, até que encontraram um grupo dessas
árvore~. Como Já era tar<;le, não separaram a casca da árvore. Um
deles, Lorenzo, o mesmo que mais tarde prepararia <:> pó alucinógeno
para nós, explicou o seguinte: para obter um bom pó, a árvore deveria ser descascada de manhã cedo. Ao ser arrancada, a superfície
interna da casca é inicialmente clara e limpa. Mas após alguns segundos aparecem gotículas de um líquido marrom, resinoso, nessa
superfície clara e lisa, assim como ila madeira do trol)._co. Por causa
dessa secreção, o processo de tira:r a casca foi transferido, pois· nas
primeiras horas da manhã, antes do início do maioF ealer~ ela é mais
intensa.
A parte interna da casca é Cônstituída por uma camada macia
que, depois de embebida pela resina marram-avermelhada, foi raspada com uma faca pelo índio' Lorenzo. Essa resina contém a substân115

eia ativa do pó alucinógeno. Lorenzo juntou as raspas sobre uma
folha para secá-las, em seguida, na aldeia. O processo começou lentamente. As tirazinhas de entrecasca foram presas numa bandeja
trançada que, por sua vez, foi presa, a um metro de altura, sobre
uma pequena fogueira, permanecendo ali durante toda a noite. Na
manhã seguinte procedeu-se a uma segunda secagem, mais intensiva,
diretamente junto ao fogo_ Terminado o processo, Lorenzo guardou
a bandeja com as raspas entre os caibros do teto, de folhas de palmeira, até que o segundo ingrediente, chamado Ama Asita, estivesse
pronto.

Figura 8. Um tronco jovem de

Virola Calophylloidea, Markgraf
(Epena).

Ama Asita é o nome dado pelos índios a uma árvore alta que
apenas em 1967 pôde ser classificada por Richard E. Schultes. Trata-se de Elizabetha Princeps, Schomb. ex. Bth. Também esta árvore
parece ser rara. Felizmente, os índios vislumbraram alguns exemplares, quando de nossa busca de Epena, a algumas horas da aldeia;
do contrário, uma nova e cansativa marcha de um dia estaria ligada
à obtenção dessa casca. Lorenzo observou cuidadosamente as árvores, antes de descascá-las. A casca não deve apresentar formação
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Figura 9. Retirando as faixas de
casca.

-

Figura 10. Logo depois de retirada, a casca é libertada da entrecasca e da resina vermelha. Só
isto é utilizado na preparação de
Epena.
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Figura 11. Folhas da árvore Elizabetha Princeps, Schomb. ex.
Bth. Nome local: angelim ou envira de jaboti.

de cortiça nem rachaduras. Ele só arrancou tiras cujas superfícies
eram totalmente lisas e desprovidas de defeitos. Pois a parte importante da casca é sua .sup~rfície externa, e apenas ela é utilizada. Lorenzo separou-a da parte interna mais lenhosa, e que constituía a
metade do volume da casca, inn~diatamente após arrancá-lo. Voltamos
em seguida com o materiál para a aldeia. Durante o processo de
a~rancar a casca de Ama Asita nã,o. se observou qualquer secreção
na superfície interna da case.a ou na madeifa, eomo no caso de Epena.
Na manhã seguinte, as títas qe c;asca estavam fortemente enroladas.
Lorenzo cortou-as em pedaços e deitou-as sobre o fogo. No momento
em que começava a combustão, ele as retirava para deixar que se
transformassem individualmente em cinzas. Tomou cuidado para que
nenhum outro pedaço de madeira se misturasse à casca e também
.
queunasse.
A cinza de Ama Asita recebe o nome Waika de "Jupu Uschi".
Enquanto a casca ainda queimava, nosso índio foi buscar as raspas
de Epena, libertou-as .d a bandeja e começou a esfarelá-las com as
palmas das mãos. Ele o fazi~ tal como Miguel, ou seja, ajudava o
processo com os joelhos (Vide figura 5). Depois que transformou dessa
maneira a casca num pó esfarelado, ele o torrou, por pouco tempo,
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Figura 12. As tiras de casca são
Jihertadas de sua parte interna.
Apenas a parte externa da casca
é utilizada, o que perfaz a metade da grossura total da casca.

Figura 13. Retirada da casca de
"Ama Asita". A madeira pennanece branca e não é tingida pelo
aparecimento de resina, como no
caso de Virola Theiodora Mar'kgraf.
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sobre o fogo. Misturou-o e:m seguida com a cinza de Ama Asita.
A proporção de l: l é aproximada, e por isso os alucinógenos feitos
por um mesmo preparador não são sempre iguais em sua cor. Mas
o pó ainda não está suficientemente vnifonne e fino, ele ainda contém glumas e nódulos que precisam ser afastados. Para isso Lorenzo

Figura 14. As tiras externas lk

casca são cortadas e depois q ueimadas individualmente, até serem reduzidas a cinzas.

colocou o pó numa bandeja trançada, dessas que existem na casa
de qualquer família Waika, e pôs-se a bater contra a sua borda, segurando a peça sobre a folha. O pó bege-marram que caía, constituía
o alucinógeno pronto. Consistia, portanto, do concentrado da resina
marrom-avermelhada de Vi rola theiodora, Markgraf, das fibras esfareladas de entrecasca e de cinza de Ama Asita. E armazenado em
carcases de bambu, o recipiente universal do Waika. Quatro a cinco
desses carcases estão enfiados no teto de cada casa. Os mais delgados são geralmente os recipientes para o alucinógeno, os mais grossos
são utilizados para guardar penas, pontas de flechas e os bolos de
corante para a pintara do corpo.
Em outra aldeia, nas proximidades do canal de Maturacá, observamos que ainda um terceiro ingrediente era acrescentado, as pequenas folhas de uma planta herbácea. Era chamada Maschi hiri,
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Fir:ura 15. As raspas torradas de

Epena são esfareladas com a~
mãos e depois misturadas, em
partes iguais, com a cinza de Ama
Asita.

-'

Figura 16. Obtém-se um pó granulado e cheio de fibras que é

peneirado por um trançado fino.
Assim se origina o pó fino que
é o alucinógeno.
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e acrescentada em estado sec.0 e pulverizado. Mas, segundo informação dos índios, essas folhinhas não atuam sobre a eficácia do
alucinógeno, servindo meramente como aromatizante. Por que os Karauetari não a utilizavam, não vim a saber. Talvez não a tivessem
no momento, ou então os índios do rio Marauiá tivessem outras preferências. 8
Lorenzo não era o único preparador de alucinógeno na aldeia
e também não tinha uma posição de destaque na comunidade. Tanto
quanto pudemos averiguar, qualquer um que tivesse saído da adolescência e aprendido com o pai a arte do preparo e da utilização,
poderia preparar e aspirar o alucinógeno à vontade.
A utilização de Epena

A aspiração de Epena não é um ato ritual, mas uma e;erimônia
que implica em certos preparativos festivos. Destes fazem parte a colocação do enfeite de antebraço e principalmente a pintura do rosto
e do tronco."' Pintam-se pontos, listas, linhas onduladas, utilizando
sementes vermelhas de urucu, cinza de madeira e as folhas pretoazuladas de um arbusto, .a que os índios chamam de Kascha benoima.
Em geral, eles têm essas tintas armazenadas. Cospe-se na mão, dissolvendo assim um pouco da tinta e pinta-se com um "pincel de cipó"
a Existe ainda uma ôutra droga que, além dos três ingredie~tes mencionados,
ainda contém dois outros vegetais: 1) as folhas de uma planta, chamada
Poscbi-h~we-Jnoschi-hena (Hena = folha) e 2.) as folhas de uma outra cha-

mada Ai-amo-hena. Em nenhuma das aldeias que :visitamos os índios puderam 0,u qui$eram mostrar-nos essas duas plantas. As nossas perg\lnt~, sempre
respondiam que elas só cresciam em regiões mais altas da montanha e não
nas proximidades da aldeia. E também o pó composto de todos os cinco ingredientes nunca foi encontrado armazenado em aldeia alguma. Talvez seja idêntico àquele pó, cujo emprego constatamos durante nossa primeira expedição
e que nos foi descrito como prejudicial à saúde (Hinter dem grünen Vorhang,
pp. 231, 244). No momento, nada mais posso acrescentar sobre esse pó. Nem
o padre, com o qual mantenho correspondência e que está em permanente
contato com as diversas tribos, nem eu, vimos novamente, durante nossas
diversas expedições, os mesmos efeitos da aspiração de um alucinógeno.
Braços, pernas e costas são geralmente apenas pintados - com ajuda de
um outro companheiro de tribo - quando a aspiração da droga está asso·
ciada com outros eventos festivos ou de culto, como a cremação de um morto,
a trjt~ração dos osso~ depois da incineraçãQ, a festa da pupunha.
i
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ou com o dedo. Para esse "make-up" sempre sob.ra lempo, e a ele
dedicam muita concentração e cuidado. Provavelmente sentem agora
mais graça, por estarem de posse de espelhos e poderem admirar-se
em toda sua beleza. Observamos a aspiração de Epena em todas
as nossas viagens, com exceção da primeira, e o que pudemos constatar sobre a ocasião, condições prévias, motivos e diferenças ria maneira de utilizar o alucinógeno pode s·e r resumido da seguinte maneira :
1 ) As mulheres sempre podem estar presentes, mas são excluídas
da aspiração.
2) A droga não era inalada de manhã, a não ser gue uma "cura
de enfermo" se estendesse por toda a noite e não tivesse termin,ado
pela manhã. Ou seja, não se conieça a aspirar de manhã~
· 3) A aspiração sem motivo especial ou sem motivo que pudéssemos constatar - e isto se aplicava à maioria dos casos por nós
observados - começava nas primeiras horas da tarde e mais raramente nas horas noturnas.
4) Apenas era utilizado o tubo aspirador de 50 a 60 cm de
comprimento. Não vimos quaisquer outros instrumentos de aspiração,
coroo aqueles vistos por Koch-Grünliberg, por exemplo.
5) Uma única vez vimos um índio aspirar a droga sem um
instrumento de inalação (Vide também nota de rodapé n.0 5). Ele
despejou o RÓ de carcás de bambu sobre a mão espalmada, aspirando-a em s~guida pelo nariz.
6) Observamos uma vez dois homens, sentados frente a frente,
soprando o pó, alternadamente, um na narina do outro.
7) Normalmente era apenas um homem que depois dos preparativos conespondentes (coloca;9ão de enfeites, pintura.), deixava
que outro homem lhe soprasse a êiroga pelo nariz.
8) Dadas as nossas repetidas permanências nas aldeias, aprendemos a conhecer individualmente. os membros de cada comunidade,
não os confundindo mais. Podemos, portanto, afirmar com segurança
que na utilização da droga não havia qualquer sistema.
Havia homens que, diariamente, e nas horas mais diversas da
tarde~ deixílvam que lhes soprassem: o pó nas ventas; outros só aspiravam uma vez cada 2 semanas, havendo solteiros e casados, índios
jovens e velhos nas duas categorias.
9) Apenas umas poucas vezes havia um motivo real, ou seja,
o (os) aspirador( es) atuavam como curandeiros, pediam aos espíritos Hakula êxito nas caçadas, ou 1hes agradeciam pela boa presa.
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Observamos assim, por exemplo, por ocas1ao da cura de uma
criança doente, que, além do pai, um outro índio participava - mas
não conjuntamente - dos efeitos da droga.
1O) Na maioria dos casos por nós observados, entretanto, não
transparecia qualquer razão visível, qualquer tratamento de enfermidade, qualquer conjuro (invocação), qualquer ato de culto na aspiração do pó. O único motivo era uma espécie de fanfarronice, mais
ou menos em termos de: "Vejam que sujeito formidável eu sou"!
Falam a favor dessa suposição os seguintes fatos:
Quase nenhum dos habitantes da aldeia tomava conhecimento
do índio que batia os p.és e gritava na praça diante das choças (o
que costumava acontecer quando se tratava de um conjuro, por ocasião
do tratamento de um enfermo).
Em geral, apenas os membros da família ou a "noiva", sentados
na choça, pareciam interessados nos movimentos e gestos do homem
sob efeito da droga.
Nossos diversos intérpretes várias vezes explodiram em gargalhadas causadas pelas palavras que o índio proferia e, posteriormente,
ao ouvirem o gravador quando nos deviam traduzir essas palavras,
diziam: "Isto não se pode traduzir. Isto é um gaguejo sem sentido".
(Em geral isso corresponde à verdade, mas havia certamente frases
com sentido no meio, pois nossos índios ainda riam gostosamente
quando ouviam a gravação, embora nada traduzissem).
11) A aspiração da droga procedia, em geral, da seguinte maneira:
O conteúdo de um oa mais carcases de bambu era despejado
sobre uma base qualquer. Pe.quenb·s nódulos, que se haviam formad0
com a alta umidade atmosférica, eram cuidadosamente macerados
com os dedos. Isso ocorria no alpendre da choça e, em geral, era
feito por aquele que ia aspirar em primeiro lugar. Em seguida, ele
se punha de cócoras e à sua frente agachava-se o "soprador". Entre
os dois encontrava-se o alucinógeno.
O "soprador" empurrava então com o dedo um pouco do pó
- a quantidade para uma dose corresponde aproximadamente ao
conteúdo de uma colher de café - na abertura maior do canudo,
colocava-a na boca, enquanto o outro segurava a abertura menor,
junto à narina direita. Com um forte sopro o pó era introduzido.
O "recebedor" deixava então cair o canudo, colocando ambas as
mãos na nuca. Todos os nossos intérpretes foram unânimes em de124
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clarar que nesse momento se manifestava uma violenta dor na parte
posterior da cabeça. Não raro o índio se curvava, talvez devido à dor.
Começava a ter ânsias, a saliva eS"corria-lhe da boca, e ele vomitava.
Impassível diante dessas reações,_ o "soprador" colocava a dose seguinte de pó no canudo. Os sintomas de mal-estar desapareciam depois de 3 a 4 minutos. O "recebedor" agarrava novamente o canudo,
segurando-o junto à narina esquerda, a fim de receber a segunda
dose. Em seguida, os efeitos primários - dores de cabeça, salivação e
vômito - se repetiam, mas não com a mesma intensidade.

Figura 17.
O impacto

'

do sopro.

I 2) Em geral, eram inaladas duas doses. Na aldeia Karauetari

do rio Marauiá vimos, entretanto, um índio - tratava-se do tuxaua
Bacatuba - receber quatro doses consecutivas.
O efeito

Depois da segunda dose de pó (ou outras eventuais) os efeitos:
como já foi dito, são menore-s do que após a primeira. O que não
se deve, porém, a um "calejamento" das narinas, laringe e sinus
pelo uso repetido do pó e que reagiriam então com menor intensidade. A razão está no início da atuação do efeito eufórico da droga
- já depois da primeira dose. Ele se inicia alguns minutos após a
inalação, aumentando rapidamente com o decorrer do tempo. A quan-
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Figura 18. O primeiro efeito :
ânsia, salivação abundante e vômitos.

tidade de pó está menos. ligada à intensificaç.ão do que ao prolongamento do estado alucinatório.
Em geral, o índio permanece ainda alguns minutos de cócoras,
podendo-se acompanhar claramente o início ~ aumento do efeito de
Epena. Inicialmente, o homem, com olhos ainda lacrimejantes, começa a cantarolar a meia voz, interrompendo-se com freqüência para
cuspir a saliva corrente. Em seguida, o canto se torna mais forte,
acott).panhado de um movimento .rítmico do corpo - primeiro a
cabeça e depois todo o tronco. Cerca de quatro minutos depois da
última dose do pó, o mal-estar e as dores de cabeça são superadas
pelo efeito alucinatório.
A vista se torna esgazeada, começa a fase da "dança". O homem
levanta-se e cambaleia sobre as pernas inseguras ou se movimenta
a quatro ( engatinha para frente). Esse estado perdura por um ou
dois minutos, e então o efeito da droga atinge seu clímax. O índio
se levanta em toda sua altura.. Seus passos tornam-se firmes, transformam-se em um pateado que se sujeita, em geral, a um certo ritmo:
três a quatro passos para a frente, um passo no lugar. Irrompe uma
violenta transpiração, o rosto e o tronco ficando molhados em pouco
tempo. Essa "dança" é acompanhada de um canto monótono e recitativo, interrompido cada 5 a 8 minutos por um berreiro infernal. Du126

rante esses urros o homem fica parado, agita furiosamente os braços
- muitas vezes em direção das abruptas e altas serranias de Imeri,
visíveis de qualquer aldeia. 5 - 6
Depois de aproximadamente meia hora de pateação e cantoria,
surgia em alguns casos uma pausa. O índio ficava por alguns minutos
parado, de pernas abertas, o tronco curvado e as mãos apoiadas nos
joelhos, posição semelhante à das crianças no jogo de "pula-sela".
Depois dessa pausa o canto continuava ou o índio se dirigia, cantando e pateando, à sua choça, para buscar algumas flechas e, assim
equipado, prosseguir em sua dança. 7
Epena é certamente um alucinógeno forte (saliva gotejante,
olhos esgazeados,. forte transpiração), tnas não ocasiona estados de
transe. Caso contrário, o homem não seria capaz de encontrar, com
mão segura, as flechas dentro de sua casa, ou de ameaçar-me com
uma flecha quando me aproximei, apesar de ter sido prevenido com
a máquina fotográfic~. O intérprete· que, ao contrário de mim, naturalmente entenderá o índio, veío rapidamente buscar-me para ficar
sob o teto da choça, traduzindo-me a advertência. As "danças" e os
Em alguns casos esses berros dirigidos à montanha poderiam ser interpretados como uma ameaça a uma outra tribo com que os íni;Uos vivem em
inimizade. A).gumas semanas antes de nossa permanência eles haviam morto
dois membros dessa tribo, aguardando agora a represália. A gritaria não me
pareceu ser uma invocação dos espírito~Hãkula, e as ameaças emitidas poderiam ser traduzidas como: "Venham, se tiverem coragem! Nós os despedaçaremos!" Fanfarronice, portanto, originada pela macropsia produzida por
Epena. O "dançarino" considera-se, provavelmente, possuído de uma superioridade física.
:>

Quando havia inalado Epena para tratar de um doente, ou em outras palavras, para conjurar a doença, eles paravam a "dança" junto à rede em que
estava o enfermo. Enquanto gritavam, agitavam os braços violentamente em
direção ao doente ou passavam as inãos sobre seu corpo para afastar a
6

doenç~.

O índio da aldeia Karauetari que inalou Epena sem ajuda alheia e aspirou
o pó da própria mão fqi o único cuja "dança" se diferenciou da dos outros.
1) cada fase isolada durou cerca de J 5 minutos; 2) nas pausas ele sempre,
inalava doses adicionais de droga. Foi o único que vimos aspirar o pó durante
o estado alucinatório e não apenas no seu início. É possível que no seu
caso as doses. não fo~sem aspiradas com toda a força e., portanto, também
não originassem a alucinação "normal'", ou que a dose inalada fosse l5em menor
e de duração menor, de modo que a repetição da inalação se tornava necessária.
7
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movimentos de braçós sob o efeito de Epena distinguiam-se muito
daqueles que, durante nossa primeira expedição, pudemos observar
nos dois homens por alguns minutos. Percebia-se claramente que eles
já não tinham domínio sobre si (Vide também nota de rodapé n.0 3) .
A conversa mantida com um jovem índio da tribo dos Karauetari, que aprendera português na escola missionária qe Tapuruquara,
esclareceu-nos quanto ao sentido e às sensações dos índios ao aspirarem a droga.
A conversa foi a seguinte:
"Você também aspira Epena?"
''Não! Não posso aspirar ainda. Sou muito jovem".
"Quando você terá idade para isso?"
"Não sei. Mas acho que logo".
"Quem decide a esse respeito?"
"Meu pai. Ele me ensina tudo relacionado cem o pó Epena,
e eu também já sei o que acontecerá quando aspirar o pó".
-

"E o que acontece?"

- ''Eu então vejo os Hakttla, os h@mens grandes que moram
em grandes cabanas, lá em cima" - e ele apontou em direção ao céu.
~'O pó Epena me torna tão alto que posso alcançá-los e falar com eles".
- "E o que você quer cõnversar com eles?''
- uFosso pedir-lhes para que me ajudem nas caçadas, para
que eu encontre animais grandes. E quando aspiro Epena, sinto-me
forte, muito mais forte do que aqueles que não têm o pó".
E um outro índio que merara durante alguns anos na missão
e ali recebera o nome de Daniel, antes de voltar à sua tribo, contou-nos
que, sob o efeito de Epena, ele certa vez vira anjos e com eles
falara. Um índio disse que via '"'homens grandes" e o outro afirmou
que vira "anjos''. lsso demonst,ra que a aroga produz dois efeitos:
1) Um efeito real, conhecido através das experiências pessoais
de Becher, Schultes e, recentemente, Chagnon. O índio se sente um
gigante. Nos arredores tudo assume formas grand~s e mar~vilhosas.
Ele se sente um super-homem dentro de uma natureza superdiínensionada. Seus movimentos, portanto, correspondem ao estado de alucinação provocado pela droga. Esses sintomas são acompanhados de
salivação, :Olhar esgazeado, transpiraçã0 intensa e fortes dores de
cabeça, comprovando o forte estado alucinatório.
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Figura 19. Dança dos Hikula.

-

Figura 20. Esta expressão do rosto é típica do dançarino Hakula.
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2) Um efeito imaginári0, pois o índio avista coisas que foi ensinado a ver: um vê os espíritos Hãkula, pois seu pai disse que os
veria, o outro avista 'anjos", porque na missão ele aprendeu que eles
são mais fortes do que "os homens grandes lá em cima".

Figura 21. Dança dos HakuJa.

Pode-se supor que eles pensem em espíritos-Hakula quando estão
em apuros ou quando desejam sorte. Em geral, porém - e esta é a
impressão que tivemos através de nossas observações - muitos dos
homens aspiram a droga apenas para sentir o efeito alucinógeno e
para se libertarem durante algumas horas das preocupações. do diaa-dia.
Duração do efeito

Depois de pouco mais de uma hora diminuía visivelmente o
efeito do pó. Após mais um forte berro, os índios dirigiam-se bastante
fatigados para sua choça, deitando-se na rede e, aparentemente, adormecendo alguns minutos depois. Diversos índios que haviam apresentado sua "dança" nas primeiras horas da tarde, estavam sentados lá
pelas 20 horas, ao pé do fogo, como se nada tivesse acontecido.
A duração do efeito do pó Epena é, portanto, relativamente
curta. Talvez varie individualmente, dependendo também de outros
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fatores, tais como a idade do homem que aspira o pó, eventuaJ
formação de hábito e do maior ou menor grau de sobriedade antes
da inalação.
Também as dores violentas da parte posterior da cabeça não
têm a mesma duração para todos. Um intérprete nos disse que à
noite não era bom aspirar, pois não se conciliaria o sono. Pode-se
concluir daí que o "dormir" na rede, depois da "dança", é realmente
conseqüência do estado de exaustão ou da necessidade de descansar
a cabeça dolorida. Não sabemos até que ponto as dores de cabeça
iniciais e o mal-estar são provocados pela droga ou pelo tipo de inalação. Certo, porém, é que são sobrepujados pelo efeito eufórico e
que, passado este, ou seja, depois de aproximadamente uma hora,
eles voltam. Segue-se a "ressaca".
Observações finais

A substância ativa do pó alucinógeno Epena, tal como era empregado em todas as aldeias por nós. visitadas, sempre provinha da
resina marrom-avermelhada de Vuola theiodora, Markgraf. Em caso
nenhum registramos o acréscimo das sementes de Piptadenia peregrina, embora essa árvore ocorra na área. Seu nome regional é "Paricarána". Vimos alguns exempla,res na cachoeira Guirapagé, no curso
inferior do rio M arauiá, e também na saída setentrional do vilarejo
de São Gabriel, junto à picada que leva à assim chamada "fortaleza".
Os Waika do rio Marauiá também conheciam a árvore e sua
utilização - pelo menos os dois índios que nos acompanharam até
à cachoeira Guirapagé. Pode-se supor a existência de um conhecimento geral. A minha pergunta se não usavam as sementes em forma
de lentilhas, nosso intérprete respondeu que Epena era melhor e mais
agradável. Não ficou esclarecido o significado de "melhor e mais
agradável", e, segundo me consta, as duas substâncias ainda não
foram testadas paralelamente em experiências pessoais. Assim, também não se pode saber por informações científicas qual a diferença
no efeito das duas.
As análises seriadas realizadas por Holmstedt, em Estocolmo,
com os dois vegetais e também com os alucinógenos deles obtidos,
deram resultados semelhantes. Eles contêm o grupo N,N-Dimetiltriptamina (DMT). Além disso, a Piptadenia peregrina se caracteriza
pela presença de Bufotenin (5-0H-DMT), que falta em Epena, que
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por seu lado apresenta 5-MeO DMT. Epena, à base dessas fórmulas
químicas, deveria possuir o efeito mais intensivo e duradouro das
duas. Mas não se sabe ainda, como foi mencionado, como se manifesta na prática essa diferença estrutural.
Ambas as substâncias são alucinógenas, pertencendo, portanto,
àquele grupo de drogas que, como se diz hoje, permitem "uma viagem agradável". Elas agem sobre a esfera psíquica e aí produzem
modificações profundas. Modificam o nosso sentido de espaço e tempo, e, portanto, duas categorias básicas de nossa existêncía.
Além de Epena e Piptadenia peregrina, pertencem a esse grupo,
na área latino-americana, o eacto n;iexicano payotl, que fomece a
mescalina; a marihuana ou macnnha, com a droga canabinol; o olo..
liuqui, uma trepadeira (Rivea Korymb0sa) cujas sementes contêm
amido ácido de lisergo-d, semelhante ao LSD; ayahuasca (Banisteriopsis caapi) com o alcalóide hannina.
Todas essas drogas origjnam mundos de sonho, maravilhosas
composições cromáticas, modificações de dimensão, assim como ilusões
acústicas e óticas que são, entretanto, vividas conscientemente. Em
sua origem eram usadas pelos nativos - em especial pelos médicosfeiticeiros, provavelmente - em atos de culto. Não criam hábito,
embora uma dose exagerada possa ser letal.
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Estudo etnobotânico de material Tiahuanacóide*
S. Henry Wassén

1

Não há dúvida de que todos os autores de obras científicas,
depois de terem teni:tinad~ um trabalho, se p·erguntam por que certas
citações foram ou não feitas, lamentando que alguns livros não tenham chegado a tempo para ser incluídos, etc. Ao iniciar este manuscrito, senti isso mesmo em relação ao meu trabalho publicado em
Gothenburg, em 1972, "A Medicine-man's Implements and Plants
in a Tiahuanocoid Tomb in Highland Bolívia" (Wassén, 1972). Ao
discutir, por exemplo, os vários pacotes de folhas de Ilex Guayusa
do material arqueológico de Niiio Korin, ~o norte da Bolívia, teria
sido interessante citar a afirmação de Métraux de que "os antigos
Guarani e Caingang parecem ter visto maté (Ilex paraguariensis St.
Hil.) como uma· planta mágica que facilitou suas associaç.ões com o
sobrenatural". Igmdmente seria interessante recorrer um pouco ao
romance em uma: descrição árida e científica, evocando uma lenda das
províncias orientais da Amélzônia equatorial, onde o uso da Guayusa
é muito vulgar. A lenda diz respeito às moças dessa área da Amazônia, segundo me contou o Dr. Wilburn H. Ferguson (Fundación In·Corporada de Investigaciones ·Ferguson de México, C.A., Torreon,
Coali.) em amável carta de 9 de março de 1973. "Elas garantem que
se derem Guayusa como bebida aos namorados, mesmo se eles via• Publicado originalmente sob o tífulo "Ethnobotanic.al follow-up of Bolivian
tiahuanacoid · tomb material, and of Peruvian shamaDism, psychotropic plant
constituents, and espingo seeds". ln: Gõteborgs Etnografiska Museum. Arstryck,
1972, pp. 3S-S2. Tradução de Vera Penteado Coelho.
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jarem para uma terra distante, voltarão e casar-se-ão com elas''. Lembro-me do que disse Schultes quando descreveu o achado das folhas
de Guayusa de Niiío Korin: "Diversos fatores relacionados com as
folhas de Ilex Guayusa são verdadeiramente notáveis. As folhas foram cuidadosamente preparadas para a sepultura, indicando que elas
tinham sido incluídas no enterro, com vistas a um fim determinado~
Sobre tal finalidade apenas podemos fazer conjecturas: foi medicina,
estimulante, alimento, alucinógeno, ou teve algum significado mera·
mente simbólico"?
Se o uso das folhas de Guayusa como um amuleto amoroso tem
uma longa tradição na épo~a pré-colombiana (outra cojsa que também só pode figurar c0mo hipótese), podemos, talvez, considerar
nosso curandeiro "callahuaya.,,, do ano 500 d . C . , como tendo sido
também um traficante de amor.
Ao descrever uma das tabletas que faz parte da coleção de Nino
Korin (70 . 19 . 1, do Museu Etnográfico de Gothenburg), teria sido
também vantajoso citar o relatório de uma psicóloga sueca, Sra. Lísbeth Ollner. Seu relatório, entretanto, não tinha aparecido até o outono de 1972. Ele era ainda para mim desconhecido em absoluto,
quando o meu livro já estava no prelo.
Precisamente, eu escrevi em meu livro (Wassén, 1972, pág. 34)
sobre as superfícies ultratrabalbadas das tabletas, mencionando-as
como "se parecesse que o índio que as executou tivesse um sentimento
horror vacui, pois praticamente toda a superfície acima da cavidade
retangular foi preenchida com entalhes simbólicos", 0 que acontece
também em outras tabletas da coleção.
Em seu trabalho, a Sra. OUner referiu-se, sobretudo, à esquizofrenia, psicose modelo e expressão artística, definindo o critério de
estilo como proporção variável segundo a qual eles aparecem em
conexão com diferentes mudanças patológicas, chamando um desses
padrões de "superabundância pictórica (horror vacui)" (Ollner, 1972,
pág. 24) .
Depois desta leitura ouso pensar, e trata-se somente de uma
possibilidade, que o especialista índio, que um dia gravou todas as
figuras em estilo Tiahuanaco clássico nas tabletas de rapé, pode ter
tido uma relação de dependência com o seu conteúdo, provavelmente
vilca, Anadenanthera colubrina (vide Wassén, 1972, pág. 24). "De
uma forma ou de outra, sem criação artística não pode existir o xamã
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(Lommel, 1967, pág. 148). Aqui eu estou a usar para a América do
Sul, como já fez meu falecido amigo Alfred Métraux, o termo xamã
como equivalente ao termo feiticeiro sem fazer todas as distinções
que Lommel, por exemplo, apresenta. Ele concede, entretanto, que
nos povos primitivos "xamã" e "feiticeiro" são termos que significam
em linhas gerais a mesma coisa, desempenham as mesmas funções e
empregam a mesma técnica psicológica (Lommel, 1967, pág. 9) .
Visto que entre os achados de Nifiô Korin se encontrava um
bastão de madeira encimado por uma figura de papagaio (Wassén,
1972, pág. 47, figura 31 ), seria interessante mencionar ~s palavras de
Eliade ( 1964, pág. 481 ) , dizendo que "o Qássaro pousado em uma
estaca é extremamente arcaico, e que os "xamãs siberianos, esquimós
e norte-americanos voamu ( Eliade, 19 64, pág. 481 ) . Isso é válido
também para os xamãs sul-americanos, e eu posso reiterar aqui "que
nós estamos autorizados a considerar os pássaros como um padrão de
intoxicaç~o extática em diversas sociedades índias. Refiro-me, por
exemplo, às tabletas de rapé com representações de condores, ou em
forma de pássaros; tubos de aspirar rapé com terminações arredondadas que adquirem com freqüência forma de cabeças de pássaros e
também às explicações diretas fornecidas por feiticeiros de que eles
usam coroas de plumas, etc., para que possam ver melhor o mundo
dos espíritos. É um fato, esta conexão entre os xamãs como consumidores de drogas e o mundo dos p,ássaros-espíritos. A razão, provavelmente, poderá ser encontrada nas drogas" (Wassén, 1967, págs.
285-286) . Quando fiz esta comunicação no simpósio de Pesquisa Etnofarmacológica sobre Drogas Psicoativas, realizado em San Francisco,
em 1967, acrescentei que " a sensação de ser conduzido pelos ares,,
após a ingestão de ayahuasca, entre os Záparos, foi descrita por Manuel Villavicencio no ano de 1858 (pág. 372, vide Wassén, 1967,
pág. 286, nota 70). Sobre as tribos Záparo da Montafia, "dispomos
apenas de conhecimentos fragmentárias" (Steward, 1948, pág. 508) .
De acordo, porém, com Schultes ( 1957, pág. 5) , o relato de Villavivencio foi o documento mais antigo publicado sobre o uso de um
narcótico malpighiáceo de que ele teve conhecimento. As espécies
mais extensamente empregadas são membros do gênero Banisteriopsis.
No mapa da lâmina I, de seu trabalho de 1957, Schultes localizou
tribos entre as quais havia notícia do uso de narcóticos malpighiáceos,
como caapi, ayahuasca e yajé, mas a oeste dos Apdes Colombianos
havia naquele tempo um espaço em branco correspondente a Chocó.
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Usando um relatório e uma fotografia do Dr. Reichel-Dolmatoff, da
Colômbia, Schultes pôde, entretanto, em um artigo publicado na revista Science, em 1969, descrever o uso da planta dapá (Banisteriopsis sp.) éntre os Noanamá ou Waunana-Chocó (Sehnltes, .1969,
fig. 5). Disttutindo a possível introdução do veneno cla flecha pakurú
da árvore Naucleopsis amara no Chocó, feita pelos assim chamados
índios Chocó - os quais, a julgar por evidências etnográficas, teriam
chegado à Colômbia Ocidental e ao Equador pela região amazônica
situada a leste - acrescentei em meu trabalho para o simpósio "As
Plantas no Desenvolvimento da Medicina Moderna'' (8 a 10 de maio
de 1968, em Cambridge, Massachusetts) "ter Schultes aventado da
mesma maneira · a hipótese qlile espécimes de Banistetíopsis caapi,
encontrados recentemente no Ghocó, tinham sido trazidos do leste
pelos índios'" (Wassén, 1972, pág. 25).
Recentemente Duke ( 1970, pág. 355) confirmou o uso de BanisteriopSis caapi sob o nome dapa, entre os Noana~á; e sob o nome
pilde, entre os Emberá (Emperá). Em 1934, quando parti do Nonomá-Chocó (Waunana), próximo do Rio San Juan, um de meus amigos índios faleu-tne de uma planta ·chamada tanga ou pir.zdé, com a
qual ele sabia fazer uma bebida que provocava visões. Conforme o
que foi dito em meu antigo estudo sobre o Chocó (Wassén, 1935,
pág. 1O1), "eu nunca tive a oportunidade de ver um espécime desta
planta'\ mas o falecido farmacologista, Professor C. G . Santesson,
M. D ., de Estocolmo, alvitrou que poderiam ser frutos de Datura Sanguínea R e P a terem sido usados para a beberag~m.
A partir do que eu posso julgar atualmente, isto não foi assim,

e ousamos supor que o meu amigo Waunana-Chocó havia me falado
de Banisteriopsis caapi, cujo uso era, naquele tempo, completamente
desconhecido na ciência etno-botânica.
Apesar disso, eu deveria ter suspeitado, mesmo então, existir lá
o uso do Banisteriopsis caapi, visto que o trabalho de Paul Rivet sobre
os Colorado do Equador, em 1905, referia-se a um cipó con10 uma
fonte do nepi (nepe), e em 1907, em um glossário "identificou o
nepe do Colorado e o pinde do Caya.pa come Banisteriopsis caapi"
(vide Schultes, 1957, pág. 7; Beuchat e Rivet, 1907). Ein 1926 Buchwald informou, sem mais comentários, que os Colorado, em Guayas,
Equador, estavam celebrando suas festas com nepe e "las piedras
sagrad-as" (Buchwald, 1926, pág. 181) .
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II
Quando os antigos cronistas espanhóis da América do Sul escreveram sobre hechiceros e o uso que faziam das drogas, a melhor
tradução parece ser bruxos. A descrição dos feiticeiros fuca (omo)
nos é feita por Rowe ( 1946, pág. 302). Outras palavras para designar
hechicero são ~divinho e curandeiro. Segundo Rowe, "alguns adivi·
nhos invocavam os espíritos recitando uma fórmula e desenhando traços no chão, outros bebiam até ~begar à insensibilidade e davam suas
respostas quando voltavam a si ( op. cit., pág. 302) ". O mesmo autor
citou a afirmação de Cobo de que eles "colocam o uso de wil' ka e
uma semente tomada como purgativo na chicha, para torná-la mais
forte ."
"Por voltà de 1571, Polo de Ondegardo informou que os curandeiros d0s Incas previam o futuro falando com o demônio em certo
lugar escuro, por meio de várias cerimônias, para as quais se intoxicavam com uma erva chamada V ilca, despejando seu suco na chicha
ou toroí;li;ido-Q de outra maneira. O informante dizia que, embora
somente as mulheres tivessem a fama de praticar essa arte, na verdade o seu uso estava difundido, ainda que dissimulado, também
entre homens e jovens (von Reis Altschul, 1967, pág. 307). Na gnalidade de botânica experiente, a Dra. von Reis Altschul menciona
também outras referências a V ilca como estimulante, purgativo, etc.
Sua intensa pesquisa no herbário da Universidade de Harvard deu
como resultado dois espécimes catalogados como Vilca. "Ambos
pertenciam a A nadenanthera colubrina", uma vinha do sul do Peru,
eutra do leste de La Paz. "Estes dados indicam que A. colubrina é
realmente identificada como V ilca, mas eles não asseguram que V ilca
~e refira exclusivamente a esta planta" ( op. cit. pág. 308).
No antigo Peru havia um outro produto vegetal usado pelos feiticeiros, que o misturavam à chicha. Refiro-me ao espingo, cujas sementes obviamente produziam alguns efeitos que foram descritos pelos
cronistas como sendo em p~rte puramente medicinais e bastante drásticos, claramente psicotrópicos. Por exemplo, uma das frases é "eles
tomam-se loucos pelo seu uso". Eu gostaria, todavia, de expor a informação que consegui obter. Antes de fazê-lo desejaria, porém, apresentar meus sinceros agradecimentos à minha amiga e colega Dra.
Ana Maria Mariscotti de Gõrlitz, de Marburgo, Alemanha. Segundo
a correspondência científica trocada entre nós a respeito da queima
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(
da khoa ou khoba (Mentha puleigium~ da família Labiatae) durante
as assim chamadas "seíialadas" ou antigas cerimónias tradicionais de
oferenda à Pachamama (vide Wassén, 1967, págs. 276-277), ela insistiu, em carta de 29 de maio de 1970, em que eu não abandonasse
a pesquisa sobre o espingo. Muito amavelmente forneceu-me também
algumas referências bibliográficas iniciais, como por exemplo, a da
Extirpación de Arriaga, onde se nos depara a seguinte informação:
"Espingo é uma fruta pequena, seca, com caroços redondos ("ai
modo de unas almendras redondillas") , com um cheiro intensíssimo,
embora não muito agradável. Ela é obtida dos Chachapoyas1, e dizem
qu~ é muito boa para dores de estômago, evacuações sangJ;'entas (''cámaras de sanyue") e outra$ doenças, sendo tom11da ero forma de pó,
e cujo preço é elevado. Era comumente vendida .para esses fins. Em
J aén de Bracomoros, 2 há não muitos anos atrás, os índios pagavam o
tributo com espingo. O arcebispo anterior proibiu, sob pena de excomunhão, que ele fosse vendido aos índios, desde que soube que se
tratava de uma oferenda esfecial às huacas,3 sobretudo nas terras
baixas, onde não existe ninguém que não possua espingo, pois todos
os que estiveram lá têm conopas4 ( Arriaga, 1920, pág. 46).
O sexto arcebispo de Lima, Pedr-0 de Villagomes (1585-1671 ),
apresentou uma informação similar, embora mais curta, nas suas Exortaciones. No capítulo XLV, a propósito de como eram os índios, diz
o seguinte: "Espingo es una frutilÍa seca, ai modo de unas almendras
redondillas, de muy vehemente olor, aunque no muy bueno, y no hay
quien no tenga espingo teniendo conopa" (Villagomes, 1919, págs.
165-166). Prossegue (como, aliás,, Arríaga também cita:) relatando
· s·o bre o aut, ou.tra fruta pequen.a,, :seca, não Gtiferente do espingo. Usou,
como se conclui de sua própria explicação, Arriaga e outros cronistas como fonte (vide prefácio de Urteaga para a edição da Extirpación de Arriaga, pág. XIV, que usamos aqui).
1

Chachapoya, aqui, parece ser uma das tribos vindas dos "vales profundos dos
Andes, no alto Rio Maraiíon, ao norte-centro do Peru", e que "aparentemente
tinham línguas diversas e culturas da Floresta Tropical" (Steward e Alfred
Métraux, 1948, pp. 614-615).
2

Jaén de Bracamoros era uma "cidade" fundada por Diego Palomino (em
1549?) , perto do encontro dos rios Chinchipe e Maraõon (vide Steward e
Métrau:x:, 1948, p. 616) .
a H uaca - santuário sagraao.
4 Conopa imagem sagrada.
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No começo do capítulo IV de Arriaga, lemos que eram os feiticeiros que usavam o espingo. Arriaga tarobéin descreve alguns dos
efeitos: "Nas planícies que descem de Chancay1 a chicha apres·entada
às huacas era chamada yale. 5 É feita de zora6 misturada com milho
mastigado, contendo ainda pó de espingo. Fazem-na muito forte e
espessa, e depois de terem oferecido a huaca o que lhe é devido,
os feiticeiros bebem o restante, e isto os torna cpmo loucos". 7 (Arriaga, 1920, pág. 42)
Em Arriaga lemos também a respeito de reuniões noturnas de
"feiticeiros, sugadores de sangue". "Durante essas sessões aparece o
demônio, algumas vezes sob a forma de um leão, outras de um tigre,
pondo-se assentado e apoiado sobre os braços., muito furioso, e eles o
adoram'' (Arriaga, 1920, págs. 40-41) .8 Achei muito interessante esta
referência aos felinos poderosos (puma e jaguar) na esfera da magia
dos feiticeiros ou xamãs-índios, sobretudo se levarmos em conta a
distribuição quase pan-americana das figuras de jaguar em combinação com o motivo do alt~r-ego. 9
s Yale - possivelmente da língua Chancay, "falada outrora na área do Rio
Chancay, Departamento de Lima" (Loukotka, 1968, p. 272).

Zora, sara ou /ora - ~egundo Friederici (1947, p. 570), "milho índio maltado usado no preparo de uma chicha muito forte, cujo uso, na opinião de
Garcilaso, era proibido pelos Incas. No texto original de Garcilaso (libro
octavo, cap. IX, 1943, p. 177): "Algunos índios más apassionados de la
embriaguez que la demás comunidad echan la cara en remojo, y la tienen
así has~ que echa sus raízes; entonces la muelen toda como está y la cuezen
en la misma agua con otras .cosas, y, colada, la guardan basta que se sazona;
házese un brevaje fort1ssimo, que embriaga repentinamente: llámanle uiíiapu,
y en otro lenguaje sora. Los Incas lo prohibieron, por ser tan violento para
la embriaguez; después acá, me dizen, se ha buelto a usar por algunos viciosos".
G

Em espanhol: ..En los llanos desde Chancay a baxo la chicha que ofrecen
a las Iluacas se llama Yale, y se haze de Zora mezclada con maís mascado,
y la hechan polvo de Espingo, hazen la muy f uerte y espesa, y después de
aver hechado sobra la Huaca lo que les parece, beven la demás los Hechiceros, y les buelve como locos."
7

s Em espanhol: "En estas juntas se les aparece el Demonio, unas vezes en
figura de León, otras vezes en figura de Tigre, y poniéndose asentado, y

estrivando sobre los braços muy furioso, le adoran".
s A Dta. Ana Maria Mariscotti de Gõrlitz, observando isto, escreveu ao autor:
''Allí tiene su alter ego!"
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Cobo é outro cronista que também menciona o espingo. Diz ele
que "os pacatos índios das províncias andinas do Peru costumavam
obter dos povos da fronteira algumas pequenas vagens ("vainillas")
como algarrobas, de cor amarelo e~cura, cujo conteúdo engrossado
parece ("sangue de dragão)", ( Pt~rocarpus draco), brilhante todavia,
com uma sombra preta e com um perfume adocicado e intenso. Estas
vagens são recolhidas de uma árvore chamada espingo que existe naquelas regiões. Aqueles índios rudes trazem as cápsulas como uma
coisa preciosa para trocá-las por facas, tesouras e outras bugigangas
que eles apreciam muito. E isso eles conseguem facilmente dos espaóhóis, pois as cápsulas são consideradas como verdadeiramente medicinais"'. Cobo refer-se também ao pó, que tomado de tal ou quaJ
maneira, cura várias formas de hemorragias graves ( Cobo, 1891:
Cap. XC, págs. 95-96).
Encontramos ainda outras referências breves ao espingo em outras
fontes. Segµndo Múrua (1946, pág. 306), era um trébol (trevo) que
era chamado espingo. Os índios ligavam esta planta a superstições.
Encontramos a mesma informação., embora sem referência ao trébol,
no vocabulário Quicha de António Ricardo, de 1586 (1951), onde
Espingo é mencionado comó uma certa planta com fruta cheirosa
usada para várias feitiçarias. 1 zy Lastres ( 19 51, pág. 305) repete que
o espingo (yspinku) é. botanicamente trébol.
Salvador Palomino Flores é um índio quechua peruano, que, enquanto este trabalho está sendo escrito, encontra-se ensinando e estudando na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Ele me informou qu~ a ortografia correta deve ser ispinku. Espingo, enttetant0,
poderia ser uma variação fonética desta palavra no quichua da Bolívia (carta de 30 de janeiro de 1973). Lastres (pág. 305) cita também os nome_s chullku e cchikmu como significando trébol. Ao procurar, porém, recolher neste trabalho espécimes de espingo, excluo
desde já o trébol. Podemos concluir que essa palavra tem sido usada
referindo-se a várias plantas, ou a sementes de diversas plantas. Sem
mencionar a fonte, Lastres ( 19 51, pág. 250) diz que a chicha preparada com milho índio e espingo foi usada como ,oferenda às huacas
nas cerimônias incas de Raimi, Citua e Aymoray. Menciona também
o uso medicinal do pó de espingo.
O texto original (pág. 93) : uy spincu, cierta yerua y fruto oloroso con que
se hazen muchos hechizos".
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Tendo como testemunho as fontes escritas, até agora apenas
podemos concluir que o espingo era usado como uma mistura para a
chicha, talvez com vistas a determinados fins, e que se supunha tivessem sido medicinais. O conhecimef!to exato do espingo parece ser
mínimo, e, sob o ponto de vista científico, inexistente. Nem La Barre
(1938) nem Hartmann (1958) mencionam o espingo como aditivo
para a chicha no aµtigo Peru. Um boliviano, especialista em etnobotânica, Dr. Enrique Oblitas Poblete, citou entretanto, em uma obra
datada de 1960, ao mesmo tempo ''asango-espingo", explicando que
os "callahuayas" recebem esses remédios de Cajamarca, Peru, e que
eles sã0 usados em casos de nevralgja e dores musculares. Tomados
com "água de llantén'"il. J. e vinha, serYem para a C"-lra de "cámaras de
sangre" (Oblitas Poblete, 1969, pág. 80) . Se esta informação foi
obtida dos "callahuayas" atuais, isso significaria que a tradição acerca
do espingo tem continuado desde o tempo do descobriment-0, pois
encontramos a mesma informação na literatura antiga.
Mantendo correspondência com o Dr. Oblitas Poblete) úma das
razões para visitá-lo em La Paz, em agosto de 1970, foi o problema
do éspingo. Quando nos encontramos na capital boliviana, ele deu-me
dois espinhos de "asango" (possivelmente d~ Família Rubiaceae) e
duas sementes bem diferentes de espingo, sem, entretap.to, s~ber nada
sobre os nomes botânicos das plantas que produzem estas sementes .
•
Fomos também à Casa de Murillo em La Paz, o museu histórico da
cidade, que entre os objetos puramente históricos possui uma coleção
de plantas medicinais, sementes, etc. Em meio aos objetos em exposição, havia algumas sementes de espin.go exatamente do· mesmo tipo
daquelas que eu tinha recebido. Quando Oblitas Poblete me deu as
duas amostras, fê-las acompanhar de uma nota que dizia: "Sementes
de uma pequena planta tropical do Departamento de Loreto, Peru.
'E: usada antisepticamente (contra desarranj.os estomacais), toma-se
em pó ou então mastig,ada . 12 Estas amostras de espin,go tinham e
ainda têm um cheiro forte, conforme vem mencionado nas antigas

-

11

Llantén, Plantago esp.

Texto original: "Semilla de 'Una planta pequena d~ zona tropic~. ãepartamento Loreto, Perú. Aplicación antiseptical (para desarreglos estomaeales).
Se toma pulverizado o se masca".
12
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fontes. Esse curioso odor tem sido descrito como sendo semelhante
ao do feno grego, típico de todas as espécies de Quararibea. 13
De regresso à Suécia, passei pelos Estados Unidos e deixei as
amostras com o Dr. Richard Evans Schultes, do Museu Botânico da
Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Posteriormente, o Dr. José Cuatrecasas, da Smithsonian lnstitution, examinou
as amostras e sugeriu que elas poderiam ser da Família Lauraceae.
Quando o Professor Schultes esteve em Gothenburg, em setembro de
1971, achou, entretanto, que as amostras de espingo eram de uma
Quar.aribea, no caso da Família Bombacaceae. O Dr. Benkt Sparre,
da Seção de Botânica do Museu de Jistória Natural de Estocolmo,
e o Professor Gunnar Harlíng, de Instituto de BotânJca Sistemática
de Oothenburg, Suécia, em fevereiro-março de 1973, confirmaram
esta determinação.
Infelizmente, duas peqrrenas amostras (uma das sementes com
peso de 0,4470 gramas) constituem material muito limitado para uma
pesquisa efetiva dos componentes químicos encontrados nas sementes
de espingo (Coll. 73 . 35. 2a-b no Museu Etnográfico de Gothenburg).
De qualquer maneita, porém, eu apresentei o material ao Dr. Wolmar
E. Bondeson (vide Apêndice) que, a pedido meu, passou o restante
ao Professor Bo Holmstedt e ao Dr. Jan-Erik Lindgren, do Instituto
de Toxicologia do Conselho Sueco de Pesquisa Médica, para um teste
de alcalóide, o qual deu um resultado negativo. 14
A planta peruana chamada ishpingo não tem nada a ver com a
planta espingo da espécie Quataribe,a. Mas, graças ao Dr. Luís Iberico,
Carta do Dr. Richard Evans Schultes, Cambridge, Mass., de 14 de março
de 1973.
13

R elatório da análise de alcalóide por Bo H olmstedt e Jan-Erik Lindgren:
"Experimental. O material da semente pulverizada (0,210 g) foi extraído com
metanol. O extrato seco foi trataâo de acordo com um procedimento descrito
por Fish et ai. (Fish, M.S., Johnson, N.M. e Horning, E .C.J. Am. Chem.
Soe. 77, 5892, 1955). O resíduo foi dissolvido em metanol e cromofotografado
em uma placa de Sílica Gel usando metanol, ácido aceticoglacial e água
(70 : 10 : 15) como solvente. Quando foi usado um reagente iodoplatinado, não
puderam ser detectadas manchas positivas. Com grande probabilidade então~
o material examinado não contém nenhum alcalóide, exceto, provavelmente,
algum quaternário. Uma quantidade maior teria sido necessária para duplicar
as experiências confir matórias e para a investigação dos componentes aromáticos" (Recebido em 3 de maio de 1973) .
14
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da Universidade Técnica de Cajamarca, no Peru, eu recebi uma quantidade razoável de ishpingo (Coll. 71. 36 do Museu Etnográfico de
Gothenburg). O Dr. José Cuatrecasas, em Washington, D.C., recebeu
algumas dessas amostras por meio do Dr. R.E. Schultes, em Cambridge, Mass. Segundo uma declaração datada de 30 de agosto de
1971, o material ishpingo (folhas e galhos, sem sementes) é catalogado como sendo Gaphalium dysodes Spreng. CoQforme Valdizán e
Maldonado ( 1922, vol. II, pág. 397), ishpingo foi colocado entre os
nomes populares de plantas usadas medicinalmente, mas desconhecidas botanicamente. A sua origem parece remontar à região de Mac:lre
de Dios, onde esse ishpingo é descrito como uma árvore de sementes
muito cheirosas usadas na cura da disenteria e outras doenças.
Meu colaborador, Dr. Wolmar E. Bondeson, mandou-me uma
lista de não menos de 12 espécies de Quararibea, que, de acordo com
MacBride ( 1951-56), são consideradas do Departamento de Loreto.
Essa lista acrescenta mais quatro espécies peruanas de Quararibea
(Bondeson, carta de 7 de março de 1973) . Temos, entretanto, que
esperar por maio1es esclarecimentos no que se refere à botânica e à
pesquisa química, para saber se as fontes antigas disseram a verdade
sobre o efeito psicotrópico do espingo. O Dr. Eskil Hultin, de Estocolmo, aventou hipóteses sobre alguma forma de associação folketimológica de absinto misturado com a perfumada A rtemisia. Seria,
talvez, a intoxicação dos índios com uma bebida tornada forte pela
adição do espingo o que causou aversão aos espanhóis? (carta de
9 de janeiro de 1973) .
Salvador Palomino Flores, o índio quichua que vive em Copenhague, já citado anteriQrmente, chamou-me a atenção para alguns
aspectos muito interessantes sobre a relação entre as plantas medicinais das terras baixas e seu uso pelas populações da Serra (carta de
~O de jaµeiro de 1973). Essa reJa~ção já tinha sido apontada por mim
na citação do mito da criação, na obra de Cristobal de Molina ( El
Cusqueíio), datada de 1574 (vide Wassén, 1972, pp. 17-18). 1 5 Palor;nino Flores, com ~ua sabedoria índia, menciona que os usos das plantas e frutas provenientes da floresta do leste (la selva peruana) pela
população da serra contêm uma espécie de filosofia sobre a organização do mundo. Há uma oposição entre a zona quente e a zona
fria e a alta da serra. Na oferenda a Wamani (os dioses cerros), as
I
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Para o ''controle vertical'• víde igualmente Morra, 1972.
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frutas provenientes das terras baixas e quentes têm um papel simbólico de fertilidade. Em uma área pequena, como uma aldeia andina,
essa filosofia e esse simbolismo aparecem muito claramente. Em 1969,
Palomino Flores estava estud.ando un:ia pe.quena, aldeia, San Miguel
de Machiri. A população local classificava as plantas conforme as
diferentes altitudes em que elas cresciam. Uma mesma planta, que
crescesse tanto na zona quente como fria, teria diferentes características simbólicas e curativas. E, da mesma maneira, a uma mesma
planta proveniente de diferentes níveis de altitude poderiam ser atribuídos gêneros diferentes·; as (}Ue crescem a níveis altos são do "gênero masculino" (machos), e ~s que crescem na região quente são do
"gênero .feminino" (hembr:as.)~ O.s índios adoe,cem de ''calor" ou "frio''
e curam-se com as plantas medicinais opostas. Meu instruído amigo
de Coperihague terminou referindo-se à idéia chinesa de yin e yang,
o positivo e o negativo que estão presentes em tudo.
As sementes de espingo vêm das terras baixas do Peru, e devemos
levar em conta até mesmo certas concepções antigas para uma avaliação total do papel que elas. dévem ter deserrwenhado entre os_
velhos he.chiceros~ Lévi-Strauss (1950, pág. 483, e 19.48, pág. 368)
mencionou '''a resina de certas Bombacáceas como um veneno mágico", com exemplos recolhidos entre os Nambicuara (a resina da
árvore "barrigudo"). Esta última idéia não parece, entretanto, ter
uma conexão direta com o uso do espingo como .ingrediente para a
cerveja e como um recur~o à -magia no Antigo Peru. 16
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Apêndice

Notas sobre a anatomia do ''espingo" e das sementes
de Quararibea*
por Wolmar E. Bondeson

Numa tentativa de revelar a identidade das sementes de espingo
usadas pelos antigos feiticeiros peruanos (Wassén, neste volume),
espécimes dessas sementes foram examinados microscopicamente e
comparados com sementes de Quararibea Aubl (Bombacáceas).

Espingo

Macerial
Dois espécin1cs de espingv provenientes do departamento de
Loreto, Peru, (Museu. Etnog_ráíico de Gothenburg, Coll. N.º 71. 35.
2 a-b), mostraram as seguintes características:
Tamanho (do espécjme maior e· mais completo): 9,9 x 7,5 x 6,5 mm.
Peso (do mesn10 epécime )' : n,4.S g. Forma fundamentalmente ovóide, mas algo achatada e ítregular. Superfície muito enrugada, quebradiça e destituída da maior parte do tegumento, de cor marrom
na maior parte; branco-acinzentada em algumas áreas. Superfície
do corte transversal do embrião córnea, de cor branco-amarelada até
amarelo-gema de ovo. Cheiro forte, reminiscente de feno grego.
Ambos os espécimes são furados na parte central da se1nente.
Métodos

O material foi seccionado à mão com uma gilete. Obtiveram-se
dele muitas secções. tendo sido embebido previamente em uma so-

* Tradução
150

de Beulah Coe Teixeira.

lução aquosa de formal a 4 %. Em alguns casos o material seco foi
seccionado sem preparação prévia ou diretamente depois de ligeiramente ulnedecido com água em uma superfície já cortada. As secções
fo ram examinadas principalmente em solução de clorol hidratado,
glicerina, álcool, água ou solução de iodo. Algumas secções foram
coradas e montadas em glicerina.
Anatomia

As superfícies rachadas dos espécimes das sementes de espingo
são, sem dúvida, causadas por influências secundárias e contribuíram
para que descascassem partes da periferia do tegumento. Com0 ficará
evidente pela descrição,. muito do tecido marrom da periferia oa semente não é, obviamente, em sua totalidade, o tegumento original,
e sim um tecido complexo bastante modificado, possivelmente um
resultado das manipulações feitas para facilitar a secagem das sen1entes.

-.

Figura J. EspinJ?O. O mruor dos dois espécimes de semente. x 6.

A epiderme externa da testa consiste numa única camada de
células de paredes estreitas que contêm pigmentos marrom-averme1hados; a camada interna consiste em células de pigmentos bast ante
sernelhantes. O restante da testa é con1posto principalmente de esclerênq uima e de um p~rênquima marram no qual os efeitos vasculares
se ramificam. O escJerênquima está incluído no parênquima e consiste em fibra s esclerenquimáticas orientadas tangencialmente, profuJ51

sarnente pontuadas, formando uma superfície contínua de uma a
duas, e, ocasionalmente, cin.co a seis células de espessura. As fibras
esclerenquimátícas ( escleritos) na camada mais externa da superfície
freqüentemente dispõem-se radialmente na secção transversa, medindo
até 50,u radialmente e 20µ tangencialmente. Por outro lado, as fibras
esclerenquimáticas variam consideravelmente na forma, tamanho e
disposição das céh.~las. Grande parte da sµperfície da S,emente não
apresentava t~gumento. Em lugar deste, formou-se uma capa compensatória como resultado da suberização de umas poucas camadas
tangenciais de células sucessivamente mais profundas na parte externa do embrião, as quais causaram isolamento e subseqüente necrose do tecidp embrionário (vide mais abaix0) externo a elas.
As células das camadas suberizadas têm paredes marrom, que
passam a vermelho com sudan m, depois de descoradas. As partes
necrosadas do tecido do embrião, junto com as camadas suberizadas
que constituem a capa compensatória, mostram células mortas de
parênquima, destituídas de amido, e numerosas unidades mucilaginosas ainda identificáveis.
O embrião consiste em um parênquima de paredes finas, cujas
células estão cheias de grãos de amido, simples ou em combinações
de dois a quatro, com diâmetro de 5 a 15µ. Nesse parênquima de
amido, há numerosas unidades esparsas qt.Ie parecem células mucilaginosas. Elas dilatam-se na água e coram de azul com o azul de
metileno. Dentro dessas unidades há, entretanto, estruturas tênues
que podem ser interpretadas como vestígios de paredes celulares.
Como apenas estudos ontogenéticos podem decidir sobre a verdadeira natureza dos objetos em vista, (isto é, células mucilaginosas
normais ou cavidades mucilaginosas de origem lisógena) vou referir·
me a elas como unidades mucilaginosas. Sua forma vai de arredondada para oblonga, de tamanho relativamente uniforme, medindo mais
de 80µ. No embri~o vêem-se finos feixes vasculares, mas nenhum
cristal de oxalato de cálcio.
Qoararibea

Material

Um espécime de cada uma das seguintes espécies de Quararibea
foi obtido do Naturbistoriska Riksmuseum, Secção Botânica de Estocolmo :
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Quararibea parviflora Lundel.. - Chahal. N. 0 7949.
Parcialmente fragmentado. Tamanho, 7 x 6 x 4 mm. Forma ovóide
achatada. Superfície muito enrugada de cor marrom-avermélhada.
Superfície do corte transverso do embrião córneo, branco-amarelada.
Odor reminiscente de feno grego;
Quararibea turbinata (Sw) Poir. - Humacao. N. 0 8615 .
Tamanho 8 x 6 x 4 mm. Peso 0,19 g. Forma ovóide achatada e
irregular, a região chalazal estreita e aparecendo como uma capa
oblíqua, de coloração escura. Superfície bastante enrugada, de cor
marrom-avermelhada.
Superfície do corte transverso do embrião córnea, branco-amarelada
e ligeiramente salpicada.
Odor reminiscente de feno grego.
Métodos

Ver espingo.
Anatomia

Os espécimes de sementes de Quararibea parviflora e Q. turbinata têm em comum as seguintes características anatômicas: a epiderme externa da testa consiste numa única camada de células de
paredes finas com um conteúdo amarronzado. O restante da testa
é constituído, principalmente, de · um parênquima de células de paredes finas, dispostas de QJ.aneira compacta, preenchidas com um conteúdo pigmentado, de cor vermelho-amarronzada até alaranjado-amarelada. Os feixes vasculares ramificam-se no parênquima.
O embrião consiste principalmente em um parênquima de paredes finas, cujas células estão preenchidas com grãos de amido, simples
ou combinados de dois a quatro, com diâmetro de 5 até 15µ. Nesse
parênquima de amido estão espalhadas unidades mucilaginosas de
formato aproximadamente redondo até oblongo. No embrião podem
ver-se feixes vasculares estreitos.
Para Q. parv#lora podem acrescentar-se as seguintes observações:
A epiderme externa da testa tem estômatos anômalos, aproximadamente circulares, vistos da superfície, caracteriz.ados por um poro
circular, bem aberto. Do lado externo' do Jeptoma os feixes vasculares estão acompanhados de feixes de fibras esclerenquimáticas que
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tên1 largura acima de 30,u e paredes brancas densamente pontuadas

medindo cerca de 1O,u de espessura. Próximo à epiderme externa há
ainda cordões isolados de fibras esclarenquimáticas similares. Agrupamentos de cristal de oxalato de cálcio acompanham os feixes vasculares do embrião.
Para Q. turbinata pode-se acrescentar as seguintes observações:
Não são encontradas células üe esclerênquima na testa. Em uma zona
de tecido danificado entre a testa e o embrião há cristais pequenos,
isolados. As unidades mucilaginosas no embrião variam muito de
tamanho, sendo que o menor tem uma largura de cerca de 50p e a
maior de mais de 250µ. Qu~ndo uma secção do embrião é transferida do álcool para um meio aquoso, aparece uma cavidade central
nas unidades mucilaginosas rodeadas por numerosas células dilatadas,
que desaparecem gradualmente. Na cavidade central observam-se normalmente agregados dendróides de cristais em forma de agulha ou
de pluma, de natureza aparentemente orgânica.
Discussão

..

Considerando o material limitado e imperfeito, não ·se conseguiu
fazer uma descrição e interpretação completas das estruturas das sementes. Apesar disso, algumas características observadas parecem
bastante interessantes para justificar uma comunicação preliminar.
Começando com as características externas, os espécimes de
sementes de espingo correspondem, em linhas gerais, em tamanho e
forma às duas espécies de Q;uararibea. Estas têm também uma superfície enrugada de maneira se~elhante e o mesmo odor característico.
Até o momento não tenho conhecimento de que as sementes de
Quararibe.a tenham sido descritas anatomicamente. Netolitzky ( 1926,
pág. 207) em sua descrição da anatomia de algumas sementes de
bombacáceas, assinala diversas semelhanças com sementes de malváceas, como por exemplo a presença, na testa, de estômatos epidérmicos externos e de uma camada interna de escléritos em paliçada.
De acordo com Vaughan (1970~ pág. 147), "a catnada de células
em paliçada é característica das Malváceas e das Bombacáceas". E
como não há camada de células em paliçada nas sementes de Quarari bea que examinei, esta ausência pode ser característica da Qua·
raribea. Este aspecto aparece também no espingo. Além disso, o tipo
de esclerênquima encontrado na testa da semente de espingo, que
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consiste em fibras esclerenquimátiéas orientadas tangencialmente, coincide fundamentalmente com o esclerênquima presente no espécime de
Quararibea parviflora. A parte proeminente ocupada pelos feixes vasculares na testa é outro aspecto altamente importante. No embrião
existe uma estreita analogia entre os objetos cotnparados. Tanto o
parênquima de paredes estreitas como o tipo e o tamanho dos grãos
de amido são idênticos no material estudado. Da mesma maneira, a
ausência do óleo no e.mbrião é um aspecto notável e freqüente. As
unídades mucilaginosas no espingo e a semente de Quararibea parvif lora são morfologicamente semelhantes e correspondem a suas contrapartes na Quararibea turbinata.
De acordo com Griebel ( 1928, pág. 28), os cotilédones de Durio
z,ibethinus L. (Bombacaceae) têm um parênquima de amido de paredes estreitas e numerosas cavidades secretoriais com uma substância
viscosa incolor ( "zahlreiche Sekretbehfilter mit farblosem Schleim") .
Esta combinação de parênquima: de amido e de unidades n1ucilaginosas no embrião, emhora não seja exclusiva da Quararibea, parece,
não obstante, ser de ocorrência sistemática muito restrita.
Concluindo, a evidência apresentada pelas estruturas anatómicas
dos. espécimes de semente de espingo favorece a suposição de que
eles pertencem a uma espécie de Quararibea.
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Uma coleção1 de naturalista perdida com material
ftnográfico do- Brasil
etnográfico do Brasil ou O caso de 1786

o{

Contribuição ao estudo de drogas dos
índios sul-americanos*
S. Henry Wassén

Em 1967 recebi de amigos do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia uma cópia dos Cadernos da Amazónia, n.0 lQ, 1966, onde
há um artigo s0bre a vida e obra de Alexandre Rodrigues Ferreira,
da autoria de Glória Marly Duane Nunez de Carvállio Fontes: um
complemento valioso ao livro de Valle Cabral (1876-1878). Segundo
o artigo, Ferreira, que seria o naturalista pioneiro na região amazônica, nasceu na Bahia, a 27 de abril de 1756. Aí por 1770 foi mandado para a Universidade de Coimbra a fim de fazer os estudos superiores. Era uma época de atividade científica em Portugal, durante
a qual, para citar apenas um exemplo, foi fundado um museu de
história natural. Ainda segunde> sua biógrafa, em 1777 Ferreira foi
nomeado "demonstrador" de História Natural na Faculdade de Filosofia da Uriiversidade de Coimbra. Tendo sido aprovado no exame
de História Natural em 1778, logo depois - aos 22 anos - foi
recomendado para tomar parte em um programa de pesquisa científica no Brasil. Em 1778, recebeu o título de doutor e em maio de
1780 tomou-se membro da Real Academia de Ciências, em Lisboa.
Vivia então nessa cidade, e, excetuando-se os escritos, dedicava seu

*

Publicado Qriginalmente sob o título "A naturalist's lost ethnographic
collectiom froin Brazil - or the case from 1786. A contribution to the nudy
of South American Indian Drugs". ln: Goteborgs Etnografiska Museum .
Arstryck, 1969, pp. 32-52. Tradução de Rui Alexandre Correia da Costa.
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tempo à "classificação e análise de espécimes do Real Museu d'Ajuda''
(Fontes, 1966: II). Com isso me parece importante para o que vem
a seguir, devemos fixar o nome desse museu. Aceitando uma sugestão de Miguel Franzini, o museu foi fundado pel0 famoso marquês
de Pombal para substituir uma ,espécie de gabinete de curiosidades,
destruído pelo grande terrernóto de 1755. Em 1836 o Museu Real
da Ajuda foi transferido para a Academia Real das Ciências, tomando-se aí o embrião daquele que é, hoje em dia, o Museu Nacional
de História Natural - Museu Bocage, da Faculdade de Ciências de
Lisboa. Também o Jardim Botânico da Ajuda foi planejado durante
a época de Pombal. Alexandre Rodrigues Ferreira foi seu segundo
diret01i, tendo sucedido a D0;mingos VandeJli. Esse Jardim Botânico
(que tinha também um pequeno museu) foi posteriormente anexado à
Escola Politécnica.
Durante os estudos em Portugal, em julho de 1968, para os
preparativos finais de edição do meu trabalho, Visão antropológica
de plantas medicinais ameríndias, lido no simpósio interdisciplinar
"Plantas no desenvolvimento da medicina moderna,, (patrocinado pelo
Museu Botânico da Universidade de Harvard e Acatleiu-ia Americana
de Artes e Ciências, maio, 8, 9 ~ 1O, 1968), 1 eaaontrei no Museu
Bocage várias listas de despacho de coleções, mandadas do Brasil
para Portugal durante o século XVIII. Nessas listas, freqüentemente
encontramos a frase: com destino ao Real Muzeo Nacional da Corte,
cidade de Lisboa, a saber - acompanhado de um inventário.
O precioso material manuscrito, também pelo punho do próprio
Ferreira, agora para o poder consultar no Museu B@cage de Lisboa,
foi-me posto completamente à minha disposiçã0 pela Dra. Maria
Rodrigues Morais Nogueira. Ele lá está, graças à origem histórica
do museu. Imediatamente após a morte de Ferreira, em 23 de abril
de 1815, o Visconde de Santarém, com ordem de 5 de julho do
mesmo ano, determinou que todos os papéis do naturalista fossem
guardados no Real Museu da Ajuda. A pessoa encarregada de executar a ordem, Felix de Avellar Brotero, escreveu um catálogo com
o seguinte título: "Catálogo geral dos papéis pertencentes à viagem
do Sr. D.or A/ex.e Rõiz Ferreira dos Estados do Brasil, que me farão
entregues por ordem do Ili.mo e Ex.mo Sr. Visconde de Satttarem''.
Trabalho baseado no texto de um dos (.apítulos de The Anthropological
Outlook, etc.
1
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Esse catálogo foi publicado por Valle Cabral (1876-1878, pp. 110129) e é muito importante, pois mostra claramente que grande parte
dos originais das Memórias de Ferreira, atualmente entre os Códices
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ainda estavam em Lisboa
quando da morte do autor.
Em 1783 Ferreira partiu para o Brasil, cumprindo o Decreto
real que ordenava a assim chamada Expedição filosófica. Fez inúmeras incursões, até o seu regresso ao Pará, em janeiro de 1792.
Retornou a Portugal em 1793. Apesar de ter sido nomeado para o
cargo de diretor do Rea(Gabinete de História Natural e ter ocupado
outros cargos importantes, a s.:aa vida em Portugal não foi das mais
felizes. Morreu a 23 de abril de 1815. 0(>pois de muitas peripécias,
as suas coleções tão cuidadosattlente classificadas, rotuladas e enviadas ao Museu d'Ajuda, foram abandonadas durante sua ausê11cia.
A maior parte do material embaralhou-se, as etiquetas desapareceram e, pior ainda, Ferreira não conseguiu ajuda financeira para a
publicação de seus manuscritos intitulados Memórias. O golpe final
veio com a invasão napoleônica, quando várias peças do museu de
história natural foram levadas para a França. Glória Fontes cita
essa informação em uma nota de rodapé, na página 21 da vida e
obra de Ferreira. A ordem de envio das peças foi assinada em Lisboa,
a 3 de junho de 1808, pelo duque de Abrantes, Domingos Vandelli,
diretor do museu d' Ajuda, foi obrigado a deixar que o representante
francês, sr. de Géoffrey, levasse o que quisesse.
Deixando de lado o c~nário histórico e voltando para o Brasil,
ali encontramos Rodrigues Ferreira escrevendo a 13 de fevereiro de
1786, em Barcellos, Rio Neg.ro1 uma das suas muitas memória8) na
qual se refere aos instrumentos utilizados pelos índios Maué para
tomar paric.á. Trata-se da coleção que Ferreira despachou na caixa
n. 0 7 da primeira carga de navio partindo do Rio Negro. O texto
completo dessa memória encontra-se no apêndice. O manuscrito original, que se encontra na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro,
intitula-se: "Memória sobre Os instrumentos que usa o Gentio p.a
tomar o tabaco Paricá - os quaes forão remettidos no Caixão N.0 7
da primeira remessa do Rio Negro." Foi descrito nos Anais da Biblioteca Nacional, Vol. 72, como "4 pág. 32 x 21 ,5 cm. Códice, Sem
o nome do autor". Parece ter sido publicado na Revista Nacional
de Educação, n. 0 8, pp. 74-76, Rio de Janeiro, maio, 1933. Essa
edição, porém, não se encontra disponível e não está incluída entre
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os dez itens atribuídos a Rodrigues Ferreira na "Amazônia-Bibliográfica", 16J4/ 1962, publicada no ruo· de Janeiro, em 1963, pelo
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. O manuscrito é,
todavia, citado por Valle Cabral ( 18 76-18 7 8: 114) na seguinte forma: "Memória / sobre / os Instrumentos,. de que vsa o Gentio p.a
tomar o tobaco - Paricá - os quaes forão re-/mettidos no Caixão
N.0 7 da primeira remes-/ sa do Rio Negro./ - Original, com correcções escriptas da própria mão de Ferreira. Cód. CXVI 16-17 2 ff.
não num. 26 x 12. No alto da primeira folha se-le: N.0 40. -Drummond. (Coll. Lag.)." Drummond foi embaixador do Brasil em Portugal e, naturalmente, muito se interessou pelos man:uscritos de Ferreira. Podemos até supor que a ele se fica a dever o envio dos
originais de Ferreira para o Brasil O estudo do 0,riginal foi possível graças ao embaixador da Suécia no Rio de Janeiro, Conde Gustaf
Bonde, que conseguiu uma fotocópia do manuscrito. A transcrição
do texto foi feita por Hildon Hermes da Fonseca junto da Embaixada
do Brasil em Copenbague. Estou sumamente grato a esses dois amigos.
Como as primeiras descrições detalhadas sobre o mate·rial de
aspiraç.ã o âe paricá pelos índios Maué foram as de Ferreira - além
da coleção do mesmo enviada ao Museu da Ajuda - , é interessante ler o manuscrito e tentar descobrir o paradeiro da coleção.
Qu"anto à descrição, ela se encontra no apêndice, em sua forma original.
Os pequenos tabuleiros de madeira para aspiração empregados
pelo "Gentio Magué" (maué) teriam o formato de animais; um deles
foi descrito pelo proprietário indígena_co·mo um jacaré. A madrepé'rola usada para enfeite dos tabuleiros é chamada it"aã, e o lugar onde
é colocado o pó, paricá-rendana, ou como diz Ferreira, "valo mesmo
que lugar em que se vasa o Paricá." Dois tubos feito de osso de
ave, assim como o nome de diversos pássaros, são também mencionados. Os tubos têm dois coquinhos em uma extremidade que servem para as narinas. :B afirmado explicitamente que o pó é espalhado no tabuleiro. A aspiração tinha lugar em cerimônias especiais
("grandes Bacohanaesº), para o que se construi&.m casas especiais
("casa-paricá"), também uma çasa para guardar o paricá. A festa
iniciava-se com o açoitamento cerimonial de pares de homens entre
si. Pela descrição, facilmente reconhecemos os rituais de yurupari,
relacionados aos demônios da vegetação, comum a diversas tribos da
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Figura 1. PeÇ,as etnográficas que aparecem em uma das ilustrações dos manus-

critos -de Ferreira. Biblioteca Nacional, IUo de Janeiro.

Amazônia. Tais festas tinham uma longa duração e eram feitas na
época em que o fruto da palmeira e outros alimentos estavam aptos
para se comer, de modo que havia abundância de comida e bebida.
Concluindo, Ferreira menciona a virtude narcótica do Paricá e o
caráter violento de tais festas.
Igualmente se guardam na Biblioteca Nacional do Rio de J aneiro ilustrações da Viagem filos6/ica de Ferreira. Quando Ferreira
saiu de Lisboa, na manhã de 1.0 de setembro de 17g3, acompanhavam-no dois desenhistas. Seus nomes, juntamente cpm o de um jardineiro com treinamento em botânica, aparecem em um manuscrito do
Museu Bocage, em Lisboa, onde se ·lê: "Roteiro das viagens que fêz
pelas capilanias do Pará, Rio Negro, Mato-Grosso e Cuyabá Alexandre Rodrigues Ferreira quem ac.ompan.harãn os Desenhadores Joseph Joachim Freire, Joachim }&seph Codina e o jardineiro botanir:o
Agostino Joachim do Cabo.'' A esse título Ferreira acrescentou: "Per
mare, per terras, tot adire pericula jussus" ("posto em perigos mil,
quer na terra quer no mar" ). Uma das ilustrações mostra "instrumentos de música, ornatos e utensílios domésticos dos gentios." Foi
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public;ida no trabalho de Glória Fontes, acima citado, e seu número
de catálogo, na Biblioteca Nacional, é 21, 1, 1 n. 0 8.9 (figura 1). Um
dos detalhes mostra um índio servindo outro, assoprando o pó através
de um tubo comprido (figura 2). Logo abaixo dessa figµra (também
publicada como fig. 41, jn Wassen, 1967a) vem.os outro tubo, uma
escova, um estojo feito de concha e também um tabuleiro de aspiração com três cabos (figura 3). Este último detalhe é especialmente
interessante (cf. Wassén, 1969, fig. 10, e texto pág. 91-98). Eu até
o momento não vi nenhum outro tabuleiro, recolhido por etnógrafos,
que tenha três cabos. Sabemos que inúmeros desse tipo fazem parte
de descobertas arqueológicas, no norte do Chile e noroeste da Argentina (a cultura Atacameiio, vide Wassén, 19·6 7, várias ilustrações e
em 1967a, fig. 28, assim como Wassén, 1969, fig. 11). Se os tabuleiros com três figuras servindo de cabo existiam entre os Maué ou
outras tribos da Amazônia, já no fim do século XVIII, como está
na ilustração de Ferreira, isso vem corroborar a idéiã sugerida em
meu trabalho para o simpósio de São Francisco, em 1967 (Wassén,
1967: 282), segundo a qual encontramos "uma sér~e de evidências
de uma cultura primitiva amazênica na região de Ataçama". Essa
posição foi também defendida abettamente pelo meu colega de Munique, Otto Zerries, entre outros. No Sumário de um seu estudo de
1968, pág. 139, diz ele o seguinte: "Tanto do ponto de vista etnológico quanto arqueológico, inúmeros paralelos podem ser traçados
entre a região sul dos Andes e a das florestas tropicais da América
do Sul". Depois de discutir minhas jdéias a respeíto da influência
a.mazônica, na região de Atacama, o Dr. Zerries continua seu Sumário
(pág. 140):
Como o acento na dispersão e ín1portância desses fenômenos é localizado na região de floresta tropical, deve-se supor que esta tenha exercido influência sobre o Sul dos Andes. Tendo em vista as várias observações etnológicas, o mesmo será válido para o complexo de aspiração ritual, antigamente
conhecido dos Atacamoiio e Diaguita. Esse complexo, que só se tornou conhecido através de descobrimentos ar"queológicos da parafernália envolvida tabuleiros e tubos - é, contudo, encontrado freqüentemente nas florestas
tropicais, espeçialmente no noroeste, entre tribos .mais re·centes. Há paralelos
notáveis entré ôs cábos com formato de cabeça de ani.mais, encontrados entre
os Atacameiio e os da tribo tupi dos Maué, no baixo Tap·ajós.

Zerries conclui dizendo: " Contudo, a questão sobre as origens
do complexo de aspiração não pode ainda ser encerrada de maneira
conclusiva porque, até o momento, as descobertas arqueológicas em
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Figura 2. Detalhe. Dois índios usando um tubo de aspiração.

-

Figura J. Tabuleiro de aspiração mostrado na figura 1. Desenho baseado em
microfoto do original.
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Costa Rica, Caribe, bacia inferior dos Amazonas, sul do Brasil e
Uruguai, são provavelmente mais recentes do que aquelas da região
sul-andina." Gostaria de suplementar essa afirmação enfatizando a
grande necessidade de resultados de estudos adicionais sobre 9istribuição Botânica assim como análises do pó narcótico encontrado em
descobertas arqueológicas.
Em publicação recente, o dr. Plutarco Naranjo refere-se a dois
cachimbos ou inaladores de cerâmica, escavados na região de Ambato, no centro de Equador. Essas peças do Museu Etnográfico da

f

Figura 4 . Tubos ou inaladores em cerâmica com figuras humanas. Descobri-

mentos arqueológicos da região de Ambato, Equador. 29 cm. Desenho feito
de uma foto mandada pelo sr. Plutarco Naranjo, juntamente com sua publicação de 1969.
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Universidade Central, em Quito (qma terceira peça semelhante existiria no "Museo dei Colegio Bolívar", em Ambato) são da maior importância, pois têm em seu topo, respectivamente, duas e três figuras
humanas (figura 4). Segundo Naranjo, apenas uma das cabeças tem ·
ligação com o condutor interno, evidentemente aquela com uma cavidade especial em cima. Segundo ele, o pó era assoprado da extremidade com as cabeças, sendo que a ponta do instrumento era colocada nas narinas do receptor. Considera que a representação de duas
ou mais figuras humanas (ou animais) expressa o fenômeno de despersonalização que ocorre durante a fase alucinatória. Para ele, esse
tipo de inalador é outro exemplo do intercâmbio cultural entre a
região amazônica e andina, já que a região de Ambato, em épocas
muito remotas, esteve em eontato com às tribos amazônicas, através
do vale do rio Pastazá, um do.s tributários do rio Amazonas.
Se voltarmos à figura 3, veremos claramente que a figura central,
dentre as três que formam o cabo, é uma escultura humana mais ou
menos do mesmo tipo das duas figuras do cabo de um espécime
arqueológico exposto em Wassén, 1967a, fig. 31, um tabuleiro de
madeira vindo de Calama, Antofagasta, Chile e agora no Field Museum of Natural History. Os outros dois cabos das peças recolhidas
por Ferreira parecem representar animais, crocodilos - a julgar
pelo tipo de decoração do corpo do animal, ou então cobras, pela
língua protuberante, elemento típico das peças Maué mais antigas posso indicar as figuras 19 e 20 do meu trabalho em sueco (Wassén,
1967a). S também interessante que na peça de Ferreira possamos
distinguir uma cabeça estilizada ou rosto, abaixo da figura central,
que pode ser e0mparada à cab~ça humana, vista na mesma posição
em uma peça do Rio de Janeiro (2913, de 1973), publicada por Wassén, 1967a, como fig. 19, aqui ffgura 5. Outros detalhes de oma.mentação do espécime de Ferreira têm semelhanças com a peça do
Rio de Janeiro. Infelizmente, a ilustração no trabalho de Glória Fontes não é muito clara. Assim, baseei os desenhos deste trabalho em
ampliações do original.
Naturalmente, tendo lido a Memória escrita em Barcellos, em
1786, e curioso em ver um tabuleiro da Amazônia com três cabos,
eu deveria tentar descobrir se a caixa n.0 7 algum dia chegara a
Lisboa. Parece que sim. Os dados que o sr. Thorsten Andersson,
diretor da Lisnave, Estaleiros Navai.s de Lisboa, transmitiu em uma
carta de 9 de fevereiro de 1968, confirmam-no. Esse meu amigo
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Figura 5. Tabuleiro t.k aspi rai,;ào, eri1 niatk ira. l:Ulll ornamentação em baixo-relevo feita de madrepérola e tinta branca. Largura do tabuleiro : 38 cm.
Catalogada sob número 2913 no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Classificada como originária dos índios Maué e utilizada para paricá. Comissão do
Madeira, 1873.
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sueco, radicado em Portugal, interessou-se pelo problema e destacou
um de seus empregados, o sr. António Luiz Gomes, para empreender
uma busca sistemática na cidade de Lisboa, a partir das minhas informações. A caixa mesma não foi encontrada, nem os espécimes
citados por Ferreira em sua Memória. Em um relatório de 8 de
março de 1968, o sr. Luiz Gomes comunicava-me haver visitado as
seguintes instituições: Sociedade de Geografia de Lisboa, Museu Etnológico Português, dr. Leite de Vasconcelos, Palácio Nacional da Ajuda,
Junta Investigação do Ultramar e a biblioteca da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa. A biblioteca do Pa/,ácio Nacional, da Ajuda
foi também cpntactada. Nenhuma dessas instituições pôde informar
diretamente $Obre a eaixa ou séus conteúdos; o dr. Ern~sto Vega de
Oliveira, membro da dh·etoria do Centro de Estudos de Antropologia
Cultural da Junta de Investigação de Ultramar, referiu-se ao fato
como uma ''extraordinária documentação, ~nfelizmente perdida.". Posteriormente outra resposta negativa veio da Fun~ão da Casa de
Bragança, relativa a uma sugestão nossa de que a caixa houvesse
sido presenteada à família real e estivesse assim guardada no Palácio
Ducal de Vila Viçosa.
Depois dessa primeira buseà, eu mesmo tentei ê:l.escobrir o destino do material enviado por Ferreira. Isso em julho de 1968; durante meus ..estudos em Lisboa, Figueira da Foz (Museu Municipal
dr. Santos Rocha, onde há uma pequena coleção com material do
Brasil) , Coimbra (Biblioteca da Universidade) e na Casa da Insua,
mansão da farru1ia Albuquerque na vila de Penalva do Castelo ou
Castendo, onde se encontra uma documentação sobre Ferreira: "Correspondencia official para Luiz d':Albuquerque 1786'". Segundo informação do dr. Alberto Iria, diretor do Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, Luís de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres,
Senhor de Insua, nasceu a 21 de outubro de 1739 e morreu em Lisboa:
a 7 de julho de 1797. A 4 de julho de 1771, o rei D. José 1 assinava uma carta-patente nomeando-o Governador e Capitão-General
de Mato Grosso e Cuyabá. Seus deveres oficiais terminaram a 1. 0 de
julho de 1790. -Nos papéis do governador, de 1786, encontramos um
documento de BarceUos ( 15 de abril de 1786) escrito por João Pereira Caldas" para o Dr. Naturalista Alexandre Rodr. Ferreira", no
qual o remetente afirma que um carregamento havia sido enviado
"à Soberana Prescencia de Sua Majestade". Isso é importante porque afirma nossa hipótese de que o material de Ferreira houvesse
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enviado diretamente ao soberano de Portugal, na época D. Maria l (nascida a 17-12-1734, morta no Rio de Janeiro a 20-3-1816)
e a seu "rei-consorte", D. Pedro II. Isso foi depois confirmado através de uma ~.rta de Ferreira a Sua Majestade. Essa, datada de Barcellos, a JO de março de 1786, consegui encontrá-ia entre os documentos mantidos no Museu Bocage, em Lisboa. Como ela dá um
sumário dos diversos· carregamentos que Ferreira embarcou do Brasil
para Lisboa, eu cito o texto na íntegra, mas gostaria também de
indicar áos leitores interessados a relação dos diversos relatórios de
Ferreira, feita por Valle Cabral. Escreve o dr. Ferreira:
Tenho até aqui dado a le-r a V. Ex.ª a História da minha viagem,
desde esta Villa de· Batcellos, ate a ·primeira Cachoeiro do Rio Uaupes. Segue-se ajuntar a ella a relação dos Productos observados, e recolbídos, que
s.iío os que agora remetto p. ª o Reaf Gabinete, incluidos nos dezoito vo1umes,
que constituem a remessa deste Rio.
·

=

Vão juntas sette Memorias de differentes títulos, a saber a primeira
Sobre as tartarugas, que são preparadas, e remettidas nos Caixoens n. 1 até ...
(difícil de se ler). Segunda = Sobre os peixes Bôy, que forão preparados,
e remettido.s da Villa de Santar.em nos seis caixoens da ultima remessa da
capitania do Para, e do que agora se remette nos Caixão N. 9. Te.rceira =
Sobre as cuias, que fazem as lndias de Monte Alegre, e de Santarem, para
ser appensa as amostras que remetti no Caixão N. 1 da primeira remessa.
Quarta = Sobre a Louça, que fazem as lndias de Barcellos, para ser appensa
~s amostras delle que f orão remettidas nos caixotes Nos. 1, 5 e 8. Quinta =
Sobre as salvas de palhinha pintada pelas Indias da Villa de Santarem. Sexta
= Sobre o isqueiro ou caixa tle guar<!ar a isca para o fogo.
Septima e última = Sobre os Instrumentos que usa o Gentio para tomar o
tabaco paricá.
1

E de lamentar que nada do material etnográfico enviado a Po~
tugal por Ferreira tenha sido ainda encontrado. Concordamos inteiramente com as palavras de Valle Cabral (1876-1878: 105): "Que
o d.or Alexandre Rodrigues F_erreira foi sábio consciencioso e infatigável não há contestação alguma." Ele não se limitou a enviar a
parafernália de aspirações, apenas dos índios Maué. O documento n. 0
50, papéis relativos ao dr. Feireira, no Museu Bocage, deixa ver com
clara evidência que este entregara ao sr. João Pereira Caldas material dos índios Mura para ser também enviado~ Esse material ( =
"várias curiosidades do Gentio") foi coletado por outra pessoa, de
forma a economizar o tempo de Ferreira. Esse documento, datado
de 14 de dezembro de 1786, fornece uma lista de artefatos do "Gentio Múra" enviados ao "Real Gabinete de Historia. Natural". Em
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outro documento, de janeiro de 1787, mencionam-se mais espécimes
ainda a serem enviados, entre eles "três cai.xas de tabaco = Paricá"
e 'dous bocaes por onde tomão (por tomam) o d. 0 Paricá".
Pode-se também conjeturar que os tubos de aspira_ção etc~, foram
mandados para a França em 1808; porém, os documentos relativos
a esse envio, como os apresenta Glória Fontes (pp. 21-22), mencionam unicamente mamíferos, aves e peixes; portanto, essa hipótese foi
posta de lado. Surgiu outra, porém. Segundo meu informante em
Lisboa, uma importante coleção etnográfica foi mandada dessa cidade
para Madrid em 1892, por ocasião do 4.0 centenário do descobrimento da América. Essa coleção seria exibida em Madrid, é tudo o
qwe se sabe a re,speiio. Contu.do, alguns itens interessantes são descritos em um catálogo publicado pela Real Academia de Ciências,
em Lisboa, especialmente para a exposição. O catálogo foi redigido
por A.C. Teixeira de Aragão (vide Bibliografia, Teixeira). Examinando-o não se encontra menção específica a Ferreira ou outro colecionador. Mesmo assim, tem-se a impressão geral que as coleções
organizadas por Ferreira foram incluídas na amostra enviada a Madrid.
Há uma i;eferência especial aq Rio Negro e outras regiõ.es visitada8
por Ferreira, além de se afirmar que as coleções foram reunidas no
século dezoito. Como isso é importante, prefiro fazer uma citação
(pág. 4 do original): ''Os objetos de arte e industria dos indigenas
americanos, que a Academia Real das Sciencias de Lisbqa envia à
exposição de Madrid." - ''pertencem - (lQ seu museu, e foram
pela maior parte adquiridos no século XVIII nas margens do Amazonas, ílha de Marajó, grutas de Maraca, Rio Negro. etc." Em segundo lugâr, vários tubos de aspiração são mencionados no catálogo
como "tubos de cana". Iss0 com referência aos números 379, 380 e
380a faz-se uma descrição especial, que corresponde ao tubo mostrado na ilustração de Ferreira (figura 2). A peça 380a é descrita
como outro tubo também enteado com fios de algodão. O cabaço é
maior, com a forma pyramidal e está preso com pez. Comprimento
Om.73."

Está claro que sabia-se ser um tubo para aspiração, como é
evidente na continuação do textb do c ·atálogo:
Estes tubos são usados pelos indios Múras para tomar o tabaco Paricá.
(O paricá é o fructo de uma arvore, que os gentios depois de torrado reduzem
a pó fino. É muito usado pelas tribus do Amazonas.) Depois de reduzido
a pó fino é deitado no cabaço que aplicam a uma das narinas, e outra pessoa
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assopra com força pela extremidade opposta. O effeito que produz assim o
tabaco é muito violento, chegando por vezes a fazer perder os sentidos, e
promove sempre grandes descargas de pituita. Além dos tubos de caniços
também empregam as hastes delgadas, que sustentam a fortificação das palmeiras - Marajá e outras! Algumas vezes reunem dois tubos, como é mais
vulgar, duas tibias do gavião, applicando um dos seus extremos no pó do
paricá, e o outro as narinas, e assim o vão aspirando moderadamente. O
paricá é também substituido pelo pango, tabaco afr icano.

Ao analisar a descrição, o que me surpreende à primeira vista
é a questão do recipiente no tubo (figura 2). Quando em meu trabalho
1967a (pág. 107, nota 2) comento o desenho no manuscrito de Ferreira, com dois índios aspirando em um longo tubo co1n um " recipiente", considerei o detalhe ·em forma de bulbo como uma maneira
errada de se desenhar a noz, que é usacla no extremo do tubo para
que este se ajuste às narinas . .Ferreira fala de tubos duplos, de ossos
de ave, mostrados e.g. ih Wassén 1965 (figs. 9, 17, 22 e 23), com
dois "coquilhos da Palmeira Yu-hue" ajuntados às extremidades. Não
escreveu nada sobre . "recipiente'' no tubo, mas o autor do Catálogo
da coleção mandada à Espanha em 1892, deve ter visto um espécime
com um cabaço ( recipiente) com a "forma pyramidal" e " preso com
pez". P ela descrição que se encontra no catálogo, quanto à maneira
de utilização da peça, acho que esta só poderia ser feita por alguém
que tivesse visto de perto o tubo mostrado no desenho de Ferreira,
única maneira de se esclarecer o detalhe quanto ao recipiente. A
idéia de um "recipiente'' faz sentido no desenho, já que o índio que
recebe o pó é visto GOID a mão em volta do ' 4cabaço'', ao mesmo
tempo que segura o fim do tubt> em seu nariz.
Em uma fonte brasileira, qve não é senã0 do famoso general .e
indianista Rondon, menciona-se· o extinto grupo Kepikiriwat, dos
Tupi, como praticantes da aspiração através de tubos. Os Kepikiriwat viviam ao sul dos Nambikwara, nas cabeceiras dos tributários
sulinos do rio Machado, à direita do Guaporé (Lévi-Strauss, 1948:
372) . Segundo Lévi-Strauss, em Tristes Tropiques (1955: 374) , os
Nambikwara eram inveterados "fumeurs de cigarrette'', enquanto seus
vizinhos Kepikiriwat e Mundé (Mondé) aspiravam o tabaco por
n1eio de "tubes insufflateurs". Em outubro de 191 6, em alocução
feita pelo general Rondon na Câmara dos Deputados, no Rio de
Janeiro, este descreve para seus ouvintes, no Congresso do Brasil,
um cerimonial de aperto dç mãos entre os índios Kepikiriwat, os
quais ele freqüenten1ente visHara:
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"Não fumam, mas usam tomar rapé por meio de um dispositivo bastante engenhoso, o qual consiste em um tubo de taquarinha, de dous palmos
de comprimento, tendo em cada das extremidades, um pequeno recipiente de
coco. Estando o recipiente carregado de pó de tabaco, a pessoa que vae tomar
a pitada approxima-o das narinas, e uma outra pessoa, servindo-se da extremidade livre do tubo, sopra por elle, fazendo o rapé penetrar nas fos~.as
nasaes do tabaquista, que auxilia a operação mediante profunda inhalação.
Este dispositivo, a que se não podera negar o merito da novidade, e ao qual
eu attribuo qualidades excellentes, entre outras a de não ser aggressivo como
o cigarro Nhambiquara, tem em Kepikiri-uat o nome de Nharimã-cap." (Rondou, l 916, coluna 6863.)

Temos aí uma testemunha oeu1ar. Se Rondon realmente viu um
tubo com recipiente especial, sua observação tem .muito interesse. Há
também a possibilidade de que estivesse observando um desses "tubos
que terminam em uma noz oc&., f.reqüentemente cpm o formato de
cabeça de pássaro'' (Lévi-Strauss, 1948: 378).
Voltando à descrição do catálogo português, temos no final a
informação de que pango, ou "tabaco africano", poderia ser usado
em lugar do paricá. Isso deve ter relação com o preparo de Cannabis.
No Grande Dicionário da Língua Portuguesa, de António de Morais
Silva (vol. VII, pág. 733, Lisboa, 1954), a palavra pango significa
"planta myrtácea, também chamada liamba (Cannabis sativa indica),
fumada por alguns natívos africanos". A não ser pela família botânica
equivocada, já que Cannabis sativa L. pertence às Moráceas, a informação é- substancialmente correta. Os nomes liamba, riamba e
dian1ba, para Cannabis sativa, são encontrados entre tribos de Angola
(Ficalho, 1947: 264) , e a cons0ante inicial variante é apenas uma
maneira diferenciada de pronúncia. Outras palavras empregadas para
o preparo de Cannabis são: aliarnba, birra, dirígio, haxixe, maconha
e sorumçi. Em uma nova edição, de Phantastica, de Lewin ( 1964),
menciona-se o culto da Riamba entre os Kassai. O texto do catálogo
português parece indicar a aspiração de haxixe (Lewin 1964: 114
apresenta os Wanyamwesi, do leste da Africa, para exemplificar fumo
de cânhamo e inspiração de haxixe). Que eu sabia, qualquer uso
de Cannabis sativa indica que deve ter tido uma introdução póscolumbiana na América do Sul; se a palavra pango foi introduzida na
língua portuguesa, possivelmente veio de bhang, usada na lndia e
em Tanganyka para preparo de Cannabis. (Veja-se Lewin, "Gifte
und Vergiftungen", pág. 865, e Watt e Breyer-Brandwijk, 1962 : 761).
Segundo Pereira ( 1954: 68), a nova droga dirijo ou diamba foi introduzida entre os Maué pelos civilizados.
17 1

Com essas palavras encerro, por enquanto, o "caso de 1786".
.& evidente que P~rtugal sempre teve grandes dificuldades_'Com suas
antigas coleções etnográficas ultramarinas. Teixeira ( 1892: 5) citou
uma crítica, escrita em 1880, pelo sr. Emile Cartailhac, sobre "Le
Musée Colonial.", na época "installé à !'Arsenal", cuja maior parte
do acervo pertencia à Real Academia de Ciências. Segundo Teixeira
(nota 4, pág. 5), as coleções da Academia foram emprestadas ao
Ministério do Ultramar em 1867, para uma exposição em Paris, no
mesmo ano. Quando a coleção voltou a Lisboa, a Academia "reclamou com instançia por vários officios a sua restituição, mas sem
resultado!" .
Em 1893 publicou-se em Madrid um catálogo contendo as
diversas contribuições dos países à Exibição de 1892. Nesse "Catálogo General", em 3 volumes, temos a informação de que Portugal
enviara uma amostra de etnografia americana, além de fazer referência ao Catálogo de Teixeira, citado acima. Esse é todo o. esclareciment0 que dá quanto aos caminhos percorridos· pelas enviadas do
Brasil por Rodrigues Ferreira.

-
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Apêndice:

Relatório de Alexandre Ferreira feito em Barcellos (rio
Negro) sobre a aspiração de paricá entre os índios Maué.
Transcrição do manuscrito original com data
de 13 de fevereiro de 1786.
Memória sôbre Os Instrumentos .de que usa o Gentio p .a tomar o
tabaco = Paricá = os quaes farão remetidos no Caixão N .0 7 da
primeira remessa do Rio Nêgro.
I

T~odo

este aparelho he precizo a o Gentio Magué para tomar a
seu modo o tabaco= Paricá =Consta de hum almofariz= Induá =com
a sua mão= Ioduániena = huma escovilba =tapixúna =hum caracol=
Yapuruxitá = huma planchêta de madeira e dous óssos das ásas de
huma ave juntos hum· ao outro. Veja-se a explicação seguinte.
Serve de almofariz huma das ametades em q. dividem acapsula
das Castanhas chamadas = do Maranhão = Pizão dentro nelle e reduzem ap6 subtil os frutos da arvora = Pariçá =de pois de torrados. Nelle
consiste o seu mais estimado tabaco.
Aque pare~e escovilha he hum fêche de vêdas da cauda do Tamanduá. Ceu uso, hé o de alimpar o almofariz, e o de estender o
tabaco pelo vazado da planchêta.
O caracol (Helix terrestris) pela serventia que tem toma o nome
de= Paricá-rerú =quer dizer= Caixa de Paricá. Com algum outro pedaço de concha da mesma especie tapão abôca do carac.ol; grudão-no
com a resina do "Anany" ; e sem mais custo fica feita a caixa do
tabaco~ Para o introduzirem nella e para o vasarem na planchêta,
ábrem o vertice da espira, e na ·abertura grudão o bocal, que hé o
gargalo de hum cabaço.
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A planchêta costuma ter a figura de algü animal: a que tem
a da amostra, dizia o Jndio seu dono, que era a de hum Jacaré;
a figura, e os lavôres são feitos qom os dentes das Cutías e de outros
animaes; estes s~o as suas goivas, f ormoens, plainas. Da madre perola
da concha "Itaã" tingem os olhos embutidos nas cavidades que os
devem representar. Aextremidade da peça representa huma pá vazada
do meio para baixo : chama-se= Paricá-rendana = val o mesmo q.
lugar em q. se vasa o Paricá.
Os dois ossos dos braços das azas, escolhem-se da quellas aves
que os tem mais compridos: taes são os Tujujús, Maguary, Ayayás,
Tirão o tutano a ambos, ajuntão hum a o outro, mediante o tecido
de hum fio fino de algodão, e, ·com a interposição das duas como
costas que tem, e são da Palmeira "Paxiúba" =-impedem, que do
meio para cima, se adjuntem tanto, que não fique impedido e separado o intervallo das ventas. Para os approximarem a ellas grudão
nas suas extrimidades superiores os 2 coquilhos da Palmeira= Yu-hue
=tirado de dentro o miôlo, descascada a casca exterior, e abertos os
buracos. Veja-se o modo dé tomar o Paricá.
Despejada no vazado da planchêta aporção que se ha de tomar,
nelle se espafha por igual com G> cabo da escovilha que representa
huma contrabuxa. O que a há de tomar pega com a chave da mão
esquerda no entrunque da planchêta que parece o pescoço do Jacaré,
e tendo voltado para si o vazado della, com a direita approxima às
ventas as extremidades superiores dos dois ossos e a o vazado da
plancpêta asinteriôres. Assim serve pelos dois syphoes a porção que
despojou, p.a a ton1ar. DeUe usa o Gentio nas grandes Bacchanaes,
chamadas do Paricá, e paa ellas têm hum.a casa grande feita de proposito sem repartição alguma e porisso denominada= Casa do Pa. ,
nca=.
Principia a cerimonia das Bacchanaes por huma cruelissima flagellação; açoutão-se reciprocamente huns a os outros com hum azurrague de couro do Peixe-boy, Anta ou Veado, na falta disto suppre
huma corda de Pita bem torcida do c,omprimento de huma braça;
tem na extremidade huma pedra, ou outro qualquer appenso q. seja
solido, e.q. fira. Açoutão-se de dois a dois; o paciente recebe os
açoutes de pé, e con1 os braços abertos em q. to; o flagellante o fustiga à sua vontade; pouco de pois passa flagellante para flagellado,
o assim c:;ida parêlha segue o seu turno ; nisto consomem 8 dias,
elJes na cerimonia da flagellação, e as velhas na preparação do Paricá,
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e na dos vinhos das frutas e do beijú. Seguese a função de particiciparem dellas os que participarão dos açoutes. A virtude narcotica do
Paricá, o modo de osorver e a demazia dos vinhos obrão com tanta
violência, q. os que ·não morrem aJgumas vezes suffocados do tabaco,
cahem semimortos e cahidos ficão até lhes passar a borracheira. Passa
da aprimeira, principia a segunda; hé do estatuto da festa durar a
borracheira tanto, quanto durarão os açoutes.
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