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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.

113

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
116

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.

1 17

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.

1 19

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-

125

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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