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BEBIDAS 

Geralmente, os líquidos ingeridos pelos índios, exce.to a água, 
'podem s.er designados com propriedade, ou como alimentos, ou 
eomoembriagantes. O caui feito pela mastigação de mandioca 
-0U outros vegetais é uma sopa mais ou menos comparável ao 
mingau, que, consumida nQ inÍeÍo da fermentação, constitui 
.comida de crianças e adultos, servindo, porém, aos homens para 
-embebedar-se, se for conservada por alguns dias. 

A respeito da água será interessante averiguar não somente 
quem leva e para quem, a bebida, mas também como ela é 
tomada, depressa ou devagar, em grande ou pequena quantidade, 
com cabaça, com a mão ou metendo a bôca diretamente no rio, etc. 
Al~m disso, é bom observar em que circunstâncias é tomada. Pelo 
que vi, os índios, como, em geral, os animais, costumam tomar 
água não durante a comida, mas depois. Por fim, convém in
vestigar como os índios remedeiam a falta de água. Há tribos 
que em caso de necessidade usam, a á,gua da chuva retida por 
entre folhas rijas, de gravatá. Encontram, ainda, certas plantas de' 
refrigerante suco (cf. 'Vied: Viagem ao Brasil, trad., S. Paulo 1940, 
págs. 288 e 289; Baldus: Iadianerstudien im nordãstlichen Chaco 
Leipzig t~31, pág. 38). • 
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NARCÓTICOS 

o indivíduo toma o narcótico voluntàriamente ou é forçado 
a isso? 

Como introduz a droga no corpo: bebendo, comendo, masti
gando, fumando, untando a pele com pomada, etc., ou tomando-a 
peJo nariz, como, por exemplo, rapé? 

O que significa o nome do narcótico? Segundo Heko (Magische 
Gitte. Rausch - und Betaubungsmittel der Neuen Welt, Stuttgart 
195\6, pág. 2), tôdas as poções embriagantes e coisas para fumar, 
cujos nomes aztecas acabam em chi, por exemplo, tolo a-chi, si
nkui-chi e maco-chi, são consideradas divinas ou venerandas 
entre os indígenas centro-americanos, correspondendo o sufixo 
chi ao tzin, partícula de reverência no azteca antigo. 

Que parte da planta (folha, semente, etc.) fornece o narcó
tico? Convém incorporar na coleção de obj etos etnograficos a 
ser organizada pelo explorador, não somente esta parte, mas 
tudo que é necessário para a classificação botânica. Os amigos 
do peyotl, por exemplo, mastigam, para vêr fantasmas, só a 
parte central daquêle pequeno cacto mexicano, cortada em rodela 
e ressecada (Reko: o.c., pág. 39). 

Como se procura provocar ou acelerar a fermentação no 
fahrico de bebidas alcoólicas? Ê sabido que em numerosas trioos 
sul-americanas as mulheres mastigam a matéria prima (milho, 
mandioca, amendoim, algarobo, etc.), de modo que a saliva ajuda 
e. fermentação. Para a festa anual da perfuração de lábio, os 
A \veikoma preparam em grandes cochos de cedro uma bebida 
chamada "Móng-ma" cujo ingrediente principal é mel, "adicio
nando água e o suco de xaxim e do caule ·de coqueiros novos. 
Cobrem, del)ois disso, as aberturasrlos cachos, ]{arkógma, com 
longos e largos pedaços de cascas da mesma madeira, colocando 
grandes pesos sôbre estas. Assim fica êste líquido durante o 
espaço de duas semanas, findas as quais, com intúito de acelerar 
a fermentação, imergem na bebida pedras redondas, previamente 
aquecidas em grandes fogueiras. ~sse processo é repetido seguidas 
vê:.:es, até que o conteúdo dos cochas fique muito quente. Tapam 
então novamente os cochos, retirando as pedras, quando frias. 
para substituÍ-las por outras aquecidas. E continuam nêste pro
cesso durante o espaço de três dias, deixando então de fazê-lo 
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por outros três dias; ficando assim pronta e convenientemente 
fermentada a bebida" (J. M. de Paula: "Memoria sobre os boto
eudos do Paraná e Santa Catarina", Annaes do XX Congresso In
ternacional de Americanistas, l , Rio de J aneiro 1924, pág. 128). 

Em que forma se consome o narcótico? O tabaco, por 
exemplo, é consumido não somente em forma de charuto ou 
pulverizado, mas também como l iquido. Koch-Grünberg (Zwei 
Jahre unter den Indianern, II, Berlin 1910, pág. 3(2) relata o 
seguinte costume dos Uitoto, hordas de índios linguisticamente 
aparentados entre si, que vivem entre o Caquetá (Alto Yapurá) 
e Putumaio (Alto Içá): "Cozem folhas de tabaco com água até 
f0rmarem massa xaroposa que é guardada num embr ulh de 
folhas, sendo no mesmo embrulho também remetida a outras 
hordas. De noite, os homens sentam-se juntos na maloca, mas
tigam coca e falam dos negócios do dia seguinte. Deliberando 
sôbre assuntos importantes como uma guerra ou caçada, acoco
ram-se ao redor de um pote de xarope de tabaco, metendo na 
massa, de vêz em quando, o dedo médio e o indicador, para 
lambê-los depois. Ter tomado dêste tabaco equivale a um jura
mento que obriga a participar de tudo que fica resolvido. Também 
os Miranha têm êsse costume". 

Em que estado (cozido, cru, etc.) se acha o narcótico no 
momento do cOIlsumo? 

Em que composição se toma o narcótico? Misturado com 
água, sangue, leite, pimenta, etc., e em que proporção? 

Em que vasilha ou depósito guardam o narcótico? Os Tapi
rapé guardam as folhas inteiras do tabaco em cestos cilíndricos 
e trançados com intervalos a modo duma peneira. 

Em que vasHha consomem o narcótico? O tabaco pode ser 
fumado em cachimbo e uma bebida pode ser tomada numa cúia. 

Relacionam-se com o consumo do narcótico determinadas 
cerimônias? Isso se dá entre muitas tribos, sendo tais cerimônias, 
em parte, incompreensíveis aos próprios executantes. 

São os narcóticos exóticos mais prejudiciais à saúde do que 
os narcóticos indigenas? Reko (o.e., pág. 4) observa que" a maior 
ação venenosa é exercida, sempre, pelos narcóticos alheios ao 
país e à raça. Chineses alcançam idade avançada fumando ópio 
pOI' anos inteiros, sem que mesmo nonagenários apresentem 
quaisquer sintomas patológicos. Tomado por europeus, o ópio 



164 SOCIOLOGIA 

costuma arruinar o cérebro dentro de poucos anos. índios sul
americanos têm o hábito de mastigar, diàriamente, folhas de coca~ 
consumindo, assim, quantidade considerável de cocaina. Não, 
ficam por isso prejudicados, como acontece sempre aos cocainô
manos europeus. Árabes tomam, sem consequências, quantidades. 
incríveis do forte café de sua terra, ao passo que uma fraca 
cerveja de Boêmia logo os embebeda". 

Como o narcotizado é considerado por sua tribo? Frequen
temente, o embriagado é visto, entre nós, com desprêzo e re
pugnância, sendo venerado, porém, por outros povos. 

Que determina o juizo sôbre o narcotizado? A falta de escru
pUlos que levou o indivíduo a embriagar-se pode causar nosso 
desprÊ:zo, ao passo que veneradores do bêbado podem tê-lo por 
sobrenaturalmente inspirado, ao modo da Pythia dos gregos. 

Como o narcotizado se considera a si mesmo, antes e depois. 
da narcose? Pode ser com indiferença, com orgulho, com um 
selltimento determinado ou uma mistura de sentimentos. 

Que determina êsse juizo do narcotizado sôbre si mesmo? 
Nisso podem influir o padrão de comportamento tribal, o caráter 
do narcotizado e circunstâncias particulares do caso em questão. 

Quem pode ou deve tomar o narcótico? Todos? Só os ho
mens? Só os velhos? Só o médico-feiticeiro? Segundo Rek() 
(o.c., pág. 2), os índios centro-americanos permitiam a embriaguês 
se à gente velha, vedando-a, sob penas severas, aos moços. 

Quais as ocasiões e épocas de tomar narcóticos? Em geral~ 
somente aproveitam qualquer ocasião e qualquer tempo para 
tomar narcóticos, os índios que foram desmoralizados por nossa 
civilização. Exceção representa o tabaco que, em muitas tribos. 
f. fumado não só no tratamento de doenças, mas sempre que () 
indivíduo sente vontade de consumí-lo. A maior parte dos outros 
narcóticos é tomada, pelos indíos fiéis a suas tradições, imica
mente em certas ocasiões como, por exemplo; antes de marcharem 
para a guerra, ou em certas épocas que, se a matéria-prima do 
narcóHco é recolhida em determinado tempo, coincidem, frequen
temente com esta safra, como se dá, por exemplo, com o mel e o
àlgarobo usados para o fabrico de bebidas alcoólicas. 

Pode o consumo do narcótico degenerar em mania? Sabemos 
que êsses casos são frequentes entre nós, ao passo que pára .OS 

püvos naturais faltam observações a êsse respeito. 
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Se o consumo do narcótico levou à mania, há tentativas {ie 
libertar-se dela? Quais os meios empregados nesse processo e 
quais os fenômenos produzidos por êle? É sabido, por exemplo, 
que modernamente se ten tam curar morfinômanos por meio de 
sugestões dadas ao maníaco hipnotizado, e sabemos, também, que 
o upiômano que procura deixar o vício é acometido de diarréia 
c perda de fôlego. 

Quem serve os narcóticos? Em muitas tribos de índios, as 
mulheres, ficando abstinentes, apresentam aos homens as cúias 
com u bebida alcoólica, desarmando-os e separando-os a tempo 
para evitar brigas e outras consequências indesejáveis da em
briaguês. 

Usa-se o narcótico com finalidades médicas? 
Quais são os efeitos curativos supostos pelos índios e obser

vados pelo pesquisador? 
Usa-se o narcótico para descobrir a verdade? Segundo Reko 

(o .c., págs. 25 e seg.) os Zapotecas do Estado de Oaxaca fazem 
da semente duma trepadeira chamada ololiuqui um bebida que 
pl'~)Voca uma espécie de hipnose na qual o embriagado responde 
até as perguntas mais exquesitas, não somente a respeito de sua 
pessoa, mas também im:licando o lugar de objetos perdidos ou 
1'0l,bados e prognosticando a vida futura. Os indígenas acreditam 
que, nesta narcose, é impossível mentir. 

Usa-se o narcótico para prever o futuro e informar-se a 
respeito de ausentes? Além do mencionado ololiuqui empregado 
no México para conhecer, entre outras coisas, também a vida 
futura, há nas regiões dificilmente acessíveis das matas virgens 
di) norte do Brasil, na Venezuela e Colombia, outras trepadeiras. 
espécie,s de Banisteria, que servem para o mesmo fim e dentre 
as quais a mais conhecida é a Banisteria Caapi Spruce (Malpi
ghiac), chamada vulgarmente de ayahuasca, pinde, natema ou 
caapi, segundo a língua índia do lugar (Reko: O.C., pág. 89 e seg.); 
No rlizer do mesmo autor (o.c., pág. 90), o nome ayahuasca é 
quíchua. O padre Tastevin, missionário no Estado de Amazonas. 
escreveu em 1926: "Os índios crêm francamente num efeito 
telepático do yagé, como chamam a bebida que fabricam {io 
ayahuasca ou caapi. Tomam o yagé para saber se um doente 
sarará, para vêr o futuro, para adivinhar, para informar-se como 
vae um dos seus que está viajando, etc. Acreditam, também, em 



166 SOCIOLOGIA 

lJoder reconhecer, por meio disso, perigos que lhes ameaçam" 
(ap/!d Reko: O.c., pág. 91 ) . O conde Ermano Stradelli (" Voca
bularios da lingua geral portuguez-nheêngatú e nheêngatú-por
tuguez" in: Revista do Instituto Historico e Geographico Brasi
leiro, tomo 104, volume 158, Rio de Janeiro 1929, pág. 387) dá a 
seguinte explicação: Caápi - Capi. Banisteria caápi. Casta de 
cipó da terra firme, e planta das roças dos indígenas da região 
do rio Negro e seus afluentes. Caápi - A bebida extraida do 
cipó dêste nome, isto é, a infusão da casca previamente socada 
num pilão especial, mal diluida em um pouco de água. É a bebida 
(IUe usam no rio Uaupés para completar a bebedeira do caxirí, 
e que é tomada pelos velhos e homens feitos com exclusão dos 
moços e das mulheres. O seu gôsto é um amargo, para mim 
repugnante, e o único efeito que me produziu foi náusea e vômito. 
NEo tinha bebido antes a quantidade de caxirí suficiente, - me 
explicou o meu colega paié, em cujo conceito eu ·devo ter dimi
nuído imensamente. Pelo que contam os que a usam, os seus 
efdtos são muito pal'ccidos com os do ópio. Completando a bebe
deira deixa-os prostrados em uma meia sonolência, durante a 
qual, dizem êles, gozam de visões e de sonhos encantadores. 
Martius afirma que o Caápi é extraido da raís. Eu tenho assistido 
mais d'e uma vêz ao seu preparo e vi sempre usar-se a casca". 

Convém descrever a série dos fenômenos observados pelo 
na,cctizado. O que os índios passados pela narcose contam a 
êsse respeito deve ser considerado, naturalmente, com tôdas as 
precauções que merecem tais informações. A própria experiência 
do pesquisador, tomando êle mesmo o narcótico, seria não somente , 
de interêsse toxicológico, mas antes de tudo, psicológico em geral 
e etnopsicológico em especial, revelando semelhanças e diferenças 
dGS fenômenos em questão, causadas não só pela disposição indi
vidual, mas também por semelhanças e diferenças rac~ais e étnicas. 

Quando o indivíduo narcotizado perde o domínio de si 
mesmo? Também a respeito disso pode haver tanto particulari
dades pessoais, como étnicas e raciais. É interessante a notícia 
daoa por João Barbosa Rodrigues ("Eclogae plantarum novarum" 
in: Contribuições do Museu Botânico do Amazonas, ptJ.g. 63, cito 
ap/ld F. C. Hoehne: Plantas e substâncias vegetais tóxicas e me
dicinais, São Paulo 1939, pág. 19) sôbre a maneira de "aborígenes" 
do norte do Brasil se livrarem, por sua própria vontade, da nar
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cose produzida pelo consumo da Datura insignis B. Rdr. Escreve 
o grande botânico brasileiro: "A embriaguês que pr ovoca o 
"Toé", é equivalente à do "Hatschich" dos árabes e à do "Liamba" 
ou "Diamba" dos africanos (Cannabis saliva L.), tôda volutuosa, 
cheia de prazeres ede bem-estar, além de tornar o individuo 
verdadeiro médio lúcido... A embriaguês do "Toé" prolonga-se 
dura nte tanto tempo quanto o deseja o indivíduo, porque, l ogo 
que êle quer abandonar o mundo da fantasia, provoca vômitos 
.e com êstes cessa a ação do vegetal. Se perde de todo a cons iência, 
se o seu estado hipnótico é profundo demais, os companheiros 
pr;wo.cam os m esmOs. 'I que tornam "Toe, passam, dAque es '" e~ 

pds, um mês em rigorosa dieta, durante a qual se abstêm de 
bebidas alcoólicas. O "Toé" nos lembra a "Erva da Adivinhação" 
do México". 

Há substândas de origem animal consideradas narcó ticas 
pejos índios? Baseando-se nas informações dadas na primeira 
metade do século passado, pelo viajante francês Auguste de 
Saint-Hilaire, escreve E. Pinto (Os indígenas do Nordeste, II, 
São Paulo 1938, páginas 96 e 97): "Entre os narcóticos in
chil remos. .. o bicho de taquara, cuja propriedade estupefa
ciente era conhecida por numerosos grupos ameríndios. 
A respeito dêsse últimonar~ótico, diz A. de Saint-Hilaire que, 
q llando o amor lhes causava insônias, os indígenas devoravam 
os maravilhosos vermes e caíam em profundo e duradouro sono, 
no qual se sentiam em um como éden florestal, pejado de exóticos 
fru tos ... ". Também Jean Baptiste Debret (Viagem Pitoresca e 
Histórica ao Brasil, Tradução de Sergio Milliet, Biblioteca His
tórica Brasileira, IV, tomo l, São Paulo 1940, pág 23,) reproduz 
essa noticia dada por seu coevo e conterrâneo. 

Da literatura sôbre alimentação tem especial valor para nossa 
finalidade o artigo de C. Seyffert: "Einige Beobachtungen und 
B('merkungen über die Ernãhrung der NaturvõIker" in: Zeitschrift 
für Ethnologie, 63, Berlin 1931, tratando dos povos naturais em 
geral e o trabalho de Tales de Azevedo: "Um esquema de pes
quisas etnográficas sôbre alimentação" in: Revista do Arquivo 
Munidpal, 72, São Paulo 1940, págs. 233-248, estudando particu
lar mente os Índios do Brasil. Observações sôbre êstes, a respeito 
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das questões ventiladas no presente artigo, são registadas por Mé
traux (La civilisation matérielle des tribus Tupi-Guarani, Paris 
1l:l28, págs. 65-69, 110-113 e 116-119) e E. Pinto (o.c., II, págs. 76-97). 

Dos estudos sôbre narcóticos é interessante, para nós, além 
da~ mencionadas obras de Reko e Hoehne, o livro de Ramón 
Pardal: Medicina aborigen americana, Buenos Aires (1937), 
contendo nas págs. 273-358, observações e bibliografias especiais 
sôbre "Drogas dinamógenas, estupefacientes e ilusiôgenas" como 
também sôbre "Drogas americanas en la medicina moderna". Me
reee ser mencionado a êsse respeito também o capítulo "Be
rauschende und narkotische Getranke unter den lndianern Süda
merikas" em Rafael Karsten: "Beitrage zur Sittengeschichte der 
südamerikanischen lndianer" in: Acta Academiae Aboensis, Hel
singfors 1920, págs. 28-72. Weston La-Barre, que em seu livro 
The Peyote Cult, Yale University Publications in Anthropology 
n: 17, New Haven (Conn.) 1938, trata sob diferentes aspectos. 
dI} cacto narcótico dos índios centro e norte-americanos, afirma 
em seu artigo "Native American Beers" in: American Anthro
pologist, N. S., 40, 1938, págs. 224-235, a autoctonia de bebidas 
alcoólicas (cerveja e vinho) na América do Norte e do Sul, 
ennmerando seus nomes, delimitando as áreas de difusão e des
erevendo sua aplicação nas cerimônias. A respeito de bebidas 
fermentadas tomadas pelos índios do Brasil, veja-se: Baldus e 
Willems: Dicionârio de Etnologia e Sociologia, São Paulo, 1939, 
~erbetes caisuma, caui, caxiri, chicha, paiuurú e tamba. 

Günther Stahl dedica vários estudos importantes aQS pro~ 

blemas relacionados com o uso. do fumo pelos índios. Dentre 
êsses estudos destacamos "Der Tabak im Leben südamerikanischer. 
,Vülker" in: Zeitschrift für Ethnologie, 57, Bedin 1925, e "Ta
bakrauchen in Südamerika" in: Congres lnternational des Amé
ricanistes, CQmpte-Rendu de la XXl.e session, deuxíerne partie 
tenue a Gõteb0rg. en 1924, Goteborg 1925, págs. 315-32Q~ ~ dis· 
trilmição do,. cachimbo na América do Sul foi estudada por 
Nordenskiõld (An Ethno-...Geographical Analysis., etc., págs. 91-94 
e mapa 14). 

Pericot y García indica literatura sôbre alimentação e narcó
ticos de índios, na pág. 201 de sua obra América Indígena, I. 
H'lrcelona 1936. 
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ABSTRACT 

When carrying on research regarding the use of beverages, 
and more especially of narcotics, by members of Indian tribes, 
oue should give attention to such considerations as the following : 
lhe plauts of which use is made, their names and the meaning of 
these natnes, the portion of each pIaut which furnishes the narcotic, 
the means of its extraction, the circumstances under which H is 
consumed, the attitudes of other members of the tribe toward those 
who use it, special seasons of the year, 01' other occasions, ou which 
the narcotic is taken, and its value in the treatment of disease and 
in divining future events. 


