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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 so
lucionado. 

O assunto tem sido estudado por vários especialistas (sociólogos, 
educadores, médicos, psiquiatras, juristas) . Os resultados desses tra
balhos 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 ma
neira melhor outros grupos estaremos (quem sabe?) em condições de 
refletir de maneira mais serena sobre os dramas de nossa própria socie
dade. Isso seria um primeiro passo no sentido de encontrar para eles 
uma solução. 

Nesta coletânea reunimos quatro trabalhos sobre o uso de aluci
nógenos 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 fenô
meno, 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 pre
parar e de tomar esses alucinógenos são também diversificadas: há 
grupos que os reduzem a pó, aspirando-os pelas narinas; outros mace
ram 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 mos-
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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:rar em 
contacto com seres pertencentes a um mundo diferente do nosso é algo 
muito difícil. Assim, os Piaroa, os Kachuyana e os Waiká usam aluci
nógenos como parte de atividades que não poderiam ser cl assificadas 
como exclusivamente profanas. 

A informação obtida por Seitz de um índio Waiká diz textual
mente 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 malé
ficos 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 aterra
dores ; 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 apo-
deraram 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 reli
giosas 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, espe
cialmente se tivermos em conta o fato de que o uso do lenço é desco
nhecido 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 inte
ressante a esse respeito : visões a princípio muito agradáveis transfor
mam-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 tra
zem ótimas contribuições para esse estudo. O ensaio sobre Tiahuanaco 
é de interesse para arqueólogos e botânicos, visto que se refere ao instru
mental 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 pro
voca, 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 pos
sível 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 pro
blemas, alguns dos quais vão além do domínio da Antropologia. Pas
samos 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 explica
ção 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 primi
tivos reproduzem fielmente as visões das experiências alucinogênicas? 
Ou, ao contrário, são as visões obtidas dessa maneira que são distor
cidas 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 psi
cólogos seria muito necessária no sentido de estudar quais são os efei
tos 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 con
dicionar até mesmo as visões e sensações causadas pelos alucinógenos? 

4 - Os índios classificam as plantas alucinogênicas segundo cri
térios 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 inges
tão dos alucinógenos oferece interessantes possibilidades para a Ar
queologia 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 fe
nômeno 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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