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A ERV A DO DIABO 

I 

por Egon Schaderr 
(Brasil) 

English Summary 

The Tupinalliba lndians of Brazil used to tell the story 
of Sume, a culture hero~ who very Sh'Ortly after the cU~co
very was mis-taken for Saint Thomas, inasmuch as that 
4-Postle was :supposed to have touched the Btaz:ilian cmtst
dud,ng his yoyage t .o the 6.rient . .Bowever, Swne is a punely 
Indian mytholO'g:ica! figure. :Amon~ the many benefits. that 
were attribute:d to y.im is the manioc root. Further to the
.south among the Gu.arani alto the Paraguay tea was said 
to be due. to him. 

The myth of Swne, or Pai Tume Arandi, is still alive 
among many Guarani. From the Kario of Southern Para
guay it has been noted down by Ramon Bogarin. Here it 
is told that Pai Tume, by order of the highest god, punishea 
a maiden for not wanting to belong to any man by transform
ing her into a mate tree, in orde.r thus to bestow constant 
health and strength on the people throu;rh the juice of its0 

leaves. Similar myths are extant to this day among other 
Guarani. 

At •first the mate tea was generally pronounced by the 
Jesuits to be a vicious Devil's herb. Pater Diego de Torr-es 
Bollo wrote to the Tu.quisition 'Tribunal that the habit of 
drinking mate was a vice iBvented by the Devil an(t a .great 
·hindrance in the· conversion of the ·heathen. Also Mon~~ 
and Lozano c,bal'aeterized the mate as a medium of Tudia,n • 
wizardry and so:otbsay.ing. Many used to attribute ver.y 
dangerous- effects on health t .o ·thii:t tea. 

Later on, h,ow~Vef-,;, the defendets of mate prevailed. It 
was· praised ~s a reme_dy: a·nd the Jesuits tltemselves contri
buted to the di~tPi~ution of the story that S~int T,bomas 
had made a present of the ~ate plant to the old GttaJ"a:ni •in 
reward for their -willingness to take the water of baptis.m. 
In time the mate even became an ally of the missionaries; 
not only did it assume an important role in the economy 
of the reduction'S, its use was even recommended on ac
count of its countereffect on the vice of drinking chieba. 

A sad chapter in the history of South American coloni
zation by the Spaniards is the enslavement of the Guarani 
for the exploitation of the mate tree. Hundreds or thousands 
of human beings were thus cruelly doomed to perish, in 
spite of the protests on the part of the missionaries and 
of officials of the Crown. From this point of view the 
mate would ind~d deserve the name of being a DeviJ>s herb. 

Entre os Tupinamba do litura[ brasileiro, os exploradores e missio
narios ouviTam, logo nos principios da era quinhen~ista, a hist6ria de 
um grande mago chamado Sun;te;; figura que de.sde Logo se confundiN 
com a de Sao Tome. Em sua 'V'iagem para o Oriente, o Ap6stolo ter ia 
passado pelas cos'tas do Brasil~ entrand.o en1 contacto co.m ·os indige
nas. Parece, todavia, for:a de d:Uvida que o Sume era um her6i 1;:i\ ili
zador criado pela imagina~a-o dos proprios aborigenes, que a e1e 
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remontavam grande nfuner-o de beneficios e de ensinamentos, enue 
os quais o da tecn:ic-a de extr~T o veneno da mandioca. Costuma-se 
dizer que os Jesuitas· f<;>ram os primeiros a confundir os dois perso
nagens. Cumpre, porem, recordar que a lenda de Sao Tome na Ame
rica ja vem men.cion.aaa na celebre Nova Gazeta da Terra do Brasil; 
que e de 1515, i.e, de-mna epoca em que ainda nao existia ·a Ordem 
de Santo Inacio. Mai~ tarcl~., o mito do Sume ( ou Turne) foi r~gistago 
igualmente CJ'.ltTe QS. irn:ru~s Guai:ani d<:> Paraguru, que .salien.tava;m, ao 
lad·o da mandioea, a e:rv-a-mate como uma das mais p.:recio'sas ~atliVa:s 
do rnitico benfeitor. Tatnhem no Paraguai esse papel nao taraou- a 
ser conf erido ao Ap6stolo. A tradi~ao do her6i mi ti co Su.me continua. 
bern viva, ainda hoje, entre ·os aborigenes do Paraguai. Nas proximi
dades de Y aguar6~ pequena cidade situ ad a a sueste de Assunyao, 
Ramon Bogarin foi encontra-la, ha varios anos, entre os indios Kario. 
Alem desta, ha outras versoes correntes entre os grupos gua.rani do 
Paraguai atual. Ramon Bogarin divu1gou-a na revista " l siondih", -per 
ele editada em Yaguaron. 

Segundo o mito, o "kaa" lpalavra com que os Guarani 9es~giiam 
a erva) se originou d·o coipo de uma virgem. Era uma j ovem bonit~, 
de pele muito c4ra, ~onheeiaa pe1o nome de Kamby, que signifie'a 
leite. Vivia corn seus pais Kaaru e Kaasy na mata dos arretlores <le 
Tacumbll., lugar proxim© ao Cerro de Naguaru, atual Yaguaron. 1<4mby 
desprezaya OS h@mens· e jµra_ra que naQ pertenceria a ne;nhum d;eles. 
Was o g:ra11de RuJ:rav<e,, o m:ais pode,toso dos. deuses, :resolveR ea.1$tl·~a-la 
pelo $eU ·orgulho, ~Ue' 0entra:riava a obta divina. Mandotl a terra J5,ua
rani o mago Pai Turne A.tandi para ttansforma-la numa planta de 
virtudes providenciais. C~rta noite, Pai Turne Arandi chegou, poi~, a 
cabana a Kaaru, ~companhado de Kaagui Rerekuit, espirito da flo
resta, de Nu Poty, esphito do campo, de Araya e P yhare Yara, os 
esplritos do dia e da noite. Pediu pouso e dormiu ate meia-ngite. 
Depois levantou-se, aco:t"dou a Kaaru e disse-lhe: Ven ho do eeu, da 
parte de Rupave, para levar a tua filha l(amby. Enquanto f a1ava 
assim, apareceu transfiguraao e envolto num manto de luz. Kaarii 
entao lhe entregou a filha, e Pai Turne, seguido dos espiritos q).le 
haviam vindo com ele"' eonduziu a jovem a Tacumbu, onde lhe p-Os 
a mao direita sob:re a eabe~, dizendo: Tu seras a erva mar-avilh.osa 
d~ terra guarani ; de tuas felhas, saira saude; alegria e fot~a p·irra 
toda a gente da tribo. E aa. cabe§a de Kamby brotatam folha:s verae~,, 

enquanto a jovem ia p~Edendo a configut:a<;ao buman:a~ para tr·ans:r 
formar-se numa arvofe. Est~ arvore e o "kaa". - Pai Turne AutnCli 
arranco11 um punha&o de f olhas, sapecou-as e preparou uma infus~o, 

que tomou e deu d~ .beb,er -aos. e>utros espiritos . Todos lhe gabavam 
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o poder tonificante. A ave " guaa'-', mensageira de Pai Turne, alimen
tou-se da semente e nisto f oi seguida por outras aves, que, ass~ es 
palharam o " kaa" por toda a terra: guarani. Gra~as a um milagre de 
Pai Turne, a primitiva erva de Tacumbu,. nascida do corpo e da alma 
de Kamby, tinha a virtude de ren,0var as folhas da noite para o dia . 
Mas depois, quando Pai Turne~ perseguido pelo mau espirito Tait~ 
teve de ref ugiar-se no Cerrt> de Paraguari, o ''kaa;' de Tacumbu. see0u. 
Ainda hoje os Kaci6 in;vocaJil -a Pai Turne - l(aa Yara, que signifiea 
'~Senhor 'da Erva"- rxar4 que na.o lhes deixe nurica faltar o iudispen:· 
~ave 1 pro.duto. 

Em alguns pontos este rnito, lembra o da Kaa Yary, "Av6 da 
Erva", personagem com que muitos ervateiros paraguaios fazern um 
pacto na Semana Santa, prometendo viver com ela no mato e ficar-lhe 
fiel por toda a vida. Por seu turno, a Kaa Yary aparece-lhes depois 
em forma de jovem bonita e anxilia-os na penosa tarefa de extrair a 
erva. 0 ervateiro que lhe seja infiel esta irremediavelmente perdido 
e 6 castigado com a morte. 

Entre os Jesuitas, que nao tiveram sempre a mesma atitude .em 
face do costu1ne indigena de beber o mate, ptevaleceu, por algum 
tempo, a opiniao dos que o condenavam severamente, dizendo tratar:-se 
de uma invengao do diabp.. l\t1ais t.arde, porern, os pr6prios missiorra
rjos pr<:> duziram a erva em suas r,edu~oes, nao .somente para o .con
sun10 interno, mas tambem como. a:rtigo de eocportagao· . . 

Mal ohegaram as ter.E;a,s parag·uaias~ OS Jes.v.itas, anim~dos dum 
zelo compr.eensivel apena:s de:ntr:e» d.a men!alidade da epoca, se p-ropu· 
scram a extin~ao do uso de tie.her €> mate, que se lhes afjgurav:a como 
vicio diab6lico. Pouco tempo d~pois do estabelecimento das miss.oes,. 
o Padre Diego de Torres Bollo~ em relat6rio destinado ao Tribunal da 
fllquisigao, dizia que OS lndigerras se entregavam a esse vicio por " pacto 
e sugestao do demoruo,, ; dizia mais que os indios reconheciam} em 
suas confissoes e fora delas, tratar-se de um vicio, de que. no entanto, 
nao podiam emendar-se ("y entiendo que de cien no se enmienda uno':, 
observava o padre), usando-o rliariamente, e as vezes com grande dano 
pesra o corpo e para a alma; afirmava que o vicio impedia a frequencia 
aos Sacramentos, porquantb os mdios ja tomavam o mate antes da 
n1issa, e, em sua opiniao, a .e.rva prQvocaria tambem "una gxaTI;de 
i.ndecencia para el SantisimQ SJicramento'~; a,ssinalava, por finr; ·aue 
·'sale:n con· gran nota de la tnisa a 0rinar frecuen.temente''. , . 1· 

E em J unho de 16191 o Cardeal Frederico Borromeu, · tendo·: com:_. 
SU ltado OS mais competentes m,edicos de Milao sob re as propt iedaties 
da erva-male, recomendava ao hi~po do Paraguai e ao ~esmo Padre 
Diego I provincial da Companhia de Jesus) que "ponga todo em'JlH~-flo 
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en desarraigar mal tan pernicioso, como el usar dicha yerba co'n gran
de dafio de la salucl de las a lmas e de los cuerpos". 

0 Padre Ruiz de Montoya, que indagou dos Guarani "con todo 
cuidado" a origem da bebida, soube dos mais velhos da tribo que 
estes a atribuiam a l)m ihsigne feiticeiro que vivera entre eles ho 

tempo em que eram m:P<;Qs.; o mago "tenia trato con el demoniQ' ', 
que lhe )mpusera o e:wpreg9 da ·erva para que pudesse OQJ\:~ulJa-lo. 
Mais tarae, o uso da plant'a se t€·ria difundido entre os :Indios de t&da: 
a tribo. Por sua \(ez.:, o Pad.re Lozano esereve que os f eiticeir<:>s ~ua
rani, ao fazerem as suae predigoes, afirmavam: A erva me 9isJ5~ i9to -
OU aqui lo. - A este respeito e, alias, interessante notar que, ainda 
hoje em dia, a erva mate e conhecida e empregada tambem entr.e. outras 
tribos (Kain gang, Xokleng) como recurso magi co para "sonhar", afin1 
de se desvendar o futuro. 

Ainda em fins do seculo XVII, quando a industria ervateira ja 
figurava entre as principais atividades economicas das regioe8 do 
Prata, ainda se fizeram. <_>uvir inimigos declarados e quase f anaticos 
desse " asqueroso sumo". :Assim, em 1689, o Dr. Xarque, em sua bio
grafia do Padre Fia)!ci'sco Dias Taiio, depois de aceitar a o_piniao de 
que . o diabo inventou a erva-mate por intermedio de algum feiticeiro, 
inf orma o seguinte: 4'Sendo eu cura da imperial cidade de PQtosi e 
nao medico, escrevi um memorial ·em que provava corp r~zoes pode~ 
rosas <:JHe o uso /es.fa erva o.casionava febres vermelhas. e >l!>uttas 
febres.'~ Naquela ilpo'ca~ -por~·m~ a maioria das pessoas ja acre~i.tava 
nas qua:lidacles terapeutic.as da planta, que, por exemplo, hav.iam sido 
expo&tas minuciosament~ em. 1667 no Tratado do Licenciado Zehallos. 

Os defens0res do mate encontraram, alias, forte apoio na trad::i~ao 
popular. Segundo a lencla, referida, por exemplo, com maitos pormeno
res pelo Padre Lozano na Historia de la Con.quista de Paraguai, Sao 
Tome o dera aos indios em reeompensa da boa vontade com que estes 
haviam aceito 0 batismo : ensinara-lhes nao somente a tecnica de 
extrair as substancias nocivas pela a~ao lenta do fogo, mas, alem 
disso, conferira a plan.ta um poder medicinal contra pestes e oo.tras 
doengas. Em sua fei~ao cristianizada, o velho mito guarani, di vu lgatlo 
pelos pr6prios missionmos, exercia, pois, as mesmas fun~oes que. 1h€ 
cabian1 no antigo folclore tribal. 

Combatido a princlpio como aliado do demonio, o mate se :fpi 
tornando, aos p,ouc-0s, um· dos mais p.oderosos aliados dos pr15p:rio'.s 
padres da Co'tn,panhia. Em algumas trib.os? o abuso de .hebidas: em· 
briagantes, como a ~'diich~r"., donstituia grande empecilho pa,ra a, eris~ 

tianizaqao. Varios Jesuitas v:erificaram, poren1, ql:le o uso do mate 
diminuia nos indios a inclinagao para as behidas alco6licas. 0 Pa€lre 
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Florian Paucke, que viverr durante quase vinte anos entre os indios 
Mokebi, refere·se repetidamente, em sua obra1 a importancia da erva 
nos trabalhos da catequese_, 0 .male~ importado das redu<;oes dos 
Guarani, pois nao crescia no territorio dos Mokobi, nao somente servia 
para atrair os indios, ciue o apJ:eciavam muito, mas tamben suhstituia 
a "chicha" . 

Dentre os capituJos mai$ t ris:tes d~ historia da coloniza9ao europeia 
na America destaca·'se a man~ira abominavel com que os ~sp1P1h6is . ' 

da regiao p latina esct~\11-Zatiam a p.opula¥ao guarani, aprcrveitando:a; 
na extra<;ao e no tra.nspprte db mat_e. Muitas centenas e talvez mflhares 
de Indios sacrificaram-se desul'.(lanamente nesses trabalhos, apesar dos 
protestos formulados pelos Jesuitas e das medidas tomadas por fun
cionarios da Coroa. Desse ponto-de-vista. a erva-mate foi realtnente 
por muito tempo a erva d<? Qiabo. ,...,J 
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