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Este trabalho recupera alguns pontos desenvolvidos na dissertação de mestrado.1 

Antes de tratarmos especificamente das visões sobre a idolatria da bebida pelos 

discursos dos missionários Bernardino de Sahagún e Diego Durán, é importante situar o 

contexto e a natureza de suas obras. 

Diego Durán nasceu em Sevilha em 1537, mas ainda infante, foi trazido pela 

família à Nova Espanha, quando estabelece residência em Texcoco – uma das principais 

cidades pré-hispânicas no vale do México. Quando jovem, Durán iria viver na capital 

mexicana. Deve ter aprendido náhuatl desde pequeno, e com dezoito anos de vida, entra 

na ordem dos mendicantes dominicanos, que junto aos franciscanos, dominavam a 

política evangelizadora no primeiro lustro do governo espanhol no centro do atual 

México. Pouco se sabe da história de vida de Durán, não foi personagem de destaque na 

“ordem dos predicadores”. Porém, devido à existência de muitos conventos dos 

domínicos no vale do México e rumo ao sul, o cronista pôde visitar diversas localidades 

na Nova Espanha. Deixou substancioso manuscrito sobre a história e os rituais 

indígenas, uma obra descoberta em meados do século XIX em Madri. Deve ter 

começado a escrever pelo menos desde 1576, e completou os três tratados de seu 

manuscrito ilustrado em 1581, falecendo, provavelmente, no final dessa década.2  

A obra de Durán foi produzida tendo em conta uma diversidade de fontes 

                                            
* Doutorando História Social - USP 
1 VARELLA, Alexandre C. Substâncias da idolatria; as medicinas que embriagam os índios do México e 

Peru em histórias dos séculos XVI e XVII. Dissertação de Mestrado – FFLCH/USP, 2008. O texto a 
seguir, com algumas modificações e cortes, aproveita os itens 2.2 e 2.3 do segundo capítulo da 
dissertação. 

2 O manuscrito de Durán está dividido em três tratados: 1- “Libro de los ritos y ceremonias en las fiestas 
de los dioses y celebración de ellas”; 2- “Calendario antiguo”; 3- “Historia”. Ainda compõe-se de 
mais de 100 gravuras. Utilizamos a edição de Garibay: DURÁN, Historia de las Indias de Nueva 
España e islas de la Tierra Firme, tomos I e II, 1984. Para as próximas citações: DURÁN, Historia, I 
(ou II).  
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pictográficas, alfabéticas e orais. Teria consultado alguns “livros de pinturas”, que 

combinam as imagens com recitação de histórias dinásticas e outros saberes, mas 

provavelmente obteve a maioria dos discursos indígenas a partir de escrita alfabética – 

ainda que em náhuatl. Ao mesmo tempo, entrevista informalmente alguns nativos 

anciãos que teriam vivido tempos pré-hispânicos.3 Mas o volume da “historia” (no tomo 

II da edição que utilizamos) teve como fonte praticamente exclusiva um manuscrito em 

náhuatl que Durán procura traduzir, comentar e resumir. Esta “história mexicana” foi 

produzida por um indígena, é fruto da tradição oral-pictórica e enfatiza a evolução 

política de México-Tenochtitlan e os feitos de um peculiar personagem, Tlacaelel, que 

está por trás das decisões de gerações de “reis” mexicas no século XV, o que gera 

controvérsias quanto sua realidade ou efetividade na história das conquistas dos antigos 

mexicanos.4 Colston avalia que esta fonte de Durán “was doubtlessly related to an 

official history” da elite de Tenochtitlan (a capital mexica), mas também, “it was a 

partisan variant of the standard version”.5  

Em suma, temos que a obra do frade Durán condensa pesquisas com crônicas 

indígenas, leitura de histórias espanholas, gravuras e testemunhas orais além de 

observações pessoais.6 E Durán se aproxima da civilização indígena de maneira 

ambivalente, observando virtudes surpreendentes, principalmente, nas “ordenanças da 

república”, mas também, faz a vista para os reprováveis costumes, como dos sacrifícios 

humanos. Mas mesmo a idolatria, pelo olhar do cronista, combina elementos 

contraditórios. Durán acredita na origem judaica dos índios, e os rituais nativos se lhe 

mostravam muitas vezes como da “antiga lei” hebréia, outras vezes, se assemelhavam 

aos rituais católicos, na crença do apostolado na América concomitante à expansão da 

mensagem de Cristo no mediterrâneo antigo. Muitos cronistas apostavam na presença 

da Igreja primitiva na América. Enfim, dessas raízes religiosas trazidas do Velho 

                                            
3 COLSTON, “Fray Diego Durán’s Historia de las Indias de Nueva España e islas de la Tierra Firme; a 

historiographical analysis”, 1973, p. 42 e ss. 
4 Ibid., p. 160 e ss. 
5 Este documento perdeu-se, muitas vezes é conhecido como “crônica X”. Tal manuscrito ou semelhante 

foi fonte também para o trabalho de um cronista indígena de estirpe nobre, Hernando de Alvarado 
Tezozomoc. Ainda, serviu de informe para o jesuíta mestiço Juan de Tovar, e através deste, para 
alguns trechos da história de Joseph de Acosta que tratam dos antigos mexicanos (Ibid., p. 50 e ss., 
citação p. 59). 

6 Ibid., p. 77. 
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Mundo mas aos poucos esquecidas e deturpadas, o demônio teria se aproveitado para 

inventar os costumes sanguinários e contranaturais. Como enfatizam Camelo & Romero 

Galván, na ambição de destacar um universo religioso indígena, Durán pensava no 

projeto concreto da evangelização, e desde três pilares, “que son la racionalidad 

indudable del indígena, los restos de una predicación primitiva en estrecho vínculo con 

las virtudes inherentes al hombre, y el engaño del demonio”. A força maligna “había 

provocado una distorción flagrante de la fe católica y había sumido al indígena en una 

realidad manchada con creencias y ritos abominables”. Nesse estado de coisas, Durán 

procura esmerar-se pela definição da idolatria, preocupa-se com as mesclas com o 

catolicismo, enfim, propugna pela destruição dos sinais diabólicos e irracionais ainda 

que perceba a adaptação dos ritos nativos aos da Igreja. Mas a perspectiva da 

“extirpação” é extremamente forte, inclusive, porque Durán aponta para os erros mais 

discretos e domésticos dos índios e que passam despercebidos para a maioria dos 

clérigos, mas deveriam ser reprimidos.7  

Durán, na opinião de Bernand & Gruzinski, põe em xeque muitas idéias pré-

concebidas sobre a “idolatria-sistema”, que advêm dos missionários teólogos como Las 

Casas e Acosta. O dominicano Durán e outros cronistas, “más atentos a los hechos que 

a las teorías, ilustran sin saberlo las fallas de la bella red lascasiana” da idolatria.8 

Outro e até mais perspicaz pesquisador da idolatria é o franciscano Bernardino de 

Sahagún. Vale resgatar que ele não alimentará a tese da evangelização primitiva na Nova 

Espanha, como especulava Durán. Tinha mais bem para si que a idolatria dos índios foi 

alimentada pelo demônio em virtude justamente do desconhecimento da palavra de 

Cristo, embora pense que alguma mensagem de Deus possa ter atingido aquela gente 

mexicana por “oráculo”.9 Independente desses detalhes, Sahagún e Durán, assim como 

aquele considerado o terceiro dos grandes estudiosos espanhóis da civilização asteca, 

também religioso mendicante, Toribio de Benavente (o Motolinia), os três, portanto, 

podem ser destacados como um grupo de cronistas que se mantêm no meio-caminho entre 

as visões hostis à cultura indígena pela retórica dos escritores vinculados aos interesses 

dos conquistadores e encomenderos, e dos que fazem a lisonjaria das populações locais, 

                                            
7 CAMELO & RUBÉN ROMERO, “Estudio preliminar”, 1995, p. 22 e ss. , cit. p. 24. 
8 BERNAND & GRUZINSKI, De la idolatría, 1992, p. 83. 
9 SAHAGÚN, Historia general de las cosas de Nueva España, tomo I, 1988, “prólogo”, p. 35. 
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os humanistas mais radicais e minoritários, na esteira de Las Casas.10 Para Sahagún ou 

para Durán, em suma, os índios eram plenamente racionais, apesar da idolatria. 

Sahagún, que chegou na Nova Espanha com quase trinta anos de idade, em 

1529, uma década depois da queda de Tenochtitlan,11 é responsável pela constituição de 

uma obra sem par. Como atesta Carrasco, “no other collection of materials has had or 

will have as sustained or pervasive an impact on our evolving knowledge, 

methodologies, and interpretations of the religions and rituals of Mesoamerica”. 

Contudo, “although Sahagún’s texts delight us and instruct us in ways to appreciate the 

Aztecs (...), they also confound us with their layers of historical change, linguistic 

innovation, missionary apparatus, and fragmented indigenous cosmovision”.12 

Impossível escapar de uma dúbia faceta da obra do frade franciscano.   

Vários manuscritos e ilustrações produzidos por Sahagún na sua longa vida 

missionária na Nova Espanha (entre 1529-90), sobreviveram até nossos dias, embora 

muitos também tenham desaparecido. O texto mais famoso e consultado, e também, 

mais definitivo da empresa de Sahagún por escrever uma história dos antigos 

mexicanos, é chamado de Códice Florentino, e teve como título definitivo a expressão 

“Historia general de las cosas de la Nueva España”. Após décadas de pesquisa e 

revisão dos dados que colhera dos índios, o manuscrito, acrescido de prólogos e notas 

do franciscano, toma forma em doze livros, e data de 1577 sua conclusão. Conclusão 

apressurada, pois o manuscrito foi confiscado pelas autoridades eclesiásticas e enviado 

ao Conselho das Índias na Espanha para nunca ser publicado. Fatídico destino de tantas 

obras sobre os costumes indígenas. O mesmo ocorrera com os manuscritos de Durán. 
                                            
10 KEEN, La imagen azteca en el pensamiento occidental, 1984, p. 87-8. 
11 Não há muita documentação a respeito da vida de Sahagún antes de chegar à Nova Espanha. Nasceu 

num pequeno vilarejo da atual província de León, mas deve ter sido de família abastada, pois foi 
estudar em Salamanca. Ali ingressa no convento franciscano. Segundo Bustamante García, a 
formação de Sahagún combinaria duas tendências do milieu franciscano de Salamanca no início do 
século XVI. De um lado, percorre em suas veias a experiência de uma “religiosidad observante”, isto 
é, dentro da reforma da ordem franciscana pela conduta na “regra primitiva”, associada ao voto de 
pobreza e ao pietismo místico. Por outro lado, na tendência encabeçada pelo importante intelectual 
frei Ximénez de Cisneros, os estudantes de Salamanca obtinham conhecimento das tendências 
humanistas e punham em pé de igualdade o tomismo e o nominalismo em função de uma “teología 
tolerante”, mas sem que possamos passar a etiqueta de erasmista para o frade Sahagún. Enfim, as duas 
tendências da ordem mendicante marcariam a obra do franciscano (BUSTAMANTE GARCÍA, Fray 
Bernardino de Sahagún, una revisión crítica de los manuscritos y de su proceso de composición, 
1990, p. 18 e ss., cit. p. 18 e 24). 

12 CARRASCO, “Representing Aztec ritual: a commentary from the History of Religions”, 2002, p. 278-
9. 
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Devido ao extenso conteúdo sobre os rituais indígenas, estes tratados representariam um 

perigo, poderiam ser trabalhados até mesmo como divulgadores da idolatria – 

imaginavam algumas autoridades civis e eclesiásticas. Ironicamente, Sahagún e Durán 

tinham como objetivo revelar a idolatria para melhor combatê-la. Mas o partido 

contrário vence a disputa, e algumas lideranças monásticas convencem a Coroa, em 

1577, por confiscar todos os materiais que tratavam dos antigos ritos e superstições 

indígenas.13  

O documento como um todo (a Historia de Sahagún) é conhecido como Códice 

Florentino, um manuscrito ilustrado com duas colunas de texto (uma em espanhol e 

outra em náhuatl), depositado em Florença porque deve ter sido presenteado por Felipe 

II a sua filha, casada com um dos Médici. A coluna em espanhol, que é comumente 

denominada de Historia general, constitui o foco desta investigação em torno das 

interpretações do clérigo sobre a idolatria da bebida.14 A Historia general é fruto, 

portanto, do esforço do missionário em traduzir, parafrasear, e resumir o texto em 

náhuatl, acrescentando ainda prólogos e outras digressões, mas também, deixando 

lacunas na tradução. A coluna em náhuatl foi produzida pelos auxiliares indígenas do 

franciscano, que escreveram a partir do relato de anciãos advindos de quadros da elite 

do vale do México. Estes entrevistados são conhecidos como os “informantes 

indígenas” de Sahagún. As transcrições, revisões e alterações das falas às vezes mais 

improvisadas, outras vezes mais coerentes com as memórias e a tradição oral, 

compõem, portanto, a outra parte do Códice Florentino.  

Tal manuscrito encontrado na Itália, finalizado precariamente em 1577, informa 

um longo e tumultuoso processo de entrevistas e revisões de texto, desde Tepepulco, 

passando por Tlatelolco, e enfim, constituído plenamente na cidade do México. Não 

cabe aqui trazer essa história. Basta mencionar, por exemplo, que o sexto livro, 

composto desde uma coleção de discursos morais indígenas, os famosos huehuetlatolli, 

                                            
13 Para um resumo destas disputas políticas e sobre os destinos da obra de Sahagún, cf. NICHOLSON, 

“Fray Bernardino de Sahagún; a Spanish missionary in New Spain, 1529-1590”, 2002.  
14 Utilizamos a primeira edição completa dessa coluna em espanhol do Códice Florentino, por obra de 

López-Austin & García Quintana: SAHAGÚN, Historia general de las cosas de Nueva España, 
tomos I a XII, 1988. Para as próximas citações neste capítulo: SAHAGÚN, Historia. As numerações 
(em número romano) correspondem ao volume ou “libro”, que são doze no total. Para as citações do 
glosário, in: SAHAGÚN, Historia, de expressões em náhuatl para o espanhol, mencionamos apenas 
“glosario”.  
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foram trazidos da década de 1540. Mas o grosso do material reunido a partir daí e que 

fez a versão final da Historia, data de meados da década de 1560.15 

Ao lado da investigação do texto em espanhol, fazemos o confronto com uma 

edição que contém a tradução em inglês do texto em língua nativa. Lembramos que as 

versões em espanhol e em náhuatl compõe o chamado Códice Florentino. A edição em 

inglês de Anderson & Dibble (Florentine Codex), além de traduzir o texto nativo, 

mantém a coluna em náhuatl, a qual é apreciada neste trabalho nalgumas ocasiões. Mas 

advirto que o estudo em torno ao Florentine codex é apenas complementar e pontual, 

não é sistemático nem completo.16  

Os discursos dos “informantes” muitas vezes expressam vozes dissonantes da 

letra do frade. Todavia, a coluna em náhuatl não representa um discurso genuíno dos 

astecas, pois foi produzido no meio colonial por indígenas já convertidos ao 

cristianismo, que também partilhavam em alguma extensão dos códigos de linguagem, 

das crenças e políticas dos missionários europeus e da sociedade novo-hispânica como 

um todo. Sem dúvida que os “informantes” tiveram alguns cuidados na expressão do 

universo indígena em seus discursos. Falas que, aliás, foram vertidas para o papel por 

neófitos bastante aculturados pela educação trilíngüe praticada no Colégio de 

Tlatelolco, que formava quadros para a liderança indígena sob a tutela dos franciscanos. 

Estes meandros criaram limites e enquadramentos, verdadeiras camisas-de-força na 

expressão das vozes indígenas.17 Mesmo assim, há de se destacar o cuidado “científico” 

de Sahagún na produção desse material, que na opinião de Gaibrois, “actuó con el más 

depurado y responsable método que podamos pensar, y hasta exigir, de un explorador 

antropólogo, quizá con más rigor que muchos viajeros modernos”.18 Apesar da 

objetividade na pesquisa, é fundamental perceber, como destaca Quiñones Keber, que 

                                            
15 BUSTAMANTE GARCÍA, op. cit., 1990, p. 404 e ss. 
16 Mesmo assim, procuramos confrontar certas passagens do Florentine codex que correspondem a 

extratos do texto em espanhol para aprimorar a argumentação da pesquisa (SAHAGÚN, Fray 
Bernardino de. Florentine codex; general history of the things of New Spain, 1950-69 – para as 
próximas citações: Florentine codex, volume em algarismo romano).  

17 ILARREGUI, Gladys M. “Preguntar y responder en Nueva España: el caso de Tlatelolco y Sahagún”, 
1996. 

18 Ballesteros Gaibrois aponta ainda que o método de entrevista de Sahagún baseou-se em “minutas” de 
questionários baseados na tradição escolástica e metodologia de pesquisa do governo espanhol, como 
o procedimento utilizado nas “relaciones geográficas” de Felipe II (Vida y obra de Fray Bernardino 
de Sahagún, 1973, p. 101 e ss., citação p. 103).  
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“many significant aspects of the project, such as [Sahagún’s] overt directives and 

interventions in the gathering of data on indigenous culture, are not apparent”. Nos 

assuntos de “religião e ritual”, há lacunas gritantes, os significados metafóricos do texto 

em náhuatl merecem sempre maior investigação, e além de tudo, sobreleve-se o 

impasse de como abordar materiais produzidos por “outsiders” como Sahagún e sua 

mente renascentista sobre a “cultura do outro”.19 

Para a produção dos materiais, o objetivo mais explícito do frade foi de servir 

como instrumento para a doutrinação, e para alimento da cristandade dos nativos, mas 

dentro de um projeto mais subliminar da ordem franciscana, de tutela de uma civilização 

indígena de certa maneira à parte do governo e dos colonos espanhóis. A Historia 

revelaria a “antiga religião” dos índios para prevenir o ressurgir da idolatria. Entretanto, 

essencialmente, teve o propósito de fazer o registro de um extenso vocabulário em 

náhuatl, que entre outras coisas, facilitaria no processo de evangelização. Além disso, a 

obra procura mostrar que os antigos costumes e realizações dos gentis eram dignos de 

nota, para subtrair a opinião corrente de que eram inferiores aos espanhóis. Sahagún foi 

rotundo na concepção de uma sociedade cristã indígena liberta da idolatria gentílica e da 

corrupção dos espanhóis.20  

Aqui, Sahagún será comparado com o dominicano Durán, o qual elaborou suas 

investigações sem provavelmente conhecer o franciscano, mas que redigira sua obra 

num mesmo contexto geral. Acrescente-se que os dois missionários apresentam textos 

que se complementam. Sahagún é lacônico nos comentários pessoais sobre as 

“cerimônias” e outros costumes indígenas, mas apresenta relatos minuciosos das 

práticas, inclusive, pela anotação (uma tradução) de discursos indígenas; Durán, por sua 

vez, apesar da relativa densidade dos dados que apresenta – mas nada comparável ao 

que nos oferece Sahagún –, sobressai-se enquanto um comentador que pode surpreender 

pelo teor de seus pareceres.  

Para começar nossa discussão sobre a idolatria da bebida, recuperemos uma 

história de Durán em torno dos afamados “sacrifícios humanos”: numa cerimônia de 

recepção, pelos mexicas, de prisioneiros de guerra da nação dos tepeacas, havia um 

                                            
19 QUIÑONES KEBER, “Representing Aztec ritual in the work of Sahagún”, 2002, p. 14. 
20 LÓPEZ-AUSTIN, “The research method of Fray Bernardino de Sahagún: the questionnaires”, 1974, 

p. 112-4. 
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momento em que os sacerdotes chamados de “tecuacualtin”21 introduzem o discurso 

que anuncia a matança dos cativos, e para estes, se lhes entregavam “un vino bendito”. 

Um trago antes da morte. Destaquemos que Durán qualifica a bebida de “bendita”. 

Procura fazer relação com a água consagrada nos rituais cristãos? Usada para batismos, 

líquido carregado de poder divino para muitos católicos, servindo, inclusive, para curas 

milagrosas.22 Por fim, Durán procura ser fiel a mais comum tradução para a bebida: 

“teooctli”, que “quiere decir ‘vino divino’”.23 

A fórmula que exalta “deuses” nas substâncias, ou, de outra forma, a noção de 

substâncias “divinas”, ambas teriam enorme guarida nos relatos sobre o octli, uma 

bebida embriagante, um fermentado do suco do agave, que se costumou chamar de 

pulque na época da colonização espanhola. Na tradução de teooctli como “vinho 

divino”, surge uma forte analogia da bebida indígena com o símbolo de sacralidade que 

o vinho da uva tem para os cristãos: é a representação do sangue de Cristo, e torna-se a 

essência de contraditórios sentidos da representação religiosa.24  

O “pulque divino”, por sua vez, seria oferecido em rituais de “comunhão” com 

os deuses, e teria sido, ele próprio, um deus. Feita da sávia do “teometl” ou “agave 

divino”, esta bebida será o locus para a mais densa história de “adoração” de 

substâncias pelos antigos mexicanos. Há outras menções de idolatria de substâncias 

embriagantes. Em Durán, cobriria quase a mesma relevância um ungüento 

“supersticioso”, colocado entre medicina natural e feitiço diabólico, composto de 

substâncias como o tabaco, as sementes alucinógenas do ololiuhqui e animais 

peçonhentos, mistura chamada de teotlacualli ou “comida divina”. Em Sahagún, várias 

                                            
21 Durán explica que os “tecuacualtin, que propiamente quiere decir este vocablo ‘dioses’ o ‘su 

semejanza’, porque tecuacuilli quiere decir ‘ídolo o figura de él’” (Historia, II, p. 160). Era nome 
tanto para o “ídolo” como para o “sacerdote”. 

22 Cf. THOMAS, Religião e o declínio da magia, 1991, p. 35 e ss. 
23 DURÁN, Historia, II, p. 160. Depois de beber tal líquido, os prisioneiros eram encaminhados diante do 

templo de Huitzilopochtli, segundo o cronista, em reverência à estátua, e depois, em reverência a 
Motecuzoma, “porque a los señores teníanlos como a dioses, y así, los temían, acataban y 
reverenciaban como a tales” (II, p. 160, tb. p. 188). A idolatria informa, para Durán, uma cega 
submissão aos líderes, os quais se tornariam, eles próprios, novos “ídolos” depois de mortos, 
confirmando a teoria evementista. 

24 Como comenta Ginzburg, “por um lado, a ‘representação’ faz as vezes da realidade representada e, 
portanto, evoca a ausência; por outro, torna visível a realidade representada e, portanto, sugere a 
presença. Mas a contraposição poderia ser facilmente invertida: no primeiro caso, a representação é 
presente, ainda que como sucedâneo; no segundo, ela acaba remetendo, por contraste, à realidade 
ausente que pretende representar” (Olhos de madeira; nove reflexões sobre a distância, 2001, p. 85). 
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medicinas seriam chamadas de “divinas”, pela distribuição da partícula “teo” como 

prefixo de diversas “ervas” e “raízes”, conferindo peculiar ressonância para as virtudes 

de tais substâncias. O cogumelo que faz “ver visões” (um alucinógeno) seria uma vez 

qualificado como teotl na obra de Sahagún.25 

Mas o que vem a ser teotl? O termo é analisado por Sahagún num dos escassos 

(mas densos) pareceres do franciscano, que ocorrem particularmente em adendos aos 

livros que constituem a Historia general. A palavra é discutiva no prólogo ao livro XI, 

dedicado ao “que es bosque, jardín, vergel de lengua mexicana”. Este é o livro que 

pretende lidar com a “história natural” da Nova Espanha, pois, “no, cierto, es la menos 

noble joya de la recámara de la predicación evangélica el conocimiento de las cosas 

naturales, para poner exemplos y comparationes, como vemos el Redemptor haberlo 

usado”. Ou seja, existe importância na ciência das coisas naturais, que revela a grandeza 

de Deus na criação deste palco para os destinos humanos. Como é freqüente entre os 

cronistas, Sahagún também faz o elogio da natureza, pois afinal, nela há “muchas cosas 

provechosas a la vida humana”.  

Para a mesma tarefa de predicação aos gentios, Sahagún acrescenta outra 

justificativa para compor o livro de história natural: “Será también esta obra muy 

oportuna para darlos a entender el valor de las criaturas, para que no las atribuyan 

divinidad; porque a cualquiera criatura que vían ser iminente en bien o en mal, la 

llamaban téutl; quiere decir ‘dios’”. Note-se que apesar do cronista acentuar que o 

termo significa “deus”, logo reforça outro sentido, de “iminência” que os índios 

conferem a certas coisas: “este vocablo téutl quiere decir ‘cosa estremada en bien o en 

mal’”.26  

Esta breve avaliação de Sahagún é reconhecida por muitos investigadores um 

avanço em relação àquilo que temos denominado como “rede interpretativa da 

                                            
25 MÁYNEZ, El calepino de Sahagún: un acercamiento, 2002, p. 245. O mais antigo cronista franciscano 

Toribio de Benavente, o Motolinia, seria quem primeiro se apropriara do termo teotl ao tratar dos 
cogumelos alucinógenos, mas a expressão teonanácatl – junção de teotl e nanácatl [cogumelo] – não 
foi usado pelos cronistas em geral. Wasson confessa ter visto apenas em Motolinia e em Sahagún o 
uso do termo no século XVI mexicano (El hongo maravilloso: teonanácatl; micolatría en 
Mesoamérica, 1983, p. 74). 

26 SAHAGÚN, Historia, p. 677-8. 
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idolatria”.27 No olhar cristão que avalia os índios atribuindo divindade a certas criaturas 

excepcionais, aparece em destaque, desde Sahagún, que nem sempre as divindades 

teriam valor positivo, o que terá influência para relativizar os sentidos da “adoração” ou 

“reverência” aos “deuses”, mensagens estas tão fortes para o olhar cristão da “idolatria” 

indígena.  

Como resume Townsend, pela palavra teotl dos antigos mexicanos pode-se 

levantar significados como “mana”, “numinoso” ou “sagrado”. A palavra era usada para 

descrever os “sacerdotes” que personificavam as deidades, ou mesmo para designar 

máscaras e outros objetos “divinos”, enfim, para tratar de qualquer coisa muito 

poderosa, misteriosa, remota, inspiradora ou sublime. Townsend também realça que a 

aplicação do termo teotl pode ser voltada tanto para fenômenos considerados benignos 

como malignos.28 Quanto à questão da “maldade” na concepção de “divindade”, 

Cervantes avalia que a compreensão dos mesoamericanos tem paralelo com outras 

expressões culturais.29 

Justamente o detalhe de ambígua potência que faz a interpretação de Sahagún 

para o termo teotl, é que proporciona o sedutor transporte conceitual para o “numinoso” 

ou “inefável”. Wasson, inspirado nessas avaliações, traduz teonanácatl como 

“cogumelo maravilhoso”.30 O assunto dos cogumelos seria foco de maior atenção no 

tratado do “extirpador da idolatria” Jacinto de la Serna, no século XVII. Por meio das 

investigações de Sahagún e Durán, é no pulque que se encerra o principal motivo de 

idolatria das substâncias, algo que não é sequer mencionado pelos “extirpadores” da 

geração posterior, na virada entre os séculos XVI e XVII, portanto, em contexto bem 

distinto, mas ainda sobre povos nauas, como eram os indígenas que foram fonte dos 

                                            
27 A “rede da idolatria” é expressão cunhada por BERNAND & GRUZINSKI, De la idolatria; una 

arqueología de las ciências religiosas, 1992. 
28 TOWNSEND, The aztecs, 1992, p. 115 e ss. 
29 “The Mesoamerican notions of evil and the demonic were inextricably intertwined with their notions of 

good and the divine. Evil and the demonic were in fact intrinsic to the divinity itself. In the same way 
as in Hinduism Brahma represented both creation and destruction, or in the works of Homer there was 
no clear distinction between the concepts theos and daimon, so, too. Mesoamerican deities represented 
both benevolence and malevolence, creativity and destructiveness. The Nahua word teotl, for instance, 
is ambivalent, and its common translation as ‘god’ is misleading. Its glyph is the figure of a sun, 
which conveys a sense of vastness and awesomeness, but also one of difficulty and danger” 
(CERVANTES, The devil in the New World, 1994, p. 40-1). 

30 WASSON, op. cit., 1983. 
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missionários mendicantes do século XVI.  

O frei Andrés de Olmos, considerado o grande precursor de Sahagún na 

categoria especial de missionário “etnógrafo”, havia se preocupado deveras com a 

enorme quantidade de “deuses do pulque”, em culto que se identificaria como 

celebração da borracheira. Assim, descrevera com detalhes a indumentária, as cores, as 

figuras de várias dessas entidades, bem antes do trabalho feito por Sahagún.31 

Possivelmente foi a preocupação de Olmos e de Sahagún – no ofício de missionários – 

com relação ao “mau costume” da borracheira, aquilo que deu o exato empuxo para 

inquirir os detalhes do “culto ao octli”.  

 O livro primeiro da Historia general de Sahagún – dedicado a perscrutar as 

histórias sobre os ídolos dos mexicanos – oferece-nos a relação “del dios llamado 

Tezcatzóncatl, que es uno de los dioses del vino”, citando ainda outros tantos dos deuses 

do pulque chamados em conjunto de centzontotochti, literalmente “quatrocentos 

coelhos”, isto é, uma quantidade de “coelhos” além da conta. Mas os seguintes são 

citados: Yiauhtécatl, Acolhua, Tlilhua, Pantécatl, Izquitécatl, Tultécatl, Papáztac, 

Tlaltecayohua, Umetuchtli, Tepuztécatl, Chimálpanécatl, Colhuatzíncatl – quando 

Sahagún reclama que “hasta hoy duran estos diabólicos nombres entre los 

principales”.32 Muitos desses deuses derivam seus nomes de localidades de onde teriam 

vindo, por exemplo, Tepoztécatl é a entidade de Tepoztlan, e Izquitécatl, da cidade de 

Izquitlan. O pesquisador Lima pondera que “se les atribuía la cualidad de héroes, es 

decir, de seres humanos divinizados, aunque en la leyenda general”, isto é, da 

peregrinação dos mexicas como exposta na obra de Sahagún, “sean todos considerados 

como hijos de la diosa del maguey [agave], la de las cuatrocientas tetas [Mayahuel]”.33 

Nesses pareceres vemos o problema interpretativo dos sentidos de “ídolo”, na 

imprecisão entre o elemento “humano” e o objeto “natural”.  

Mas continuemos com o exercício de pensar o “culto ao pulque”: na coluna do 

texto indígena do Códice Florentino, neste capítulo sobre Tezcatzoncatl, informa-se que 

                                            
31 WILKERSON, “The ethnographic works of Andrés de Olmos, precursor and contemporary of 

Sahagún”, 1974. 
32 SAHAGÚN, Historia, I, p. 74. 
33 LIMA, El maguey y el pulque en los códices mexicanos, 1978, p. 112. 
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o deus era um daqueles “quatrocentos coelhos”, “who are the substance of wine”,34 ou, 

noutras possíveis traduções, temos que os “quatrocentos coelhos” representam o 

“corpo” ou a “carne do pulque”.35 Enfim, a substância do pulque seria teotl, algo fora do 

comum e certamente “sagrado”; ou mantendo o discurso mais afinado com a concepção 

de “idolatria” dos cronistas, encontramo-nos com os deuses da bebida “venerados”.  

A partir de outro discurso indígena na obra de Sahagún, outra perspectiva sobre 

o que são esses “deuses”. Anderson & Dibble traduzem assim a passagem: “in times of 

old, wine was falsely attributed to the rabbits, whom the ancient ones worshipped”.36 

Portanto, o que era cultuado não é o vinho, mas são os “coelhos” que ali residem. Como 

reforça Lima, pela lenda da peregrinação dos mexicas, percebe-se quão antiga é a 

“complicada relación mitológica del pulque” nos índices do “maguey” e do “conejo”.37 

Para Fournier, o aguamel, a seiva bruta relacionada a deusa Mayahuel (que é a 

personificação da planta do agave), seria elemento feminino, enquanto que os 

“quatrocentos coelhos”, “une nébuleuse de petits dieux très locaux, parfois fortement 

individualisés”, relacionados ao mundo masculino, indicariam as formas da mutação 

que aquela gente submetia à seiva, tornando-a embriagante.38 Não seria apropriado 

pensar que o saber indígena atribuía aos “coelhos”, substâncias no octli, o que no século 

XX se descobriu tratar-se de bactérias que produzem a fermentação alcoólica? Mas 

deixemos de lado estas confabulações, porque não faz caso chegar a compreender aqui 

como se conduz o pensamento simbólico (ou a ciência) indígena, mas sim, como o 

discurso da crônica refaz os significados locais de acordo com certas políticas ou 

prioridades.  

Recuperemos, portanto, a prevenção do frei Sahagún contra a “idolatria” do 

pulque. E notemos como o frade, ou o texto em espanhol, ao traduzir os discursos dos 

velhos índios numa aproximação com as crenças nauas, apresenta-se muitas vezes como 

um comentário estendido – e se às vezes parece adensar, outras vezes redireciona os 

                                            
34 Florentine Codex, I, p. 24. 
35 “centzõtotochti, yn vctli innacaio” (Ibid.). Segundo Lockhart: “–nacayō. someone’s body. nacatl” 

(Nahuatl as written, 2001). 
36 Florentine Codex, VI, p. 230. 
37 LIMA, op. cit., 1978, p. 101. 
38 FOURNIER, “Les vicissitudes du divin au Mexique; l’évêque, le juge et le pulque”, 1991, p. 230. 
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conteúdos da coluna de texto escrita em náhuatl. Sahagún evoca, por exemplo, que “el 

vino o pulcre desta tierra siempre los tiempos pasados lo tuvieron por malo, por razón 

de los malos efectos que dél se causan”, o que não tem correspondência com o texto em 

língua nativa. Apesar de que nesse mesmo texto dos “informantes” existam certas 

deixas para que Sahagún coloque a maldade na bebida. Afinal, os “informantes” lhe 

apontam os infortúnios que ocorrem aos bebuns e a causa para tais males. Comenta 

Sahagún que “se despeñan, otros se ahorcan, (...) se ahogan, otros matan a otros 

estando borrachos”, sendo tais “efectos” atribuídos aos inúmeros deuses coelhos. Nesse 

ínterim, o frade franciscano não titubeia em refletir por conta que o deus do pulque é – 

“por mejor decir” – “el diablo que estaba en él (...) este Tezcatzóncatl o alguno de los 

otros”.39  

Sahagún quer explicar a forma como os índios pensam, dentro de uma visão 

dúbia de efeito natural da bebida e de efetividade do demônio nessa bebida. Vejamos 

uma idéia sobre a relação entre a bebida e os deuses: “Y porque el vino es de diversas 

maneras y hace borrachos de diversas maneras, llamaban centzontotochti, que son 

‘cuatrocientos conejos’, como si dizesen que hacen infinitas maneras de borrachos”. 

Se, por exemplo, algum bêbado caísse de um precipício, “decían ‘aconejóse’”. Enfim, a 

maneira de ser de cada bêbado indicaria que isso “era su conejo, o la condición de su 

borrachez, o el demonio que en él entraba”.40  

 Observe-se que nas descrições dos “informantes” indígenas prevalece o temor de 

tragédias e também a ênfase em comportamentos obsessivos e inapropriados, pois os 

bêbados ficam suscetíveis aos caprichos dos “coelhos” ingeridos.41 Por seu turno, 

Sahagún lamenta que a absorção desses “demônios” é a desculpa do índio “borracho” 

para cometer os pecados, advertindo aos confessores para a impropriedade da 

justificativa. Os índios devem ser desacreditados desse culto ao pulque. Informa 

Sahagún que na visão indígena a responsabilidade pelas decisões, no momento da 

embriaguez, seria dos “demônios”.  
                                            
39 SAHAGÚN, Historia, I, p. 63; Florentine codex, I, p. 24. 
40 SAHAGÚN, Historia, p. 240. 
41 Sobre os distintos comportamentos dos bêbados, cf. Florentine codex, IV, p. 15 e 16. Pode-se aventar 

que os índios, dentro de um simbolismo próprio, considerassem a embriaguez geralmente oferecendo 
um resultado nefasto, mas não necessariamente: “it was said: ‘He was affected by the wine gods. 
Because in many ways the wine showed its power, it was called the Four Hundred Rabbits; for very 
few did it affect favorably” (p. 16-7). 
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A preocupação de Sahagún é de que a crença indígena fere pela raiz o 

discernimento nas consciências. Sahagún pensara que pela “perda do juízo” pode-se 

abolir a capacidade de discernir os bons dos maus atos? Isto teria fundamento prático 

pela crença no poder dos “deuses do pulque”? Sahagún nota que esse poder é 

manifestação dos efeitos naturais da embriaguez, mas os índios teriam consciência 

disso? “No tenían por pecado aquello que hacían estando borrachos, aunque fuesen 

gravísimos pecados. Y aun se conjetura con harto fundamento que se emborrachaban 

por hacer lo que tenían en su voluntad, y que no les fuese imputado a culpa”. Depois 

das maldades satisfeitas, queixa-se Sahagún, podiam sair ilesos, sem castigo.42 A partir 

desse discurso, Sahagún vê na desoneração de culpa dos atos “pecaminosos” feitos pelo 

índio bêbado imputando a culpa nas “divindades” do pulque algo como crença ingênua? 

Ou então, muito mais como astúcia de marotos? Aliás, esta ambigüidade de sentido é 

praticamente uma constante na caracterização das práticas locais, entre ver a sinceridade 

e a mentira nos costumes de uma falsa religião diabólica.  

Sahagún vê na “opinión errónea” um dos focos de refutação do mal costume da 

embriaguez: “Y aún agora en el cristianismo hay algunos o muchos [índios] que se 

escusan de sus pecados con decir que estaban borrachos cuando los hicieron”. Os 

evangelizadores devem sempre avisar os índios desse erro “así en la confesión como 

fuera della”.43 Mas afinal, como Sahagún conceberia os “demônios” do pulque? Ou 

seja, em que medida eles são forças efetivas? Ou seria a embriaguez “natural” o único 

demônio do pulque para o franciscano? A preocupação de Sahagún, como apontado, é 

de que a crença indígena sobre a embriaguez e os erros advindos dela, tudo causado 

pelos deuses, poderia prejudicar o discernimento das coisas na mente. Mas também 

impediria o livre-arbítrio das consciências? A embriaguez por “demônios do pulque” 

comandaria o bêbado e impediria o arbítrio de evitar o mal?   

Quanto aos ídolos em geral, Sahagún compõe a prédica: “que adorábades no es 

dios; todos son demonios. Ansí lo testifica la Sagrada Escriptura diciendo: Omnis dii 

gentium demonia. Quiere decir: ‘Todos los dioses de los gentiles son demonios’”.44 Mas 

                                            
42 SAHAGÚN, Historia, I, p. 63-4. 
43 SAHAGÚN, Historia, I, p. 64. 
44 Ibid., p. 68. Estes pronunciamentos compreendem um sermão inscrito no caderno complementar ao 

livro primeiro da Historia, isto é, logo após os comentários sobre os “deuses do pulque”, quando 
Sahagún faz a refutação da idolatria. 
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considera que os “falsos dioses (...) son pura mentira y invention del autor y padre de 

toda mentira, que es el Diablo”. Sahagún parece transportar a agência maligna para algo 

distante, os ídolos são apenas coisas vãs. Mas logo o embaralho: os ídolos são “tan 

malas criaturas”, “los diablos y sus imágines”, todos “malditos y enemigos de Dios y de 

todos los hombres”.45 Existe ambigüidade na caracterização dos “deuses” dos índios, 

entre “demônios” bem ativos e “ídolos” sem qualquer poder, uma contradição que quase 

sempre se manifesta nas visões da “idolatria”. Mas ao tratarmos dos “deuses” chamados 

“quatrocentos coelhos”, o elemento concreto da bebida embriagante parece agravar a 

ambigüidade da noção cristã entre o inefetivo e o espírito das “divindades”. Como 

vimos, é possível considerar que os indígenas viam a bebida, ou algo da substância do 

pulque, uma manifestação clara desses “coelhos” extraordinários. Sahagún interpreta 

que os “efectos los atribuían al dios del vino y al vino”, ou seja, tudo se confunde na 

substância da bebida.46 Os “quatrocentos coelhos”, reflete o frade, representam o 

entendimento dos índios de que a bebida “tiene muchas y diversas maneras de 

borrachería”. Os deuses seriam símbolo da diversidade de efeitos da bebida 

embriagante. No entanto, o discurso dos “informantes” trata de mostrar, como confere o 

próprio Sahagún em outra parte, que o vinho que chamavam de “quatrocentos coelhos” 

é como dizer que estes deuses “hacen” as “infinitas maneras de borrachos”47 – o que 

realça o sentido de “manifestação” ou de “possessão” dos coelhos na pessoa que ingere 

a bebida.  

Entrementes, Sahagún não estará preocupado com distinguir o sentido de 

possessão extraordinária, e nem mesmo com o sentido de embriaguez natural, mas sim, 

que ambos raciocínios desviam o problema da consciência humana para algo que está, 

de alguma maneira, fora do juízo – pois está na divindade da bebida e na própria bebida. 

Os pecados, falcatruas e desgraças, “todos estos efectos los atribuían al dios del vino y 

al vino, y no al borracho”.48 É quase seguro que a crença de Sahagún é apontar que 

acima de demônios ou da embriaguez natural está o livre-arbítrio, dom divino e que não 

terá outra força maior para inibir sua intenção, se não for desprovida de razão pelo 

                                            
45 Ibid., p. 68 e 69. 
46 Ibid., p. 63. 
47 SAHAGÚN, Historia, IV, p. 239 e 240. 
48 SAHAGÚN, Historia, I, p. 63. 
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próprio arbítrio de Deus.  

 Enquanto isso, para o dominicano Durán, os “quatrocentos coelhos” nunca são 

citados, resumindo-se numa só entidade: “Ome Tochtli”.49 Ao iniciar uma digressão que 

revela que este deus é reverenciado nos ludos, vem logo ressaltar que ao vinho que 

bebem os índios o tiveram “por dios antiguamente y llamábanle Ome Tochtli”. Durán 

lembra que os “taberneros y taberneras” celebravam “ritos y cerimonias y ofrendas con 

toda la solemnidad y devoción posibles, según su uso y bajeza”. Destaca que os 

jogadores de dados e de outras jogatinas colocavam a seu lado um pequeno recipiente 

com pulque, reverenciando isto como a Deus. Também faziam o mesmo gesto, de 

colocar um recipiente de pulque, diante de outros deuses, nos sacrifícios e festejos. 

Além disso, tais taberneiros, quando ferviam o mel e colocavam raízes na poção, 

incensavam o preparado, ofereciam comida e “todas las demás ofrendas y cerimonias”, 

como era costume fazer para todos os deuses, indicando ainda que o pulque era também 

um deus.50  

 Numa das ocasiões em que o cronista afirma estar em conversação com nativos, 

pergunta a um velho porque chamavam de Ome Tochtli ao deus do vinho. O índio se 

nega a responder, mas replica fazendo outra pergunta: porque os espanhóis chamam 

pelo vinho (europeu) exclamando um “brindar”? Durán não quis comentar o caso, 

avisando ao leitor que para explicar-se teria de tratar do “juego del que más bebe”, uma 

tradição que faz lembrá-lo dos flamengos – estes sempre citados pelos cronistas 

espanhóis como amantes das borracheiras. O assunto desse costume europeu era melhor 

ser evitado, tendo em vista toda a relação entre os jogos e bebida nativos na figura do 

deus “dois-coelho”.51 

Em tal história da parla com um índio velho, há de se pensar como Durán não 

chegou a observar que Ome-Tochtli é um signo calendário, cuja data é quando se 

realizava a grande festa de culto aos deuses do pulque. Afinal, nos manuscritos Libro de 

los ritos e El calendario antiguo o cronista mostra algum conhecimento sobre as 

                                            
49 Lima considera que “a todos los centzontotochtin se puede individualmente llamar ome-tochtli, dos 

conejo, que parece ser el nombre genérico de los dioses del pulque”. Mas também assevera que 
“Ome-tochtli fue, según Seler, el nombre de uno de los principales dioses del pulque y aun sacerdote 
superior, que, al mismo tiempo, era jefe de la música del templo” (op. cit., 1978, p. 112-3). 

50 DURÁN, Historia, I, p. 200-1. 
51 Ibid., p. 201. 
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identificações entre “deuses” e signos calendários. Aliás, quis explicar que os anos 

relacionados ao sul, pintados na regência do “coelho”, seriam indiferentes quanto a 

bonança ou infortúnio, “por andar [o coelho] saltando de aquí para allí, que nunca 

permanece en un lugar”.52 Mas enfim, conclui que – “lo cual entendí del indio”, 

exclama Durán – Ome Tochtli “quiere decir el dios Baco, tan celebrado hoy en día 

entre ellos, harto más que antiguamente lo celebraban”. O dominicano converte os 

muitos coelhos num único deus pagão – é a sombra da analogia de costumes. Mas 

notemos agora uma ambigüidade do discurso de Durán, entre promover a ênfase e o 

desbotar do fator demoníaco na entidade da bebida.       

Nem todos antigamente bebiam ou festejavam borracheiras, como agora é 

costume entre “chicos y grandes”. Durán relata que o comum jogo de tabuleiro dos 

índios, a maneira de dados, praticado com feijões (provavelmente refere-se ao jogo 

patolli), fora extirpado pela vigilância das “justicias seglares”. Assim, parte da memória 

de Ome Tochtli se havia apagado na jogatina aniquilada pelo poder civil espanhol. Mas 

Durán roga a Deus que “acabase de destruir” o que seria a “memoria” sobre 

Ometochtli, “por destrucción de la borrachera, a cuya causa tienen tan viva” a 

lembrança do deus. Ou seja, a bebida por si só faz lembrar de sua divindade.  

Notoriamente, o caso é contra a bebida. Não há justiça que queira proibir com o 

devido rigor o interesse dos “pulqueros”, os vendedores. Comenta quanto é impotente 

ou inútil o trabalho de evangelização, “hasta que esta pobre gente se aparte de este 

vicio abominable”. Enfim, “no pueden tener verdadera fe, ni verdadero conocimiento 

de Dios”, enquanto “este vicio estuviere en pie y fuere favorecido y no destruido”. É 

como “dar voces en el desierto” fazer a catequização em meio do costume de máxima 

embriaguez.53 

Tal como vimos em Sahagún, para Durán a pesquisa sobre a “idolatria do 

pulque” também está envolta na grande preocupação com o “vício da embriaguez”. 

Numa digressão, Durán reflete: “parece que el demonio se ha incorporado” no pulque, 

naqueles tempos depois da Conquista. Incorporou-se de tal forma que “en empezando a 

darse a este vicio, la vida le quitaran y el pulque no”, quando mesmo “algunos hombres 

perdidos” da nação espanhola são “tan perdidos y aficionados” ao pulque... talvez até 
                                            
52 DURÁN, Historia, II, p. 224. 
53 DURÁN, Historia, I, p. 201-2. 
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mais que os próprios índios: “¡Vicio maldito y endemoniado!”.54  

A conclusão de que foi no seu tempo, depois de anos da chegada dos espanhóis, 

que o demônio se incorpora ao pulque, é idéia algo inusitada, ao menos aparentemente. 

Como vimos acima, Durán já havia identificado várias vezes num deus antigo, o famoso 

Ome Tochtli, o mesmo corpo da bebida, o líquido sendo o próprio deus, ou melhor, o 

demônio. Mas ao produzir uma nova carga demoníaca no pulque atual, Durán procura 

explicar-se: aquilo que nos seus dias “llaman pulque (...) lo hacen los españoles, de miel 

negra y agua con la raíz”. Por sua vez, os antigos nativos “nunca ellos lo tuvieron, ni lo 

sabían hacer”. O pulque foram “los negros y españoles” que “lo inventaran”.55  

Contudo, a bebida de “mel negra” e a adição de “raiz” são artifícios antigos, 

autóctones. O mesmo Durán sabe do uso de raiz que favorece a embriaguez na 

preparação do pulque dos antigos.56 Como colige Lima, “quien encontró los vástagos y 

las raíces de las hierbas con las cuales se hace el octli se llamaba Patécatl, el 

descubridor del ocpatli, la medicina del pulque”. O pesquisador lembra desse mito ao 

recobrar as visões da origem do ancestral octli, bebida que se tornara embriagante pela 

adição de outras plantas na inventividade do personagem Patécatl, que significa “aquele 

do lugar da medicina”.57 

A variedade de fórmulas foi resultado da ciência ancestral dos índios dos 

altiplanos mexicanos – basta observar algumas menções dos tipos de pulque nos rituais 

descritos por Sahagún. Mas para Durán, o que usavam nas antigas “fiestas y beodeces”, 

mas também “para sus medicinas (...) porque en realidad de verdad es medicinal”, é 

unicamente aquele que se chama “iztac octli”, ou “vino blanco”. Especula que 

chamavam tal pulque de “branco” para diferenciá-lo do que se faz no seu tempo, um 

invento moderno, confeccionado com mel escuro, “porque es endemoniado y hediondo, 

y negro, recio y áspero, sin gusto, ni sabor, como ellos mesmos lo confiesan”. Este 

pulque negro deixa a todos “más desatinados y furiosos, por la fuerza que tiene”, sendo 

                                            
54 Ibid., p. 201. 
55 Aliás, como informa Durán, o vocábulo “pulque” não é mexicano, “sino de las islas, como ‘maíz’ y 

‘naguas’, y otros vocablos que trajeron de la Española” (Ibid., p. 203). De fato, considere-se que este 
vocábulo tem origem desde os índios tainos de Cuba e Hispaniola. 

56 DURÁN, Historia, I, p. 203. 
57 LIMA, op. cit., 1978, p. 33. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 19 

o “branco” dos antigos “más leve y medicinal”.58  

Nessa narrativa, o demônio se evapora do antigo pulque. Os “quatrocentos-

coelhos” não estão mais ali, na substância do puro octli branco, eles são destilados da 

antiga bebida. Ome Tochtli, no tempo do cronista Durán, aparece como emblema vazio, 

sem nada reger de um calendário que caía em desuso, um ídolo como estátua 

despedaçada. Contudo, re-substancializado no “pulque negro”. Enquanto simples brinde 

sem mais ritual, Ome Tochtli é atualizado numa borracheira que é “vício endemoniado”, 

o qual toma conta dos índios, negros e espanhóis. A “idolatria” do pulque se faz com 

nova cor naqueles dias do cronista, um novo demônio (naturalmente a própria bebida?) 

é o mal que alimenta o vício, e substitui os antigos e infinitos “demônios” que davam o 

sinal da “superstição” nos poderes da poção. Assim, além da demonização dos “deuses 

do pulque”, vemos a demonização da própria bebida, que na mente do cronista, é uma 

substância natural, ou seja, desprovida de entidade racional.  

 Mas o demônio do pulque também é, claro está para Durán, a lembrança de uma 

antiga “religião”. Queixa-se que “este maldito brebaje” era oferenda particular aos 

deuses, e agora, no seu tempo, manifesta que ele mesmo já encontrou em sacrifícios 

alguns “cantarillos muy pequeñitos de pulque”. Durán acentua que ainda deve haver 

“alguna superstición” em torno à poção, “según se mueren” pelo pulque, e todos bebem 

sem qualquer restrição de idade.59   

 Nesses jogos de significação do pulque, Durán termina por abarcar vários usos 

pelos índios, interpretando as situações num coeso pronunciamento, que segue o 

raciocínio de que a substância é um deus, também uma oferenda para deuses, mas, 

inclusive, uma oferenda em eventos familiares ou comunitários semelhantes a costumes 

espanhóis. Além de tudo, a bebida é poderosa medicina. Mas Durán não esquece de 

fazer pequeno alerta de que o consumo da bebida pode se tornar abuso, e por isso, um 

grande veneno. Da clássica idolatria às comemorações costumeiras na bebida, Durán 

termina por realçar o valor medicinal, embora, examinando melhor, adverte para o risco 

                                            
58 DURÁN, Historia, I, p. 203. 
59 Ibid., p. 272 e 273. “Y si alguno o alguna se quiere abstener de no lo beber, dícenle los viejos y las 

viejas que criará en la garganta carraspera y llagas y mil invenciones satánicas, para provocar a 
beberlo. Y así los señores se honran y lo tienen por grandeza el estar borrachos y los mozos, por 
gentileza” (p. 273). 
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da embriaguez mais forte.60  

 Vimos, até aqui, algumas questões centrais sobre a relação do mal da 

embriaguez com o pecado da idolatria, a “falsa religião” incentivando a inebriação 

indígena – em estereótipos e políticas clericais. Mas examinemos agora como esta 

mesma instituição da idolatria, como notaram estes mesmos cronistas, fazia, de alguma 

maneira, o papel de controle social da embriaguez. 

Primeiro, examinemos um relato na Historia general de Sahagún, que propõe 

que os “sátrapas” (denominação freqüente do franciscano ao tratar dos sacerdotes da 

idolatria), eles podiam até mesmo dar-se ao papel de ouvir a falta, o erro da embriaguez 

num ritual de “confissão”. Também estes sátrapas poderiam declamar a “penitência” 

para os infratores da regra que é manter-se longe da bebida no dia-a-dia. Este relato está 

no capítulo sobre “la diosa de las cosas carnales”, Tlazultéutl, que “es otra Venus”, 

aproxima Sahagún. O frade se depara com uma prática indígena que associa à 

“confissão dos pecados”, notadamente, os venéreos. Chama-lhe a atenção, ou lhe 

desconcerta, que a deusa Tlazolteotl tenha “poder para provocar a luxuria”, “inspirar 

cosas carnales”, os “torpes amores”, mas, paradoxalmente, depois de “hechos los 

pecados”, os índios diziam que a deusa também teria “poder para perdonarlos y 

alimpiar dellos”, se houvesse confissão aos sátrapas.61 Um dos relatos de “confissão” se 

relaciona ao erro de ficar bêbado, onde havia “penitência” voltada para os “deuses do 

pulque”: 

 
Y si no tiene muchos ni graves pecados el penitente, dícele el sátrapa 
delante de quien se confiesa (...): ‘Has ofendido a dios, 
emborrachándote. Conviénete satisfacer al dios del vino llamado 
Totochti, y cuando fueres a hacer esta penitencia irás de noche, irás 
desnudo sin que lleves ninguna otra cosa sino un papel delante y otro 
detrás, para cubrir tus partes vergonzosas. Y cuando hecha tu oración te 
volvieres, los papeles con que vas ceñido detrás y delante arrojarlos has 
delante de los dioses que allí están’.62 

                                            
60 “Este octli era adorado por dios, como dejo dicho, en nombre de Ome Tochtli, y demás de tenerlo por 

dios, era ofrenda de los dioses, y más particular, del fuego; unas veces ofreciéndoselo delante en 
vasos, otras veces salpicando el fuego con él con un hisopo, y otras veces derramándolo alrededor 
del fogón. Era ofrenda de casados y de mortuorios, a la mesma manera que los de nuestra nación 
española ofrendan pan y vino en sus honras y mortuorios. Era medicina de enfermos, como cierto lo 
moderado lo es y lo demasiado, dañoso” (Ibid., p. 203-4). 

61 SAHAGÚN, Historia, I, p. 44. 
62 Sahagún coloca inadvertidamente no singular, como “deus do vinho”, a “Totochti”, mas a palavra está 

no plural (no singular é tochtli).  
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Pode-se especular, pela mesma situação em torno à “Vênus” Tlazolteotl, que 

ocorra uma ambivalência no papel das entidades do pulque, pois estes “Bacos” 

conduziam tanto o prazer como o desastre da embriaguez, levavam-na a toda carga, mas 

também cuidavam da sobriedade.  

Mais que tudo, cuidavam também das consciências? Em que sentido davam 

penitências? Não estamos diante de mero enquadramento europeu sobre a “religião” dos 

índios? O frei Sahagún e outros clérigos fariam analogia com a confissão e penitência 

cristãs de certo ritual indígena “aptly named neyolmelahualiztli, ‘the act of straightening 

out the heart’”. Este processo de retificação pode indicar a crença indígena de que no 

coração havia uma energia vital, conhecida como “teyolia”, manifestando as qualidades 

da cognição, desejo e sentimento. As transgressões e excessos alterariam a condição 

desse órgão e energia vitais. Para endireitá-los é que se manifestam as práticas ascéticas 

e os derramamentos de sangue em auto-sacrifício, “in order to balance the self’s desires 

with those of the gods (...) [with] rigorous techniques for self-mastery”, comenta Klor 

de Alva.63  

 No relato de Sahagún, só faziam essa confissão e recebiam a penitência os 

velhos, pois “si otra vez reincidía en los pecados no tenía remedio”. E só confessavam 

para “librarse de la pena temporal”, isto é, “por librarse de no recebir pena de muerte”. 

Isto mostra que Sahagún avalia a situação tendo em mente a questão espiritual, o 

problema da danação da alma ou da salvação na vida eterna, pontos centrais da 

cosmologia cristã que não seriam contemplados na prática indígena.64 

Klor de Alva, inspirando-se em Foucault, faz a interpretação da diferença entre a 

moral indígena e a cristã no ponto fulcral da “consciência”. A questão do “equilíbrio de 

si”, para os nahuas, não adviria da crença de que os atos e pensamentos fossem 

considerados maus ou por si mesmo imorais, “an idea more closely in tune with the 

assumptions about natural and divine law made by faithful Christians”. Noutro sentido 

                                            
63 KLOR de ALVA, “‘Telling lives’: confessional autobiography and the reconstruction of the Nahua 

self”, 1999, p. 141 e 146. Cf. LÓPEZ AUSTIN, Cuerpo humano e ideología; las concepciones de los 
antiguos nahuas, 1996. 

64 SAHAGÚN, Historia, I, p. 46. Para Klor de Alva, “the Christian telos is to be immortal with a pure 
self, a self free of the taint of mortal sin. In this state the individual can fulfil the transcendent aim of 
gaining eternal salvation for his or her soul. However, the Nahua telos was to be well off in this life – 
as healthy, wealthy, and wise as the gods permitted” (KLOR de ALVA, op. cit., 1999, p. 147). 
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(para os índios), os excessos e as transgressões seriam desgastes que trariam 

enfermidades, e esses desequilíbrios “an excess that can pollute the guilty as easily as 

the innocent”.65 O sentido da “confissão” não estaria no ato de observar as faltas 

pessoais em termos absolutos, na discussão de quais seriam os pecados literalmente. Os 

índios haviam de interpretar e compreender as regras de conduta, os ordenamentos 

calendários, as características das forças extraordinárias, as topografias, os hábitos dos 

animais, as inclinações das deidades. Enfim, uma “hermeneutic of the cosmic order” 

daria significado aos ditames do rigor moral, bem como às concessões ou 

oportunidades. Assim é que poderíamos entender as implicações dos “discursos dos 

anciãos”, os “huehuetlatolli”, e outros dados etnográficos dos informantes de 

Sahagún.66  

O mecanismo da “confissão” indígena da embriaguez teria, portanto, um sentido 

bastante complexo e peculiar, mas que permite fazer uma analogia com o sacramento 

cristão. Contudo, a maneira indígena de confissão da embriaguez por temor à punição 

dos deuses do pulque, é incompatível, para Sahagún, com o motivo cristão da salvação 

da alma, pois, afinal, só é preciso confessar uma vez na vida o “pecado”, o que livra o 

indivíduo de uma pena capital que, também, seria apenas uma punição temporal.  

Durán, por sua vez, enumera outras formas de atenção dos antigos mexicanos 

para com “tan nefando vicio” que é a forte embriaguez, “tan castigado y prohibido en 

su antigua ley”, completa o cronista.67 Durán expõe algumas razões dos antigos para 

essa rígida disciplina, em digressões que se diferenciam bastante do tratado do 

franciscano. Sahagún explica os porquês da restrição e da punição dos índios à 

embriaguez por motivo de uma “filosofia moral” que se formara “por experiência”, ou 

seja, que os índios aperceberam-se que o clima, os astros e a terra da Nova Espanha 

propiciavam o aflorar da luxúria e outros vícios, e que o remédio tinha de ser a franca 

austeridade, particularmente no evitar a bebida, e pela política do medo às drásticas 

punições.  

Em Durán temos outra história. O cronista comenta duas “razões” de gente 

“avisada” e nada “bárbara”, seriam leis consuetudinárias que inibiriam os estragos da 
                                            
65 KLOR de ALVA, op. cit., 1999, p. 143. 
66 Ibid., p. 145-6. 
67 DURÁN, Historia, I, p. 202. 
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embriaguez na vida comunitária.68 Mas noutro relato, a explicação de Durán sobre os 

mecanismos de controle da embriaguez foge do caráter civil e terá expressão plena na 

idolatria, pois o interdito da bebida advém pelo respeito do ato de “comunhão” no 

consumo de uma poção considerada “divina”.  

Durán aproxima-se dessa questão desde um relato sobre a “fiesta solemnísima 

del Xocotl Huetzi, fiesta de los tepanecas”, que ocorria com toda pompa na “villa de 

Coyuacan”. Xocotl, entidade representada como um pássaro feito de bolo comestível, 

era colocado na cima de um grande tronco. Ao redor bailavam os jovens e os “señores” 

até que no fim pudessem “comungar” a figura do pássaro. Nessa festa “había gran 

cantidad de comidas, y mayor de bebidas, porque este día había gran borrachera, y 

había licencia este día general de beber todos” – mas o cronista afirma peremptório: 

“excepto los mozos y mozas, que nunca la tuvieron”.  

Durán elabora a respeito das interdições ao octli ou pulque. Enfim, nem todos 

podiam beber, normalmente não havia licença geral, por uma razão específica: é que os 

índios antigos “tuvieron por cosa divina y celestial el maguey, viéndolo tan provechoso, 

y así le reverenciaban”. Mas não tiveram apenas a planta do agave por divindade: 

“Item, al vino que del zumo de él se hace, teníanle, ni más ni menos, por dios, debajo de 

este nombre Ome tochtli”. Sendo assim:  

 
como nosotros vedamos la comunión a los niños que aún no tienen 
entendimiento para saber lo que reciben, así estas naciones vedaban el 
vino a mozos y mozas y no se lo consentían beber, ni aun a los ya 
hombres, como no fuese principal, por reverencia de este maldito 
vino.69  

 
Durán elabora o assunto da comunhão divina pela bebida em franca analogia 

com o sacramento cristão da transubstanciação do sangue de Cristo através do (bendito) 

                                            
68 Que só os que tinham filhos maiores podiam beber havia “una razón avisada”, pois assim, nas bodas 

por exemplo, acaso os velhos bebessem bastante, os filhos poderiam cuidar para que nenhum desastre, 
delito ou desaforo viesse a acontecer por causa da embriaguez de seus pais (Ibid., p. 202-3). Outra lei, 
“no de gente bárbara, sino de gente política y entendida y avisada”, propunha que aqueles que não 
tivessem plantação de maguey, não poderiam se “emborrachar hasta caer”. Esta lei viria da seguinte 
razão: primeiro, incentivava-se que todos plantassem o agave, o que daria condição para poder beber o 
octli; enfim, a bebedeira nas residências era melhor que “en casa ajena”, tendo em vista os estorvos e 
perigos “de no acertar de volver a su casa”. Além do mais, qualquer delito que pudessem cometer 
fora do lar, não cometeriam dentro dele (Ibid., p. 203). 

69 DURÁN, Historia, I, p. 271-2. 
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vinho da uva. Destaque-se que se o pulque, na citação acima, é chamado de “maldito”, 

outrora vimos, foi lembrado pelo mesmo cronista como “bendito”. Ambos qualificativos 

fecham o raciocínio de que a bebida é excepcional, e se é diabólica para Durán, somente 

a partir de uma aproximação (religiosa) que também interpreta a bebida como “divina” 

para os índios.  

Pelo critério de “comunhão”, Durán estabelece um entendimento sobre formas 

de lidar com a embriaguez pelos astecas que é extremamente insinuante na atualidade – 

ou no pensamento antropológico ocidental. Porque uniria a perspectiva de ver o controle 

governamental, entendido pelos cronistas como rigorosa “polícia”, com a perspectiva 

das restrições ao sagrado, vista como respeito pela divindade na “comunhão” com a 

bebida. Clendinnen define que “social and sacred transgressions are easily 

confounded”. Segundo a historiadora, “the Mexica knew pulque’s capacity to 

demoralize the individual and to disrupt social relations, and deplored it. But its deeper 

import and its deeper danger was its capacity to lay humans open to the sacred”.70    

Aparece na escrita de Sahagún, ainda que de outra maneira, a mesma noção de 

sacralidade da bebida.  O franciscano extrai, dentro de sua pesquisa, que não se deve 

aborrecer com palavras ao pulque, por razão do status divino da poção. Confere ainda 

um complemento ao escrito em náhuatl, mas que pode ser outra de suas aproximações 

às convicções dos índios. Assevera que todos teriam de evitar falar mal do bebum: “si 

alguno murmuraba dél o le afrontaba, aunque dixese o hiciese mil bellaquerías, decían 

que [no] habían de ser por ello castigado, porque decían que aquello no lo hacía él, 

sino el dios”.71 Sendo ou não uma convicção indígena o temor aos deuses da bebida, 

isto envolve Sahagún na preocupação sobre o tema da responsabilidade pelos crimes 

cometidos sob efeito da embriaguez, e esta aura em torno da bebida e do bêbado quebra 

o princípio do livre-arbítrio e das constrições morais para seguir um caminho 

impecável. 

Para Durán, vimos que a falta de preparo para a “comunhão” com o octli fazia a 

razão dos rigores da “antiga lei” numa saldosa repressão à bebedeira indiscriminada, 

distanciando o foco da explicação sobre as interdições ou controles enquanto assunto 

estritamente moral e civil. Além do mais, a “veneração” ao deuses/bebida e o “temor” 
                                            
70 CLENDINNEN, Aztecs; an interpretation, 1991, p. 50. 
71 SAHAGÚN, Historia, I, p. 63. 
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que gera o respeito para efetuar a “comunhão”, poderiam relacionar-se diretamente ao 

cuidado diante do poder embriagante da poção. Durán afirma que o octli era tratado 

como se fosse um deus “viendo el efecto que tenía y fuerza de embriagar”.72 A natureza 

da bebida é a substância dessa idolatria, ou, como é comum considerar numa vasta 

literatura sobre as plantas psicoativas nas sociedades tradicionais ou arcaicas, os efeitos 

das substâncias podem explicar a sacralidade e divindade que há em torno delas, 

podendo, inclusive, oferecer a base para manifestar a religiosidade humana. A ebriedade 

parece fazer a religião.73 Mas a religião controla os âmbitos da embriaguez. Durán, 

particularmente, iria perceber este detalhe na discussão sobre a “comunhão” com a 

bebida divina dos antigos mexicanos.  
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