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Resumo 
 É bastante conhecido o apreço dos povos ameríndios por substâncias 

capazes de alterar a percepção e diversas etnografias já foram consagradas ao 

uso ritual que fazem da ayahuasca, do tabaco, da coca e de bebidas 

fermentadas, todas elas substâncias nativas do continente americano. Pouco se 

sabe, contudo, do uso que esses mesmos povos fazem de substâncias 

psicoativas “exógenas”, que a eles chegaram com o contato (ou não). Essa 

apresentação pretende discutir alguns aspectosdo uso que os Krahô fazem 

da Cannabis Sativa, a que atribuem uma origem ao mesmo tempo “histórica” e 

“mítica” (“foram os porcos-queixada que nos ensinaram a fumar”) e a que 

atribuem diversos benefícios e malefícios. Vale lembrar que, como aponta a 

etnografia clássica e à diferença de povos Tupi, Pano, Yanomami e outros, os 

Krahô, como os Jê em geral, são tradicionalmente desprovidos de bebidas 

alcóolicas e outros alucinógenos, de modo que indagar-se sobre o uso que 

fazem desses é indagar-se a respeito de sua rede “contemporânea” de relações  

e de circulação de conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Krahô: Mitologia: Etnologia americanista. 

 

 
Introdução 

“Ora, os méis sul-americanos não são os únicos a 
ilustrar esta passagem quase insensível da categoria do 
delicioso à do veneno, pois o tabaco e outras plantas, 
cuja ação é igualmente entorpecente, podem ser 
caracterizados da mesma maneira” (Lévi-Strauss, 
2004b: 52) 
 

                                                                    
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), com pesquisa sobre ritual e artes verbais Krahô, sob orientação do 
Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Júnior. A ele e a Carlos Paulino agradeço pela leitura e 
comentários a esse texto. 
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 É bastante conhecido o apreço dos povos ameríndios por substâncias 

capazes de alterar a percepção e diversas etnografias já foram consagradas ao 

uso ritual ou cotidiano que fazem da ayahuasca, do tabaco, da coca e de 

bebidas fermentadas a base de milho, mandioca etc., todas elas substâncias 

nativas do continente americano (Albert & Kopenawa: 2010, Labate & Goulart, 

2005, Lima: 2005, Ramos: 2013, Reichel-Dolmatoff: 1955).Pouco se sabe, 

contudo, do uso que esses mesmos povos fazem de substâncias psicoativas 

“exógenas”, vindas de outros continentes, próprias a outros contingentes 

populacionais e que a eles chegaram com o contato2.  

 Essa apresentação pretende discutir o uso que os Krahô fazem 

da Cannabis Sativa. Vale lembrar que, como aponta a etnografia clássica e à 

diferença de povos Tupi, Pano, Yanomami, etc, os Krahô e demais grupos 

Timbira, assim como os povos da família Jê em geral, são povos 

tradicionalmente desprovidos de bebidas fermentadas e outros alucinógenos, 

sendo registrado entre eles apenas o uso do tabaco, sempre em forma seca e 

fumado em cigarros feitos com a casca de certas árvores (ou com folhas do 

caderno do pesquisador). Um etnógrafo atual dos povos Timbira não pode 

ignorar, contudo, o uso que eles fazem da maconha e tambémda cachaça. Se a 

segunda não constitui exclusividade Timbira, seu consumo sendo 

consideravelmente difundido entre os povos indígenas, em contextos e por 

motivações bastante diversos, o apreço que têm pela primeira 

parecesingularizá-los de alguma forma. Certamente muitos outros povos 

ameríndios já entraram em contato com a maconha, mas não se registra em 

nenhum outro povo a acolhida que ela encontrou entre os Timbira em geral e 

entre os Krahô em particular, o que é fato bem conhecido3, mas que ainda não 

mereceu muita atenção.Vale lembrar que, como registrou Julio César Melatti, o 

movimento messiânico ocorrido entre os Krahô nos anos 50 teria sido 

                                                                    
2 Mesmo no que diz respeito ao álcool, os estudos etnográficos ainda são incipientes. Para uma 
boa etnografia do uso da cachaça entres os Guarani-Mbya do Rio Grande do Sul, cf. Heurich, G. 
O. (2011). Outras alegrias: embriaguez e respeito Mbya-Guarani. Dissertação de mestrado. Rio 
de Janeiro: Museu Nacional. 
3 Há registros de que também os Mura tinham o costume de fumar, mas que por pressão do SPI 
nos anos 50 deixaram de plantar e consumir, de modo que hoje já não têm esse hábito. 
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desencadeado pelo índio Rópkur Txortó Kraté (José Nogueira) a partir das 

visões e vozes que ele passou a ouvir depois de fumar um cigarro de maconha. 

“Segundo o próprio vidente”, diz Melatti,“ele teria entrado em contacto com Tati, 

ou seja, com a personificação da chuva.  

 

 Convém notar que, quando os Krahô dizem “chuva”, não entendem por 

 isso apenas a queda de gotas d’água, mas todo o conjunto formado pelas 

 nuvens escuras, os relâmpagos, os trovões e pancada d’água. Além 

 disso, embora a chuva constitua um importante elemento na simbologia 

 Krahô, ela não aparece nos seus mitos e ritos como um ente 

 personificado. No entanto, José Nogueira descreve “Chuva” como a 

 aparência de um homem novo, de cara fechada, cabelos pretos, barba 

 grande e com um fuzil na mão(Melatti,1972: 24) 4 

 

 Até onde pudemos verificar, esse é o primeiro registro etnográfico da 

presença da maconha entre os Krahô, feita de forma apenas lateral e sem levar 

a um exame mais detalhado do uso que dela faz esse povo ameríndio, o que 

também não ocorreu na pesquisa etnológica posterior. Vale registrar tambémque 

a ayahuasca tem encontrado alguns adeptos entre os Krahô, o que aponta para 

um aspecto importante do estado contemporâneo das redes de relações e 

conhecimento dos Timbira e dos povos indígenas em geral, o que também 

mereceria ser pesquisado, mas o que não abordaremos aqui. 

 
Cachaça e maconha como amigo formais  
 A denominação mais corrente para a maconha em língua Krahô é kapran 

(“jaboti”), em razão do comportamento “lento”, “preguiçoso”, “lerdo” desse animal 

e ao qual eles associam, por razões óbvias, a maconha.Euma das primeiras 

reflexões que ouvi de um Krahô sobre o kapran foi justamente a respeito de 

seus efeitos. Certa vez, em conversa com Hiku, jovem professor e também ele 

                                                                    
4 Segundo Melatti, “os oferecimentos de ‘Chuva’ a José Nogueira tinham dois objetivos: ao 
mesmo tempo que punha à sua disposição poderes pra castigar os “cristãos”, queria também 
transformar os índios em civilizados” (Melatti, 1972: 24). 
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pesquisador interessado da cultura Krahô, ouvi: “o kapran e a cachaça são hõpin 

[amigos formais]. Só que um é de um jeito e o outro de outro. O álcool é assim 

valente, fala muito, anda por todo lado. O kapran não, é mais preguiçoso, mais 

tímido, fala pouco, não gosta de falar muito não”.  
 A mobilização do noção de hõpin(para ego masculino)/pintxwoy (para ego 

feminino) aqui é digna de nota. Como se sabe, esse termo denota a relação que 

a etnologia americanista rebatizou de “amizade formal”. Esse tipo de relação, 

frequente nos povos de língua Jê, caracteriza-se pela evitação entre os termos 

que ela conecta, que entre os Krahô são definidos por meio da onomástica. 

Assim, como coloca Manuela Carneiro da Cunha,  

 

 a distância caracteriza a amizade formal: evitações de andar pelo mesmo 

 caminho, de pronunciar o nome, de encarar, de interpelar, de ter relações 

 sexuais, afirmam a distância respeitosa que deve reger as relações dos 

 parceiros (Carneiro da Cunha, 1978: 86) 

  
 Em certos contextos (rituais e de adoecimento, sobretudo), a relação 

entre amigos formais se inverte numa relação de solidariedade. Assim, se meu 

amigo formal é picado por marimbondo ou mastiga pimenta acidentalmente, eu 

devo me submeter à mesma dor que ele, deixando-me picar e mastigar pimenta 

propositadamente (Carneiro da Cunha, 1978: 79) 5 . Em todo caso, essa 

solidariedade é momentânea e restrita a certos eventos, prevalecendo em geral 

a evitação. 

 Ao relacionar o kapran e a cachaça por meio da amizade formal, o que 

Hiku estava expressando era a precaução de que o álcool e a maconha não 

devem ser misturados. É muito comum ouvir dos Krahô que essa mistura faz 

muito mal e deixa a pessoa muito apajpã (“louca”), num nível excessivo que 

                                                                    
5 Presenciamos uma situação curiosa desse tipo. Uma mulher de outra aldeia quase morreu ao 
se engasgar com bolacha de água e sal. Sua pintxwoy, que vivia em outra aldeia, foi logo 
chamada para vir sofrer o mesmo dano que ela, o que nesse caso consistiu em sentar-se à 
frente de uma bacia cheia de bolachas e comer o máximo que conseguisse, sem tomar água. 
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frequentemente leva a brigas familiares que podem incluir a agressão física e 

até a morte6. 

 

A origem do kapran  
 Mas enquanto alguns Krahô se indagam a respeito dos efeitos do kapran, 

outros se perguntam sobre suas origens. Numa aldeia Krahô, é possível ouvir ao 

menos duasnarrativas a respeito da origem dokapran e da forma como eles 

aprenderam a utilizá-lo. A primeira, “histórica”, diz que os Krahô aprenderam a 

fumar com os Canela, que por sua vez aprenderam com os Guajajara, que por 

sua vez teriam aprendido com a população sertanejado interior do Maranhão. A 

segunda, um tanto mais complexa, diz o seguinte: 

 

 Diz que o kapran é do porco-queixada, foi o porco-queixada que 
ensinou. Diz que um homem sempre estava matando os porcos lá no 
Cachimbo, lá no meio do mato. Toda hora os porcos estavam bebendo lá, 
bebendo e banhando lá, lá no olho d’água. E o homem ia matando os 
porcos que iam chegando. Até que um dia ele falou com sua mulher: 
“Vamos lá mulher, que eu vou fazer moquém e nós vamos comer carne 
assada”. Chegando lá, o homem saiu e deixou a mulher e foi pro mato. 
Veio o chefe das queixadas: “Cadê o homem, mulher?”. “Não, ele saiu pra 
lá, estou sozinha aqui”. “Então, você quer acompanhar nós? Se você não 
quiser, você vai morrer aqui mesmo, você não vai viver não, você vai ser 
morta aqui. Não fica sozinha aqui não”. “Não, eu acompanho vocês”. Ela 
logo se transformou em porco e foi embora com eles, carregaram ela 
embora.  
 Quando o marido voltou ao lugar onde tinha deixado ela, já não 
tinha mais mulher, só tinha as pisadas dos porcos-queixada. Depois de 
um tempo, veio o chefe das queixadas novamente. “Olha, sua mulher 
está chegando, pode receber ela. Ela está grávida, o filho teu vai sair, 
mas você não fica bravo com ela não. Cuida bem do menino. Sua mulher 
tá grávida”. O chefe das queixadas chamou, chamou e juntou os porcos 
todos. Mas a mulher não estava com aquele grupo não, estava com outro. 
O chefe chamou de novo e veio vindo outro grupo. “Você já tá 
reconhecendo tua mulher?”, perguntou ele. O homem disse que não. A 
mulher vinha atrás e o marido-queixada dela na frente. “Chama ela. Ela 
está grávida, não mexe não, não briga não, e quando o menino nascer, 
cuida bem. Se você brigar com ele, você não vai viver não, vai morrer 

                                                                    
6 Nos últimos anos, os Krahô têm desenvolvido mecanismos pra lidar com o excesso de álcool 
em algumas aldeias, estabelecendo que “quer beber, que vá beber na cidade, mas não traga 
cachaça pra aldeia não”.  
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logo”. A mulher-queixada chegou, estava bem gorda, bonita. O homem 
disse que não ia brigar não e ela se transformou em mulher de novo. Dai 
o chefe falou: “Olha, você leva esse fumo, mas é só você que vai usar, 
não mostra pra ninguém”. Daí levaram ele até onde estava plantado o 
kapran. “Se você quiser plantar, eu te arrumo umas sementes. E você 
cuida bem, rega bem, porque vai nascendo e vai prestar. Quando estiver 
maduro, você fuma, é pro seu uso”.  
 Um dia o cunhado do homem viu ele fumando. “O que você está 
fumando, cunhado?”. “Estou fumando pé de itaipoca [ipê] 7 ”. Assim, 
enganou ele. Mas o cunhado fumou e não deu nada. Então ele voltou: 
“Não cunhado, não é essa folha que você está fumando não”. Ele riu, e 
daí arrumou pra ele o kapran. O cunhado fumou, endoidou e dormiu bem. 
“Se você tiver mais, arruma pra mim, que eu quero fumar também”. O 
homem deu mais pra ele. 
 Daí eles pegaram a semente e plantaram, botaram roça. Quando 
ficou maduro, eles colheram e ficaram fumando. Por isso que o kapran é 
dos mehim mesmo. Kupen está enganando e brigando com os mehin, tá 
proibindo pros mehin. Esse kapran que foi mostrado pros mehin pelo 
porco-queixada, que deu conselho pra ele cuidar bem. Daí não sei como 
o kupen aprendeu a fumar também.  
 Essa é a história. Meu avô sempre contava isso.  
 

 Essas informações foram dadas por Olegário Tejapoc 8 , ancião que 

atualmente vive na aldeia Pé de Côco e que talvez seja, hoje, o mais importante 

mestre ritual (padré) Krahô, sendo constantemente convidado a ajudar a 

organizar e conduzir rituais (amjikin) em outras aldeias, o que é índice de grande 

prestígio entre os Krahô9. 

 Olegário apresenta assim as queixadas (kro) como as donas da maconha 

e diz que foi com ela que seus ancestrais mehin teriam aprendido a consumi-la. 

Antes de mais nada, notemos que nessa reflexão de Olegário, a maconha está 

dissociada das demais plantas cultivadas, já que, diferente do milho, da 

mandioca, da melancia, da abóbora, da batata doce, do amendoim etc.10, todas 

elas dádivas de uma mulher-estrela (Catxëkwyj) que desceu no pátio da aldeia 

durante a noite e se casou com um Krahô solteiro que ali dormia, a maconha é 
                                                                    
7Pinkà: “casca de árvore”.  
8 Essa narrativa foi colhida diretamente em língua portuguesa. Também pude registrar uma 
versão em língua Krahô, mas ainda não possível transcrevê-la e fazer uma tradução rigorosa, o 
que certamente tornaria a análise muito mais rica. 
9 Vale registrar que Olegário é também o fundador da aldeia Pé de Côco, e que a principal 
motivação que ele alega pra ter deixado a aldeia em que vivia antes é o alto consumo de 
cachaça ali. 
10 E também o arroz, cuja cultura foi historicamente introduzida pelo SPI nos anos 50. 
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antes tida como uma dádiva do chefe das queixadas. De partida, portanto, 

vemos que o que parece interessar aos Krahô não é tanto o aspecto “cultivável” 

da maconha e sim seu aspecto “consumível”, não tanto seu aspecto “planta” e 

mais seu aspecto “fumaça”11.  

 Mas por que as queixadas são as donas da maconha?  

 O leitor familiarizado com as Mitológicas de Lévi-Strauss certamente se 

lembrará das páginas iniciais de O cru e o cozido e da célebre seção intitulada 

“Rondó do caititu”. Partindo do que seria um detalhe de um mito Kayapó (M8) 

sobre a origem do fogo –  o herói desaninhador de pássaro não concorda em 

montar nas costas do jaguar que quer salvá-lo, mas aceita montar no caititu 

morto que o jaguar carrega nas costas como resultado de sua caçada –, Lévi-

Strauss passa a indagar acerca da posição semântica dos porcos-do-mato no 

pensamento mítico, o que o leva a examinar seus mitos de origem.Nesse 

movimento de mostrar como a explicação de cada detalhe de um mito pede a 

assimilação de outros tantos mitos, Lévi-Strauss começa a delinear nas 

Mitológicas a existência de um primeiro “metassistema mítico”, um meta-grupo 

que articula por meio de relações de transformação ora ao nível do código, ora 

ao nível da mensagem, os grupos de mitos de origem do fogo e dos porcos 

selvagens.Esse metassistema, diz Lévi-Strauss (2004:124), 

 

“se refere à condição de doador de mulher, isto é, do homem que 

possui irmã ou filha, condenado a selar laços com seres cuja 

natureza lhe parece irredutível à  sua. Sempre identificáveis com 

animais, esses seres se dividem em duas categorias: a do jaguar, 

cunhado benfeitor e prestativo doador de artes da civilização; e a 

                                                                    
11 Poderíamos elencar alguns pontos pra pensar essa dissociação da maconha das demais 
plantas cultivadas, mas que merecem ainda ser aprofundados com mais pesquisa de campo. O 
manejo da maconha exige cuidados que as demais plantas cultivadas não necessitam. As 
plantas precisam ser regadas quotidianamente para resistir ao calor do cerrado, assim como 
protegidas do sol excessivo por meio de coberturas de palha. Assim, o mais comum é serem 
plantadas no quintal das casas, junto com pés de algodão, de urucum, mangueiras e cajueiros, e 
não nas roças junto com os demais cultivares, ainda que isso também possa ocorrer. De todo 
modo, vale notar que assim como as plantas cultivadas, o êxito do cultivo da maconha exige 
também o cumprimento adequado de certos resguardos, como por exemplo a não ingestão de 
sal ou frango no período de plantio, o que também merece ser mais investigado. 
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do porco, cunhado malfazejo, utilizável somentesub specia 

naturae, como caça”. 

  

 A investigação em torno dos porcos leva Lévi-Strauss ao problema da 

origem do tabaco, já que os mitos Tenetehara (M15), Munduruku (M16) e 

Kayapó (M18) apresentam a fumaça como constituindo o principal agente 

transformador doscunhados humanosem porcos, e Lévi-Strauss toma a fumaça 

do tabacoem particular(que está presente no mito Munduruku) como a fumaça 

paradigmáticacapaz de ativar essa transformação.O tabaco, por sua vez, lhe 

permite retornar ao seu ponto de partida, poisLévi-Strauss mostra como o 

pensamento ameríndio vê com alguma recorrência o tabaco se originando de 

corpos de animais queimados pelos homens (dentre eles, as próprias onças, 

mas também sucuris, etc) – e, para que sejam queimados, é preciso que o fogo 

já exista. Ao cabo dessa seção, Lévi-Strauss conclui: 

 

  “Assim, tudo se encaixa: a fumaça do tabaco engendra porcos-do-mato, 

 de onde vem a carne. Para assar a carne, é preciso que um desaninhador 

 de pássaros consiga o fogo de cozinha do jaguar; e finalmente, para se 

 livrar do jaguar, é preciso que um outro desaninhador de pássaros 

 queime seu cadáver numa fogueira, dando assim origem ao tabaco. A 

 relação entre os três grupos de mitos pode ser representada pelo 

 esquema abaixo, que ao mesmo tempo ilustra e justifica o título “rondó” 

 dado a essa parte” (Lévi-Strauss, 2004: 134). 
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 Ora, a nosso ver, a narrativa de Olegário pertence inegavelmente a 

essemetassistema proposto por Lévi-Strauss e nossa hipótese é que isso se 

deve à decisão Krahô de pensar o kapran como um tipo de tabaco. Contudo, a 

narrativa de Olegário opera transformações nesse metassistema que, para 

serem compreendidas, precisamser conectadas a outros metassistemas míticos, 

o que acaba por imprimir ao “rondó” lévi-straussiano uma outra cadência. 

 Notemos inicialmente quena reflexão de Olegário as queixadas já estão 

lá, banhando-se no rio e sendo objetos da predação humana, assim como o 

fogo, onde a carne dos porcos poderá ser cozida. A narrativa se situa, portanto, 

num tempo posterior à obtenção do fogo junto ao jaguar e à transformação dos 

maus cunhados em queixadas pelo tabaco. Mas, como se trata justamente de 

pensar esse novo “fumo”, a operação encontrada pelo pensamento Krahô 

consiste, em certa medida, em “retroceder” eressaltar novamente o lado 

humano12 das queixadas que, como se sabe, é um modelo da condição humana 

genérica bastante difundido na Amazônia, tanto entre as populações indígenas 

quanto entre as populações ribeirinhas e camponesas. Como nota Fausto,  

  

 os porcos-queixada não são pura capacidade predatória, mas antes 

 mortais a serem predados, que se defendem bravamente, vivem em 

 grupo, comem mandioca e têm um chefe. Eles se aproximam dos 

 humanos pelo gregarismo (conotando sua capacidade em produzir 

                                                                    
12Nos termos de Fausto (2002), a parte-sujeito/predador das queixadas voltam\ a prevalescer 
sobre sua parte-objeto/presa. 
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 parentesco), pela organização social da vara (conotando o 

 reconhecimento de outras relações assimétricas que não a devoração) e 

 pela sua condição ambivalente, a meio caminho entre a presa e o 

 predador (Fausto, 2002: 19).  

 

 O chefe da queixada vem então tratar com a mulher do caçador e, 

atraindo-a para o seu ponto de vista, leva-a embora, transformada em mulher-

queixada. Verifica-se que os Krahô pensam a relação entre homens e queixadas 

como uma troca. Troca predatória, contudo, em que as queixadas caçadas e 

culinariamente consumidas pelo homemsão “retribuídas” com o rapto da mulher 

do caçador e o consumo sexual de sua carne pelas queixadas. Mas, 

perpetuamente em desequilíbrio, a troca abre a uma nova troca. O consumo 

sexual da carne humana pelas queixadas gera um filho, cuja natureza 

“queixada” me foi garantida por Olegário ao fim de sua narração, quando lhe 

indaguei a respeito disso. A sequência dareflexão de Olegário apresenta então 

algo como um tratado de paz entre as queixadas e o caçadormehin13. O chefe-

queixada pede, não sem certo tom de ameaça, que ele não brigue com a esposa 

agora grávida de outro homem e que ele cuide bem do filho-queixada que irá 

nascer, isto é, que não o mate. Em troca, e como que para aplacar a possível ira 

ou vingança do caçador, ele lhe apresenta um novo fumo e o presenteia com 

ele. 

 Vemos assim como, ao longo do mito, as queixadas deixam de ser 

simplesmente carne ou“a encarnação animal de cunhados malevolentes, que 

negam alimento, dão pouco ou insolentemente”, como Lévi-Strauss (2004: 117) 

define a posição semântica que elas geralmente ocupamnos mitos,para se 

tornaremdoadores de filhos e mesmo de uma nova “arte da civilização” aos 

homens, posição que, no entanto,Lévi-Strauss julgava impossível, já que 

reservada ao jaguar benevolente. 

                                                                    
13 Note-se que as queixadas desapareceram do território Krahô a que os índios atribuem uma 
dupla razão. As periódicas queimadas, naturais ou provocadas pela ação humana, teria 
provocado a fuga dos bandos de queixada “pro outro lado do rio Araguaia” e os Krahô do Morro-
do-Boi teriam fechado o buraco de onde as queixadas saem da terra. 
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 Como então entender essas transformações? Como entender o 

movimento efetuado pela queixada na narrativa, em que deixando de ser 

simples caça, recoloca-se como afim potencial a ser não devorado, mas 

consanguinizado? Como entender essa família interespecífica que se forma? E 

como entendera injunção do chefe-queixada para que o caçador Krahônão fique 

bravo com a mulher e aceite pacificamente seu filho, cuidando bem dele? 

 Comecemos por esse último ponto. Nos parece ser possível reconhecer 

aí uma transformação do clássico tema da “indiferença” dos maridos Jê, 

ressaltado por Lévi-Strauss a partir do contraste entre a postura do marido 

Bororo que pune o desaninhador de pássaros e a dos maridos Jê (jaguares) 

que, ao contrário, aceitam com indiferença a morte de sua mulher pelo herói 

humano. No entanto, se nos mitos Jê de origem do fogo a mulher-humana do 

jaguar teve que aturar uma criança humana (de sua mesma espécie, portanto) 

que foi adotada por seu marido-onça, agora é o marido-humano quem tem que 

aturar uma criança-queixada que foi gerada por sua mulher-humana/queixada. 

As relações se mantêm rigorosamente as mesmas (aliança interespecífica e 

filiação adotiva), e apenas os termos se alteram. Se nos mitos Jê sobre a origem 

do fogo de cozinha é a mulher quem tem que se acostumar com um filho de sua 

mesma espécie, mas “alheio ou abandonado” (como diz M7, a versão Kayapó 

do mito do fogo), sendo cobrada pelo marido a ser uma boa madrasta,  agora é 

o homem quem deve se acostumar com um filho “genuíno” de sua mulher, mas 

de outra espécie, sendo cobrado pelo chefe-queixada a ser um bom padrasto. 

Assim, a indiferença do marido Jê se refere agora não à morte da mulher, já que 

ela permanece, mas à presença do filho queixada que ela traz no ventre, em 

relação ao qual ele deve renunciar a fazer um uso culinário: deve tratá-lo não 

como carne, mas como filho, aceitando essa intromissão da natureza na 

sociedade. 

 Essa transformação do mitema da “profissão da indiferença” coloca a 

narrativa de Olegário na vizinhança de outras nebulosas míticas, pois vemos 

aqui que a mulher-queixada não cumpre apenas o papel de intermediária entre 

jaguares e homens, natureza e cultura, que mulheres e porcos cumpriam nos 
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mitos Jê de origem do fogo (porco como cavalgadura do homem sobre o jaguar, 

doação de mulher como meio de obter o fogo do jaguar para poder, então, assar 

e comer porcos), quando desaparecemdepois de efetuada a transação entre os 

animais e a humanidade; ao contrário, aqui eles permanecem, e com um 

suplemento: um filho-queixada. 

 Assim, parece-nos que um outro eixo paradigmático se insinua por trás da 

indiferença do marido Jê. Lembremos que o tabaco consiste numa mitologia 

paraculinária, e que portanto, pensar o kapran em termos de tabaco implica em 

pensá-lo “paraculinariamente” também, fazendo intervir relações ausentes na 

mitologia da chamada “fisiologia da aliança”, como Lévi-Strauss (2004: 283)se 

refereaos mitos do fogo de cozinha no segundo volume das Mitológicas. A 

indiferença ao filho-queixada, lida como aceitação da intromissão da natureza na 

cultura, pode nos levar assim à mitologia do mel, do veneno e da anta sedutora 
14. E com efeito, a concepção expressa nesses mitos, do veneno de pesca como 

filho de um tapir sedutor – um filho, portanto, que é fruto de uma aliança 

interespecífica entre uma mulher e um “concorrente facultativo” – apresenta 

mais afinidades com a narrativa sobre a origem dokapran do que os mitos sobre 

a origem do fogo com seus cunhados benevolentes. Assim, por exemplo,se num 

mito Arekuna (M145), uma criança abandonada é adotada e, depois de adulta, 

seduzida por uma anta, com quem tem um filho (que é o timbó), na narrativa de 

Olegário, uma mulher é abandonada por seu marido e seduzida por uma 

queixada, tendo um filho que deverá ser adotado (assim como o kapran) e assim 

poderá chegar à idade adulta. 

 Compreendemos,portanto, que para pensar o kapran os Krahô têm que 

pensar não a disjunção da família humana, como nos mitos do tabaco, mas a 

conjunção de uma família interespecífica. Se esta já estava prevista nos mitos jê 

de origem do fogo, a diferença fundamental aqui é que omeio da aliança 

interespecífica não é tanto a mulher como nos mitos jê, em que ela desaparece 

                                                                    
14 Mitos que, como nota Lévi-Strauss (2004: 317), realizam justamente esse tipo de operação: 
“entre a natureza e a cultura, o veneno opera uma espécie de curto-circuito. É uma substância 
natural que, enquanto tal, vem se inserir numa atividade cultural, caça ou pesca, e que a 
simplifica ao extremo”. 
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uma vez o roubo do fogo efetuado. Como na narrativa de Olegário a mulher não 

é exatamente doada, mas raptada, pra depois ser devolvida, a aliança se 

exprime e se caracteriza mais pelo seu símbolo e produto, o filho-queixada  

 Ora, ao longo de todas asMitológicas não há nenhuma ocorrência de 

aliança e filho de humanos com queixadas, já que a função sedução e mel 

parece pertencer sobretudo às antas. Há, contudo, um mito Kariri sobre a origem 

dos porcos-do-mato e do tabaco que nos permite obter essa transformação. 

 

 M25 Kariri: Origem dos porcos-do-mato e do tabaco 

 No tempo em que o demiurgo vivia com os homens, estes lhe pediram 

 para experimentar porcos-do-mato, que ainda não existiam. O Avô (nome 

 do demiurgo) aproveitou uma ocasião em que todos estavam fora da 

 aldeia, exceto as crianças de menos de dez anos, para transformá-las em 

 porquinhos-do-mato. Quando os índios voltaram, ele os aconselhou a 

 irem caçar, mas ao mesmo tempo fez com que todos os porquinhos 

 subissem para o céu por uma grande árvore. Ao verem isso, os homens 

 seguiram os porquinhos até o céu, onde começaram a matá-los. Então, o 

 demiurgo mandou as formigas derrubarem a árvore, em volta da qual os 

 sapos fizeram uma muralha com seus corpos. É por isso que eles têm a 

 pele do dorso inchada, resultado das picadas que levaram. 

  As formigas derrubaram a árvore. Sem terem como descer, os 

 índios emendaram seus cintos para fazer uma corda. Mas, como ela ficou 

 muito curta, todos caíram ao chão e quebraram os ossos: “Por isso temos 

 os dedos das mãos e dos pés partidos em tantos lugares e dobramos o 

 corpo nas fraturas que nossos antepassados tiveram por causa dessa 

 queda”. 

  De volta à aldeia, os índios fizeram um banquete com a carne dos 

 filhos transformados em porcos. Suplicaram ao Avô que descesse do céu 

 (para onde havia ido junto com as crianças) e voltasse à aldeia: “Mas ele 

 não quis e lhes deu o Tabaco para ficar em seu lugar; eles o chamam 
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 Badzé; é por isso que fazem oferendas ao tabaco em certas épocas

 (Lévi-Strauss, 2004: 128) 

  

 Lévi-Strauss nota que esse mito se assemelha ao mito Munduruku (M16) 

que ele havia analisado anteriormente, pois em ambos é o tabaco que opera a 

disjunção da família humana, separando homens de um lado e porcos do outro. 

Com um diferença essencial, contudo. 

  

 Entre os Munduruku, assim como noutros mitos jê e tupi sobre o mesmo 

 tema, o corte interrompe um laço de aliança (...). Ao contrário, no mito 

 kariri o corte afeta um elo de filiação, na medida em que separa pais e 

 filhos”. “Mas, continua Lévi-Strauss, “o problema levantado pelo mito é 

 mais complexo. Em primeiro lugar, a ruptura de um elo de filiação 

 aparece também, mas em segundo plano, nas versões mundurucu (M16), 

 warrau (M17) e kayapó (M18). Nelas, com efeito, a dispersão dos porcos-

 do-mato, libertados (ou reunidos) por imprudência ou maldade de um 

 enganador, acarreta o desaparecimento físico do filho do herói. O 

 desaparecimento pode ser explicado por considerações do mesmo tipo 

 daquelas invocadas anteriormente para interpretar o da mulher humana 

 do jaguar. Produto e símbolo da aliança matrimonial, a criança perde sua 

 função semântica quando a aliança se rompe devido à transformação dos 

 tomadores de mulheres em porcos (Lévi-Strauss, 2004: 129) 

 

 Ora, parece-nos que a reflexão de Olegário inverte a reflexão de Lévi-

Strauss, sem alterar seus termos. Reescrevendo a última frase do trecho 

transcrito, teríamos então que: produto e símbolo da aliança matrimonial, a 

criança(-queixada) ganha função semântica quando a aliança se estabelece 

devido à transformação dos porcos em tomadores de mulheres...aliança que o 

novo fumo cedido pelos porcos-queixada vem justamente selar. 

 A reflexão de Olegário silencia sobre o destino do filho-queixada,mas tudo 

indica que o caçador acatao pedido do chefe das queixadas e recebe a 
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maconha. Inicia-se em seguida o que parece ser algo como uma segunda parte 

da narrativa, ou um segundo momento da reflexão de Olegário sobre o kapran, 

sobre o qual não nos deteremos tanto. Se até então se tratava de pensar sua 

origem, ou melhor, pensar como se deu sua transferência dos animais aos 

humanos, da natureza à cultura, trata-se agora de pensar o destino do 

kapranentre os humanos. Após um momento de sovinice, em que o caçador 

engana seu cunhado, não passando o fumo correto pra ele (o que corresponde 

ao motivo do “fumante clandestino”, também abordado por Lévi-Strauss no 

“Rondó do caititu”), o que se segue é a lição central da moral Krahô e ameríndia 

em geral acerca da necessidade demutualidade e reciprocidade equilibrada 

entre afins reais, para que a relação se mantenha pacífica. Assim, se o tabaco 

permite mediações entre a natureza e a cultura (e a sobrenatureza), o kapran, 

ao se associar na reflexão de Olegário à boa convivência entre o homem e a 

mulher adúltera, entre o pai e o “filho” e entre rivais e cunhados, parece operar 

mediações também no interior da sociedade. Desse modo, seria possível ainda 

avançar a análise dessa narrativa em direção ao terceiro volume das Mitológicas 

(Lévi-Strauss, 2006), e aproximá-la dos tema da boa distância e das boas 

maneiras à mesa, o que não faremos aqui por falta de espaço. 

 

Conclusão 
 Assim, parece-nos que se, por um lado, a narrativa de Olegário apresenta 

elementos que permitem inseri-la no meta-grupo do “rondó do caititu”, por outro 

ela opera transformações cuja motivação só pode ser compreendida à luz de 

outras constelações míticas, que são as responsáveis por fazer o rondó “rodar” 

em sentido contrário: aqui, a caça se re-humaniza e de vítima (efeito) do tabaco 

se torna dona (causa) e doadora de um outro tipo de fumo, esse especialmente 

“entorpecente”, e cujo plantio e consumo ela ensina aos humanos para o seu 

bom uso. Na reflexão de Olegário encontramos a fórmula canônica do mito em 

ato, na medida em que ele realiza uma dupla torção nos mitos de origem das 

porcos. O alimento que era um mau tomador se torna um doador de um anti-

alimento: a queixada como dona da maconha. 
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 Mas isso ainda não é tudo, Olegário não se detém aqui. Sua reflexão 

vaialém e se conclui com seu espanto diante da postura do Branco (Kupen), que 

proíbe a maconha e quer brigar com osmehin, tentando convencê-los a 

deixarem de fumar a dádiva das queixadas. 
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