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Resumen 
En la mitología Arawa de la Amazonía occidental, el origen del tabaco se concibe 

“en clave de agua”, mientras que la presencia de esta planta en la vida cotidiana, el 

ritual, el chamanismo y la caza muestra, paradójicamente, un movimiento “en clave 

de fuego”. El tabaco, así como los venenos, revela para los grupos indígenas de la 

cuenca del Purús un cromatismo genuino, y se sitúa en el marco de la “mitología 

regresiva” que Lévi-Strauss encontró en otros contextos amerindios. Al analizar las 

narrativas Arawa, se observa cómo al tabaco se le clasifica como alimento (convive 

con las plantas comestibles en las huertas), pero sus efectos eméticos, estupefa-

cientes o tóxicos permiten situarlo entre los antialimentos.  Asociado a otros vene-

nos, el tabaco opera como disyuntor entre el punto de vista humano y el punto de 

vista inhumano. Tabaco y venenos operan una lógica reversa, que transforma las 

presas en predadoras de sus predadores. Para revertir la discontinuidad radical que 

hay entre los humanos y sus enemigos, el chamanismo realiza un movimiento de 

extrema densidad cromática a través de los venenos: el tabaco se asocia al curare 

de las flechas, al veneno de las serpientes y a los barbascos, venenos piscicidas 

que oscilan entre el efecto de sus propiedades ‘naturales’ y el control ‘cultural’ que 

los humanos ejercen al usarlos. En los mitos Arawa – Suruwaha, Banawa, Deni, en-

tre otros –, el cromatismo de los venenos del chamán altera la diferencia diatónica 

entre presas y predadores, y revierte el orden inestable del cosmos. 

Palabras-clave: Tabaco, Venenos, Arawa, Chamanismo, Mitología 

….. 

Nas Mitológicas, Lévi-Strauss percebeu o paradoxo das concepções ameríndias em 

relação ao tabaco, contraditoriamente “bom” e “ruim”, profano ou sagrado (MC 371),1 

alimento supremo ou veneno extremo, estimulante ou narcótico (MC 60), manifes-
																																																													
1 Usarei ao longo do texto as seguintes abreviaturas para referir-me aos três primeiros volu-
mes das Mitológicas de Lévi-Strauss: CC: O cru e o cozido; MC: Do mel às cinzas; OMM: A 
origem dos modos à mesa, seguindo a edição que consta nas referências finais.  
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tandoo cromatismo genuíno (Gow 2015) que há entre estes aspectos. Este trabalho 

pretende seguir o itineráriotraçado por essa planta entre os coletivosindígenas falan-

tes de línguas Arawa e habitantes das terras ocidentais no vale do rio Purus, na 

Amazônia ocidental.2 

Os mitos arawa manifestam também um outro contraponto em relação ao ta-

baco: ao oeste dos Banawa e dos Suruwaha, cujas narrativas destacam a origem do 

tabaco, os Deni dos rios Xeruã e Cuniuá (tributários, respectivamente, dos rios Juruá 

e Purus) narram o mito do roubo do tabaco, ou seja, da perda que osbanideni3(“o 

coletivo dos animais”) sofreram quando os humanos se apropriaram dessa planta.  

 

Ukekeni e o roubo do tabaco4 

Ukekeni e as pessoas caçavam pássaros com as zarabatanas, fizeram 

um tapiri e os moquearam. Viram macaco-prego, zogue-zogue e parauacu, os 

caçaram e os moquearam também. Viram o roçado dos macacos, com muito 

tabaco, e roubaram folhas grandes. O macaco-prego percebeu que tinham 

roubado o tabaco dele. 

																																																													
2 Os Suruwaha, Banawa, Paumari e Deni fazem parte da família linguística Arawa junto com 
os Kulina, Jamamadi orientais, Kamadeni, Jarawara, Kanamanti, Hi Merimã e Jamamadi 
ocidentais. Com exceção dos Kulina, espalhados do Ucayali até a foz do rio Juruá, todos 
eles habitam nas terras do interflúvio Purus-Juruá. Este texto transita através da mitologia 
do tabaco nos coletivos arawa, em diálogo com as Mitológicas de Lévi-Strauss e com as 
etnografias de Bonilla (2007) sobre os Paumari, de Maizza (2012) sobre os Jarawara, de 
Florido (2013) sobre os Deni e de Aparicio (2014) sobre os Suruwaha, entre outros.  
3 Nas línguas arawa, o termo bani (bahi em Suruwaha) aponta uma condição geral de “ani-
mal na condição de presa”, com algumas especificidades em cada grupo. Nos Kulina, se-
gundo Pollock (1985), banisignifica “carne”, e é o alimento por excelência; contudo, os ani-
mais familiarizados no espaço doméstico são denominados odza bani. Nos Jarawara,“bani 
quer dizer literalmente caça, podendo significar também animal em geral, sem especificar 
qual. Mas não seria qualquer animal e sim um animal considerado boa caça” (Maizza 2012: 
48). Nos Deni, bani se refereaos animais de caça, num sentido mais geral de presa, objeto 
de predação violenta. Porém, “diferente dos Jarawara, bani não corresponde apenas à posi-
ção de presa, pois os Deni atribuem para a onça o nome bani zavirivi (bani malhado), que 
seria utilizado antigamente, ou seja, quando as onças ainda eram predadores de humanos” 
(Florido 2013: 155-156). Nos Jamamadi orientais, R. Campbell e B. Campbell traduzem bani 
como “animal de caça, carne (especialmente queixada)”. Nos Suruwaha, bahi significa “pre-
sa, vítima”, e se aplica tanto aos animais caçados quanto aos humanos submetidos à ação 
de predadores: juma bahi (“presas dos [inimigos] juma”), mazaru bahini (“vítimas do feitiço”), 
kunaha bahi (“presas do timbó”), etc. 
4 A versão que apresento corresponde à registrada por Sass (2004: 62-67) entre os Deni do 
Xeruã. Porém, complementei com alguns elementos da versão registrada por Florido (2013: 
156-158) entre os Deni do Cuniuá. Na versão do rio Cuniuá, o protagonista é Kapihava, ir-
mão de Ukekeni na mitologia deni. 
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As pessoas foram caçar de novo e Ukekeni permaneceu no tapiri com 

seus dois filhos para fazer os cestos e guardar neles passarinhos moqueados. 

O macaco-prego tinha seguido os rastos de Ukekeni, se aproximou e viu o 

moquém com os passarinhos, com macaco-prego, zogue-zogue e parauacu. 

Disse: “Nossos parentes morreram. Essas pessoas roubaram as folhas de ta-

baco”. As pessoas riam ao ver os macacos duros e moqueados no jirau. Cu-

tucaram a barriga do zogue-zogue e perguntaram: “Quem moqueou você?” 

“Foi Madikavi”. Perguntaram ao macaco-parauacu: “Quem moqueou você?” 

“Foi Hamashime”. E perguntaram ao macaco-prego: “Quem moqueou você?” 

“Foi Ukekeni”. 

Os macacos planejaram atacar a Ukekeni com cacetes ao entardecer. 

Mas Ukekeni tinha escutado a conversa deles, e contou tudo às pessoas 

quando voltaram do mato. Ukekeni pegou o macaco-prego que tinha matado 

e comeu a sua cabeça para que ele não se agarrasse no seu pescoço quando 

os outros macacos chegassem. Ukekeni procurou o buraco de uma árvore e 

se escondeu. Os macacos chegaram ao entardecer e mataram todas as pes-

soas, agarrando-se nos pescoços delas. Os outros macacos que estavam 

moqueados levantaram-se e mataram todas as pessoas. Só Ukekeni tinha 

conseguido se salvar porque havia fugido e se escondido no buraco de uma 

árvore. Os macacos moquearam os companheiros de Ukekeni, comeram e 

disseram: “Hum! Muito gostoso! Têm muita gordura! Vamos matar Ukekeni 

também!” E os macacos disseram ao jacamim: “Pode matar Ukekeni, nós já 

comemos muito. Vá atrás dele. É muito gostoso, carne de gente!”  

O jacamim foi atrás de Ukekeni no meio da noite; colocou a perna no 

buraco da árvore, mas Ukekeni quebrou a perna do jacamim, que foi embora. 

Depois chamaram o mutum. O mutum foi atrás de Ukekeni. Chegou lá e ficou 

esperando a noite toda perto do buraco. O mutum ficava cantando. Ele colo-

cou a mão dentro do buraco, sentiu Ukekeni e pensou: “Sim, ele ainda está 

aqui. Tem muita gordura mesmo!” À meia-noite, o mutum estava com fome e 

disse aos macacos: “Meus netos, estou com fome. Tragam gordura para 

mim!”. Os macacos levaram gordura ao mutum, e disseram: “Não durma! 

Ukekeni tem muita gordura, tem que vigiar até amanhecer”. O mutum disse: 

“Está bem. Eu estou acostumado a cantar a noite inteira!” O mutum tampou o 
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buraco com suas asas, ficou esperando e cantando, mas ele dormiu, suas 

asas se fecharam e Ukekeni e seus netos conseguiram fugir. Quando os ma-

cacos chegaram, perguntaram por Ukekeni ao mutum. Ele disse que estava 

no buraco. Os macacos cortaram a árvore com um machado, perceberam que 

Ukekeni tinha fugido e ficaram com raiva do mutum. 

Ukekeni morava sozinho com os seus netos, ele os criava. Um dia, 

quando as crianças já eram adultas, Ukekeni matou um macaco e eles o co-

meram. Deitaram-se na rede, e o neto disse: “Se eu tivesse uma zarabatana, 

eu teria matado muitos macacos e nunca iria faltar comida.” Ukekeni respon-

deu: “Tira um pedaço do meu cotovelo, aqui tem veneno. Do meu braço pode 

tirar o osso, aí você tem uma flecha”. Ukekeni derreteu o pedaço de seu coto-

velo, fez o veneno e o colocou na ponta da flecha. O neto de Ukekeni disse: 

“Vovô, coloque fruta de sorva perto da aldeia dos macacos. Eu vou vingar a 

morte do meu pai!”. Ele juntou as frutas de sorva e as colocou dentro do pa-

neiro. Foi à aldeia do macaco-prego. Um xamã estava curando um macaco 

doente. O neto de Ukekeni chegou perto da casa do xamã guariba. Só estava 

a mulher dele. Entrou e a mulher perguntou: “Quem é?” Disse: “Sou eu, ma-

mãe. Cadê o papai?” Ela respondeu: “Seu pai está curando o macaco-prego.” 

Então ela chamou o seu marido: “Homem, meu querido, seu filho chegou. Ele 

está nos visitando!” O xamã respondeu: “Ah, meu filho chegou. Pode fazer 

comida para ele!” O neto de Ukekeni mostrou a fruta para a mulher do xamã: 

“Mamãe, trouxe fruta de sorva para vocês. Lá por perto mais, vamos amanhã 

colher mais frutas de sorva”. Ela comeu um pedaço e o neto disse: “Mãe, po-

de dividir as frutas com todo mundo”. A mulher do xamã deu uma fruta para 

cada um. Apenas a preguiça não comeu.  

No outro dia de madrugada, foram buscar as frutas. A preguiça saiu 

mais tarde e subiu direto na árvore. Eles comeram as frutas que estavam no 

chão. Quando acabaram as frutas do chão, subiram para pegar as que esta-

vam na árvore. O neto de Ukekeni foi atrás de todo o mundo com a sua zara-

batana. Primeiro foi o jacamim: o neto de Ukekeni matou todos os jacamins. 

Mais na frente chegaram os coatis. Ele matou todos os coatis também. De-

pois chegou perto da árvore de sorva. A árvore estava cheia de macacos co-

mendo frutas de sorva. Então ele pegou a zarabatana e matou todos os ma-
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cacos. A preguiça agarrou-se nos filhotes dos macacos e ficou calada lá em 

cima. Quando caíram os últimos macacos, a preguiça pulou com os filhotes 

de macacos para uma árvore de açaí. A árvore quebrou e a preguiça e os fi-

lhotes caíram no chão. Os filhotes correram para todos os lugares. Depois 

disso, o neto de Ukekeni voltou à aldeia dos macacos, ouviu vozes e pensou: 

“Agora eles viraram bicho(bani) mesmo”. Então voltou para a casa do seu avô 

Ukekeni e disse: “Matei todos os macacos, e eles viraram bicho mesmo”. Se 

não fosse Ukekeni, as pessoas teriam virado bicho. 

 

Segundo a concepção deni, os humanos eram bani (“animais/presas”)num 

tempo ancestral. Este mito “apresenta os eventos que geraram uma fratura no cos-

mos, separando madi [humanos] e bani [animais] no nível ontológico” (Florido 2013: 

155). O que está em pauta é um conflito de perspectivas, que produz alterações nas 

posições de predador e de presa. Para os Deni, os humanos eram originariamente 

bani de alguns animais, e os próprios humanos caçavam e mantinham relações de 

predação com outros animais, o que significa que a posição bani era instável. Em 

um primeiro momento, o tabaco – roubado do roçado do macaco-prego – permite a 

Ukekeni sair da posição de presa e escapar do alcance dos seus predadores (os 

macacos que conseguem caçar o resto dos humanos). Em um segundo momento, o 

curare gerado do cotovelo de Ukekeni5 consolida nos humanos (nos netos de Uke-

keni) a posição de predadores. Os venenos – o tabaco, o curare – fixam os animais 

na posição de bani enquanto presas e garantem, portanto, a posição dos humanos 

enquanto caçadores – portanto, predadores. 

Num outro relato dos Deni do rio Xeruã, o ancestral Kapihava recebe amea-

ças consecutivas de diversas pessoas: do jacaré, do veado, da anta e do tatu-

canastra. Prepara o tabaco em forma de rapé forte e o oferece aos seus predadores, 

que vão sucessivamente transformando-se nas respectivas ‘espécies’ animais. Aten-

te-se ao desfecho desta narrativa: 

Kapihava ficou sozinho e voltou para sua aldeia. Tinha ficado só um 

restinho de rapé para ele.Quando chegou à aldeia, pegou urucum, passou na 

perna e no bico e depois tomou rapé. Kapihava virou saracura. Antigamente o 
																																																													
5 Para os Suruwaha, o cotovelo é fonte de perigo, de maneira que um golpe de cotovelo no 
corpo de outra pessoa (voluntariamente ou não) produz a transmissão do feitiço, mazaru. 
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rapé era muito forte. Os Deni chamavam aquele rapé darisi, que fazia as pes-

soas virarem bicho mesmo. Hoje os Deni chamam o rapé de shina, que é feito 

de tabaco (Sass 2004: 135-136).6 

Em diversas expedições de caça nas quais participei junto aos Deni da aldeia 

Cidadezinha, no rio Cuniuá, percebi o quanto o tabaco é indispensável para obter 

sucesso. Em alguns momentos do percurso, o caçador inala intensamente o tabaco, 

esfrega a mão nos olhos cheios de lágrimas pelo efeito do rapé, e com o desenho 

dos restos de tabaco umedecidos na palma da mão “enxerga” o rumo oportuno e a 

espécie que poderá ser caçada. O tabaco, também nas práticas venatórias, aponta 

na direção dos animais na sua condição de presas, vítimas na caça. 

Já tínhamos observado a função disjuntiva do tabaco (MC 360, 400, além de 

CC 129) como separador de humanos e animais. As Mitológicas constatam isso em 

outros cenários etnográficos, como nos Irantxe de Mato Grosso (M191, “versão obs-

cura e elíptica” em MC 54). No mito irantxe o herói humano protagonista, perseguido 

por um inimigo, é socorrido pelo urubu, que lhe oferece tabaco bom para fumar e 

tabaco ruim como instrumento de vingança. O herói oferece tabaco tóxico ao seu 

perseguidor humano: ele é transformado em tamanduá a quem o protagonista caça; 

o cadáver decomposto da vítima é devorado pelo urubu, dono do tabaco. Mas per-

maneçamos no circuito mitológico dos Arawa. Num episódio do já referido mito 

paumari de Kahaso, o tabaco intervém no estabelecimento dos animais como presas 

dos humanos: 

Os irmãos [de Kahaso] saíram ao encontro de um velho chamado Ja-

cundá (peixe coberto de dardos). Ele era o dono das flechas, mas se recusou 

a dar-lhes. Então, à noite, os sete irmãos ofereceram-lhe rapé, muito forte, pa-

ra drogá-lo. Assim que ele dormiu, fizeram voar as flechas e as distribuíram a 

todas as nações. Eles queriam também vingar-se do jaguar, mas outros ani-

																																																													
6 Nas narrativas dos Deni do rio Cuniuá, Kapihava experimentou o curare que tinha prepara-
do atirando com a zarabatana no uirapuru (maphi)e no beija-flor (duphiphi). “Como ele con-
seguiu matar estes dois passarinhos, Kapihava e os seus se transformaram em animais, 
mas se ele tivesse errado, seríamos nós que teríamos nos transformado em caça”, explica o 
narrador deni (Florido 2013: 158). É interessante o comentário de Florido a este episodio: 
“Kapihava caçou a caça que os humanos não caçam. Matou os passarinhos que os huma-
nos não conseguem matar com a zarabatana. Pecou por excesso, ao ser habilidoso demais 
com a zarabatana” (comunicação pessoal). 
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mais atravessaram o caminho deles: os veados, os queixadas e os quatipu-

rus: todas as presas que nós caçamos hoje (Bonilla 2007: 39). 

O tabaco, na concepção dos Arawa, realiza efetivamente a metamorfose “re-

gressiva” das pessoas em animais. Ou seja, transforma a posição do outro em uma 

posição de presa. 

Controvertidamente percebido como alimento ou como antialimento na mito-

logia ameríndia, Lévi-Strauss situa o tabaco “nos entornos da cozinha” (MC 442), 

dado que precisa ser queimado para ser consumido7 – portanto, mais do que cozido 

e, em consequência, situado“além da cozinha”.Assim como o mel e o timbó, o taba-

co realiza “[a] passagem quase insensível da categoria do delicioso a do venenoso” 

(MC 52, 59). Ao mesmo tempo em que, em determinados contextos, pode ser classi-

ficado como alimento (e convive com as plantas comestíveis na roça), seus efeitos 

eméticos, entorpecentes e tóxicos permitem inscrevê-lo na ordem dos antialimentos. 

Há inclusive uma relação lógica do tabaco com o sangue menstrual e com os ex-

crementos (MC 360), de maneira que “o caminho do tabaco passa pela sujeira” (MC 

400). Assim o comprovamos no mito banawa em que o tabaco procede da transfor-

mação da urina de uma mulher infértil, ou nos cantos xamânicos paumari, que des-

crevem a defecação do beija-flor e do pica-pau sobre a jovem embriagada pelo ta-

baco cerimonial, quandotermina os ritos de reclusão.  

Este caráter protetor do tabaco se observa entre os Kanamari,8 que habitual-

mente o consomem fora da aldeia “para ficarem cuidadosos (tohia-dak)”. O tabaco é 

simultaneamente alimento do xamã e alimento do feitiço dyohko: “É com rapé que o 

xamã alimenta o dyohko que mantém guardado em sua bolsa, e ele próprio tem que 

se ‘alimentar’ com rapé para ativar seu próprio dyohko – para extrair (ou, no caso 
																																																													
7 Em relação ao consumo de tabaco na América do Sul, há que reportar-se ao exaustivo 
estudo comparativo de Wilbert (1987). Recentemente, Peter Gow (2015) publicou um artigo 
em que propõe um estudo na forma de comparação controlada sobre os instrumentos utili-
zados no consumo do tabaco entre os Piro e os Apurinã. O autor observa uma progressão 
lógica das formas plásticas nestes instrumentos, e identifica um grupo transformacional, 
segundo as dinâmicas da análise estrutural lévistraussiana. Para Gow, “métodos de uso do 
tabaco, instrumentos do uso do tabaco e órgãos do uso do tabaco, provavelmente com ori-
gens históricas muito díspares, estão constantemente sendo elaborados em sistemas estru-
turais locais específicos que estão sempre cientes dos sistemas vizinhos e procurando esta-
belecer mediações transformacionais entre os sistemas, tanto interna quanto externamente”.  
8 Como já observei, os Kanamari não fazem parte da família linguística Arawa, mas sim da 
sua rede de relações. As conexões mitológicas são estreitas, e precisam ser contempladas. 
Para uma leitura completa do mito kanamari que sintetizo em seguida, cfr. Costa (2007: 239-
241). 
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dos feiticeiros, introduzir) objetos patogênicos dos pacientes e também para possibi-

litar o ritual kohana” (Costa 2007: 265). O mito kanamari que narra o tempo da sepa-

ração entre tukuna e bara (respectivamente, “gente” e “caça”) apresenta o conflito 

nas relações entre Paca, Veado e Anta. Anta desenvolve uma conduta predadora: 

mata e come o filho de Paca, e oferece a este uma porção do corpo do filho morto, 

como se fosse carne de caça. Quando Paca percebe a morte do seu filho, rouba o 

tabaco do roçado do Veado (que é o dono desta planta) e prepara o rapé que, mistu-

rado com o veneno do sapo wakoro, faz com que Anta vomite o filho de Paca que 

ele tinha devorado. Note-se como o tabaco, que possui uma posição ‘próxima aos 

alimentos’ (pois écultivado no roçado) se transforma, associado ao veneno, em anti-

alimento para o predador. Paca e Veado enviam as cobras contra Anta, e neste ata-

que (que podemos novamente considerar como ‘contrapredador’) aliam-se às la-

craias, às vespas e às arraias (todos eles notoriamente predadores) para provocar a 

morte da Anta e da sua filha. Por causa disso, “as antas ficaram furiosas e decidiram 

virar caça” (ibid.: 239-241). Os mitos kanamari e arawa, que “se pensam entre si” 

(CC 31), insistem nesta cisão transformacional entre os humanos e os ani-

mais/presas mediada pela planta do tabaco. 

Fechemos o itinerário pelo pensamento dos Arawa sobre o tabaco retornando 

aos Suruwaha. Um mito protagonizado pelo xamã dos Amaxidawa apresenta o po-

der que o tabaco e outros venenos têm (o timbó, o tinguí, o curare das flechas) para 

enfrentar a ação predatória dos estrangeiros canibais. Como foi possível perceber 

no mito kanamari, o tabaco e os demais venenos estabelecem a alteração entre as 

posições de vítima e de predador. A índole alimentar ou antialimentar do tabaco ad-

quire, portanto, um caráter perspectivo, operando como disjuntor entre o ponto de 

vista do humano (jadawa)e o ponto de vista canibal, desumano (jadawasu). O movi-

mento antialimentardo tabaco e dos venenos é letal para os estrangeiros, mas se 

torna benéfico para os humanos. 

 

O tabaco e os venenos do xamã Amaxi 

Os Amaxidawa moravam acima da foz do igarapé Muzahaha, nas nas-

centes do Riozinho. Um dia, um jovem Amaxidawa foi caçar macacos-

barrigudos. No local onde estava perseguindo-os, chegaram os Jakimiadi e 
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assopraram nele um feitiço sonífero. Caiu adormecido. Os Jakimiadi o pega-

ram, o levaram à sua casa perto do rio Waha; lá o puseram dentro de uma 

grande panela, foi cozinhado e comido por eles. O pai do jovem sentiu sua fal-

ta, foi buscar seu filho e encontrou o local onde ele tinha perseguido os maca-

cos. Percebeu que seu filho tinha sido raptado pelos Jakimiadi. Ficou muito 

triste e chorou, chorou muito.  

Durante uns tempos, os Jakimiadi iam aos arredores da casa dos Ama-

xidawa. À noite, sempre que alguém saia para urinar, era raptado, conduzido à 

casa no rio Waha e comido pelos Jakimiadi. Desta maneira os Amaxidawa fo-

ram desaparecendo, um por um. Raptaram a esposa do xamã, raptaram todos 

os Amaxidawa, até que, finalmente, restou somente o xamã amaxidawa na 

sua casa. Ele olhava para as redes vazias, sentiu solidão e chorou muito com 

saudade da sua esposa e do seu povo. O xamã amaxidawa cheirou tabaco, 

cheirou muito tabaco, e se apropriou da força de todos os venenos: tomou a 

força do kaiximiani, tomou a força do xihixihi9, tomou a força do timbó e a força 

do tinguí.  Ficou muito gordo. 

Chegou o dia em que os Jakimiadi raptaram também o xamã dos Ama-

xidawa e o levaram para a sua casa. Queimaram seu cabelo, sua barba, suas 

axilas, os pelos do púbis, o cortaram e o cozinharam. Um Jakimiadi velho co-

meu as vísceras e os pés do xamã. Os Jakimiadi comeram toda a carne do 

xamã. Porém, depois de uns instantes, todos começaram a sentir-se mal, de-

vido aos venenos do xamã amaxidawa. O xamã dançava e cantava no ventre 

dos Jakimiadi, estes começaram a correr agitados, enlouquecidos, de um lu-

gar para outro. As crianças caiam desfalecidas e morriam. O ventre dos adul-

tos se dilatava mais e mais, até estourar. Todos os Jakimiadi morreram, por 

causa do feitiço do xamã amaxidawa. Assim foi a história dos Amaxidawa, e 

do fim dos Jakimiadi (Kwakwai, outubro de 1997). 

 

O tabaco e os venenos operam uma lógica reversa, contrapredatória: trans-

formam a devoração canibal dos inimigos em antidevoração que favorece aos hu-

manos, anteriormentena condição de presas. As plantas de poder que o xamã con-
																																																													
9Kaiximiani e xihixihi são os dois compostos com os quais os Suruwaha elaboram o curare 
para as flechas. 
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some transformam os humanos em predadores dos seus predadores. Para reverter 

a descontinuidade radical que há entre os humanos Amaxidawa e os seus caçado-

res canibais Jakimiadi, o xamanismo opera num movimento de extrema densidade 

cromática através dos venenos: junto ao tabaco, está o curare das flechas, kaiximia-

ni, o mesmo veneno que as serpentes que caminham pelo arco-íris possuem10; e o 

timbó e o tinguí, os venenos piscicidas que oscilam entre o efeito das suas proprie-

dades ‘naturais’ e o controle ‘cultural’ que os humanos exercem ao usá-los.11O cro-

matismo dos venenos do xamã explode a diferença diatônica entre presas e preda-

dores, revertendo a ordem instável do cosmos.  

  

																																																													
10 O arco-íris, cujo poder letal é reconhecido pelos ameríndios (conforme constata Lévi-
Strauss em MC 73), é para os Suruwaha kuwiri agi, o caminho dos mortos atacados pelas 
cobras. “Os mitos sul-americanos situam o arco-íris, ou a cobra arco-íris, na origem do ve-
neno de pesca e das epidemias, devido ao caráter maléfico que o pensamento indígena 
atribui ao cromatismo, tomado no sentido de reino dos pequenos intervalos” (MC 267). 
11 Para Lévi-Strauss, o cromatismo dos venenos de pesca opera um curto-circuito segundo 
o qual “a natureza e a animalidade se invertem em cultura e humanidade” (CC 316). Parece 
uma clave análoga à que articula o mito suruwaha, em que os venenos produzem a inversão 
de posições que transforma os desumanos jadawasu em vítimas e que restabelece a vida 
dos humanos jadawa. 
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