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11. MITO E HISTÓRIA NO SUDOESTE AMAZÔNICO 

Coordenador: Marcos de Almeida Matos 

 

O objetivo inicial deste projeto é oferecer algumas chaves de análise para os mitos 

de origem da ayahuasca contados por alguns grupos “Pano do Sudeste”, isto é, aqueles 

tradicionalmente viveram nas áreas do alto rio Juruá, alto rio Purus e de seus afluentes (para 

usar a classificação sugerida por Townsley, 1994: 247). Para fazê-lo, procurarei restituir 

essas narrativas aos “conjuntos de transformação” (no sentido especificado por Lévi-Strauss) 

de que fazem parte, para então procurar iluminar as relações existentes entre os distintos 

conjuntos de mitos, e destes com as narrativas históricas do arquivo colonial. Espera-se dessa 

forma tornar visíveis paisagens de pensamento que não podem ser percebidas quando 

consideramos esses mitos isoladamente. 

O impulso inicial para a investigação proposta foram as gravações que eu fiz com 

lideranças e sábios yawanawa ao longo do ano de 2009. Quando voltei a escutá-las, alguns 

anos depois, me surpreendi ao perceber que uma história de origem da ayahuasca contada 

pelo saudoso Raimundo 

Luiz Yawanawa poderia ser compreendida como uma transformação direta dos 

mitos que contam sobre pessoas que viraram queixada. Quando comecei a comparar os mitos 

yawanawa com outros mitos pano, e depois com outros mitos de outras tradições linguísticas 

vizinhas (arawak e arawa), me convenci de que a associação mítica entre os queixada e a 

ayahuasca não era uma idiossincrasia do sistema mítico do “povo-queixada” (tradução 

corriqueira do etnônimo Yawanawa). 

Peter Gow, em An Amazonian Myth and it’s History (2001), já havia explorado a 

relação entre um mito sobre um homem que foi para debaixo da terra e se transformou em 

queixada e o sistema xamânico que integra o uso da ayahuasca. Gow relata que o mito fora 

contado por um compadreseu, Artemio, no contexto de uma conversa sobre mirações de 

ayahuasca, da qual participava, além dele, um ashaninka chamado Julian, que estava então 

aprendendo com o reputado xamã Don Mauricio, pai de Artemio (cf. Gow, 2001: 37-39). 

Don Mauricio, comenta Gow, contava que anteriormente existia muitos bandos de queixadas 

na região, mas que “quando os cahunchis (xamãs) tomavam ayahuasca, eles encontravam o 

buraco na floresta através do qual os queixadas vem para esse mundo, e o escondiam” (2001: 

38). 

Parte do argumento desenvolvido por Gow ao longo do livro demonstra que aquele 

mito, além de tematizar o problema da disponibilidade dos animais predados pelos Piro e as 
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modalidades de xamanismo que vinham então caindo em desuso, dialoga com um outro mito 

sobre o destino do demiurgo Tsla (que viaja para o céu, pensado como terra dos brancos, de 

onde chegam os aviões dos gringos do Summer Institute of Linguistics), conectando o 

mundo subterrâneo visto pelo homem no mito ao mundo piro visto pelos gringos (“o céu dos 

Piro é o mundo dos gringos, como o mundo dos Piro é o céu dos queixadas” — 2001: 278). 

O mito, em suma, conta (ou tem) uma 

história para além do enredo que ele simplesmente narra, e daí o título do livro. 

Pretendo inicialmente investigar as relações existentes entre os diferentes mitos pano de 

origem da ayahuasca e os mitos que contam sobre a transformação de homens em queixada. 

A hipótese inicial é a de que ao estabelecer essa ligação nos tornamos também capazes de 

compreender esses mitos em relação a uma história. Sigo, portanto, a senda aberta pelas 

Mitológicas de Lévi-Strauss, que mostram à exaustão como os mitos tomados em conjunto, 

e vistos a partir de suas transformações, falam ainda muitas outras coisas. 

Os mitos que irão compor o corpus inicial da análise foram narrados por pessoas 

cujas histórias coletivas se confundem com o trânsito por igarapés e “varações” que 

conectam as cabeceiras do rio Envira aos outros afluentes do rio Juruá (como o Tarauacá ou 

o Gregório), e ao rio Purus e seus afluente (como o Chandless, o Iaco ou o Acre). Tratam-se 

de pontos de encontros e conflitos envolvendo grupos indígenas e seringueiros ou patrões 

seringalistas brasileiros, e também grupos de caucheiros vindos do Peru, associados a outros 

coletivos indígenas vindos do rio Ucayali, do Madre de Dios e de seus afluentes — e aqui 

inclui-se principalmente pessoas piro-yine vindas do Madre de Dios e do baixo Urubamba; 

pessoas ashaninka e pessoas shipibo e conibo vindas da região do rio Ucayali; entre outros. 

Segundo uma hipótese muito influente proposta por Peter Gow (1994; cf. De Mori, 

2011), o xamanismo ayahuasqueiro se desenvolveu inicialmente nos centros missionários, e 

depois se expandiu, com a consolidação da economia extrativista da borracha, pelos rios e 

pelos novos centros em progressiva urbanização, catalizada pelo processo de colonização. 

Dali ele teria se difundido nos seringais e nos cauchais, alcançando assim as populações que 

haviam sido reduzidas ao trabalho pelos patrões da borracha. À medida que se tornava uma 

forma dominante, porém heteróclita de pensar a doença e a cura (1994: 91), o xamanismo 

ayahuasqueiro foi se consolidando como uma resposta muito pertinente à história colonial, 

repleta de episódios de perseguição organizada aos diferentes grupos indígenas, e de tristes 

epidemias com consequências funestas para os povos originários (uma época em que os 

humanos morriam ou eram perseguidos como bandos de queixada). Por isso, ele estaria 
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presente com mais intensidade entre os coletivos que sofreram mais diretamente com o 

engajamento no extrativismo gomífero e em seus sistemas econômicos de aviamento. 

A hipótese de Gow é mais direcionada aos sistemas sociais do leste das terras baixas 

do Peru ao Equador, região cujas expressões urbanas são as relativamente populosas cidades 

de Iquitos e Pucallpa. Mas é altamente provável que elementos marcantes dessas formas de 

xamanismo tenham sido levados por trabalhadores ucayalinos shipibo, conibo, amahuaca ou 

piro que transitavam entre o Ucayali e as cabeceiras do Juruá, Purus e seus afluentes, a soldo 

de grandes patrões caucheiros, como os irmãos Mathias e Carlos Scharff (que foi acusado 

de promover correrias nos rios Gregório e Liberdade), ou Baldomiro Rodriguez. 

Ainda que seja completamente vã a tentativa de limitar a interfluvialidade dos 

coletivos “Pano do Sudeste” (para retomar a classificação de Townsley, 1994: 247), 

devemos observar que o rio Envira é particularmente interessante nesse contexto, pois ele 

aparece como antiga morada em quase todas as fontes consultadas no estabelecimento do 

corpus mítico aqui mobilizado. Podemos pensar que o alto rio Envira e os caminhos de 

interflúvio que o ligam às cabeceiras do Purus e Curanja estão entre os principais pontos 

pelos quais a difusão do uso da ayahuasca e de seus temas míticos se introduzirão entre esses 

coletivos Pano do Sudeste. 

Sob o pano de fundo dessa hipótese, o nosso périplo pretende sugerir que a 

introdução do xamanismo de ayahuasca na região instilou elementos que serão devidamente 

transformados pelos mitos, e que vão assim aparecer em contextos novos, mas 

comparativamente reconhecíveis. Em particular, como no caso descrito por Gow (1994, 

2001), o uso da ayahuasca vai interceptar e transformar dois elementos centrais nos sistemas 

xamânicos da região e nos mitos que os acompanham: a relação que mantinham os xamãs 

com seres extra-humanos da floresta e dos rios para ter acesso à caça e à pesca; e os aspectos 

verticais da escatologia presentes nessas cosmologias. 

Objetivo Geral: partindo de um corpus formado por mitos contados por narradores 

de diferentes povos indígenas no sudoeste amazônico e registrados em diferentes 

monografias, coletâneas, livros de autoria indígena e trabalhos antropológicos, procurar 

analisar como as relações de transformação entre os mitos pode ser compreendida em relação 

ao que se pode saber sobre os desenvolvimentos históricos na região.  

Objetivos específicos: fazer um uso analítico da noção lévi-straussiana de “conjunto 

de transformação” para organizar um corpus composto por três conjuntos de mitos: 1) mitos 

pano que narram sobre a origem da ayahuasca; 2) mitos pano, arawa e arawak que contam 

sobre a transformação de humanos em queixadas; 3) mitos que se apresentam como 
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transformações dos mitos que compõem os dois conjuntos anteriores, oriundos de 

populações ou grupos culturalmente distintos mas que possuem relações históricas e de 

contiguidade geográfica com os coletivos indígenas que narram as histórias dos outros dois 

conjuntos; procurar compreender as relações de transformação entre os conjuntos míticos 

organizados à luz do que se pode conhecer sobre a história indígena e da colonização da 

região das bacias dos altos rios Purus, Juruá e afluentes, bem como dos divisores de águas 

que conectam esses rios ao Ucayali, Madre de Dios e seus principais afluentes. 
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