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MITO E ANTIMITO ENTRE OS TIMBIRA

*

ROBERTO DA MATTA

Iv1 useu Nacional

Nota Explicativa

O artigo que o leitor está prestes a ler foi escrito em 1965
quando meus colegas e amigos Pierre e Elli K. Maranda, da Universidade de British Columbia, então em Harvard, estavam preparando uma coleção de textos devotados à análise estrutural de
sistem.as simbólicos. ~ste livro, intitulado Structural Analysis of
Oral Tradition (University of Pennsylvania Press) acha-se no prele é o que se publica aqui é a sua versão brasileira, com poucas
modificações. Por outro lado, foi somente quando êste ensaio já
estava pràticamente pronto que chegou as minhas mãos o primeiro volume dos Mythologiques, Le Cru et le Cuit (Plon: Paris,
1964) de Claude Lévi-Strauss. Assim sendo, não procurei estabelecer com aquela obra, onde o mito do Fogo dos ]ê é também
analisado, um diálogo mais frutlf ero.
Desde que Mito e Antimito foi terminado, retornei por duas
vêzes às aldeias dos índios Tirnbira Apinayé, enquanto vários dos
meus colegas terminavam suas pesquisas com outros grupos tribais da mesma família lingüística e cultural. Assim sendo, para
].C. Melatti que .estudou os Krahó; Terence Turner (Kayapó),
jean Carter Lave (Krikati) e nosso professor, David Maybu·
ry-Lewis que publicou recentemente seu livro sôbre os Akwé-Xa• Desejo expres.sar os meus agradecimentos ao Conselho de Pesquisas
da UFRJ que auxiliou algumas de minhas viagens de campo. E também
aos colegas que, contribuíram para que as versões originais dêste trabalho
fôssem melhoradas; Yonne Leit~. Júlio Cezar Melatti, Heloisa F. Costa,
Roque Laraia e, finalmente, a Roberto Cardoso de Oliveira pela amizade
constante e conselho seguro. Infelizmente, porém, não posso dizer que os
erros qúe permanecem no texto são também de sua responsabilidade!
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vante (Akwê-Shavante Society, Oxford: at the Clarendon Pressr
1967) ,1 o artigo que aqui se publica é muito geral e seu valor,
provàvelmente, está muito mais relacionado às perguntas que
coloca, do que aos problemas que tenta resolver. Por outro lador
Terence Turner tem um livro prestes a ser publicado sôbre o
mito do Fogo entre os Kayapó, do qual apenas conheço sua
versão preliminar. Meu trabalho não foi modificado para atender
a todos os novos conhecimentos dos ] ê do Brasil Central, exatamente porque êle revela, ainda que muito modestamente, o,
poder da atitude estruturalista, tal como ela vem sendo proposta
por Claude Lévi-Strauss.

,

t) Minha contribuição à etnografia dos grupos jê, um estudo da organização social dos índios Apinayé do Norte do Estado de. Goiás, está em
fase final de preparação e brevemente será transformada num livro.
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Introdução

Neste trabalho preten·d emos apresentar uma comparação
de dois ~itos encontrados em todos os grupos tribais .Jê-Timbira:1 o mito que trata da obtenção do fogo e o que explica
a origem do homem branco (Auké). De certo modo, portanto~
êste artigo é uma continuação de um trabalho anterior, quando
tentamos analisar as conexões entre a organização social e doméstica que aparecem no mito de Auké e a estrutura social Timbira
(Cf. Da Matta, 1967) . Entretanto, enquanto no primeiro artigo
estávamos preocupados com as relações entre o mito e a praxis
social, no presente trabalho temos em mira somente comparar
o mito do Fogo com o mito de Auké tentando revelar como essas
narrativas correspondem, provàvelmente, a diferentes momentos
do pensamento Timbira. Examinaremos, assim, os dois mitos
como estruturas passíveis de serem reduzidas a certos elementos
básicos comparáveis e11tre si (Cf. Lévi-Strauss, 1958: Cap. XI~

1962 e 1962a).
Alguns problemas nos levaram a elaborar esta comparação
entre o mito do Fogo e o mito ele Auké. Em primeiro lugar, a
extraordinária semelhan ça de elementos que aparecem em ambos os mitos, pois ambas as narrativas apresentam bàsicamente o
mesmo repertório. Em segundo lugar, os resultados a que levam
cada uma das histórias, que ·p arecem ser diversos e opostos. De
fato, o mito do Fogo conta como os Timbira souberam tirar
proveito das experiências de ·um menino e ·passaram a dominar
o fogo, um instrumento indispensável à sobrevivência.
O mito do Fogo se configura, portanto, como um verdadeiro
sucesso, na medida em que revela como a sociedade Timbira
foi capaz de conquistar algo fundamental que ela não possuía
antes dos eventos contados no mito terem se desenrolado. O
mito de Auké, por outro lado, é um relato de como o homem
branco apareceu, como os índios relacionaram-se a êle e porque
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os Timbira dependem da sociedade brasileira. ~ste mito é, pois,
uma tentativa de explicação para um mundo que se transformou
e colocou os índios numa situação crítica em têrmos de sua
sobrevivência enquanto grupo. O mito de Auké, portanto, sistematiza não só relações sociais e valôres inerentes à sociedade
Timbira, mas procura igualmente captar o que há de fundamental no caráter do homem branco e nas relações que foram
estabelecidas entre índios e a sociedade naçional.
f.ste trabalho procura resolver dois problemas básicos: o
primeiro relacionado aos elementos que servem para atualizar
os dois mitos. Se ambas as narrativas utilizam essencialmente
os mesmos personagens e ambientes, como é possível obter resultados opostos?
A tentativa de solucionar êste problema levou ao estudo das
combinações entre os elementos constitutivos ,dos dois mitos e a
uma comparação das regularidades encontradas entre essas combinações.
O segundo problema, é o de saber até onde o mito de
Auké indica verdadeiramente um momento do pensamento
Timbira seguinte ao contato onde se fixa a entr~da do grupo tribal num mundo movido por contradições e pela história. Por isso chamamos o mito de Auké de antimito e o que
queremos expressar com esta noção nada mais é do que o início
de uma "consciência ideológica" do índio Timbira diante de
problemas surgidos pelo contato com o branco, contato êsse que
trouxe consigo a necessidade do grupo tribal sistematizar um
conjunto de novas experiências para as quais não estava preparado sociológica e historicamente. O antimito, dêste modo, é
realmente o oposto do mito. Enquanto o mito visa ressaltar conquistas, relações sociais e valôres criados para a sociedade tribal,
o antimito seria o primeiro esfôrço feito ·p ela sociedade indígena
no sentido de encontrar um lugar para o homem branco no seu
sistema de classificações e também de forjar para si um instrumento que p ermita controlar, ainda que num plano ideológico,
os eventos do contato e da dominação da sociedade envolvente.
O antimito, portanto, difere também de uma ideologia política
do contato, onde o grupo indígena reivindicaria sua independência da sociedade dominante. N êle só existe o que Balandier
chama de "primeiro momento" de reação à dominação colonial,
momento êsse que se caracteriza pela utilização do mito como
um instrumento de reconhecimento, interpretação e aceit~ção
do fato colonial (Cf. Balandier, 1962:86) . Foi exatamente por
essas características, isto é, pelo fato . do mito de Auké procurar
um relacionamento com o branco e também porque não existe
nenhuma reação objetiva ao domínio da sociedade brasileira
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feita pelos Timbira que se expresse numa ideologia política,
que utilizamos a expressão anti1nito ao nos referirmos à história
de Auké. O que visamos c9m a expressão é simplesmente opor
as duas narrativas (mito do Fogo vs. mito de Auké) tanto no
plano interno, de suas estruturas, quanto no plano externo, de
suas mensagens.
A fim de alcançarmos os objetivos propostos, vamos analisar
apenas a variante Canela do mito de Auké e do mito do Fogo,
ambas publicadas por Curt Nimuendaju nas duas versões de
sua monografia clássica sôbre os Timbira, The Eastern Timbira
(1946) e Os Ramkokamekra (1944). Não focalizaremos as variantes Krahó, Apinayé e de outros grupos Timbira (Cf. Nimuendaju, 1939; Schultz, 1950) porque procuraremos mostrar
de modo detalhado a mudança dos elementos que ocorre no
mito do Fogo e Auké quando consideramos estas narrativas so1nente entre os Canela.
O Mito do Fogo e de A uké entre os Canela

Começaremos pelo mito do Fogo, em seguida passaremos ao
mito de Auké. Como o leitor pode notar, as variantes são uma
cópia do texto já citado de Nimuendaju. (Cf. Nimuendaju,
1946: VI) com divisões introduzidas .p or nós. Os números romanos indicam o que podemos chamar de capítulos. Os números
arábicos marcam as partes que serão destacadas no correr do
trabalho e que foram consideradas como cruciais. Com êste
expediente tentamos facilitar ao leitor a consulta às referências
que serão feitas durante a interpretação.
l.

1.

O Mito do Fogo

1. Isto aconteceu nos tempos que os índos
não, possuíam fogo; 2. ·p ara não se comer
carne inteiramente crua, torrava-se ela ao
calor do sol, sôbre uma !age de pedra.
3. Um homem descobriu uma ninhada de
araras dentro de um paredão de .·pedra a ·pique. 4. Levou um menino que era seu cunhado para tirar os filhotes, cortou uma árvore
e encostou-a ao paredão para o menino poder
subir. 5. Mas quando êste quis agarrar os
filhotes êstes gritaram tanto, que êle ficou
com mêdo de tocar-lhes. 6. O homem então
mandou que êle os atirasse logo para baixo
e como o menino ainda se mostrasse com
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mêdo, 7. êle se zangou, atirou para um lado
a árvore e foi só para casa.
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II.

8. O pequeno, que sem a árvore não podia
descer, ficou sentado junto ao ninho. 9.
:r.le quase morreu de sêde e as araras velhas
voando por cima dêle, defecaram-lhe na cabeça a ponto dêle criar vermes; 10 . mas os
filhotes em pouco tempo perderam o mêdo.

Ili.

11 . Uma onça passou p erto do 1paredão e
vendo a sombra do menino quis agarrá-la
quando êste moveu um braço. Finalmente
o ·m enino cuspiu para baixo e agora a onça,
levantando a cabeça, viu-o e perguntou: "Que
estás fazendo aí em cima?" "Meu cunhado
mandou-me tira'r os filhotes das araras e,
como não tive coragem de pegá-los, êle ficou zangado e derrubou a escada pela qual
eu tinha subido." 12. "Atire para baixo os
filhotes", mandou a onça. 13. O menino
obedeceu e a onça os apanhou e os devorou.
14. "Agora salta tu mesmo", ordenou a onça.
15. Mas o menino não quis obedecer com
mêdo de ser devorado por ela também. 16.
"Não, eu não te comerei", sossegou-o ·ª onça,
"salta logo, eu te apararei". 17 . Finalmente
o menino resolveu saltar e atirou-se para bai·
xo onde a onça o apanhou no ar entre as
patas dianteiras. 18. Carregou-o para junto
de um ribeirão, 19. fê-lo beber, 20. lavou-o
e 21 . levou-o para casa.
22. Havia na casa da onça um grande moquém com muita carne e debaixo dêle um
enorme tronco de jatobá. em brasa. 23. A
onça deu ao menino um pedaço do moqueado e, 24. deixando-o em companhia de sua
mulher, 25. foi ao mato caçar. 26. Ora, a
onça (fêmea) não suportava o menor ruído
e quando o menino estalou entre os dentes
um pedaço do moqueado bem tostadinho,
ela se enfureceu: "Meu neto!" gritou ela,
mostrando as unhas e rosnando para o menino. 27. O menino, muito assustado, queixou-se à onça (macho) quando êste voltou.
28. Então a onça (macho) lhe fêz um arco e
flechas, instruindo-o que se a onça (fêmea)

outra vez se enfurecesse contra êle, atirasse na
palma da mão dela e fugisse pelo caminho
que êle ensinou, pelo qual chegaria a aldeia.

IV. ·

29. Tendo a onça (macho) outra vez partido para caçar, o menino se sentiu com fome,
tirou um pedaço do moqueado e o comeu. 30.
Imediatamente a onça (fêmea) se irritou com
o ruído do mastigar e mostrou-lhe furiosam·e te as unhas. 31 . Quando pela terceira vez
ela repetiu êste gesto, o menino flechou-lhe
na mão e fugiu. 32. Não podendo a onça (fêmea) persegui-lo por estar grávida.

V.

33. O nienino enveredando pelo caminho indicado pela onça (macho), volto·u para a
aldeia e ali contou ao seu pai o que lhe tinha
acontecido, que na casa da onça h avia fogo
e como era gostoso o moqueado. 34. Então
o pai foi ao 1pátio e relatou tudo aos chefes
e ao conselho, e êstes resolveram logo buscar
o fogo para a aldeia .
35. Pondo estafetas ao longo do caminho da
aldeia até a casa da onça, mandaram o seu
melhor corredor entrar na casa com o sapo.
36. A o·n ça (macho) também não estava em
· casa. Então o homem agarrou o tronco do
jatobá aceso e correu com êle. 37. A onça
· pediu que lhe deixasse ao menos um tição,
mas não ficou nada, pois o sapo cuspiu em
cima de tôdas as brasas que ainda se achavam
espalhadas, apagando-as. 38. O homem com
o tronco aceso correu até o primeiro estafeta
que lhe tomou a carga do ombro, correndo
com ela até o segundo, e assim por diante,
até que todos chegaram na aldeia com o fogo.

.

.

..

2.

1.

O Mito de Auké

:1. Uma rapariga de pátio de nome Amcukwéi
estava grávida. 2 . Certa vez quando ela, em
companhia de muitas outras, estava tomando
banho, ouviu de repente o grito do preá. 3.
Admirada, ela olhou para todos os lados sem
- descobrir de onde o grito partira. Logo depois ouvi-o novamente. 4. Voltando para casa
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com as outras, ela se deitou na sua cama de
varas quanClo o grito se fêz ouvir ·p ela terceira vez, reconhecendo ela agora que partira
do interior do seu próprio corpo. 5. Depois
ela ouviu a criança falar: "Minha mãe, tu
já estás cansada de me carregar?" "Sim, meu
fill1ol", respondeu (ela), "saia". "Bom", disse
a criança, "em tal dia eu sairei".
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II.

6. Quando Amcukwéi começou a sentir as
dôres do parto, ela foi só ao mato. Deitando
fôlhas de pati no chão, disse: "Se fôres um
menino, eu te matarei, se fôres uma menina,
eu te criarei". 7. Então nasceu um menino.
8. Ela cavou um buraco, se.p ultou-o vivo e
voltou para casa. 9. Sua mãe, venda.a voltar,
ralhou com ela: que tivesse trazido o menino
porque ela, a avó, o criaria; e q.uando ela foi
lá, desenterrou o menino e depois de lavá-lo
o trouxe para casa. 10. Amcukwéi não lhe
quis dar de mamar, mas a avó o amamentou.
11 . Mas o pequeno Auké se levantou e disse
para sua mãe: "Então não me queres criar?"
Amcukwéi, muito assustada, reSopondeu: "Sim,
eu te criarei."
12. Auké cresceu muito ràpidamente. 13.
íle possuía o dom de transformar-se em qualquer animal. 14. Quando tomava banho êle
se transformava em ·p eixe e na roça assustava
os seus parentes em forma de onça.

III.

15. Então o irmão de Amcukwéi resolveu
matá-lo. 16. Estando o menino sentado no
chão comendo bôlo de carne, êle bateu por
trás com o cacête, enterrando-o depois atrás
da casa. 17. Pela manhã seguinte, porém, o
menino cheio de terra voltou para casa: "Avó,
disse êle, por que me mataste?" "Foi teu tio
qu·e te matou, porque andas assustando a
gente." "Não, prometeu Auké, eu não farei
mal a ninguém." 18. Mas, logo depois, brincando com as outras crianças, êle se transformou novamente em onça. 19. Seu tio, então,
resolveu desfazer-se dêle de outra maneira:
chamou-o para ir com êle buscar mel. tles
passaram duas serras. Chegando ao cume da
terceira, êle agarrou o menino, atirando-o do

abismo. 20. Mas Auké transformou-se em
fôlha sêca, desceu vagarosamente em aspirais
para o chão. 21. Ali êle cuspiu e de repente
se ergueram em redor do tio dêle rochedos
íngremes dos quais êste debalde ·p rocurou escapar. 22. Auké voltou ·para casa dizendo
que seu tio vinha atrás dêle. Como depois de
cinco dias êle ainda não tivesse voltado, Auké
fêz desapar_e cer outra vez os rochedos, e então,
finalmente o tio conseguiu voltar; êle estava
quase morto de fome.

IV.

23. Logo depois, concebeu outro plano pará
matar Auké: sentando-o numa esteira, deu-lhe
comida, 24. mas Auké disse que bem sabia
o que ia .fazer com êle. 25. Depois. o tio o
derrubou pelas costas com o cacête e 26.
queimou-lhe o corpo. 27. Todos abandonaram em seguida a aldeia, mudando-se para
um lugar bem longe. 28. Amcukwéi estava
chorando; mas sua mãe disse: "Por que estás
chorando agora? Tu mesmo não quiseste matá-lo?"

V.

29. Algum tempo depois Amcukwéi pediu
aos chefes e conselheiros que mandassem ·buscar a cinza de Auké e êstes mandaram dois
homens à aldeia abandonada para ver se ainda o encontravam. 30. Quando chegaram no
lugar, descobriram que Auké tinha se transformado no homem branco: tinha feito uma
casa grande_e criados negros do âmago prêto
de certa árvore, cavalos de madeira de bacuri
e bois do ·p iquiá. 31 . tle chamou os dois
enviados e mostrou-lhes a sua fazenda. Depois
mandou chamar Amcukwéi ·p ara que morasse
com êle. 32. Auké é o Imperador D. Pedro II.
O Repertório e suas Combinações

Dissemos, no início dêste trabalho, que o mito do Fogo
e o mito de Auké utilizavam bàsicamente um mesmo repertório. O que permitia que cada um dêstes mitos transmitisse mensagens diferentes e mesmo opostas era exatamente a combina-
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ção dos elementos entre si, que variava em cada narrativa. Para
têrmos uma idéia clara destas combinações,. destaquemos, primeiramente, os personagens dos dois mitos:

Mito do Fogo

Mito de Auké

Sociedade Timbira (I - 1,2)
Homem (1 - 3,4,5,6,7)
Menino (I - 4)
Onça fêmea grávida (IV - 32)
Onça macho (III - 11)
Grupo (de araras) (I - 5,6,7
e II - 9)
Araras jovens e velhas (II 9,10)

Sociedade Timbira (li - 14)
Homem (III - 15)
Menino (1 - 3,4,5)
Mulher grávida (I - 1,2)
Onça macho (II - 12, 14; III
- 18)
Grupo .(de mulheres) (1 - 2)
l\Iulher jovem e velha (1 - 1
e II - 9)

Os únicos personagens, portanto, que somente aparecem
de modo exclusivo no mito do Fogo e no mito de Auké são, respectivamente: a sociedade Timbira, que -aparece no final do
mito do Fogo (Cf. Mito do Fogo, V - 34 ss) e o Homem Branco
e suas relações com os índios, que aparece no final do mito de
Auké, na parte V - 29 ss.
Mas além dêstes personagens, temos ainda os seguintes elementos· comuns aos dois mitos: serra alta (Fogo: I - 3, 4; Auké:
III - :19, 20); água (Fogo: III - 18; Auké: I - 2); cuspe
(Fogo: V - 37; Auké: III - 21); fogo (Fogo: III - 22; Auké:
IV - 26).
A primeira diferença que chama atenção na dis·p osição dos
elementos realizada acima, é que no mito do Fogo a única
mulher que aparece é uma onça fêmea, a qual provoca e ameaça
o menino; ao passo que, no mito de· Auké, os animais que
aparecem são aquêles nos quais o menino se transforma. Temos, então, a seguinte inversão:
l\1ito do Fogo: a mulher que aparece é uma onça fêmea.
Mito de Auké: os animais que aparecem são o menino.
Ou, de modo mais explícito, o papel de mulher é desempenhado por uma onça fêmea no primeiro caso. E o papel de
animal é desempenhado por um menino no segundo.
A segunda diferença é que, no mito de Auké, o homem
branco possui coisas que os índios desconh·e cem e que jamais
chegarão a possuir (Cf. Mito de Auké: V - 30, 31), pois são
estas coisas que servem como traços a opor brancos .·e · índios,
denotando poder e riqueza. No mito do Fogo, porém, a onça
possui objetos que os índios ou já possuem ' (e.g. : arcos e flechas) ou irão ·p ossuir: o fogo (Cf. Mito do Fogo: III · - 28 e
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V). Isto revela outra inversão que marca cada uma destas narrativas: o mito do Fogo mostrando como os índios adquiriram
alguma coisa, o mito de Auké mostrando como os índios, por
não adquirirem, perderam algo.
Ainda que estas identidades de personagens e elementos,
bem como as inversões que acabamos de mostrar, sejam significativas, sabemos que o fundamental não é o repertório do mito,
mas as relações que unem os elementos dêste repertório entre
si (Cf. Lévi-Strauss 1958: Cap. XI e 1962a). No caso em consideração, como o leitor já pode suspeitar, é precisamente pela
combinação dos elementos comuns às duas narrativas que os
Timbira logram obter resultados diversos em cada mito.

Mito do Fogo: Combi1U1fÕes
O mito do Fogo pode ser reduzido a algumas unidades básicas que expressam as relações entre os seus elementos. Podemos reduzir êste mito às seguintes relações:
1
Relações entre Homem, Menino, Araras
II
Relações entre Menino e Araras
III
Relações entre Menino e Onça (macho)
IV
Relações entre Menino e Onça (fêmea)
V
Relações entre Menino e Aldeia (sociedade)
Como se •p ode verificar, lendo-se a nossa transcrição dêste
mito, a divisão em números romanos (I, II, III, IV, V) corresp~nde às relações que acabamos de colocar acima.

I. Relações entre Homem, Menino, Araras
No início do mito do Fogo, verifica-se que existe uma iden~
tidade implícita de propósitos entre homem e m.enino. O homem decide apanhar as araras cujo ninho havia descoberto e,
para tanto, leva seu cunhado, que por ser ainda menino, poderia
subir até o ninho com maior facilidade (Cf. Mito do Fogo: I).
Esta identidade de propósitos revela a primeira oposição do
mi to, oposição que irá servir de base para tôda a construção do
drama desta narrativa: aquela entre natureza e sociedade. Um
homem resolve levar um menino para que ambos possam explorar a natureza, isto é, apanhar araras, cujas ·p enas são irreproduzíveis pela sociedade humana e que possuem um determinado valor em têrmos do sistema cultural Timbira. 2 Ocorre,
porém, que chegando próximo das araras, o menino fica com
mêdo, pois as aves gritavam muito (Cf. Mito do Fogo: I, 5) .
É êste episódio que leva à segunda oposição do mito, criando,
por outro la.do, a primeira condição ·p ara a resolução da pri-
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meira oposição. Queremos nos referir à oposição homem/ menino, que se estabelece no momento que o menino recusa apanhar
os filhotes de arara e, conseqüentement'e, a recompensar o trabalho do homem. Diante disto, o homem, irado, resolve abandonar o pequeno à mercê das aves. Esta oposição cria condições
para a resolução da primeira (entre natureza e sociedade),
porque é ela que coloca o menino sozinho e em con tato com
o mundo natural. Não fôsse, portanto, o abandono que foi
impôsto ao menino, e êle jamais encontraria a onça que, posteriormente, permitiria a descoberta do fogo e o seu retôrno à
aldeia com a su bseqüente conciliação da oposição natureza_/
sociedade quando os índios passaram a dominar o fogo.
Temos, então, neste primeiro grupo de dicotomias, o núcleo do mito, que ·p arece ser estabelecido através de relações-dialéticas de três têrmos: indivíduo, natureza e sociedade. O mêdo
e a recusa do menino em apanhar os filhotes das araras levam
ao seu isolamento da sociedade e sua comunicação com a natureza (animais). Por outro lado, é a oposição entre natureza
e sociedade que provoca o abandono do menino: se existissem
araras na sociedade Timbira, não haveria necessidade de um
homem tentar apanhá-las levando consigo um menino.
Se considerarmos a oposição que parece ser básica, isto é,
a oposição entre natureza/sociedade, verificamos que o menino
é o têrmo mediador entre os ·d ois planos, embora, nesta primeira fase
mito, a sua recusa em apanhar as araras possa trazer
a i·m pressão de que o ·m enino tenha falhado como tal. De fato,
há uma falha do menino quando êle, por mêdo, recusa ser
"apanhador de araras", ou melhor: "explorador da natureza",
mas não devemos esquecer que esta recusa é motivada por fatôres objetivos: as araras o atacam e lhe metem mêdo. Se êle fôsse
um homem (isto é, se tivesse passado por determinados ritos de
iniciação e já estivesse. integrado completamente na sociedade
Timbira) êle, por certo, apanharia as araras. Mas como ainda
é um menino, um ser em socialização, êle ainda pode escolher
e mesmo recusar papéis sociais, evitando recompensar o trabalho de seu cunhado. Dêste modo, se o menino falha quando
se toma o ·ponto de vista do homem, êle é bem sucedido, na
medida em que foi o seu mêdo o responsável ·p ela posterior
obtenção do fogo. Todo o problema do mito a partir desta fase
é, então, mostrar como o menino abandonado foi capaz de capitalizar suas experiências fora da aldeia e com certos animais
em benefício do seu grupo social. Assim, a recusa do menino
pode ser considerada, como já tivemos oportunidade de salientar, como o elemento fundamental da sua passagem da sociedade (onde estava associado, mas ainda não integrado) para
a natureza.
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II. Relações entre Menino e Araras
As relações entre menino e araras .p ossuem igualmente dois
aspectos. Com as araras velhas o menino· tem relações de oposição e com as araras novas êle tem relações que .p odem ser
chamadas de neutras. Vistas como um todo, estas relações revelam dois fatos importantes. Primeiro, que o menino foi capaz
de sobreviver porque algumas araras (as mais novas) não o
atacaram (Cf. 1vlito do Fogo II, 8, 9, 10). Segun·do, que entre
o menino e filhotes de arara, isto é, entre a categoria de menino e/ou araras môças, há a possibilidade de estabelecimento
de .relações, se não de reciprocidade, pelo menos de identidade.
Assim como o abandono do menino é função de sua imaturidade (a qual faz êle ter mêdo das aves), o fato de algumas
araras serem jovens é que permite qlle elas se acostumem ao menino (Cf. Mito do Fogo: II, 10) .
Na perspectiva do mi to como um todo, esta fase parece
corresponder, a um período liminar. De fato tal como ocorre
nos ritos de .passagem Timbira, o menino do mito do Fogo
também fica em reclusão. tle sobe e entra no ninho das araras,
não tendo a oportunidade de descer (Cf. Mito do Fogo: 1 e
li, 8). Ali êle permanece algum tempo, tal como os noviços
Timbira, nas duas fases do período de iniciação (Cf. Nimuendaju, 1946: 170-201). E do mesmo modo que um iniciado, o
menino fica com sua atividade social limitada e ainda, sem a
possibilidade de escolher seus alimentos. l\1as o que nos parece
importante é ressaltar que esta fase do mito tem uma correspondência estrutural com um conjunto de rituais Timbira, cujo
objetivo é o de transformar _os meninos, em homens maduros.
(pêb). No caso do mito, entretanto, o sentido da estada do
menino entre as araras parece ser oposto. Não se trata de trans·
formar o menino num homem maduro, mas de permitir que o
menino possa se comunicar com certos animais. Trata-se, então,
de "naturalizar" o ·menino.
Resta-nos ainda acrescentar que esta parte do mito do Fogo
corresponde, de modo inverso, ao episódio que classificamos
pelo nómero IV, quando o menino é obrigado a retornar por
suas ações contra a onça fêmea à aldeia.

III. Relações entre Menino e Onça macho
As relações entre menino e onça macho correspondem à
"retirada" do menino do período de reclusão. De fato, após o
período intermediário, quando, o menino preparou-se ·p ara o
contato com a onça, êle inicia o seu processo de retôrno à aldeia. As relações entre menino e onça macho chamam atenção
89

l
pela reciprocidade. Desde que se encontram, menino e onça
fazem uma troca: o menino dá os filhotes das araras em troca
de sua saída do ninho. Em seguida o menino é "adotado" pela
onça e passa a andar sob a sua proteção. Ela dá-lhe banho, laválhe as feridas e leva-o para sua casa (Cf. Mito do Fogo, III).
tstes episódios correspondem claramente ao final da reclusão,
quando o menino encontra um animal que, provàvelmente por
suas características de carnívoro e caçador solitário, tem uma
situação especial na cosmologia Timbira. Talvez por isso é que
a ·c omunicação seja estabelecida entre um menino e uma onça,
pois cada qual possui traços que 1permitem a sua inclusão tanto
no ·p lano da natureza quanto no plano da sociedade. Em outras
palavras, a categoria menino s·e rve para mediar as relações sociedade e natureza, porque ela é ambígua (os meninos estão
saindo da natureza e entrando na . ~ociedade). O mesmo acontece com a onça que por ser um carnívoro e caçadór solitá!io,
pode ser tomada como um animal com algumas características
humanas e também ambíguas. Ela assim, ao contrário do menino, serve para comunicar a natureza com algum elemento da
sociedade.

-

IV. Relações en.tre Menino e Onça fêmea
a onça fêmea quem impulsiona o menino de volta para
a sociedade humana. Ela cumpre, assim, a função inversa do
cunhado do menino. Enquanto o· cunhado faz o menino ficar
sozinho e em contato com os animais, ela faz o menino buscar
os seus patrícios. Sua conduta é, dêste modo, caracterizada por
agressões, pois ela sucessivamente recusa receber o menino como
"·p arente adotivo" ,3 desobedece a seu marido e continua ameaçando o menino mesmo sabendo .que poderia ser ferida (Cf.
Mito do Fogo, Ili, 24, 25, 26, 27, 28 e IV). Finalmente é a
onça fêmea responsável indireta ·pela "humanização" e conseqüente perda do fogo, uma vez que é ela quem faz o menino
voltar à ·aldeia. Podemos sistematizai as relações do menino
com as onças do seguinte modo:·
menino - onça
, macho
menino/ onça fêmea
A primeira relação, comq já tivemos a oportunidade de
salientar, é de proteção. A segunda, como acabamos de dizer, é
de oposição. Visto como uma unidade, êste convívio do menino
com as onças pode ser equiparado ao seu período de convivência com as araras. No primeiro caso, quando vive com as
araras, o menino se "naturaliza". E no segundo, com as oriças,
êle se "re-humaniza", voltando para .a aldeia. Em ambos os
casos, há uma dualidade de relações, cuja base parece ser, respectivamente, idade (no caso .das .araras} e sexo (no caso das
É
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onças). A conclusão parcial que se pode obter da. com·p aração
dêstes dois períodos é que· os jovens e as mulheres permitem a
passagem definitiva do menino da sociedade à natureza e · da
natureza à sociedade.

V. Relações entre Menino e Aldeia
Estas relações marcam o final do mito. De fato, com a chegada do menino na aldeia, sua integração na sociedade é alcançada e também é resolvida a oposição natureza/sociedade, quando os índios trazem o fogo para a sua comunidade, domesticando-a. Assim, esta fase corresponde ao inverso da primeira.
Na primeira fase, como vimos, homem e menino tentam explorar a natureza, nada conseguindo. Nesta fase, porém, o menino que havia desorganizado relações sociais e recusado um
papel social, destruindo sua ligação com o cunhado por não
apanhar as araras, retorna à aldeia com alguma coisa para
dar aos índios.

A Estrutura do Mito do Fogo
A parte que acabamos de analisar indica claramente três
aspectos do mito:
a) Há um ·r elacionamento do menino com a aldeia na
primeira e última fases do mito (partes I e V) . Isto significa
que o menino é o único personagem que se comunica com os
habitantes que vivem fora da aldeia (na natureza) e também
com os sêres huma~os.
b) Entre a primeira e última fases do mito, existem períodos onde verificamos o relacionamento do menino com animais. É êste relacionamento que permite ao menino voltar a
aldeia trazendo consigo o fogo. Note-se, ainda, que o menino
estabelece relações com os animais individualmente, isto é, suas
aventuras fora da aldeia só ocorrem quando êle está desligado
da comunidade humana.
. · .c). Os a~imai~ q~e o ma.Itratam ~ o agridem são as araras velhas e a onça fêmea. As araras novas e a onça macho estabelecem com êle re~ações d~ identidade ou proteção.
Destas considerações, fica bastante evidente que o .m ito
do Fogo parece ser uma tentativa de c_o nciliação entre dois pla·n os separados e que, provàvelmente, s·ã o vistos pelos Timbira
como inconciliáveis: o plano da sociedade e o plano da natureza. A tentativa <lé ton.c iliação ·q .u e c»bservamos neste mito é
realizada pelo ·m~nino (do lado da· sociedade) e pela onça (do
lado da natureza); Em . outras. palavras, a · conciliação é feita
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através de duplos-mediadores, ou sejam_: dois têrmos que, ·p or
serem ambíguos num sistema de classificação, podem ser situados exatamente nas fronteiras d9s dc:>is planos.
No esquema abaixo, tentamos traduzir gràficamente o que
acabamos de dizer.
NATUREZA

SOCIEDADE
(1)

Homem-Menino/Araras

(li)

Menino/Araras

•

1111) Menino-Onça (macho)

(IV) Menino-Onça (fêmea)

(V)

Menino-Aldeia

O gráfico nos dá a idéia de que o mito do Fogo pode sei·
reduzido a um semicírculo, cujo ponto de partida é a sociedade e o ponto final é também a sociedade. Entre o seu início
e o seu fim, o semicírculo deixa ver um período intermediário,
onde o menino adquire as condições para se relacionar com
certos animais e para voltar a aldeia. O que ocorre neste mito,
então, é uma passagem do menino do domínio da sociedade
para o da natureza. Primeiro há a "expulsão" do menino da
comunidade humana, depois um período em que êle, "naturalizando-se", prepara-se para a comunicação com um animal ben-
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feitor, depois há tim rompimento· do menino com as onças e,
finalmente, a sua reintegração na sociedade. O menino é, assim,
colocado temporàriamente fora da sociedade sendo posteriormente reintegrado a ela.
O Mito de Auké: CombinQfÕes
Do mesmo modo que o mito do Fogo, o mito de Auké
também pode ser reduzido a algumas unidades básicas. Na
anális~ que se segue, dividimos o mito de Auké nas seguintes
relações:
1
Relações entre Mulher e Menino
II
Relações entre Menino e Animais
III
Relações entre Menino e Sociedade
IV
Relações entre índios e Brancos

1. Relações entre

]}fulher

e Mçnino

De modo inverso ao mito do Fogo, o mito de Auké começa
com uma mulher sendo destacada de um grupo do mesmo sexo-,
quando tomava banho. Nesta ocasião somente ela ouve o grito
·de um ·p reá, a anunciar que seu .filho seria diferente, pois ela
descopre que o grito havia ·p artido de dentro de si mesma (Cf.
Mito de Auké: l, 1, 2, 3, 4). Logo depois, na seqüência seguinte,
seu · filho procede como um adulto conversando com ela e marcando o dia em que deverá nascer (Cf. Mi.to de Auké: 1, 4, 5) .
Nesta ·p rimeira parte, o que parece sublinhar as relações entre
mul~er e menino, parece ser a gratuidade ou falta de propósitos, algo que - como já tivemos a oportunidade de mostrar não ocorre com as relações entre menino e homem no mito dó
Fogo. Dêste modo, a mulher mantém segrêdo das qualidades
excepcionais de seu futuro filho, sem nenhum ·p ropósito explícito em têrmos da narrativa, o mesmo ocorrendo com o menino
que não revela o porquê de sua extraordinária aparição no
mito imitando um animal e, posteriormente, procedendo como
u·m adulto. Há mesmo, nesta primeira parte, uma "aliança" entre mãe e filho, quando a mulher e o menino formam uma unidade, à exclusão do restante da aldeia. Esta unidade, estabele:cida pelas relações entre mãe-filho (feto) e mantida pelo silêncio da mulher, só pode ser entendida quando se tenta situar o
lugar da mulher como categoria no sistema sócio-cosmológico
Timbira. Vejamos como a mulher pode ser situada em têrmos
do mito .d e Auké e como pode ser colocada no sistema de classificação Timbira.
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ressaltamos que o _silêncio da mu-IQ.~r ~ l,lm dos respon~ávejs básicos pela sopreviv~nt::ia do menino enquanto feto e pelo
seu posterior desenvolvim~nto. A mulher é, . enião, responsáv~.1
em parte pela própria criação do meninp e .pela sua sobrevivência enquanto feto. Entre sociedade e menino '(que se transforma em animais - Cf. Mito de Auké: II, 12 ss.) , a mulher
surge claramente como têrmo mediador. É ela quem cria o menino e o coloca em contato indireto com a sociedade humana.
Segue-~e daí qu·e a categoria ~ulher parece f~car situada numa
área 9nde é ·possível a sua co11~xão com o plane;> da natureza. A
categoria mulher, portanto; ·estaria situada entr~ homens e animais, ·donde sua ambigüidade, isto é, sua càpacidade de, em
certas circunstâncias, organizar ou desorganizar relações sociais.
Quando o ·p otencial reprodutivo da mulher acarreta um beneficio para a sociedade, como ocorre quando sua gravidez é normal, ela organiza r.elações sociais. Mas como o potencial reprodutivo da mulher é algo que o grupo não controla, pois é dirigido por processos naturais, existe sempre a possibilidade da
mulher desorganizar relações sociais e colocar em perigo a vida
de sua comunidade, como parece ser o caso do mito que estamos analisando. Em outras palavras, pode-se dizer que a mulher
pode ~ervi~ ..como um elemento destr~tivo e. cons~rutivo.. Por
~ssq ela .é sempre est.i gmatizada p~r tabus .ou :e.t iquêtas especiais
q-u~·ndo da gravidez ou menstruaçãq .e. se situ~ .i:i~ fronteira da
sociedade Timbira, tal como ocorre . também . em outros mitos
(Cf. Nimuendaju, 1946: 245; .1939: 17-7 e -~ch~·ltz, 1950: 75, 153).
Mas ·é preciso salientar a d~ferença entre a categoria µiulher e
a m,ulher do mito de Auké, pois neste caso ·parti~ular, um con~
junto de condições bem definidas pela narrativa é . que deve ter
sido responsável . pela anormalidade de sua gravidez: a sua sólidão e o contato com a água. 4
..
A primeira relação do mito de Auké revela, portanto, como
foi ·•possível -trazer para a sociedade um menino que é ao mesmo
tempo homem e animal.
·
Mas a partir do nascimento de A·u ké, há uma mudança
radical· na .c onduta de sua mãe. De fato, verificamos na parte II
do m~to, que a mulher decide enterrar vivo o menino logo
após o seu nascimento (Cf. Mito de Auké: II, 6, 7, 8). A explicação que podemos oferecer para esta mudança é que a mulher
decide romper a sua aliança ·c om o menino, ·p ois uma vez que
êle ·tivesse nascido, poderia estabelecer relações com outras pessoas na aldeia. A possibilidade de se descobrir a natureza especial do menino é assim correlacionada à ·p assagem das relações
entre mulher e menino de um plano individual e biológico
(aquêle da gravidez), para_um plano coletivo e social marcado
pelo nascimento da Auké.
. O menino, porém, é salvo por sua avó . materna que após
desenterrá-lo e lavá-lo, o conduz para a ald~ia onde êle final-
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mente viverá. É, então, uma outra mulher quem faz Auké entrar de modo definitivo na sociedade humana e perturbar suas
relações.
Se tomarmos esta fase como uma unidade, podemos verificar que ela equivale às duas primeiras partes do mito do Fogo,
quando o menino é abandonado e entra em contato com as araras. De fato, o período que antecede o convívio de Auké entre
os homens, corresponde a uma pseudo-humanização de seu ca:ráter quando êle é quase eliminado por sua mãe, mas salvo por
sua avó. Esta fase ·corresponde · igualmente a um período de
passagem, mas ao inverso: enquanto no mito do Fogo o menino
é colocado fora da sociedade; ·no caso que estamos analisando
êle é ·colocado dentro da comunidade humana. A inversão é total
mesmo no nível dos personagens: no mito do Fogo o menino é
atacado por araras velhas e · salvo pelas araras novas. No mito
de Auké êle é atacado por uma mulher nova (sua mãe) e salvo por uma mulher velha, sua avó ,m aterna.
A partir desta fase, Auké está temporàriamente humanizado e pronto para conviver com os homens .
.

'

II. Relações entre Menino e Animais
...

· · Tudo nos leva a crer que ·estas relações são cruciais · no en;..
tendimento do mito de Auké. Realmente, são as relações entre
menino e animais que suscitam ·o problema básico do mito,
quando revelam o contrasie entre a sociedade, onde tudo tem o
seu lugar, e o menin·o, cujo lugar é impossível de se determinar. Auké não encontra animais, ·c omo ocorre com o menino do
mito do Fogo, mas transforma-se nêles (Cf. Mito de Auké: II,
12, 13, 14). Sua aparição na narrativa, acontece quando êle
grita para sua mãe como uma preá. Posteriormente, depois que
nasce, pode ainda transformar~se em qualquer animal, mesmo
sabendo que essas transformações podem causar-lhe a "morte".
Dois fatos importantes parecem caracterizar as relações entre Auké e os animais: primeiro, não há explicações para as
metamorfoses de Auké, tudo levando a supor que a ambigüidade do menino é parte integrante de sua essência. De fato,
Auké não é um índio, se não, temporàriamente, quando convive com os Timbira. l\las também não é um animal, se não, temporàriamente, quando. se · transforma nêles. Assim, junto com
sua mãe, Auké procede como um homem adulto: fazen~o com
que ela saiba o dia em que vai nascer, e ameaçando-a veladamente pela sua recusa em criá-lo (Cf. Mito de Auké: II, 11).
E na aldeia, quando deveria proceder como adulto, dá-se o
inverso, pois êle surge como animal e amedronta todos os seus
parentes e patrícios (Cf. Mi to . de Auké: II, 14). São estas inversões da conduta de Auké que apresentam o segundo fator
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que julgamos fundamental na análise dêste mito: a comunicação entre menino e sociedade fica pràticamente vedada. Assim, não é possível aos índios utilizar o potencial do menino
em seu :p róprio benefício, o qu·e poderia ocorrer caso houvesse
um diálogo entre Auké e sua sociedade.
Comparando estas relações com as relações entre meninoanimais que ocorrem no mito do Fogo, podemos apreciar melhor a natureza de cada mito. Nós vimos que no mito do Fogo,
os animais existem como um dado concreto. t.Ies são reais e,
muito embora atuem como sêres humanos, guardam algumas
de suas características fundamentais. De fato, mesmo entre menino e onça (macho) , as relações ainda são marcadas pelas diferenças básicas entre os dois personagens. Tanto que o menino
fica com mêdo da onça quando é por ela convidado a descer
do paredão de pedra, onde se encontrava. E o mesmo ocorre
com a onça fêmea e com as araras. Isto significa que há uma
nítida separação entre os personagens do mito do Fogo, pois
tudo ocorre externamente aos .p ersonagens. Dêste modo, o menino comunica-se com araras e onças, mas pode manter-se humano e, assim, transmitir a sua sociedade suas aventuras fora da
aldeia e com os animais. No mi to que estamos estudando, entretanto, as relações entre menino e animais, e mesmo as relações
entre mulher e animais ou entre homem (s) e animais, ficam
inteiramente embaralhadas. Pois a identificação de Auké com
preás e onças faz com que os índios estabeleçam relações ambíguas face a Auké. tles, na realidade, jamais podem dizer se o
menino é um animal ou não, o que permite o desenvolvimento
de um conflito interno dentro do próprio grupo tribal e faz
com que as relações entre índios e meninos sejam elas mesmas
ambíguas e contraditórias

III. Relações entre Menino e Sociedade
As relações entre menino e sociedade só adquirem sentido
quando se coloca em evidência o problema causado pelas
transformações de Auké. Enquanto o m·e nino apenas tem contato com sua mãe, suas transformações não provocam nenhuma
reação na comunidade como um todo. Primeiro, porque ninguém sabe dos podêres de Auké; depois, porque êle não era
capaz de atingir aos outros. fvfas a partir do momento em que
nasceu, ou seja, a partir do momento em que entrou na
comunidade humana, suas transformações passam a ser uma
fonte de desordem. Acreditamos que a característica primordial das relações entre Auké e a sociedade indígena seja a
oposição causada pela ordem existente nesta e a desordem que
o menino provoca quando muda de categorias. O problema da
comunidade, dêste modo, é tentar definir Auké, colocando-o
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numa categoria específica. As tentativas de morte do menino,
levadas a efeito por seu tiq materno (Cf. Mito de Auké: III),
representam o esfôrço da sociedade indígena em controlar a
deso-rdem provocada pelo menino.
Como já dissemos anteriormente, esta fase aparece na narrativa pelas tentativas de um homem (tio materno) de eliminar Auké. Assim, êle tenta "matar" o menino quebrando seu
corpo a bordunadas, atirando-o de um abismo e, finalmente,
queimando-o vivo (Cf. Mito de Auké, III e IV). Na perspectiva
apresentada linhas atrás, estas tentativas nada mais são do que
um esfôrço feito pelos índios de separar os planos da natureza
e sociedade que o menino confunde por sua conduta. Se isto
está correto, podemos correlacionar esta fase do mito de Auké
com um episódio do mito do Fogo (partes III e IV), quando o
menino se comunica com as onças. De fato, se tomarmos as
duas narrativas, comparativamente, estas fases correspondem aos
p eríodos em que o menino está totalmente dentro da natureza
(no caso do mito do Fogo) e completamente dentro da sociedade humana (no caso do mito de Auké). Mas há, ainda, outras
situações semelhantes. No mito do Fogo o menino é salvo do
abismo pt;Ia onça macho que lhe protege e dá condições para
sobreviver e retornar a aldeia. Mas no mito de Auké, esta seqüência ocorre de modo invertido. Aqui, o menino é levado por
seu tio materno a um abismo de onde é atirado. O procedimento
do tio materno é, pois, oposto ao da onça, uma vez que êle
procura eliminar Auké e não salvar-lhe a vida. Dêste modo,
enquanto do mito do Fogo as ações da onça macho servem de
base para explicar o retôrno do menino a sua aldeia, no mito de
Auké, as ações do tio materno explicam em parte a sua impossibilidade de integrar-se na sociedade indígena. No mito do
Fogo, ainda, as ações da onça "re-humanizam" o menino, que foi
obrigado a voltar a aldeia porque sua vida com as onças ficara
insustentável (Cf. Mito do Fogo, IV), pois ameaçado pela onça
fêmea, êle é obrigado a proceder como um ser humano, voltando a ocupar seu antigo lugar na comunidade indígena. No
mito de Auké, porém, cada ação do tio materno, no sentido de
colocar o menino em alguma categoria conhecida, faz com que
êle fique cada vez mais distante delas. Em outras palavras: o
menino vivo constitui um obstáculo ao funcionamento do sistema de classificação da sociedade Timbíra. ~ias na medida em
que o tio materno tenta colocá-lo numa categoria êle escapa
retornando à aldeia. Assim, Auké não pode ser classificado nem
como homem, nem como animal, nem como ser vivo, nem como
morto. É preciso encontrar uma nova classe para êle, o que
finalmente ocorre quando é queimado.
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O ato de queimar o menino, equivale ao ato de atacar a
onça fêmea no mito do Fogo (vide IV, 30). No primeiro caso
a conseqüência foi a colocação de Auké numa nova categoria.
No segundo, a conseqüência foi a integração do menino na
aldeia e a obtenção do fogo.

IV. índios e Brancos
As relações entre índios e brancos constituem a resultante
do que acabamos de expor. Quando o menino é queimado, êle
é situado finalmente numa nova categoria: a de homem branco.
A partir dêste momento, duas mudanças podem ser apontadas
claramente no mito: ·p rimeiro, há uma separação entre o que é
indígena e o que não é indígena, mas também não é natural.
Em outras palavras, surge uma nova categoria - o homem branco (kupen, como dizem os índios na sua língua) - a servir
aos Timbira como instrumento de classificação, junto àquelas
tradicionais tais como as de b.om·em, animal, vivo e morto. Em
segundo lugar, as relações entre os índios_ e Auké ficam invertidas. Nas primeiras fases do mito (Cf. Mito de Auké: I, II,
III e IV), o menino está subordinado à sociedade indígena,
subordinação que surge por sua obediência e passividaêle, mesmo
quando sabe o que pretendem fazer com êle (Cf. Mito d e
Auké: IV, 24). Mas a partir de sua destruição pelo fogo, e
quando aparece como homem branco, a subordinação passa a
ser oposta, isto é, agora quem passa a comandar as relações
entre Auké e os índios é o próprio menino, identificado com o
Imperador D. Pedro II. É, pois, Auké quem manda chamar os
dois enviados pelos velhos e é êle quem lhes mostra os objetos
que havia feito e que definem sua condição.

A Estrutura do Mito de Auké
Podemos sistematizar o mito de Auké, observando os seguintes aspectos:
a) As fases do mito perfazem um movimento semi circular,
começando com o menino fora da aldeia, p assando p ela aldeia
e terminando fora da aldeia. Isto indica que o menino tem
possibilidades de existir de modo independente dos índios como
o mito parece implicar. Antes de nascer, Auké já pode proceder
como adulto e como animal. E depois de ter sido expulso da
sociedade, êle continua a viver independentemente, agora como
branco.
b) É pelo uso da categoria (atualizada no mito pela mãe
e avó materna de Auké) que os Timbira estabelecem a conexão
entre a sociedade e o menino Auké. Prin1eiro pela gestação,
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contato com a água e solidão; depois por seu salvamento e,
finalmente, pelo desejo expresso ·p or sua mãe junto aos velhos
e ao "conselho" da tribo, de saber o que aconteceu com êle
(Cf. Mito de Auké: V, 29).
c) O mito de Auké, diferentemente dos outros mitos Timbira, não se desenrola num período de tempo específico, determinado, um tempo que pode ser chamado de "tempo mítico".
Muito ao contrário, o mito de Auké estabelece uma ligação
entre o período de tempo cm que ocorreu a narrativa e o que
ocorre atualmente. Em outras palavras, êste mito relaciona dois
períodos de tempo descontínuos, na medida em que tenta pôr
em conexão dois universos sociais bastante diferenciados.
NATUREZA

SOCIEDADE

(ll Menino-Mulher
Menino-Animais (11 l

(111) Menino-Sociedade

(IVl Morte do Menino

----+---7
HOMEM BRANCO
(Tempo Histórico)

O mito de Auké pode ser visualizado como um semicírculo, com a direção inversa daquela do mito do Fogo: em vez
da linha curva partir da sociedade e a ela retornar, ela parte
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da natureza e a ela retoma _n um outro plano. Entre o início e o
final desta linha curva, existem períodos assinalados que correspondem, como no mito do Fogo, a períodos de "passagem",
onde Auké é ·primeiramente "humanizado" depois colocado num
plario nôvo.

II

Reciprocidade e hierarquia conio traços dos mitos do Fogo
e Auké
No decorrer da análise comparativa dos mitos do Fogo e
de Auké, ficou implícito que o mito do Fogo possui uma lógica
interna bem mais marcada que o mito de Auké. Com efeito,
neste mito o homem abandona o menino porque o menino se
recusa a fazer uma tarefa para a qual êle estava destinado. O
menino deixa executar esta tarefa porque as araras o amedrontam. A onça salva o menino porque recebe dêle filhotes de
arara. Ela ensina o caminho de casa ao menino e lhe dá armas
de defesa, ·porque a onça fêmea o ataca. O menino reage contra
a onça fêmea, ·porque ela realmente o ameaça. E, na aldeia,
o menino revela aos seus patrícios o que lhe aconteceu. Acreditamos que a apresentação dos eventos do mito do Fogo desta
maneira, revela como os eventos básicos narrados neste mito,
seguem uma lógica e uma objetividade que pode ser apreendida
sem maiores elaborações. Mas esta congruência de ações e relações só existe ·p orque as relações que aparecem no mito do
Fogo são marcadas por uma reciprocidade que se apresenta em
vários níveis. Assim, há relações recíprocas entre menino e
cunhado, menino e araras, menino e onças, menino e aldeia e
sociedade e natureza. Cada eleme11to dando e recebendo algo
do outro, como se houvesse um equilíbrio preestabelecido en·
tre as duas partes. O menino recusa recompensar o trabalho
do seu cunhado e, por isso, é abandonado por êle. É atacado
pelas araras e, por isso, não hesita em atirar as araras novas
para a onça, trocando sua saída do ninho pelo alimento que fornece à onça macho. Ameaçado pela onça fêmea, êle também
a ataca e fere, fugindo para a aldeia. Finalmente, reintegra-se
na sociedade indígena porque sabe onde está o fogo. Ora, tôda
essa cadeia de elos· de reciprocidade que relaciona menino-homem, menino-araras, menino-onças e inenino-sociedade, 1p arece
preservar aquela estabelecida pela dualidade natureza/sociedade.
Pode-se dizer, assim, que o mito do Fogo coloca as relações entre
natureza e sociedade num plano de equilíbrio, o qual é man·
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tido pelas relações recíprocas entre os tênnos que atualizam
esta dicotomia. Poderíamos então traduzir esta narrativa do
seguinte modo: a sociedade dá à natureza um menino e depois de algum tempo o recupera juntamente com o fogo. E esta
recuperação só é possível porque o menino encontrou um animal capaz de proceder como um "homem" e também porque
êle, menino, foi capaz de suportar a sua "naturalização". Parece, portanto, haver nesta narrativa, uma dependência entre
sêres humanos e sêres naturais que se expressa nas trocas feitas
entre menino e animais. Se os próprios Timbira realmente reconhecerem o dualismo natureza e sociedade como duas categorias básicas do seu sistema de classific~ção, como nossa análise p arece indicar, pode-se dizer que êles concebem suas relações com a natureza como sendo complementares e independentes. Isto é, ações críticas, realizadas numa área, podem interferir na outra, d esde que sejam satisfeitas determinadas condições entre as quais destacamos a solidão como a mais geral e a
mais . característica. Do 1nesmo modo, há elementos que passam de um -p ara outro lado, como parecem atestar os mitos
onde mulheres, homens e mesmo sêres naturais decidem viver e
proceder respectivamente como animais e membros d a comunidade humana. 15 Sintetizando êste dualismo numa fórmula,
podemos dizer que êle é do tipo que Lévi-Strauss chamou de
"diametral", isto é, um dualismo cuja representação abstrata
seriam os diâmetros de um círculo, onde um têrmo é imprescindível ao outro (Cf. Lévi-Strauss, 1958: 168). Esta, acrescentaríamos, seria a fórmula dos mitos Timbira, cujo resultado fôsse
positivo ou vantajoso ·p ara a sociedade tribal.
Algo diverso porém parece ocorrer no mito de Auké.
Como já tivemos a oportunidade de salientar, o primeiro
traço que chama atenção, neste mito, é a falta de objetividade e de propósitos a servirem de motivação aos personagens
.nas primeiras fases do mito. Em vez de ações com intenções
definidas, o que se observa são ações ambígu as, destituídas de
alvo específico que façam sentido em têrmos do nível manifesto da narrativa., Inicialmente as relações entre mulhe't e
sociedade são obscuras: a mulher tem um filho anormal, e que
possui podêres su·p er-humanos, mas ela não diz nada a ninguém.
Em seguida, após ter o filho que protegeu, decide matá-lo.
O menino é salvo ·p or sua avó materna, mas no final do mito,
quando êle é destruído pelo fogo, quem ainda se preocupa com
sua sorte não é a avó que o salvou, mas sua mãe que tentou
matá-lo. Por outro lado, o menino não explica por que se transforma .e m animais e por que amedronta seus parentes e na única
vez em que é discutido no mito suas transformações é para mos101

tràr que elas são parte de uma natureza realmente ambígua
do menino e não para explicitá-las (Cf. Mito de Auké: III, .16,
17, 18). O mesmo ocorre com sua passividade diante do tio materno que tenta eliminá-lo várias vêzes.
A ambigüidade atualizada no mito de Auké é responsável
por duas conseqüências importantes: primeiro, é a ambigüidade
de Auké que engendra o ponto crucial da narrativa, um conflito
entre a sociedade e um dos seus membros. Segundo, porque a
resolução dêste conflito im·p lica em ações que a sociedade tem
que desenvolver de modo isolado, por seus próprios meios. Assim,
quem resolve o conflito básico do mito de Auké não é um animal que tem possibilidades de agir como ser l1umano, mas seu
tio materno, representando a própria sociedade Timbira, (Cf.
Da Matta, 1967). O tio materno, então, além de ser a personificação da sociedade Timbira, é um homem que age com suas
limitações e possibilidades. A resoluçãó dêste conflito interno é
realizada com base numa hierarquização de relações sociais, isto
é, de um homem contra um menino: algo bem diferente do que
ocorre com o mito do Fogo, onde sociedade e natureza interagem
de modo recíproco através de um menino "naturalizado" e de
um animal "humanizado", a onça.
No mito de Auké, a sociedade tem que proceder absolutamente só, para corrigir um desarranjo interno, atualizado ' no
mito por um menino que se transforma em animais. É esta tentativa de ordenar as suas relações internas que faz com que surja
entre os Timbira um nôvo plano de relações sociais, o plano do
contato interétnico. Como a sociedade tem que agir contando
com seus próprios meios, sem o concurso amistoso da natureza
(como ocorre com o mito do Fogo), ela, em vez de resolver o
problema colocado ·p ela confusão entre categorias natuTais e
sociais engendrado por Auké, cria uma nova hierarquização de
relações e um nôvo conflito. Tudo se passa, pois, como se cada
tentativa da sociedade em organizar suas relações internas, provocasse um aumento de sua desorganização. E isto ocorre quando
se tenta matar Auké e êle retorna cada vez mais poderoso.
Comparando os dois mitos, pode-se dizer que o do Fogo
é sublinhado pela reciprocidade, e complementariedade que se
expressam logo no início do mito quando os dois personagens
(homem e menino) se relacionam como afins, um elo em que a
reciprocidade está implícita. Ao passo que o mito de Auké é
marcado por relações verticais, relações de hierarquia e contrariedade, expressas no mito pelos elos de consaguinidade a relacionar o menino com sua mãe, avó materna e tio materno.
102

Conclusões: o Mito e o A.ntimito entre os Timbira
Dentro da perspectiva apresentada acima, parece legítimo
dizer que o · mito do Fogo e o mito de Auké correspondem a
duas fases do pensamento Timbira. A primeira exp-ressando
como os índios vêem a sua progressiva saída de um estado na~
tural, onde os homens não existiam, não conheciam certas regras de comportamento, nem as plantas cultivadas, as técnicas
de curar doenças e o uso do Fogo. Tôdas essas conquistas, que
se fixam primordialmente nos mitos do Sol e Lua, Mulher-Estrêla, Turkrén e Fogo (Cf. Nimuendaju, 1946: 243-249), ·p ermitiram aos Timbira uma diferenciação gradativa dos animais
e de outros grupos tribais, fazendo com que ficasse definitivamente fundada a sua humanidade. Desta maneira, os mitos indicados acima apresentam as relações entre uma humanidade
que se faz e a natureza já feita e que tudo possui.
O mito de Auké representa uma passagern da oposição natureza/sociedade para uma outra oposição realizada no mito em
duas fases: primeiro, entre menino/sociedade; segundo, entre índios/brancos. Com esta passagem a dinâmica do mito de Auké
deixa de ser extraída de planos vistos como complementares e
simétricos, passando a ser obtida de um conflito que surge
dentro da sociedade. Mas quando há esta mudança, desaparece
com ela a simetria e também a complementariedade que servem
de modelos ·p ara os mitos acima citados. Realmente, quando a
sociedade decide pela eliminação de Auké, a divisão deixa de
ser de metades para ser de todos contra um, ou, para usarmos
uma linguagem do próprio mito, da ordem contra a desordem:
Nesta revolução expressada pelo mito de Auké, o conflito interno faz com que se abra uma brecha dentro da sociedade Timbira, com o aparecimento de duas categorias que anteriormente
não existiam: aquêles que provocam desordem por não terem
um lugar no sistema de classificação e aquêles que tentam manter a ordem (o grupo, representado pelo tio materno). O que
mantém unidos Auké e o grupo, então, são relações de contrariedade e não uma oposição complementar como no caso dos
outros mitos. N a medida em que a sociedade tenta eliminar
Auké, êle retorna mais ·p oderoso; na medida em que se tenta
fazer a sociedade voltar a ser como era antes de Auké ter
aparecido, a própria sociedade potencialmente se transforma
com o surgimento de uma nova categoria: o homem branco.
E ainda, na m edida em que se objetiva separar Auké da comunidade indígena, mais êle tem possibilidades de com ela
se relacionar, pois volta como homem branco e Imperador de
todo o Brasil.
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São êstes fatôres que fazem com que o mito de Auké apresente inúmeras dificuldades quando se tenta analisá-lo estruturalmente. De fato, a impressão que se tem é que o mito escapa
a todos os cercos analíticos. Realmente, quando o pensamento
Timbira passa de reciprocidade e da complementariedade, à hierarquia, tudo muda, adquirindo um dinamismo que dificilmente
pode ser apreendido em todos os seus aspectos.6
Daí designarmos o mito de Auké de antimito. Se a nossa
argumentação fôr correta, o mito Timbira deve encerrar somente oposições entre planos que se complementam, ao passo
que o mito de Auké, ou o antimito, possui: um caráter mais dinâmico, possibilitando a criação de novas categorias e ·p ermitindo uma passagem para uma ordem mais complexa, aquela da
ideologia política. Mas, deve-se errfatizar, o antimito ainda não
alcança o ·p lano da conscientização dos fatôres concretos que
atrelam a sociedade tribal na ordem nacional. Isto .p orque o
antimito é êle próprio contra3itório como narrativa. Se de um
lado êle abre as possibilidades para a entrada da história no
plano da consciência tribal, de outro êle procura tolher a diacronia, colocando os eventos que pretende' entender e explicar
num arcabouço feito segundo um modêlo preexistente. E nem
podia deixar de ser assim numa sociedade que optou por uma
concepção de tempo mecânico, reversível, em vez de por uma
concepção de tempo estatístico, não reversível, para usarmos
expressões de Lévi-Strauss (Cf. Lévi-Strauss, 1958a e 1960).
Uma sociedade não pode, deveras, pensar em têrmos de um fe.
nômeno que ela própria tenta excluir de seu meio. Por isso o
mito de Auké se apresenta com uma divisão nítida em duas
partes: uma que vai até a morte do menino pelo fogo e outra
que vai da sua "ressurreição" até o final do mito. Na primeira,
os elementos e a técnica de situar os problemas do mito são tradicionais e ainda se usa a oposição natureza e sociedade, havendo
portanto uma gra11de semelhança entre tôdas as variantes. A segunda parte, porém, permite uma maior liberdade do acontecimento. É como se nela não se ·prolo·ngasse a estrutura clássica que
verificamos na primeira fase. É nesta parte que encontramos
maior discrepância entre as variantes e onde os narradores têm a
possibilidade d,e alongar ou diminuir o mito, introduzindo livremente os traços que caracterizam o homem branco e o contato
que teve seu grupo tribal com a sociedade regional. Pode-se, pois,
considerar esta segunda 'p arte como maleável e, assim sendo, os
acontecimentos do contato com o branco são entendidos pelos
Timbira como resultantes de uma base que é feita com os mesmos elementos dos outros mitos. É isto que permite, a nosso ver,
aos Timbira permanecerem num nível intermediário, entre o
mito e a ideologia. Ou, como diria Lévi-Strauss, entre a classificação e a história.
1
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Até onde ·p odem os Timbira permanecer neste dilema colocado pelo antimito e não avançar para a elaboração de uma
ideologia .p olítica que permita reivindicar sua autonomia do
homem branco, é uma questão que só o futuro, caso exista futuro .p ara êles, poderá responder.
Notas
1)
yé, no
Krahó
no Sul

Representados modernamente pelos seguintes grupos tribais: ApinaNorte de Goiás; Canela, próximos a Barra do Corda, no Maranhão;
situados nos Municípios de Goiatins e Itacajá, em Goiás; Gaviões,
do Pará e os Kríkati no Oeste do Maranhão.

2) Em relação a ~sse problema. Cf. Nirnuendaju, 1946: 158 e 299.
Nós presenciamos em V<írias ocasiões o valor atribuído às penas de arara
pelos Apinayé. ~ interessante notar, n~ contexto, que uma das variantes
colhidas por nós entre os Apinayé, Auké (chamado pelos membros desta
sociedade de Vanmekaprán) surge no mito sempre acompanhado de uma
arara, o que vem aproximar ainda mais a identidade de elementos usados
em cada um dêsses mitos e variantes.
S) No mito do Fogo, o menino é adotado pela onça como um "sobrinho-neto" (tamtxuá). No mito de Auké quem o elimina é uma pessoa
situada na posição recíproca: um "tio-avô" (Keti). É o keti quem transmite
nomes e a personalidade social entre os Timbira, sendo assim um mediador
entre natureza e sociedade. Nos dois mitos em análise o mesmo acontece,
a diferença residindo no seguinte. No mito do Fogo, o keti é marcado pelo
seu papel positivo (dando o fogo para o menino) e no de Auké pelo seu
aspecto negativo (tentando classificar o menino) . tsses dois aspectos da
categoria lteti, porém, são coexistentes entre os T~mbira, onde o heti transmitindo nomes, controla igualmente as atividades públicas do seu tamtxuá
nas fases importantes de sua vida social.

•) A água e a solidão aparecem em vários --mitos e rituais Timbira
como elementos capazes de "liberarem" o potencial que uma pessoa ou
elemento traz consigo. A respeito da água como um elemento aparentemente fundamental para essa liberação, veja o mito relacionado ao cerimonial Pepyé (Nimuendaju, 1946: 179) e também a descrição dos ritos de
pas&lgem Timbira.
5) Veja os mitos da l\ilulher-Estrêla, Tetxoaré, o mito relacionado
com o Pepyé (Nimuendaju, 1939: 175; 1946: 248; Schultz, 1950: 119) e
também Picó-Kamcwú (1939: 182), Autxepirire (Schultz, 1950: 144), A
velha que Virou Tamanduá (Schultz, 1950: 160) . Em tôdas essas narrativas
há uma passagem de algum me1nbro da sociedade Timbira para a natureza.
&) O dinamismo provocado pela passagem de um "dualismo diametral"

a um "dualismo concêntrico" e uma hierarquia é assinalado também por
Hertz, além de Lévi-Strauss, Cf. Hertz, 1960: 95-96 e Lévi-Strauss, 1958:
168 sa.) •
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