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ROBERTO DA MATTA 

MITO E ·AUTORIDADE DOMÉSTICA: 
UMA TENTATIVA DE ANALISE DE UM MITO 

TIMBIRA EM SUAS RELAÇÕES COM A 
ESTRUTURA SOCIAL ( *) 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem dois propósitos. Primeiro, apresenta
ção de uma análise estrutural de um mito dos índios Jê-Tin1bira 
que trata do aparecimento do homem branco, o mito de Auké.1 

--------
• > Desejamos agradecer inicialmente ao Prof. Roberto Cardoso de Oli

veira o encorajamento e as criticas feitas às primeiras versões dêste 
artigo. Ao Prof. David Maybury-Lewis, com quem tivemos a oportu
nidade de estudar os grupos Jê na Universidade de Harvard, deseja
m-OS igualmente agradecer as idéias que aprendemos no seu Seminário 
Jê, em 1963. Aos colegas de seminário Jê e do Central Brazil Research 
Project, Jean Carter, Terry e Joan Turner, Chris e Eleanor Crocker e 
Elli e Pierre Maranda, somos gratos pela paciência. que sempre tive
ram ao debater as idéias que aparecem neste trabalho, quando de sua 
elaboração em Harvard e no Brasil. Aos colegas Julio e. Mela.tti e 
Roque de B. La.rala, da DJvisão de Antropologia do Museu Nacional, 
agradecemos a colaboração recebida em forma. de sugestões, criticas 
e informações etnográficas. A linguista Yonne de Freitas Leite, tani
bém da nossa Divisão de Antropologia, agradecemos as criticas e su
gestões no sentido de esclarecer idéias e conceit~ que nosso estilo 
confuso complicou demasiadamente. Entretanto, desejamos frisar que 
os erros de interpretação, encontrados p~lo leitor, são de nossa exclusiva 
responsabilidade. 

1 - Os Timbira constituem um dos "ramos" dos grupos tribais que falam 
a Ungua J~. Entre êsses grupos temos: os Kayapó (ocupando uma 
grande área entre os rios Aragua.ia e Xingu), os Kaingang (atual
mente nos Estados de santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) , 
os Xlerente e Xavante <próximos do Tocantins e do Xingu) e final· 
mente os Timbira. Atualmente os Timbira se reduzem aos Ramkaka
mekra-Apaniekra (Canela, de Barra do Corda, Estado do Maranhão). 
os Krahó (ltacajá, Pia.cá, Goié.s), os Krikati (Grajaú, Maranhão), os 
Apinavé (Tocantinópolis, Goiás) e os GavU>es (ltupiranga e Tucuruf, 
Parâ). 
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Segundo, tentativa de utilização <lo material sôbre organização social 
que aparece no mi to como um guia para certos problemas socioló
gicos colocados pelos grupos Timbira, especialmente aquêles rela
cionados à esfera doméstica. En1 outras palavras, tentaremos ~eri

t1car até onde o estudo de determinados mitos pode nos auxiliar 
na formulação de problemas a seren1 explorados na pesquisa de 
campo.2 

Este artigo segue, pois, dividido em duas partes. Uma consti
tuída da análise do mito de Auké, onde utilizaremos as técnicas 
apresentadas por Claude Lévi-Strauss no seu artigo, hoje clássico, 
"The Structural Stu<ly of Myth".ª Estudaremos, então bàsicamente, 
duas variantes do mito de Auké. Uma colhida por Curt Nimue11-
daju entre os Ra.mkokamekra (Can,ela) e outra por Harald Schultz 
entre os Krahó.• As outras variantes que possuímos irão servir como 
material de contrôle das nossas investigações.6 A outra parte :;e1 á 

Os Xavante e Xerente, os Kaiapó e os Ttmbira Krikati têm sido 
ststemàticamente estudad<>S por um grupo de antropólogos da Uni
versidade de Harvard sob a orientação do Prof. David Maybury-Lewis. 
Os Krahó, os Apinayé e os Gaviões têm sido estudados por antropó
logos do Museu Nacional. Espera-se que a comparação dos resultados 
obtidos por estas pesquisas poosa esclarecer em futuro próximo o 
quadro da etnografia Jê. 

O mesmo personagem, Auké, é encontrado com outro nome entre 
os Apinayé (C!. Nimuendaju, 1939: 167) e provàvelmente entre os 
Kaiapó. 

:l - Como se pode deduzir, nossa tentativa é de apenas correlacionar ele
mentos encontrados nos mitos com aquêles passiveis de serem obser
Vad<>S na praxis social. Não estamos postulando uma proeminência de 
um rúvel sôbre o outro. N<>SSa posição, ao contrário, pode ser chama
da, a !alta de outro têrmo, de "dialética", na medida em que pro
curamos esclarecer o mito com material observável na praxis social 
e a própria praxis social com material sistematizado na mitologia. A 
respeito desta colocação, C! . Lévi-Strauss, 1958: Cap. XV, 1960 e 
1962. ~te artigo foi igualmente influenciado por dois excelentes tra
balhos do Dr. Thomas O. Beidelman (Beidelman, 196la e 1963) . 

3 - C!. Journal of American Folklore, vol. 78, n .0 270, 1955. itste mesmo 
trabalho !oi republicado, com algumas modificações, como Cap. XI 
de Anthropo·logie Structurale, Plon, 1958. 

• - C!. respectivamente The Eastern Timbira, 1946: 245/246 e Revista do 
Museu Paulista, n.s., vol. IV, 1950: 86-93. A variante Canela que uti
lizamos no presente trabalho foi escrita diretamente em Português 
pelo próprio Nimuendaju num manuscrito inédito do livro sõbre os 
Timbira que se encontra. no Museu Nacional. 

õ - As seis variantes restantes são aauelas aue Nimuendaju apresenta 
para. <>S Apinayé, para os Kreyé de Bacabal e para os Pukob11é <as últi
mas no manuscrito citado). Além das variantes colhidas pelo nosso 
colega Jullo Cezar Melatti entre os Krahó e por nós entre os Apina11t. 
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devotada a uma comparação entre os dados sôbre autoridade do
méstica apresentados pelas variantes Krahó e Canela, no intuito de 
determinar alguns problemas que julgamos cruciais para um me
lhor entendimento da estrutura social Timbira. 

• 

O MITO DE AUKt 

A fim de auxiliar ao leitor vamos, inicialmente, transcrever as 
duas variantes que serão alvo de nossas interpretações.6 

1 . A Variante Canela 

Uma rapariga de pátio7 de nome Amtxukwéi estava grávida. Certa vez 
quando ela, em companhia de muitas outras, estava. tomando banho, 
ouviu de repente o grito do preá. Admirada, ela olhou para todos os 
la.dos sem descobrir de onde o grito partira. Logo depois ouviu-o nova
mente. Voltando para casa com as outras, ela se deitou na cama de varas 
<llrau) quando o grito se f êz ouvir pela terceira vez, reconhecendo ela 
agora que êle partira do interior do seu próprio corpo. Depois ouviu a 
criança falar: "Minha mãe, tu já estás cansada de me carregar?" "Sim, 

meu filho - respondeu ela - saia 1" "Bom" - disse a criança - "em 
tal dia eu sairei". 

Quando Amtxu.kwéi começou a sentir as dôres do parto ela foi só 
ao mato. Deitando fôlhas de pati no chão, disse: "Se fôres menino eu 
te matarei, se f Ores menina eu te criarei". Então nasceu um menino. Ela 
cavou um buraco, sepultou-o vivo .e voltou para casa. Sua mãe, vendo 
chegar, perguntou pela criança e quando soube o que Amtxukwéi havia 
feito, ralhou com ela: Que tivesse trazido o menino porque ela, avó, o 
crtarta; e quando ela foi lá, desenterrou a criança e depois de lavá-la a 
trouxe para casa, Amtxu.kwéi não lhe quis dar de mamar, mas a avó a 
amamentou. Mas o pequeno Auké se levantou e disse para sua mãe: 
"Então não me queres criar?" Amtxukwéi multo assustada respondeu: 
"Sim, eu te criarei". 

Au.ké cresceu ràpidamente. itle possuía o dom de transformar-se em 
qualquer animal. Quando tomava banho êle se transformava em peixe, 
e na roça assustava os seus parentes em forma de onça. Então o irmão 
de Amtxukwéi resolveu matá-lo. F.stando o menino sentado no chão, co
mendo bõlo de carne, êle o bateu por trás com o cacete, enterrando-o 
atrás da casa. Pela manhã seguinte, porém, o menino, cheio de terra, 

6 - As variantes citadas no correr do artigo serão transcritas num Apên
dice. 

7 - "Rapariga de pátio" foi a tradução feita por Nimuendaju para uma 
categoria de mulheres Timbira <mentiapeyti) que podem ter rela
ções sexuais com quem lhes aprouver sem estarem sujeitas a. nenhuma 
sanção do grupo tribal. Para maiores esclarecimentos, Cf. Nimuen
daju, 1946 : 130 &a. 
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voltou para casa: "Avó - disse êle - por que me mataste?" - "Foi 
teu tio que te matou, porque andas assustando a. gente". "Não, prometeu 
Auké - eu não farei mal a ninguém". Mas logo depois, brincando com 
as outras crianças, transformou-se novamente em onça. 

Então seu tio resolveu desfazer-se dêle de outra maneira: chamou-o 
para ir com êle buscar mel. rues passaram duas serras: Chegando no 
cume da terceira, êle agarrou o menino, atirando-o no abismo. Mas Auké 
transformou-se em fôlha sêca, desceu vagarosamente em espirais até o 
chão. Ali êle cuspiu e de repente se ergueram em redor do tio dêle 
rochedos tngremes dos quais êste, debalde, procurou uma saida. Auké 
voltou para casa dizendo que seu tio vinha atrás dêle. Como depois de 
cinco dias êle ainda não tivesse voltado, Auké fêz desaparecer outra vez 
os rochedos e então, finalmente, o tio conseguiu voltar: êle estava quase 
morto de f orne. 

Logo, porém, concebeu outro plano para matar Auké: sentando-o 
numa esteira deu-lhe comida, mas Auké disse que bem sabia o que ia 
fazer com êle. Depois o tio o derrubou pelas costas com o cacete e lhe 
queimou o corpo. TOdos abandonaram em seguida a aldeia, mudando-se 
para. um lugar longe. Amtxukwéi estava chorando, mas sua mãe disse: 
"Porque estás chorando agora? Tu mesmo não o quiseste matar?" 

Algum tempo depois Amtxukwéi pediu aos chefes e conselheiros que 
mandassem buscar a cinza de Auké, e êstes mandaram dois homens à 
8.ldeia. abandonada para ver se ainda a. encontravam. Quàndo oo dois 
chegaram ao lugar, descobriram que Auké tinha se transformado em 
homem branco: tinha feito uma casa grande e criado negros de âmago 
prêto de certa árvore, cavalos de madeira do bacuri e bois do piquiá. 1!:le 
chamou os dois enviados e mostrou-lhes a sua fazenda. Depois mandou 

chamar Amtxukwéi para que morasse com êle. 
Auké é o Imperador D. Pedro II 

2. A Variante Krahó 

Uma muiher andava grávida há bastante tempo. Mas o menino 
AUké passava poucos dias na barriga de sua mãe. TOdo o dia êle saia 
da barriga e se transformava em paca, preá. E quando o dia ia ama
nhecendo, êle voltava para a barriga de sua mãe outra vez. Como a 
barriga da mulher já estava muito grande, o Auké dizia para ela: "Você 
Já tem muitos dias que está assim. Não sei em que mês você vai parir". 
Ao que a mãe respondia: "~. eu já estou assim há muitos meses, mas 
deixa estar que algum di~ eu vou parir, ai eu fico boa para caminhar". 

Depois de algum tempo, Auké nasceu. 1!:le nasceu de noite e quando 
o sol subiu um pouco já estava rindo. Quando o sol subiu mais um 
bocacUnho já estava engatinhando. E mais um pouco, êle já estava ca
m1nhando e correndo e caindo. E mais um pouquinho, já estava grandi
nho e quando o sol ficou ma~ alto, Auké já era um rapaz. 

Quando as mulheres da aldeia resolveram ir ver o Auké e parti
ram na sua direção, trazendo noo braços os seus filhos, êle corre e fica 
noo braçoo de sua mãe, molinho como os outros meninos que vieram 
para ve-10: Quando as mulheres saem, êle volta a caminhar. Quando . . 
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de uma. outra. casQj outra mulher vem visitá-lo com um menino Já 
grandinho, então Auké vira da tamanho daquêle menino. Quando é 
um homem já de idade que o vê de longe, o Auké fica sentado com, 
barba preta, homem grande, esperando o outro que vem em sua dire
ção. Quando vem um velho, usando um bastão para caminhar, de cabe
lo branco, então o Auké fica. velho também, esperando. 

Com isso, a. mãe e o pa.i do Auké ficaram com mêdo. A mulher 
então falou para. o marido : "Como é que nós vamos fazer com êste me
nino? Porque êle está fazendo de todo o jeito, virando tôdas as coisas. 
E eu estou com mêdo dêste menino". "Quando a gente vê, êste me
nino vai indo assim e daqui a pouco perde nós. (Auké poderia matar 
tôda a. aldeia. Cf. nota de H . Schultz, p. 87 nota 116 - RM), porque 
êste menino é muito sabido". Ai o pai do Auké falou para sua mulher: 
"Não sei, quem sabe é o avô dêle. Preciso conversar com o avô dêle 
porque ainda tem avô". Veio então o pai da mulher. O marido dela 
falou para o sogro: "Como é que nós vamos fazer com seu neto; por
que a mãe dêle está com mUito mêdo. Eu queria saber com o meu 
sogro, porque não está vendo que seu neto está fazendo de todo o 
Jeto e ninguém sabe? Seria bom que você desse um jeito; porque você 
e o avô àêle!" Ao que o avô respondeu: "~. deixa estar que eu vou fazer 
alguma coisa com êle". 

A esta altura, tõda a aldeia já sabia que o Auké tinha aquelas 
coiSas e todos estavam com mêdo. Com isto o avô disse: "Deixa estar, 
nós vamos caçar com êle e eu vou matá-lo. Porque é meu neto, mais 
ainda vou ver como!". 

De manhã, o Auké estava brincando no páteo e o avô o chamou e 
disse: "Auké, leve um tiçãozinho para fazer fogo no meio do caminho. 
DaqUi a pouco nós saimos todos para caçar naqueles matos para ver se 
matamos algums co~a". Auké levou o fogo, após andar um pouco, 
colocou o fogo no local indicado. Após ter feito isto, continuou brin
cando. Quando os índios chegaram, o avô conduziu Auké para uma 
serra muito alta. Ficando na beira do abismo, disse para Auké: "Lá 
em baixo é limpo, tudo fica pequeno, é bom olhar para baixo". O me
nino ouviu e pediu para o avô: "Deixa eu também olhar lá embaixo." 
Enquanto o empurrava, Auké falou : "Oh! Meu avô, não faça isso co
migo". Mas o avô já o havia. atirado. 

Entretanto, quando Auké caiu um pedaço, foi virando fôlha sêca 
que desceu para o chão em espirais, devagarinho. E quando chegou no 
chão, virou outra vez menino e foi embora para a aldeia. O avô, porém, 
exclamava: "Oh! Porque fiz assim com meu neto. Estou com pena, meu 
neto morreu. Eu o empurrei no abismo e agora êle morreu". Enquanto 
o avô dizia isto, seu neto já estava na aldeia, vadiando. Quando a mãe 
de Auké o viu no pá.teo da aldeia, disse: "Meu filho chegou primeiro 
que o avô dêle. Quando dá fé não o mataram não, porque o avô disse 
que ia àar um jeito nêle". Logo depois o avô também chegou e vendo 
seu neto, disse: "Ah! o meu neto não morreu não, e eu pensei que êle 
tivesse morrido, porque eu o joguei em um abismo". 

De noite, enquanto Auké andava fora de casa, o avô foi até onde 
estava. sua filha e contou a história. para ela: "~te Auké é muito sa
bido, eu não sei como fiz, pois o atirei do alto em um abismo". Ai a mãe 
àe Auké falou ao pai: "~, nós todos sabemos o que aconteceu com êste 
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Auké, mas ninguém vai dar jeito nêle. Você vai dar jeito nêle". Ao que 
o avô respondeu: ":S: deixe estar, amanhã vou caçar jeito com êle ou-

' tra vez". 

No dia seguinte de manhã, o avô mandou Auké fazer fogo outra 
vez. Levou-o em seguida para o mesmo local e atirou-o outra vez no 
ablsmo. Mas Auké transformou-se em fôlha de chichá e desceu vaga
rosamente para o chão. Depois voltou para a aldeia, onde sua mãe, ao 
vê-lo, exclamou : "Oh! o avô não falou que ia caçar um jeito com êle?" 
Pois êle veio de nôvo! E quando o avô avistou o menino no meio do 
páteo com os outros indios, disse: "Ora, mas êste meu neto é assim, 
como é que vou fazer com êste meu neto? Porque êle é muito sabido, 
é dificil de dar um jeito nêle". Ai o avô falou para a mãe de Auké: 
"Pode deixar, agora vou experimentar com fogo mesmo, vou mandar 
razer fogo e vou botar Auké dentro do fogo e venho log,o contar para 
você". 

Quando o dia amanheceu, êle torno• a falar para o Auké: "Auké, 
você vai fazer fogo lá onde nós nos reunimos pela primeira vez". o 
menino levou um tição e o avô o acompanhou. o avô então disse: 
"Agora você faz um fogo bem grande. Bota bastante pau para ver se 
o fogo faz barulho, para ver se nós matamos alguma coisa logo". Auké 
chegou primeiro no local e f êz o fogo. Os índios todos foram a.trás. 
Quando o fogo estava bem alto, pois Auké o fêz segundo as instruções 
<lo avô, e os outros índios haviam chegado, o avô disse : "Vamos em
bora agora, pois está chegando meio-dia". E ficou bem perto do fogo. 
Quando Auké viu seu avô perto do fogo, quis fazer o mesmo. E quan
do êle se aproximou da fogueira, os índios o pegaram pelo braço e o 
atiraram no fogo. Auké começou a. gritar: "Oh! Meu avô, você não faz 
isso comigo. Eu não fiz nada com você". Mas o avô também ajudou a 
colocar o menino dentro do fogo, onde êle gritou e chorou até morrer. 
Então o avô disse para os outros índios que êles deviam caçar e depois 
voltar para a aldeia correndo ~om toras. Quando chegaram na aldeia 
e não viram Auké, o avô disse: "Oh! o meu neto agora morreu mesmo 
dentro da fogueira, porque eu fiz assim com o meu neto?". 

Depois de três dias, a mãe de Auké falou para seu marido: "Vamos 
lá na cinza do nosso filho, para ver se ainda ficou alguma coisa para 
nós queimarmos direito". Saíram para onde estava a cinza do menino, 
mas quando estavam próximos do local, começaram a ouvir barulho 
de gado, peru e angolista (galinha d'Angola). Pararam e ficaram ou
V1ndo. O marido disse: "Isto é nosso filho". "Vá ver que êle não mor
reu. Vamos voltar daqui porque nosso filho está fazendo barulho". Che
gando na aldeia os pais de Auké contaram a história para os outros 
1nd1os e finalmente êles !oram até o local e verificaram que a história 
era verdadeira. Voltaram e contaram para todos. o avô resolveu ser 
o último a 1r. Quando chegaram, viram no lugar das cinzas uma casa 
grande com telha. Auké viu o seu avô e chorou com muita saudade 
e com pena do povo e da aldeia. Abriu a porta da casa e deitou na 
rêde chorando. Depois de algum tempo saiu e chorou de nôvo. :s:Ie não 
podia ver o seu avô. Depois manciou todos entrarem dizendo que já 
havia, n1andado sua mulher preparar comida para todos. Mas o avô 
ficou com mêdo de entrar na casa. Como recusasse, Auké mandou 
que os 1ndios ficassem no terreiro. E foi falar com êles. Disse: "O~ 
meu avô. Eu vou lhe avisar. Quando nós formos comer, quando se puser 
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as coisas tora, arco, arma de fogo, cuité, prato, você apanha primei
ro as armas de fogo e o prato, que é camarada da espingarda". Então 
a mulher do Auké botou a comida, mas os índios recusaram a comer 
dentro de casa. Tinham mêdo de entrar na casa e Auké fechar a porta. 
Quando os tndios começaram a comer do lado de fora, Auké entrou 
e chorou muito. 

Quando terminaram, Auké chamou seu avô para passar com êle 
o dia. O avô a.inda recusou dizendo que não podiam dormir ali, tinham 
que dormir do lado de fora. Foram então embora para a aldeia e Auké 
pediu que no dia seguinte viessem trazendo o povo todo, inclusive seu 
pai e sua mãe. Quando os indios se.iram, Auké ainda chorou com pena 
do povo todo. 

Depois de três dias os índios chegaram outra vez à casa de Auké. 
l!:le falou com sua mãe dizendo que não tinha morrido e mandou pre
parar comida para o povo todo. Quando a. comida estava pronta, Auké 
convidou os indios para comerem dentro de casa, mas os pais e o avô 
de Auké recusaram. Quando acabaram de comer, Auké foi buscar o 
arco, o cuité e o prato. Colocou a espingarda e o prato bem perto 
um do outro. E o arco e o cuité mais afastados. Chamou todo o povo 
e disse: "Agora, meu avô, você apanha êstes dois" e ofereceu a espin
garda e o prato. Mas o avô apanhou o arco e o cuité, porque ficou 
com mêdo de apanhar a espingarda. Auké então mandou que seu avô 
atirasse com a espingarda. o avô recusou. Auké insistiu dizendo: "Eu 
quero que você fique com êste. Prá Cristão não quero entregar por
que estou com pena de vocês todos. Eu quero que você faça como eu, 
que ando vestido. Por isso não posso entregar a arma para os cristãos. 
Eu quero que vocês fiquem cristãos como eu." 

Mas mesmo assim o avô se recusou a atirar. Auké então saiu le
vando a espingarda e chorando: "Eu bem que queria que vocês ficas
sem com a espingarda, eu queria que vocês ficassem como eu, não fi
cassem nus". E depois, Auké encostou na parede e chorou, chorou. 

Depois de algum tempo Auké saiu de casa com um arco e pergun
tou : " g êste que vocês querem?" E os índios ficaram alegres, respon
dendo: ":a:, nós ficamos com o arco e a flexa". Vendo isso, Auké chorou 
outra vez. 

Depois de algum tempo saiu de nôvo e chamando um homem ne
gro, falou para. seu avô: "Você quer ver, êle a.tira certo". E quando 
entregou a espingarda para o negro, êle atirou longe e logo disse: 
"Isto é bom. Agora vou ficar com arma. de fogo". Quando Auké ouviu 
isto, chorou de novo. "Oh! - disse - vocês bem podiam ter ficado 
com a arma de fogo, eu tenho pena de vocês". 

Depois Auké saiu e falou para o povo todo: "Pois ai está. A espin
garda o negro já atirou. l!:le também vai ficar com o prato; vocês que 
a.tiraram com o arco e flexa ficam com o cuité". Os índios então pe
garam a cuia., sendo o primeiro o pai de Auké. Em seguida. Auké levou 
os indios para a beira do rio dizendo que quando êles morressem, iriam 
afundar como uma pedra. A alma não subiria para o Céu. Depois, jo
gando uma coisa embrulhada. em t ôlh88 e que boiava, disse: "Estão 
vendo, nossa alma quando morre ta.z assim, sobe para o Céu". 
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F'êz uma Santa e deu para sua mãe, recomendando que ela não mos
trasse para ninguém. E mostrou muita coisa para os índios. Depois 
disse para o seu avô: "Se vocês tomassem conta de mim, eu Virava. 
tõdas as coi.sa..5". Deu ainda um caldeirão para sua mãe e presentes 
para os outros. E na despedida abraçou a todos chorando muito. Disse: 
"Eu fico com muita pena de vocês. Porque o certo é como eu estou di
zendo para vocês, mas vocês não querem acompanhar. Agora eu sou o 
pai de vocês todos. Vocês agora me chamam de pai. Podem me chamar 
onde vocês quiserem. E quando alguém quiser vir, vem, porque eu dou 
alguma coisa e não esqueço de vocês porque vocês são filhos de todos 
nôs". Os 1nd1os voltaram para a aldeia. 

Se os índios não tivessem queimado Auké, hoje seriam iguais nos 
cristãos.a 

UMA TENTATIVA DE ANALISE ESTRUTURAL 
DO MITO DE AUKÉ 

Após a transcrição das variantes Canela e Krahó, vamos ten
tar reduzí-las, com auxílio da técnica proposta por Lévi-Strauss, 
a um conjunto de elementos comuns e, em seguida, apresentar suas 
diferenças. 

Estudando cada uma das variantes apresentadas acima, supo
mos ser possível verificar duas partes no nível da 11istéria. l Jma 
onde as ações dos personagens ocorrem num contexto que pode 
ser chamado de aborígene e outra quando estas ações transcorrem 
colocando em contato duas sociedades: a Timbira e a dos branc..os. 
Na primeira se encontram os elementos que caracterizam o per
sonagem principal. Nela nos é narrado o nascimento de Auké, suas 
qualidades, os problemas que traz para a sua comuniàade, sua 
"paixão", isto é, as tentativas feitas pelos seus patrícios para eliini
ná-lo e seu "sacrifício". Na segunda, Auké ressurge da "morte" 
transformado em homem branco e como uma figura que coloca 

u - Na comparação do presente texto com o original de Schultz, notam-se 
algumas diferenças. Quando reproduzimos o texto em nosso trabalho, 
abandonamos o seu resumo e também a versão integral do mito, pro
vàvelmente uma transcrição ipsis litteris das palavras do informante 
Krahó. Abandonamos o resumo de Schultz porque achamos que nêle 
não existem certos pontos por nós considerados fundamentais. E mo
C11ficamos a transcrição integral do mito porque seria quase impos
sivel e enfadonha. a sua leitura. Por isso, apelamos para um resumo 
cuidadoso, onde os pontos que consideramos essenciais foram "retra
duzidos" da. versão original. 
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em comunicação duas ordens sociais concebidas no mito tom anti
téticas e antagônicas: a ordem tribal e a ordem nacional. 

Observam-se, assim, duas fases em cada uma das variantes.9 

Uma que vai do aparecimento de Auké até a sua "morte", fase esta 
marcada por uma problemática pertinente ao grupo tribal. E outra, 
da "ressurreição" de Auké até sua identificação com um mediador 
entre índios e brancos, na qual o pensamento Timbira procura 
ajustar um conjunto de eventos num arcabouço pré-construído. 

O primeiro passo para o entendimento de cada u1na das varian
tes mencionadas acima, é a redução do mito numa série de unida
des constitutivas (mitemas), ou seja, unidades mínimas de signi
ficação (Cf. Lévi-Strauss, 1958: 232ss). Para tanto, cada variante 
foi dividida num certo número de orações absolutas compostas de 
um sujeito e um predicado. O resultado de tal operação permitiu 
construir o que se poderia chamar de um "modêlo do mito de 
Auké". 

1. Uma mulher está grávida. 

2 . Seu filho tem podêres e qualidades super-humanas. (Sai da 
barriga de sua mãe e pode transformar-se em animais, em 
môço, homem maduro e velho). 

3 . Os índios tentam matar o menino. (Enterram-no vivo, ati
ram-no de um abismo, quebram seu corpo com bordunas. 
Mas êle escapa sempre e retorna a aldeia). 

4. Os índios resolvem eliminá-lo pelo fogo. (E o menino não 
volta mais). 

5 . O menino se transforma em homem branco. 

6 . É descoberto pelos índios. 

7. :Ele cria tudo aquilo que os brancos possuem. 

8 . Auké fala com os índios. 

9. Os índios retornam a aldeia. 

9 - Tõdas as variantes que possuim0$ apresentam estas duas ta.ses. 
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Se ordenarmos êstes "mi temas" em colunas, segundo as relações 
que êles expressam, temos: 

Colunas: 

A B e D 

Relações entre Relações entre Relações entre Relações entre 
mãe-menino menino-sociedade sociedade-menino índios-brancos 

N a Coluna A, teríamos os mitemas le 2. Na coluna B e C 
teríamos do mesmo modo os mitemas 3 e 4. E na coluna D tería

mos os 5, 6, 7, 8 e 9. 

Cada uma das colunas, portanto, apresenta uma relação fun
damental no desenvolvimento do mito e define uma parte da his
tória. A passagem de uma a outra envolve uma mudança de cenas 

e de ênfase em certos elementos. , 

I 

A - Relações entre Mãe-Men.ino 

Parece-nos evidente que qualquer discussão das relações entre 
mãe-menino implica simultâneamente numa tentativa de delimi
tação das categorias mulher e menino tal como elas surgem na 
sociedade Timbira. A análise, então, passa de um plano contin
gente, quando se discutem as ações dos personagens na história, 
para o plano do necessário, quando se procura estudar a noção 
que cada um dos personagens atualiza no mito. Em outras pala
vras, a análise do mito exige uma dupla perspectiva: o estudo das 
relações e ações daquela mulher e daquele menino têm como pano

de-fundo as categorias mulher e menino. Passa-se assim do univer
sal ao particular e vice-versa. Nesta diretriz, pode-se dizer que os 
elementos do mito ultrapassam o nível da fantasia inconseqüente, 
se existe realmente alguma. Muito ao contrário, os elementos ganham 
uma nova dimensão, representando além de coisas palpáveis e con
cretas, categorias abstratas e fundamentais, que fazem parte do 
universo sócio-cosmológico de um determinado grupo tribal. Esta 
parece ser a única abordagem capaz de responder a pergunta cru
cial: por que tais elementos foram selecionados? 



MITO E AUTORIDADE DOMÉSTICA 103 

Com êste ponto de vista, estudaremos a categoria mulher, a 
categoria menino e suas relações. 

A mulher do mito de Auké está circunscrita por alguns fatôres 

de ordem biológica (está grávida), de ordem existencial (está só 

ou num grupo do mesmo sexo, recebe a "anunciação" de Auké 

1nd1vidua1mente e está fora da aldeia e próxima à água) e de 

orde1n soc1ológica, os quais serão mencionados mais adiante (é ca

sada ou rapariga pública). Os fatôres de ordem biológica são dados 

pela gravidez. A mãe de Auké está grávida no ínico do mito. Ela 

passa, portanto, por um processo que pode ocorrer com tôdas as 

mulheres. A gravidez, como a menstruação, são dois processos que 

podem ser chamados de naturais, em oposição a processos sociais. 

Nestes, as regras são dadas pelo grupo e, evidentemente, podem por 

êle ser modificadas. São processos que estão de algum modo sob o 

contrôle de alguma parte ou camada da sociedade. Os primeiros, 

porém, são processos impermeáveis às regras criadas e mantidas 

pelo grupo. :Eles possuem uma dinâmica e recorrência próprias, 

independentes das regras sociais. Dêste 1nodo, o que ocorre na maio

ria das sociedades humanas é que as mulheres, quando atravessam 

uma destas fases, ficam submetidas a estigmas simbólico-sociais, que 
marcam a emergência nelas de processos incontroláveis pelo grupo. 

Esta estigmatização, que entre os Timbira assume na menstruação 
e gravidez a forma de tabus alimentares e limitação da atividade 

social (Cf . Nimuendaju, 1946: 105-106, 120, 121), é uma das ma

neiras da sociedade enfrentar êstes processos e, assim, integrá-los no 

todo simbólico-social que constitui o seu universo. Por outro lado, 

a gravidez é também situada no mito de Auké como um processo 
que, além de se circunscrever numa área individual, é irreversível. 

Assim, vemos a mãe de Auké descobrir a anormalidade de seu 
futuro filho, mas esperar pelo parto. A gravidez não é nem sustada, 

nem anulada. O mito, então, logo no início, parece indicar mais do 

que uma simples relação entre mãe-filho. tle coloca simultânea
mente as relações entre mulher-natureza, expressando uma pro

priedade da categoria mulher entre os Timbira: a sua capacidade 
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de, em certas circunstâncias, poder se comunicar com a natureza.to 
A gravidez marca, então, a categoria mulher com uma propriedade 
que transcende as regras do grupo. São estas propriedades (per
tencer a sociedade e poder ser relacionada à natureza) que permi
tem caracterizar a categoria mulher como dotada de ambigüidade. 

Mas no mito de Auké, o que vale dizer, naquele caso particular, 
a mulher ainda possui outro traço distintivo a acentuar ainda mais 
sua ambigüidade. :Este traço distintivo lhe é conferido pelos fatôres 
que, à falta de outro têrmo, chamamos existenciais. 

Nós já ressaltamos que a mãe de Auké está fora da aldeia e 
em contato com a água. A solidão é uma situação qu.e, entre os 
Timbira, certamente coloca uma pessoa (ou grupo de pessoas com 
as mesmas propriedades) à mercê de fôrças e experiências estra
nhas. Ela surge na mitologia Timbira tôdas as vêzes que um per
sonagem adquire algo que o grupo não conhecia anteriormente 
(v.g. no mito do Fogo ou no da Mulher-Estrêla onde se conta 

como os Timbira passaram a conhecer os usos do fogo e das plan
tas cultivadas, (Cf. Nimuendaju, 1939: 154, 165 e 1946: 243, 245; 
Cf. Schultz, 1950: 72, 75) ou quando uma pessoa ou grupo corpo
rado de pessoas têm alguma experiência negativa ou positiva com 
o que chamamos de sobrenatural. O mito de Tetxware, o da Anta 
que Empreenhou a Cunhã e o das Kupe-ndi'ya (Cf. respectivamen
te, Nimuendaju 1946: 248, Schultz, 1950: 119, 153; Nimuendaju 
1939: 177) exemplificam experiências negativas. Pois êstes mitos 
relatam como pessoas (ou grupos de pessoas do mesmo sexo) sepa
radas de alguma maneira da aldeia, e, portanto, sozinhas, provoca-

10 - Neste contexto, é conveniente apontar que alguns cerimoniais des
critos por Nimuendaju parecem enfatizar a ambigüidade da mulher, 
mas isto seria parte de um outro trabalho devotado às relações entre 
mitos e rituais. Cf. Nimuendaju, 1946: 73 onde êle descreve um ce
rimonial que à primeira vista tem surpreendentes relações com o 
mito Krahó da "Anta que Empreenhou a Cunhã" (Schultz, 1950: 
153) e com o mito Apinayé das ''Kupe-Ndi'ya" (Nimuendaju, 1939: 
177) . Neste mito e também no cerimonial, as mulheres ficam sepa
radas da aldeia e no seu decorrer são indicadas 8&50ciações entre 
mulher-natureza, em oposição aos homens. Vide igualmente o ceri
monial do Tewarkwá entre os Canela, onde, numa certa fase, me
ninos e meninas representam animai.$ a serem caçados. Cf. Nimuen
daJu, 1946: 167. 
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ram acontecimentos cujo resultado foi nulo para a sociedade Tim
bira. Nestes mitos, a sociedade Timbira, em vez de obter alguma 
vantagem, perde alguma coisa. No caso do mito de Tetxware os 
Timbira perdem um membro masculino que tenta destruir seus 
companheiros com uma de suas pernas, cujo osso foi transformado 
em lança. No mjto da Anta que Emprenhou a Cunhã, os Timbira 
são obrigados a matar uma mulher que copulava com uma anta às 
escondidas, bem como seu marido que a assassinou. E, finalmente, 
no mito das Kupen-ndi 'ya um grupo de mul11eres que copulava 
às escondidas com um jacaré abandona a aldeia desgostosas com os 
rapazes que eliminaram seu amante. No que diz respeito à solidão 
capitalizando vantagens para a sociedade Timbira, além dos mitos 
do Fogo e Mulher-Estrêla, já citados, temos o trabalho de J. C. 
Melatti (Cf . J\tlelatti, 1963) que nos demonstra como o mito de 
·rurkrén (onde se contam as aventuras de um homem que só e 
abandonado recebe de um animal podêres para curar doenças e 
volta à aldeia como curador) tem a mesma estrutura das histórias em 
que os curadores Krahó relatam a aquisição de seus po<lêres11 Pa
rece, portanto, lícito dizer que a solidão como situação existencial 
parece colocar pessoas e mesmo grupos de pessoas do mesmo sexo 
numa posição liminar, a qual eventualmente abre a possibilidade 
de comunicação com a natureza. 

A água, por outro lado, surge nos mitos Timbira como um 
elemento que provoca em alguns casos a liberação de fôrças con
tidas em algum objeto ou elemento. Isto nos parece claro nos mitos 
do Sol e da Lua, pois os homens são criados quando o Sol e a 
Lua atiram cabaças na água (Cf . Nimuendaju, 1939: 164, 1946: 
244 e Schultz, 1950: 55ss.). A água aparece também como um ele
mento provocador da regeneração de estados de desorganização. 

11 - C!. Julio Cezar Melatti: ' 'O Mito e o Xamã", Revista do Museu 
Paulista; n .s ., vol. XIV, São Paulo, 1963: 60-70 . Em relação ao 
problema da solidão como situação propicia a visões, vide Nimuen
daju 1939: 143, onde o etnólogo relata uma das visões de Matuk, an
tigo chefe Apinayé e que também pode ser colocada no esquema de
monstrado por Melatti. Histórias de vida colhidas pelo autor entre 
curadores Apinayé parecem confirmar o mesmo ponto de vista, mas 
um nôvo periodo de campo é necessário para maiores esclarecimen
tos das relações experiências sobrenaturais/ mitos, entre o.s Apinayé. 
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como no mito do Fogo, onde o menino quase morto de fome e 
sêde é conduzido pela onça à beira de um ribeirão onde bebe até 
ficar saciado (Cf. Nimuendaju, 1939: 155 e 1946: 243) .Além disso, 
quando uma mulher está menstruada ela só pode beber água de 
um recipiente especial e no~ vários cerimoniais Timbira a água 
entra como um elemento capaz de fazer os meninos que estão sen
do .i..niciados crescerem ràpidamente. Por isso, em determinada fase 
do cerimonial, êles são levados para o ribeirão, onde passam alguns 
minutos inergulhados com a cabeça voltada para a direção da cor
rente.12 Podemos dizer, então, que a água é um elemento essen
cialmente passivo ou neutro. Ela fertiJiza, sem destruir ou modi
ficar as propriedades intrínsecas dos objetos que com ela entram 
em contato. 

Sabemos que é prematuro tentar atribuir qualquer significado 
preciso ao elemento água no mito de Auké. Mas é suficiente apontar, 
considerando os fatos acima apresentados, que a presença dêste 
elemento mais a solidão é que podem servir como os qualificativos 
que permitem diferenciar entre uma mulher grávida qualquer e 
.. aquela mulher grávida do mito de Auké". Em outras palavras, 
algumas mulheres ficam grávidas e têm uma gravidez normal, mas 
aquela mulher do mito de Auké, além de grávida, foi à fonte sozi
nha (ou incorporada num grupo do mesmo sexo) e lá entrou em 
contato com a água. Por isso, acreditamos que ela fica preparada 
para a "anunciação" de que o filho que está esperando será dife
rente. E, como em tôda a "anunciação", o fenômeno lh.e é comu
nicado de modo individual. 

Nesta perspectiva, supomos poder afirmar que a escolha de 
ttma mulher não é feita ao acaso. A mulher - qualquer que seja 
ela - é portadora de um certo grau de ambigüidade dentro da 
sociedade 1~imbira, e, como tal, permite uma manipulação mais 
plástica por parte do "pensamento Timbira". Talvez por isso a 
mulher sirva como ponto de partida para vários mitos cujos resul
tados são diversos para os índios. No mito da Mulher-Estrêla os 

12 - Cf. Ntmuendaju, 1946: 104, 154, 174, 177. Também Nimuendaju, 1939: 
33. Melatti nota que é bem possível que a água seja um símbolo de 
i·erti11dade, perspectiva que adotamos na análise final dêste mito. 
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Timbira recebem as plantas cultivadas de uma mulher. Mas nos 
mitos da Anta que Empreenhou a Cunhã, Kupen-ndi'ya e Auké, 
a mulher serve como um elemento desorganizador. Por isso é pos
sível dizer que a categoria mulher, sendo ambígua, é útil, pois, pos
suindo um can1po semântico cujas fronteiras são diluídas, ela serve 
para vários propósitos. 

Do n1esmo modo que a mulher, o menino Auké está circuns
crito por alguns fatôres. Primeiro, êle não surge no mito numa 
espécie de vácuo social: êle é filho <lo primeiro personage1n. Segun
do, suas ações podem ser definidas por uma irracionalidade abso
luta, pois passa tôda a primeira parte do mito se transformando 
em animais ou em homens de outra categoria de idade sem nenhu
ma razão aparente. Terceiro, suas ações estão, dêste modo, desti
tuídas de qualquer projeto: seja moral, seja social. Como um mem
bro do grupo Tribal, Auké está sujeito a determinadas regras e 
a determinadas pessoas que sôbre êle exercem autoridade. Como 
personagem cujas ações se fazem sem considerações pelas regras do 
seu grupo, êle escapa dos processos tradicionais colocados à dispo
sição da sociedade para controlá-lo. Por isso sôbre ser menino, êle 
é o Auké. 

Vejamos, primeiramente, como Auké se distingue dos outros 
meninos. Sua relação com o primeiro personagem (mãe) serve. 
para marcar, logo no início do mito, o caráter anormal de Auké; 
pois êle, enquanto ainda é feto, pode se comunicar com sua mãe. 
Após o seu nascimento, Auké amplia estas características atingindo 
tôda a comunidade, quando se transforma em animais ou em ho
mens de outra categoria de idade (caso da variante Krahó) . Estas 
propriedades de Auké é que permitem dizer que suas ações são 
irracionais e destituídas de qualquer projeto, pois suas transforma
ções e a comunicação estabelecida com sua mãe são inteiramente 
gratuitas, sem nenhum propósito explícito. É fundamental frisar 
estas transformações, porque desde o aparecitnento de Auké, há uma 
confusão de catego_rias. Em outras palavras, não se pode inicialmen
te si tuar Auké nem como feto, nem como recém-nascido. E à me
dida que o 1nito se desenrola, nem como animal ou ser humano, 
nern como recém-nascido ou homem de outra categoria de idade. 
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É a sua capacidade de transformar-se em outros sêres (sejam homens 
adultos ou bichos) que distingue Auké dos outros meninos. Deve
se, entretanto, notar que os Timbira não estão fantasiando incon
seqüentemente a experiência que todo adulto tem dos imaturos. 
Se refletirmos bem, vamos observar que, em tôdas as sociedades 
humanas, o chamado "mundo infantil" é universo onde as regras 
que governam o mundo dos adultos só funcionam pela metade ou 
mesmo ao inverso. As expressões brasileiras "menino não é gente" ou 
"parece menino", quando alguém quer se referir a algo malfeito 
ou incompleto, registram de modo includível, a mesma ambigüida
de fixada no mito de Auké. As crianças são sêres em socialização 
e, como tal, somente aprenderam uma parte do todo onde funcio
nam. Estão, dêste modo, metade fora, metade dentro da sociedade. 
Por isso a êles ainda se permite confundir categorias, o que seria 
imperdoável a um adulto. Na sociedade Timbira, os meninos, até 
a idade da primeira iniciação, execuí.am pequenas tarefas e são 
tratados com grande paciência. É somente a partir do primeiro ciclo 
de iniciações que os meninos começam a receber tarefas específicas 
e por isso mesmo iniciam-se na apreensão das categorias que divi
dem o seu mundo social. Auké é um menino. tle não cresce dentro 
da sociedade Timbira, só aparecendo como homem depois de sua 
.. ressurreição". Por isso, os podêres que possui e a confusão que 
produzem as suas transformações podem ser consideradas como uma 
expressão de ambigüidade de sua natureza. Assim, a categoria me
nino é utilizada do mesmo modo que a categoria mulher. É o rela
cionamento destas categorias com o plano da natureza e o plano da 
sociedade que permite ao "pensamento Timbira" manipulá-las como 
verdadeiros mediadores, isto é, como elementos que, em determi
nadas circunstâncias, colocam natureza e sociedade em comunicação. 

Dêste modo, através do uso da categoria mulher e menino, os 
'I 'imbira logram expressar a noção de ambigüidade. É pelo rela
cionamento dessas categorias numa história (o mito) que conse
guem manter os significados vjgentes das categ~rias mulher e me
nino, ao mesmo tempo que fazem com que elas adquiram novas 
conotações. Relacionando continuamente essas e outras categorias, 
os Timbira conseguem explicar, com um repertório diminuto e 
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construído a partir da experiência concreta, acontecimentos desco
nhecidos e de difícil expressão, como a origem do branco e suas 
relações com a sociedade indígena. Esta operação, que Lévi-Strauss 
chama de bricolage, é que nos auxilia a penetrar no universo tribal. 
o qual tem nos mitos uma de suas formas de expressão. ia 

}-inalizando a análise da coluna A, pode-se dizer que rnulher 
e menino parecem desempenhar papéis de mediadores neste mito, 
pois é através de suas ações que a sociedade Timbira estabelece co
municação com a natureza. Daí a ambigüidade de ambos os ele
mentos, capazes de participar tanto da sociedade quanto da natu
reza. Mas supomos que é possível estabelecer algumas diferenças 
entre mulher e menino como mediadores. A mulher é, provàvel
mente, um mediador fixo entre o mundo onde as regras são feitas 
(sociedade-homens) e um mundo onde as regras são dadas (na
rureza). 

Pertercendo (por sua essência) a um e outro dêstes mundos, 
a mulher traria dentro de si mesma, propriedades de uma e outra 
dimensão. A mulher, assim, ao mesmo tempo que é concebida como 
benéfica para a sociedade, pode também, em circunstâncias espe
c.ta1s, desorganizar relações sociais.14 A categoria menino, como já 

13 - Para noção de bricolage e bricoleur, Cf . Lévi-Strauss, La Pensée 
Sauvage, 1962: Cap. I. Como se pode notar o ponto de vista de 
Lévi-Strau.ss foi po~ nós adotado na análise do mito de Auké. O 
bricoleur, em opoo1ção ao engenheiro é aquêle que opera sem plano 
prévio, construindo seus "aparelhos" de pedaços de coisas feitas para 
outros propósitos. Assim, o bricoleur, diferentemente do enge
nheiro, é obrigado a utilizar elementos "cujas combinações passiveis 
são limitadas pelo fato de que já foram tomadas de empréstimo da 
linguagem, onde já possuem um sentido que restringe o poder de 
manobra". Dêste modo, continua Lévi-Stra.uss, "os elementos que o 
bricoleur coleciona. estão "pré-constrangidoo·" (p. 29) . Como se obser
va lendo o texto, os Timbira, quando procuram utilizar a noção de 
a.mbigüidade, trabalham no plano da mais autêntica bricolage. 

14 - EV1dentemente afirmações como estas e outra.s, feitas no decorrer 
dêste trabalho, necessitam ser confirmadas pelo trabalho de campo. 
Entretanto, a consideração da. mulher como situ&.da. numa área li
minar é algo corrente na Etnologia, como têm demonstrado vários 

dução hipotética encontra. igualmente apoio na etnografia. "Ela deve 
<uma mulher menstruada. entre os Canela) acima de tudo deixar d~ 
olhar as roças, de modo a. não causar dano ao crescimento das ct
lhe1tas." E mais adiante diz Nimuendaju: "Nenhum homem tem 
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tentamos demonstrar, teria algun1as propriedades 11omól0gas às da 
mulher. Entretanto, teríamos a caracterizá-la o seguinte: primeiro, 
é preciso ter em mente que o menino é um homem, fato acentuado 
na variante Canela quando a mãe, ao verificar os podêres supra
normais de seu filho, diz: "Se fôres um menino eu te matarei, se 
fôres uma menina eu te criarei", o que vem de encontro à nossa 
observação. O que nos pode indicar esta observação encontrada na 
variante Canela é que se Auké fôsse uma mulher, a anormalidade 
que provocou seria aceita por sua mãe. Afinal, uma mulher pode 
possuir um caráter extraordinário; mas se fôsse 11omem, sua elimi
nação seria necessária. A segunda diferença decorre do que acaba
mos de acentuar, pois o fato de Auké ser um homem, faz com 
que a xnediação que estabelece entre a sociedade e natureza seja 
essencialmente diversa. Essa diversidade advém do caráter da cate
goria menino, pois ela é essencialmente dinâmica, isto é, a ambi· 
güidade que inicialmente possui vai desa parecendo, na medida em 
que os meninos de uma determinada época mudam de classe de 
idade através dos rituais de iniciação. Enquanto a categoria mulher 
e sempre ambígua, os homens estão capacitados a irem perdendo 
paulatinamente a sua arnbigüida<le de "meninos" através dos ritos 
de passagem. Em outras palavras, pode-se dizer que a categoria 
menino só pode ser apreendida de modo total quando se jnsere 
a noção de temporalidade, ao passo que a categoria mulher não 
depende do tempo. O que levaria a um contraste entre mulher
menino, então, seria o fato do segundo estar situado entre c;iois 
mundos sômente durante um certo período, ao passo que a primeira 
categoria seria sempre um mediador entre a natureza e sociedade. 
O que faz Auké fracassar como mediador (pois êle de fato provoca 
desorganização) seria então sua própria natureza e não fatôres cir
cunstanciais. Explicando melhor: no mito do Fogo e da Mulher
Estrêla, por exemplo, um menino e um homem é que entram em 
contato com a natureza. t.les são, portanto, mediadores porque é 
através de suas ações que o grupo descobre tanto como usar o fogo, 
quanto utilizar certas plantas cultivadas. Mas as circunstâncias que 

relações sexuais com uma mulher menstruada tendo conhecimento 
disto, pois poderia ser afligido com uma violenta dor de cabeça que 
o levaria à loucura." Cf . Nimuendaju, 1946: 121. E também Nimuen
daju, 1939: 76/ 77. 
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transformam o menino do mito do Fogo e o homem do mito da 
Mulher-Estrêla em mediadores, são dadas por acidentes exteriores 
ao menino e ao homem. Assim, o menino é abandonado por seu 
cunhado e o homem fica doente. São êstes dois acidentes que colo
cam êstes personagens em condições de se transformarem em me
diadores e utilizarem esta experiência de modo positivo para o 
grupo Timbira. No caso de Auké, entretanto, sua "aliança" com 
uma mulher (sua mãe) ,15 logo no início do mito, parece determi
nar uma diferenciação que não é exterior a êle, como nos casos 
que acabamos de ver, mas interior. Assim, Auké traz em si a natu
reza, sem perderem suas qualidades de membros da sociedade de 
onde vieram. Estas diferenças é que talvez expliquem a equivalên
cia entre mulher e menino que ocorre neste mito. 

Resumindo com um esquema, temos: 

soe IE OADE NATUREZA 

-----V E LHOS --_;_, ---------! 

HOMENS MULHERES 

Onde estão representados os elementos básicos do mito Au.ké. Os homens 
significando a sociedade e numa. posição fixa, oposta à das mulheres. Os 
meninos entrando no mundo social vindos da natureza. E os velhos saindo 
da sociedade.16 

15 - Cf. a variante do mito de Au.ké dos Kreyé de Bacabal publicada no 
apêndice. Como se pode notar, lendo-se a parte por nós grifada, fica 
bem clara a associação mulher-menino-natureza em oposição a ho
mem-sociedade. Cf . Nimuendaju, Os Ramkokamekra, 1944: 293. 

16 - Não obstante estarmos preparando um outro trabalho, onde pre
tendemos .explorar de maneira mais sistemática as relações entre a 
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Relações entre menino-sociedade e entre 
sociedade-menino 

As colunas B e C colocam simplesmente as tentativas frustra
das feitas pelo grupo tribal de socializar o Auké. Em outras pala
vras, tôdas as tentativas de morte do menino podem ser vistas como 
ações desesperadas visando a colocá-lo dentro de alguma coordena
da: ou natureza (aonde retornaria pela morte), ou sociedade, pela 
sua desistência de transformar-se em animais e homens mais velhos. 

O problema do mito nesta fase parece ser aquêle de eliminar 
da sociedade uma fonte de desordem representada pelo menino que 
funciona trazendo a natureza (ou apenas parte dela) para dentro 
da sociedade. Enquanto uma mulher é definida pelo fato de ope
rar entre as duas áreas, um menino é definido pela sua entrada 
gradativa na sociedade vindo da natureza, mas igualmente po11 
um ajustamento progressivo e irreversível à ordem social.17 O me
nino Auké, porém, resiste a uma classificação, pois além de "vadiar" 
como os outros meninos (o que deve significar, no contexto Tim
bira, não ter uma ocupação definida) transforma-se em animais 
e muda de classe de idade, o que opõe sua conduta à dos outros 
meninos. Por isso êle é mais perigoso que as mulheres e deve ser 
eliminado. As mulheres são apenas potencialmente perigosas, mas 
necessárias à sobrevivência da sociedade. Porém, um menino como 
Auké além de perigoso é desnecessário. Por isso em tôdas as va
riantes êle é mais bem caracterizado que a mulher. 

Resta acentuar e explicar por que tomamos como equivalentes 
as passagens feitas pelo Auké entre categorias diversas de idade e 
entre sociedade-natureza. Estudando a etnografia Timbira, vê-se 
claramente que êstes grupos são extremamente conscientes das dife
renças de idade que existem entre seus membros. Entre os homens, 
pois, há divisões em classes de idade que às vêzes funcionam corpo
rativamente e que correspondem às diferentes fases pelas quais um 
homem penetra na sua sociedade. Essa divisão corresponde clara
mente a um sistema de classificação da sociedade Timbira e perfaz 
um importante papel, ligando em certos contextos homens separa
dos pela residência, nominação e outros grupos sociais. Por outro 
lado, a separação entre homens e animais é por demais óbvia para 
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que se trate dela de modo mais exaustivo. Basta apenas notar que 
em tôdas as sociedades humanas, os sistemas de classificação têm 
necessàriamente que incluir plantas e animais, sem o que os ho
mens jamais poderiam ultrapassar o plano estritamente social e 
inter-relacionar-se com a realidade ecológica circundante. Dêste 
modo, é quase impossível falar num sistema de classificação que 
não abarque igualmente animais e plantas. Ora, na variante Canela, 

a sociedade tenta eliminar Auké porque êle se transforma em onça. 
amedrontando seus parentes. E na variante Krahó o mesmo ocorre 
porque Auké se transforrr1a em môço, homem maduro e velho. Logo, 
estas transformações são equivalentes por produzirem um mesmo 
resultado. O que se pode acentuar a 1nais é que os Canela enfati
zam suas relações com a natureza que deve estar separada por todos 
os meios da ordem social. Enquanto os Krahó reforçariam uma 
divisão da própria sociedade - as classes de idade - expulsando 
um menino que passava de uma a outra. Mas, como veremos adian
te, mesmo neste I)lano as duas transformações continuam 
equivalentes. 

Dêste modo, mudar de classes de idade, sem os necessários ri
tuais de passagem, seria o tnesmo que passar da ordem natural à 
ordem social e vice-versa. Dentro desta perspectiva, então, Auké 
em ambas as variantes pode ser considerado como uma fonte de 
desordem. Suas ações fazem com que o sistema de classificação 
entre em colapso: seja êle destinado a situar "coisas naturais" em 
contraste a "coisas sociais", seja destinado a situar homens em várias 
categorias de idade. 

É exatamente por ser uma fonte de desorde1n que seus patrí
cios tentam eliminá-lo. ~les reagem con10 um sistema de feed-

estrutura social e o sistema simbólico Timbira, convém dizer que o 
esquema acima. representa de modo exato a mor! ologia da aldeia 
Timbira, onde o.'i homens têm seu lugar no centro da aldeia (Praça 
ou Pátio) onde decisões são tomadas, disputas resolvidas, etc. 
e as mulheres são proprietárias das casas na periferia. do circulo. 
(Cf. também nota 17.) 

17 - Neste contexto, vale a. pena. dizer que é bem possível que a· socie
dade Timbira situe velho, homens, meninoo e mulheres em relação 
ao dualismo natureza-sociedade. Assim, oo meninos estariam entran
do na sociedade, as mulheres estariam permanentemente entre natu
reza-sociedade e os velhoo estariam saindo da sociedade. Como no 
esquema da pág. 109. 
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back, no intuito de organizarem outra vez relações que um mem
bro ambíguo da sociedade está constantemente desorganizando. As
sim, as ações do grupo tribal sôbre Auké, representadas pelo avô 
materno (pai da mãe) no caso Krahó e pelo tio materno (irmão 
da mãe) no caso Canela, nada mais são que tentativas de mediar, 
em condições especiais, as relações da sociedade Timbira com a na
tureza. Em outras palavras, rompem-se com as ações <le Auké os 
sistemas tradicionais de relacionamento com a natureza fornecidos 
por sistemas de classificação e pela praxis social. Por isso osTimbira 
se colocam, neste mito, diante de uma situação absurda em têrmos 
de sua tradição, qual seja: a de terem que eliminar de seu próprio 
meio, um homem que possui podêres tão grandes que, com êles e 
por meio dêles, a natureza poderia ser controlada pelo grupo. Mas 
êste contrôle da natureza seria impossível de ser obtido através de 
Auké. Como já tentamos mostrar no início dêste trabalho, as ações 
de Auké i,e caracterizam pela irracionalidade. Elas são destituídas 
de um projeto, não têm pontos de referência ou propósitos. Por 
isso julgamos que o menino jamais possa se situar (ou mesmo ser 
situado pelo grupo) como um elemento positivo para a sua socie
dade, a não ser de modo residual, quando, através de suas ações, 
a origem do homem branco é explicada pelos Timbira. Sem um 
relacionamento com a ordem natural ou a ordem social, é impos
sível para alguém funcionar de modo positivo.is Em outras pala
vras, a liberdade de Auké é total e não comprometida, o que pro
voca o seu desenraizamento tanto da natureza quanto da sociedade, 
não podendo, dêste modo, ser útil aos T imbira num plano prático. 

São êstes fatôres que, supomos, provocam a eliminação de Auké 
da socie<lade Timbira. Mas, por outro lado, e paradoxalmente, é 
-----18 - Uma objeção que poderia ser feita a êste ponto de vista seria a. se-

-. -

gwnte: nos ritos de passagem existe um período liminar, interme
diário, onde os noviç<>s parecem não estar relacionados nem ao mun
do dos vivos nem ao dos mortos, mas exata.mente a uma área inde
flnivel, intermediária. Assim, naquele momento, êles estariam numa 
espécie de limbo sócio-simbólico, mas não obstante esta posição, ela 
seria altamente positiva e mesmo essencial à cerimônia. Nossa res
posta é baseada em dois aspectos do caso do mito: primeiro, esta 
posição intermediária só pode ser entendida quando os ritos de pas-
sagem são vistos na sua totalidade. Segundo, os períodos liminares 
seriam plenos de objetivos, pois sem êles 06 noviços não estariam 
em condições de penetrarem numa nova ordem. Para uma discussão 
dêstes problemas, veja-se Turner, 1964. . 
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o fato de êJe ser um menino e estar funcionando hipoteticamente 
num plano concreto que confere ao mito o seu poder dramático. 
Com efeito, neste mito os Timbira jogam com certos elementos 
poderosos : as relações entre mãe-filho que, obrigatoriamente pelo 
desenrolar da história devem ser colocadas em plano secundário, 
uma vez que a mãe deve consentir na eliminação de seu filho ou 
eJa mesma tentar eliminá-lo (caso Canela). As relações entre me
nino e aJgum homem que detém o poder no grupo doméstico, ou 
seja: relações entre uma pessoa que tem plena capacidade de de
cisão e um menino cuja consciência ainda deve ser moldada pela 
sociedade. E, como conseqüência, relações entre a sociedade como 
um todo (representada pelo homem que tenta matar Auké) e o 
menino. Estas oposições, que podem ser reduzidas bàsicamente à 
Juta do forte contra o fraco, ou do ingênuo contra o experiente, 
emergindo no nível da história, traduzem um vago sentimento de 
culpa assumida pela comunidade no final do mito, quando se. 
referem ao fato de que se não tivessem tentado eliminar Auké do 
seu meJo, seriam hoje iguais aos brancos (cf. variante Krahó). E 
elas são fundamentais, porque, como veremos a seguir estudando 
as rela'>.ões entre brancos e índios, surgem novamente no mito, mas 
agora definindo de modo inverso as relações entre Auké-homem 
branco e seus antigos patrícios, os índios. 

D - R elações entre índios e brancos 

Na parte anterior vimos que a oposição entre grupo-menino 
se reduzia ao antagonismo ordem-desordem, motivado pela neces
sidade d a sociedade em definir Auké. Ou o menino deixava de se 
transformar integrando-se à sociedade, ou passava definitivamente 
para um outro plano. Ao contrário de outras situações onde a am
bigü1dade é manipulada de modo proveitoso,19 no mito de Auké o 

19 - A fim de evitar confusões é conveniente esclarecer que o mito de 
Auké, como qualquer outro, pode ser considerado em dois níveis: wn 
ntvel da história, que pode ser chamado de interno. E outro que pode 
ser chamado de externo. No primeiro se estudam as ações e relações 
dos personagens dentro da trama. No segundo o sentido mesmo da 
história como uma totalidade. A ambigüidade de Auké, como estamos 
querendo revelar, é desastrosa somente no nível interno do mito. En
tretanto, do ponto de vista externo, ela é vantajosa porque é através 
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arranjo das oposições é feito de ta l n1odo (o que vale dizer a estru
tura é de tal 111odo armada) , que é in1possível para o grupo apro
veitar a experiência d o menino. Assim, as qualidades sobrenaturais 
de Auké só pode1n ser aprovei tadas - e esta p arece ser a intenção 
do úricoleur - no nível tota l da história, quando estas qualidades 
e o próprio inito são usados para explicaren1 indiretamente não sé> 
a origem (lo home1n branco, como também as diferenças entre êle 
e os índios. 

É nesta perspecLiva que van1os en tender por q ue Auké não 
morre em nenhun1a das tentativas feitas pelos seus patrícios. N a 
realidade, estas tentativas não foram colocadas no 1nito para fazer 
realmente desaparecer o 1nenino, mas, ao contr~\ rio, p ara marcar e 
revelar o seu car{tter a1nbíguo e desorgani zador . Isto fi ca patente 
na variante Canela, quando o menino diz saber o que desejam 
fazer com êle e, na variante Krahó, o mesmo tipo de premonição 
fica implícito pela passividade com que Auké se apresenta após as 
duas prin1eiras tenta tivas contra sua vida. 

N ão i11orrendo quando é atacado por bord unas e enterrado 
(Canela) , nem quando é a tirado em urn abismo (Canela e Krahó), 

Auké revela que pode se confundir com duas outras á reas do Uni
verso T1 1n bira: o mundo subterrâneo e o vegetal. De fa to, desde 
o início do mito, Auké se con funde - como vimos - com os ani
ma is terrestres e aquáticos (êle pode se trans(orn1ar em q ualquer 
animal, d ii a va riante Canela ) . Escapando da 1nor te por enterra
mento, êle revela q ue também sobrevive no mundo que existe por 
ba ixo da terra. ::o E quando sobrevive à queda do abisn10 transfor
ma ndo-se numa fôlha sêca, confunde-se agora com os vegetais. Dês
te modo, somente o fogo p ode destruí-lo. Somente um elemento que 
é, provàvelmente, o próprio símbolo do "estado social" T im bira é 

do uso da categoria menino que o.s Timbira conseguem traduzir o.s 
problemas mais importantes do contato com o branco e sua origem. 
Se estamos fazendo esta distinção é porque em muitas situações so
ciais, a ambigüidacle é vantajosa tanto dentro da situação quanto 
fora dela. Tal por exemplo é o caso do mito do Fogo, quando um 
merunc serve, junto com a onça, como mediador entre o.s Timbira 
e a natureza. 

20 - Os Timbira concebem o mundo provàvelmente dividido em três par
tes : o mundo da superficie, o céu e o mundo subterrâneo. Para refe
rências a êste último, de onde sairam animais como o tatu e o porC'()
do-mato, cf . Nimuendaju, 1939 : 175 e 1946: 247. 
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cap<1z de provocar en1 Auké a sua total transformação e defini-lo2t 

E mais importante que êste aspecto talvez seja o fato já apontado 

por Hubert e Mauss de que "fundamentalmente talvez não haja sa

crifício que não possua alguma forma de elemento contratual. As 

duas partes presentes trocam seus serviços e cada urna recebe seus 

débitos. Pois os deuses tambén1 têm a necessidade do profano" 

(Cf. Hubert e Mauss, 1964: 100). Assim, quando os Timbira "sa-

criticam" Auké, êles, na verdade, estão conferindo ao 1nenino um 

status superior ao do sin1ples ser humano e mesmo de anitnal, ao 

mesmo tempo que fazem u1n contrato entre Auké e êles próprios. 

J>ois, paratraseando Hubert e 1\!f auss, sem os índios não haveria 

Auké (homem branco) e se1n Auké os índios não poderiam expli
car sutt siLuação de contato. O sacrifício ou auto-sacrifício de Auké, 

então, vale como uma verdadeira legi timação do an1bíguo. 

Por outro Jado, queren1os crer que o sacri fício de Auké seja 

responsável por três aspectos das relações de contato entre Tirnbira 

e brancos: primeiro, estas relações são concebidas por parte dos 

índios con10 sendo un1a totalidade (a1go que ~t primeira vista surge 

como óbvio, mas que nem se1npre é expressado pelas populações 

regionais que con1 êles entram en1 conta to). Assi1n, os brancos pas

sam a ser devedores dos índios, uma vez que os Tirn bira foram os 

respons~ive i s pela sua criação. En1 segu ndo lugar, explica por que 

os 'Timbira solrern: é que êles destruíran1 a sua única via de acesso 

a um ;.t nova orden1 social. Finalmente, o sacrifício de Auké pode 

ser estudado co1no uma tentativa do grupo tribal (sociedade) de 

n1ediar suas relações com a natureza (representada ein parte por 
Auké) co1n o estabeJecimento de u1n "contrato·· e ntre índios e 
brancos. 2 2 

21 - ~ claro que para se esclarecer o significado do fogo entre os grupos 
Timbira, terían1os que partir de uma análise do n1ito de sua origem, 
bem como dos contextos sociais e simbólicos onde emerge êste ele
mento. Podemos adiantar, porém, que no mito do fogo, dois "esta
dos" são colocados de modo claro: un1 "estado natural", quando os 
índios .. comiam carne crua e pau podre" e o posterior quando adqui
rem o fogo e igualmente arcos e flexas . Para o mi to do fogo, veja-se 
especialmente Nímuendaju 1939: 154 e 1946: 243. 

:l:l - Uma comparação que julgamos viável, seria entre a história de Cristo 
e de Auké. Para a noção de sacrifício e do "sacrifício do Deus'', veja
se .Hubert e Mauss, op. cit. especialmente ca.p. V. 
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Vê-se nitidamente que os Timbira buscam uma fórmula que 
permita de algum modo uma coexistência entre ordens sociais con
cebidas como antagônicas. Fato êsse que fica bem patente . na va
riante Krahó, quando Auké oferece aos índios a condição de branco 
atualizada na forma de armas de fogo e outros instrumentos, bem 
como uma mudança de hábitos: repasto numa mesa e dormida na 
casa do branco. A recusa do índio significa, no plano existencial, 
uma escolha, dado que supomos ser uma constante em mito dêste 
tipo. Escolha entre modos diversos da existência e que são coloca
dos no mito como opostos: se os índios fôssem brancos não estariam 
sofrendo, se os índios fôssem brancos teriam fartura, se os índios 
fôssem brancos possuiriam formas mais eficazes de dominar a 
natureza.28 

A análise acima permite agora o tratamento estrutural do mito. 
Ela foi útil, na medida em que nos ajudou a entender o sentido 
de cada um dos elementos do mito e na busca que empreendemos 
de uma correspondência essencial entre o sistema social e o sistema 
simbólico. Agora estamos em condições de tratar dos elementos do 
mito de Auké em suas relações estruturais. 

Inicialmente, podemos representar o mito dentro do seguinte 
esquema: 

Mulher / menino Mulher / menino Menino/ grupo índios/brancos 

(feto) (já nascido) grupo/ menino presentes 

solidão dentro da aldeia fogo "contrato" 

água autoridade nova ordem 

Explicando 
. 

o esquema acima: 

O primeiro conjunto mostra a unidade das relações mulher
menino (feto). Enquanto o menino ainda não nasceu, suas rela-

23 - E.5peramos explorar melhor êstes aspectos do mito de Au.k.é numa 
outra publicação devotada exclusivamente ao estudo do mito. Outro 
mito onde a origem do branco é explicada foi colhido entre os Kaguru 
da Africa Oriental pelo Dr. T . O. Beidelman (Cf. Beidelman, 1963). 
E con10 os Timbira, existe igualmente uma escolha entre os dois mo
dos de p·roceder. A escolha do caminho da rebeldia e desobediência. 
é que explica porque os Kaguru estão numa situação de inferioridade. 
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ções com sua mãe surgem numa área privada e individual, onde 
é impossível para a mulher transmitir suas experiências para a so
ciedade. Mas no mito de Auké, esta situação normal, pois ela ocorre 
com tôda mulher nas mesmas condições, se transforma. Por isso 
colocamos logo abaixo as condições que julgamos (nesta primeira 
análise) fornecer o contraste entre a gravidez normal e uma gravi
dez diferente. Agua e solidão, pois, podem ser considerados, neste 
contexto, como dois sinais que permitiram transformar uma gra
videz nor1nal em anormal e, por conseguinte, estabelecer a oposi
ção entre tôdas as mulheres grávidas da aldeia e a mãe de Auké. 

As relações mulher-menino já nascido, entretanto, assumem 
um nôvo caráter na medida em que o mito se desenvolve. Quando 
a unidade mãe-feto se rompe com o nascimento de Auké, as rela
ções que eram positivas entre os dois, passam a ser ambíguas. Isto 
ocorre, a nosso ver, porque a partir do nascimento, as relações mãe
tilho são definidas dentro de uma perspectiva dada pela sociedade. 
Por isso nada acontece com a mulher em ambas as variantes (ape
sar de ter gerado um filho que traz problemas para a comunidade) 
e, na variante Canela, ela mesma tenta eliminar Auké logo após o 
seu nascimento. Por outro lado, em quase tôdas as variantes que 
possuímos, a mãe chora pela morte de Auké, indicando que apesar 
de sua decisão de não defender o filho, ela continua ligada a êle. 
Estas relações são, dêste modo, relações ambíguas ou mesmo de 
oposição, ocorrendo num contexto diverso das anteriores, qual seja: 
elas se passam visando a comunidade Timbira, não mais uma mu
lher ou um grupo de mulheres. Estas relações assim, deixam de 
ser simétricas (quando Auké fala no início do mito de igual para 
igual com sua mãe) e passam a ser assimétricas: podendo a mulher 
dispor da vida de seu filho em benefício da comunidade. 

O conjunto menino-grupo e grupo-menino revela o núcleo do 
mito de Auké. A primeira oposição mostra o grupo pressentindo 
as possibilidades desorganizatórias de Auké e a segunda indica· as 
tentativas feitas para regulamentar as relações intratribais. Estas 
relações são finalmente controladas pelo uso do fogo que, expul
sando Auké da comunidade indígena, surge no mito com um papel 
inverso ao da água. Enquanto a água aparece no início do mito 
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criando anomalias, o fogo surge exatamente no fim, eliminando-as. 

A intervenção do fogo, porém, leva a um resultado inesperado e 

por isso supomos que ela n ão é betn sucedida. Como nos indicam 

Kõngas e Maranda,2 4 as mediações podem fun cionar mudando a 

situação inicial ou fazendo voltar à situação inicial. N o mito de 

Auké, como em outros casos, o fin al do mito não corresponde a 

seu início. Pelo contrário, êle leva a uma situação inteiramente 

nova e, mesmo assim, desvantajosa no plano prá tico p ara os índios. 

Por isso esta mediação é mal sucedida. Em outros mitos Timbira 
que pretendemos analisar futuramente, tentaremos mostrar que as 

mediações podem ser positivas, embora a situação inicial seja dife

rente da situação final (Cf . Kõngas e Maranda, 1962). Isto, por 

exemplo, ocorreria no mito do Fogo, Turkrén e Mullher-Estrêla, pois 

cada um dêstes mitos representa conquistas sôbre a n atureza. No 

caso do mito de Auké, entretanto, a única conquista obtida (se 

podemos chamar assim) é no plano ideológico, quando se explica 

o aparecimento do branco ao mesmo tempo que se procura for

necer uma racionalização para a situação atu al dos Timbira. 

O branco surge no final do mito. tle é o resultado da media
ção feita pelo grupo tr ibal u sando o fogo e expulsando o menino 

Auké. A tentativa de comunicação entre índios e brancos é feita 

por Auké quando propõe a adoção de presentes que inevitàvel
mente exigiriam um nôvo inodo de existência para os índios. Por 

outro lado, as relações en tre índios e brancos são igu almente me
diadas por um "contrato" que resul ta do sacrifício de Auké. É pois 

marcando oposições em vá rios níveis, que os T imbira tentam expli

car as suas relações com o branco. 

Estamos agora em posição de fin alizar esta parte, tentando 
aplicar ao mito de Auké, a fórmula de Uvi-Strauss (Cf . Lévi

Strauss, 1958: 251 ss.): 

24 - Cf . o excelente estudo de Elli Kongas e Pierre Maranda, 1962. Foi 
este trabalho que nos ajudou a compreender certos problemas crucia.is 
da análise dos mit.os. 



MITO E AUTORIDADE DOM~STICA 121 

fx (a) : fy (b) : : fx (b) : fa-1 (y) 

Ton1ando X como desordem ou desorgani1ação 

Y como ordem ou organização 

e 

a - coino menino (natureza) 

b - como sociedade (representada no mito 

pelo tio materno ou avô materno). 

Temos: 

A função desorganizadora das categorias menino e mulher (em 

determinadas condições) está para a função organizadora da socie. 

ctade tribal, assim como a função desorganizadora da sociedade tri

bal (obrigada a destruir Auké pelo fogo e a funcionar desorgani
zando relações) está para a explicação da orígem dos brancos e 

suas relações com os Tzmbira, mas na perda dos podêres de Auké 

em benefício do grupo tribal (função de a ao inverso, organizando 

ou dando sentido ao mito). 

UMA CO:NlPARAÇÃO ENTllE AS DUAS VAJlJANTES 

Aceitando-se a inter1Jretação aci1na, pode-se agora passar a uma 

comparação entre as duas variantes. Nós já verificamos que ambas 

não podem ser tomadas corno "versões" do mito de Auké, mas, an

tes, atualizações do mesmo mi to (Cf. Lévi-Strauss, 1958: 242) . As

sim, nenhuma das variantes representa o mito, mas tôdas apresen

tam e representam modos de pensar uma mesma temática por êle 

colocada. Uma comparação entre as variantes Canela e Krah ó, por

tanto, po<le indicar uma ênfase em certos problemas colocados sob 

prismas diversos por cada um dêstes grupos tribais. É no intuito 

de esclarec.er problemas da autoridade doméstica em cada uma eles· 

tas sociedades, que passaremos a fazer a comparação a seguir. 

J) A variante Canela define a n1fte de Auké co1no sendo tuna 

rapariga de pátio, ao passo que a vai iante Krahó define a mn-
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lher como sendo casada. Isto indica que, na primeira, o pai de 
Auké não existe como um problema social nem biológico, ao 
passo que na variante Krahó êle, ao contrá rio, atua como um 
elemento que ajuda a mãe de Auké a decidir sôbre a sorte do 
menino . 

2) O menino na variante Canela transforma-se em animais e na 
var iante Krahó muda de classe de idade, comportando-se como 
homem mais velho, após o seu nascin1ento. E antes do seu nas
cimento, isto é, quando, ainda feto, deixa a barriga de sua mãe, 
ê le se transforma de modo inverso. Assim, na variante Canela 
o menino antes de nascer comporta-se como adulto (muda de 
classe de idade) e na variante Krahó, êle se transforma em ani
mais. Temos as mesmas transformações ocorrendo numa ordem 
inversa: 

CANELA KRAHÓ 

PROCEDE COMO ADULTO 

~/ 
TRANSFORMA-SE EM ANIMAIS 

NASCIMENTO 

/~ PROCEDE COMO ADULTO ' 
TRA"SFORMA- SE EM ANIMAIS 

~) ü n1a outra diferença importan te é que na variante Canela a 
mãe de Auké ten ta matá-lo logo após o seu nascimento, indo 
para fora da aldeia e acentuando que se êle fôsse mulher seria 
poupado. Na variante Krahó, porém, isto não ocorre sendo a 
morte de Auké apenas tentada após o seu nascimento e quando 
o menino passa a perturbar tôda a comunidade. 

4) Na variante Canela o homem que tenta matar Auké é o irmão 
da mãe, ao passo que na variante Krahó é o pai da mãe. Por 
outro lado, a resolução de matar Auké é ig ualmente diversa 
nas respectivas variantes: entre os Canela o tio materno re
solve eliminar o menino de 1nodo automático. Na variante 
Krahó tal não se dá, pois marido e mulher discuten1 em con-
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junto os problemas suscitados pelo menino e somente depois é 
que o pai de Auké vai se entender com o seu sôgro (pai de 
sua mulher) . 

5) Os tipos <le morte também variam. Na variante Canela o tio 
materno tenta primeiramente matar Auké usando uma bordu
na e em seguida enterrand0-o. Já na variante Krahó vemos 
apenas o avô materno atirando o menino do alto de uma serra. 

6) As la1nentações quando Auké é queimado pelo fogo igualmen
te variam. No caso Canela quem se lamenta é a mãe do menino. 
No caso Krahó, o avô materno. 

7) Dentro do grupo doméstico os problemas causados por Auké 
são resolvidos de modo diverso: entre os Canela há um con
flito muito nítido entre mãe e mãe da mãe por causa de Auké, 
ao passo que entre os Krahó não há conflitos entre o avô ma
terno e quaisquer outros parentes. 

8) Finalmente, Auké transformado em homem branco se comu

nica com os Krahó através de seu avô e, entre os Canela, man
da chamar sua mãe para morar corn êle. 

Uma pergunta que cabe nesta fase é a seguinte: como se pode 
dar sentido a tôdas estas inversões? Serão elas feitas ao acaso, por 
um capricho dos grupos tribais que interpretaram o mito de modo 
diferente? Ou elas estão relacionadas a algum problema mais pr0-
fundo e, portanto, a estrutura do mito se modifica quando um dos 
seus elementos varia? 

Acreditamos que uma resposta cabal a êstes problemas é, no 
estado atual da etnografia Timbira, impossível. O máximo, entre· 
tanto, que podemos fazer neste estágio é indicar algumas pistas e 
levantar hipóteses, as quais poderão ser futuramente testadas por 
um pesquisador interessado nestes problemas. 

Assim, nosso primeiro passo será mostrar que estão relaciona
das tôdas as inversões notadas entre as duas variantes. A definição 
da mulher como casada ou rapariga pública liga-se ao problema da 
paternidade de Auké. As transformações do menino, por sua vez, 
relacionam-se ao seu nascimento. O mesmo tipo de conexão ocorre 
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quando a mãe tenta matar o menino. l ' io materno ou avô materno 
tentam matar Auké dependendo da situação da mãe do menino, 
problema por sua vez relacionado aos conflitos dentro do grupo 
doméstico e com a interferência ou não de outros parentes. O ponto 
crucial que permite explicar tôdas estas relações, então, parece ser 

o modo pelo qual Krahó e Canela si tuam a autoridade doméstica. 

- 11 -

MITO E AUTC)RlDADE DOMÉSTICA 

A autoridade doméstica surge no mito de Auké na sua confi
guração cJássica, co1no um mecanis1no que permite a ligação entre 

duas esferas da vida social: a doméstica ou privada e a pública. 
De fato, a autoridade doméstica juntamente com outras instituições 

que lhe são complementares (v. g., descendência, rituais, classes de 
idade, etc.) é o mecanismo básico, através do qual as relações 

entre grupo doméstico e a sociedade global são mediadas. Como 

diz Fortes, o antropólogo que mais tern chamado a tenção para êste 
problema: "it is through political, jurai and ritual institutions and 

customs which derive their force from society at la rge that inte

rests of the total social system, as opposed to those specific to the 
domestic domain, are brought to bear on the 1atter" (Fortes, 

1958: 6). 

No mito que estamos estudando ficou 1nais ou menos claro que 

as ações do tio materno ou do avô materno representavam a auto
ridade da sociedade sôbre o menino Auké. As ações de Auké atin
giam tôda a comunidade: êle destruía (pela confusão) sistemas de 

classjficação que são patrimônio de todo o grupo social. Como con

trapartida, então, a sociedade tenta reorganizar êstes sistemas eli
minando o menino e, para tanto, opera através das ações do irmão 

da mãe ou do pai da mãe de Auké. Pode-se dizer, assim, que o mito 
de Auké sistematiza as relações entre u1na área doméstica e uma 
área pública, cujo conLeúdo cai. necessàriamente no terreno das 
relações de poder entre os homens e nos modos de regulamentá-las. 
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Con10 nos esquemas abaixo, onde as relações de parentesco 
conceptualizadas no n1ito também são introduzidas: 

. 
KRAHO 

. 
AUKE . 

AUKE 
G.OO MESTICO G. DOMÉSTICO 

SOCIEDADE SOCIEDADE 

Os esquemas indican1 tôdas as relações que ocorrem no mtto 
de Auké. Pri1neiro, a oposição entre domínio do1néstico (onde a 
mulher tem por certo alguma importância) e o domínio político
legal ou público, oposição esta mediada }Jela ação do personagem 
que parece ter livre trânsito nas duas áreas (irmão da mãe-Canela; 
pai da mãe-Krahó). Em seguida, verificamos de modo claro a equi
valência <las ações de Auké e do homem que sôbre êle exerce auto
ridade jurídica. Enquanto Auké at inge tôda a comunidade corn 
seus atos, o homem por suas ações atinge a Auké. Finahnente, os 
esquen1as inostram as diferenças de conceptualização da autoridade 
doméstica entre os Canela e os Krahó, tal como ela aparece no mito. 
Enquanto no caso Canela temos uma estrutura doméstica centra
lizada em duas mulheres, onde os laços de siblings são enfatizados 
em detrirnento dos laços conjugais (que n1uito significativamente 
não existe1n nesta variante) ; no caso Krahó ocorre exatamente o 
inverso: nêle os laços de siblings simplesmente não existem, sendo 
tôda a ênfase deslocada para as relações de aliança. 

Aceita a demonstração de que no n1ito de Auké tio materno e 
avô materno desempenham os inesmos papéis, o problema é o se· 
guinte: por que irn1ão da n1ãe no caso Canela e pai da mãe no 
caso Krahó, se estas sociedades têm sido classificadas como pos
suindo uma mes1na estrutura social? 

\ 
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No nível do mito, a resposta a esta pergunta é mais ou menos 
simples: na variante Canela a mulher é uma "rapariga de pátio" 
não tendo, portanto, marido. Dêste modo, é seu irmão quem tem 
de exercer as ações requeridas pela sociedade. Por isso o irmão da 
mãe mata Auké e somente êle aparece nesta variante. No caso 
Krahó, ao contrário, como a mulher é casada, marido e espôsa dis
cutem o problema de Auké e levam a questão ao pai da mãe de Au
ké. Como diz nesta variante o pai de Auké: "Preciso conversar 
com o avô dêle, porque ainda tem avô." Por isso tio materno não 
aparece neste caso. 

Embora esta resposta possa ser considerada pertinente, ela não 
nos parece satisfatória. Pois, colocando o problema no nível pura
mente formal (aquêle das relações entre duas variantes), bloqueia 
as possibilidades de explorar os problemas relacionados à estrutu
ra social Timbira que julgamos existir em ambas as variantes. 

É certo que o aparecimento do irmão da mãe versus marido 
e do pai da mãe versus irmão <la mãe é uma função do status ma
rital da mulher. Mas o ponto fundamental aqui parece ser o se
guinte: até onde os Canela e Krahó d.efinindo ou não o status ma
rital da mulher (mãe de Auké), estão enfrentando ou evitando um 
problema social de difícil resolução naquelas sociedades? 

Sabemos que as sociedades Canela e Krahó })Ossuem urna mes
ma base ecológica : ambas se situan1 numa área geográfica comum, 
de onde tiram partido do campo aberto e também das matas cilia
res dos rios da região. Conhecemos igualmente os modos de ex
ploração da natureza de cada um dêstes grupo,s: ambos se baseiam 
nas atividades de caça (feitas pelos homens), na agricultura de 
subsistência e na coleta, realizadas por ambos os sexos. A morfolo
gia social Canela e Krahó é também semelhante, senão idêntica: 
ambas as f>Ociedades possuem residência uxorilocal, metades que se 
organizam segundo o ritmo das estações;25 classes de idade e asso-

:l5 - O leitor pode achar estranho que não se mencionem aqui as metades 
· exogâmicas como um grupo essencial à caracterização das estruturas 

sociais Canela e Krahó. Não incluimos as supostas metades exogà
micas porque é nosso ponto de vista de que elas podem não existir 
entre os dois grupos triba.is mencionados. Nosso trabalho de campo 
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ciações masculinas . Por outro lado, as instituições sociais que dão 
continuidade aos grupos sociais assinalados, são igualmente idênti
cas. Ambas as sociedades incorporam seus novos membros do se
guinte modo: ao nascer, um menino ou menina pasia a pertencer 
automàticamente a uma família extensa; e também a duas meta
des, as quais Nimuendaju e Crocker chamam a uma exogâmica e 
outra "metade da estação de chuvas" (Cf. Nimuendaju, 1946: 77 
ss. Crocker, W, 1962: a 90 ss.). Os homens, porém, passam ainda 
a JJertencer a associações masculinas (que também se dividem an
titeticamente) em virtude de um nome que recebem de um ho
mem classificado como Keti (ou Kete-Re), o qual teoricamen
te pode ser o pai do pai, pai da mãe, irmão da mãe e também o 
marido da irmã do pai. 26 Além disso, os homens se constituem em 

classes de idade. 

As mulheres, por seu turno, recebem nomes <le parentes situa
dos na categoria Tui (ou Tui-Re) que corresponde, inversa
mente aos homens, às posições genealógicas: mãe da mãe, mãe do 
pai, irmã do pai. A nominação, porém, não serve como mecanismo 
através do qual grupos sociais são estabelecidos. tles, ao contrário, 
só dão direitos de mulheres detentoras de certos nomes especiais a 
participarem como "sócias" de certos grupos masculinos em ceri-
1noniais específicos . 

com 05 Gaviões m05trou que as metades exogâmica.s dos Timbira 
pOdem ser uma ilusão do et.nógraf o. O mesmo ocorreu com Melatti 
com seu trabalho de campo entre os Krahó e a nós com o nosso 
trabalho de campo entre 05 Apinayé em relação a exogamia dos 
Kiyé. Sôbre êste último problema, veja-se o artigo de Maybury-Lewis 
(1960a), o qual iniciou a revisão do material Timbira, em bases etno
gráficas mais seguras. Ainda com relação às metades exogônicas 
localizadas, é necessário frisar que esta locali7.8.Ção diz respeito ape
nas a05 seus lugares no pátio entre os Krahó. Note-se, porém, que 
este dado surge no livro de Nimuendaju com certa ambigüidade e 
em relação à exogamia, é conveniente ler a pág. 79 do mesmo autor 
(1946), onde êle menciona que a exogamia das metades não estava 
mais sendo observada. 

26 - O sistema de parentesco colhido por nós entre os Timbira-Gaviões 
revela. que o marido da irmã do pai é chamado também de Keti 
<ou Kete-Re) . Entretanto, os dad05 sôbre os Krahó mostram que 
não há consenso entre os informantes com relação a esta. posição 
genealógica. Em relação aos Canelas, Nimuendaju não menciona esta 
categoria. no seu livro, o mesmo ocorrendo com Crocker. Cf. Nimuen
daju, 1946: 105, e Crocker, W., 1962a: 95 ss. 



128 REV . INSTITUTO DE CitNCIAS SOCIAIS 

Além disso, os non1es dão a cada u1n dos seus portadores, in

dependentemente de seu sexo, "amigos" com os quais terá relações 

de respeito e solidariedade.27 Os dados apresentados acima, entre

tanto, parecem complicar a situação, pois, dentro da tipologia tra

dicional, esta rian1os tra ta ndo essencialmente de u1na mesma estru

tura sociai que. entretanto, situ aria de modo diverso a autoridade 

doméstica. 

Se adotarn1os o ponto de vista ortodoxo sercn1os levados a 

constatação de que os Canela se aproximam 1na is ela expectativa 

teórica. lleahnente, nun1a sociedade uxorilocal e m atrilinear, o tio 

materno eleve Ler direito sôbre os filhos da irmã e as mulheres <lo 

seu grupo natal provàvelmente não transferirian1 a seus n1aridos 

direitos sôbre seus filhos. O marido, assim, ficari a sempre fora do 

grupo doméstico de sua espôsa e por isso verifican1os na variante 

Canela a n ;1o existência do marido.2 1:1 

Esta hipótese, porém, parece te r duas contra-indicações . Uma 

de ordem teórica e outra de orden1 etnográfica. A primeira foi 

colocada por Lévi-Strauss quando êle mostrou que o avunculato 

não é função de descendência, como queria Raclcliffe-Brown (Cf. 

Raclcliffe-Brow, 1952: Cap. J) , mas deve ser entendido como um 

ele1nento de uma estrutura n1ais complexa a qual pode variar em 

cada sisten1a social independente elas regras de descendência (Cf. 

Lévi-Strauss 1958: 58 ss.). Assi1n, os Can.ela poderiam situar a au-

toriclade do1néstica no irmão d a mãe e, não obstante, 

un1a descendência baseada em ou tros princípios. 

' possu1re1n 

O fato de orden1 etnogr~tfica vem dire tan1ente da análise do 

mito e tambén1 elos trabalhos çle Nimuen<laju e William Crocker 

(Cf. Crocker, 1961, 1962, 1962 a, 1962 b). Un1a tentativa da aná

lise do n1aterial apresentado nesses trabalhos encontra grandes obs

táculos quando se tenta determinar o funcionamento de um supos

to siste1na de n1etades matrilinea res exogâmicas conjugado a um 

27 - Tôda esta parte foi retirada do livro de Nimuendaju (1946) e colo
cada no nosso trabalho com ligeiras modificações. Ct. Nimuendaju, 
1946: cari . III. 

28 - Esta seria a "solução matriarca!" de Audrey Richards. Cf. Richards, 
1950: 246. A respeito das propriedades dêstes sistemas, veja a Intro
dução de Schneider ao livro Matrilineal Kinship, 1961. 
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sistema de terminologia. de parentesco de tipo Crow20 encontrado 
neste grupo.3o 

Por outro lado, o ensaio de Crocker sôbre os Canela revela que 
se existem grupos corporados baseados na descendência matrilinear, 
êles seriam de um tipo incomum, pois teriam uma fluidez tão gran~ 
de que provàvelmente dificultaria o seu funcionamento corporati
vo. Falando, por exemplo, da extensão do parentesco Canela, diz 
Crocker, significativamente para o nos so ponto de vista: "The 
classificatory extension of siblings, uncles, aunts, nieces, nephews, 
mothers, fathers, daughters and sons, if taken to even moderate ex
tremes, tends to consanguinally relate almost everybody in the 
tribe. l'actors such as the remoteness of the degree and the relative 
distance of the living quarters, however, enable, what they call 
aiple (incest) to be committed with these classificatory relatives ( .. ) 
ln this way, the more distant relatives are eliminated as kin." Mais 
adiante diz ainda o mesmo Autor: "Considering the way in which 
this system operates, it is not surprising that the best looking wo
men have the fewest male rela tives" (Cf. Crocker, W., 1962 a: 
97 ss.). Uma mesma ordem de considerações foi realizada por Me
latti qu ando, num relatório sôbre os Krahó, den1onstra como a ter
minologia de parentesco pode mudar radicalmente segundo a no
minação (Cf. Melatti, 1964 m. s.) . O que êstes dados parecem nos 
indicar é que seria muito difícil que um a sociedade corn tal siste
ma de parentesco pudesse estar segmentada em grupos de descen
dência baseados num princípio unilinear. Pois, uma vez que assim 

29 - Resumidamente, um sistema terminológico de tipo Crow é aquêle onde 
o chamado "principio de geração" não é levado em conta. Assim, no 
caso Timbira, coloca-se dentro de uma mesma categoria as seguin
tes posições genealógicas: (pai, irmão do pai, filho da irmã do pai) 
<màe, irmã da mãe) (irmão da mãe, pai da mãe, pai do pai, ma
rido da irmã do pai - caso Gavião e Krahó) (filhos do irmão da 
mãe, filhoo) (filhos da filha ou do filho e filhos da irmã) (espô.sa 
cio irmão da mãe - caso Gavião e Krahó). Temos assim apenas um 
único têrmo de parentesco para designar as pooições genealógicas 
expressas em cada uma das células representadas acima entre pa
renteses. Para maiores detalhes sôbre êstes sistemas, Cf. Murdock, 
1949. 

ao - Cf . o artigo de Roger Keesing, onde êle tenta verüicar as possibi
lidades de funcionamento dos sistemas sociais Timbira em conjun
ção com o sistema de parentesco apresentado nas descrições etno
gráficas disponíveis . Cf. Keesing, 1962. 
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estivesse segmentada, êstes grupos teriam necessàriamente de estar 
limitados, fato que os dados disponíveis não parecem confirmar. 

Por outro lado, a ancílise do mito traz um dado 1nuito simples: 
é que na variante Canela, como já apontamos anteriormente, o 
marido não existe. Isso seria u1na indicação clara de que os Canela, 
em vez de apresentarem uma "solução" para os problemas coloca
dos pela residência uxorilocal e uma suposta rnatrilinearidade, evi
tam o problema da paternidade de Auké, ·deixando êste problema 
sem solução. 

O caso Krahó nos levaria, provàvelmente, a lnna posição inver
sa . As relações que aparecem no mito nos conduziriam a pensar 
numa sociedade em que a autoridade doméstica reside nos homens, 
embora êles sejam "afins" e vindos de outra residência. Ou, ainda, 
numa sociedade 1natrilinear, mas onde os homens estariam integra
dos no grupo doméstico de suas espôsas. A etnografia, porém, pa
rece negar a primeira hipótese. Com efeito, entre os Krahó - do 
mesmo modo que entre os Canela - não existe um único grupo 
social formado através de linha paterna . E os dados disponíveis 
indicam que a situação de um homem na residência de sua espôsa 
é mais ou menos indefinida para ambos os grupos (Cf. Nimuenda
ju 1946: 125) . A segunda hipótese seria mais viável, ainda que 
não existam indicações par<t se aceitar a classificação da sociedade 
Krahó como matrilinear.ª 1 

Se estas duas hipóteses são colocadas de lado, o que nos indicam 
os dois casos? 

Primeiro que a procura de tipos e subtipos não esclareceria 
como já apontou Leach (Cf. Leach, 1961: Cap . J) - o nosso 

problema básico. Se conseguíssemos mostrar de modo ineludível 
que os Canela e Krahó são sociedades matrilineares, ainda teríamos 
o problema de explicar por que a localização <la autoridade domés
tica difere em cada utna delas. Segundo, a mera classificação da so-

31 - E.5ta afirmação é baseada em pa.rte nos relatórios de Melatti sôbre 
os Krahó e no nosso próprio trabalho de campo com os Gaviões. Em 
ambas os grupos, por mais que deseje, o antropólogo não encontra 
nenhum grupo unilinear de descendência. 
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ciedade Canela e Krahó com seus respectivos "tipos" de autoridade 
doméstica provàvelmente nos levaria a uma solução residual, qual 
seja: dizer que uma destas sociedades constitui uma anomalia s~ 
ciológica. Finalmente, e isto nos parece o mais importante, não te
ríamos avançado nenhuma hipótese que nos auxiliasse a entender 
as duas sociedades nos seus princípios de funcionamento. 

Assim, o caminho que nos parece mais fecundo parece ser 
abandonar, como fêz Terence Turner,ª2 os esquemas de classifica
ção correntes para estas sociedades. Livres, pois, de incluir estas 
sociedades em esquemas já feitos, procuraríamos uma fórmula que 
tôsse capaz de traduzir os dois sistemas de autoridade doméstica, 
tal coino êles aparecem no mito de Auké. Teríamos então, de par
tir da seguinte hipótese: os Canela e Krahó não seriam sociedades 
diferentes, inas ambas atualizariam os mesmos princípios estrutu
rais que ainda não foram estudados. 

De fato, nas duas variantes do inito de Auké, vemos de modo 
claro uma "fuga" relacionada ~. definição da autoridade doméstica. 
Os Canela excluem o marido e os Krahó excluem o tio materno. 
No plano sociológico isto pode ser uma indicação de que se ambos 
os grupos colocassem as duas posições (marido e irmão da mãe), 
teriam o problema de decidir que homem seria o responsável por 
Auké. E esta alternativa poderia arruinar tôda a construção do 
mito, pois a colocação dêste problema impediria o desenrolar da 
estória. O <lado que nos parece crucial aqui é o de que a escolha 
irmão <la mãe-marido (ou pai da mãe) pode variar de grupo Tim
bira para grupo Timbira, sem alterar substancialmente sua orga
nização social. Muito ao contrário, as possibilidades de escolher 
entre uma ou outra posição não seriam urna indicação de que Canela 
e Krahó tivessem estruturas sociais diversas ou anómalas, mas seria 
um dado importante para o entendimento de como operam êstes 
sistemas . 

A possibilidade aberta pela variante Krahó de um "afim" 
(marido e pai da mãe) ser o detentor da autoridade doméstica, 

32 - Tõda esta parte foi calcada em discussões com Terry Turner, cujos 
relatórios preliminares sõbre a estrutura de parentesco Kaiapó fo
ram inestimáveis ao autor no presente artigo. 
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te1n, obviarnente, implicações sociológicas, uma vez que revela .cla
ramente 111na tentativa de 1nediar as relações entre posições que 
podem ser opostas ern têrmos de seus interêsses. No caso em con
sideração teríamos: homens que nasceram no grupo doméstico, mas 
que devem abandoná-lo (tio materno); homens qtte estã.o no gru
po doméstico há algun1 ten1po (avô materno, pai da mãe); homens 
que jamais vêm residir no grupo doméstico (pai do pai) e ainda, 
homem com o qual Ego vai residir após o seu casamento (sogro) . 
'fôdas estas posições genealógicas estão, entre os Timbira, agrupa
das numa mesma categoria de parentesco: Keti (ou Kete-Re) 
e somente no caso do sogro é que êste têrmo aparece de modo com
posto, precedido de ipre. 2ª Confrontando êstes dados com as in
formações obtidas através da nossa análise do mito de Auké, veri
ficamos ser possível estar diante de sistemas sociais onde a d icoto
mia clássica entre parentes afins - seja de tal modo mediada (pelo 
uso de uma só categoria para designar posições de autoridades do
mésticas e1n grupos residenciais diversos, mas de algum modo re
lacionados ao de Ego), que ela seria embaraçada. Como no grá
fico abaixo, onde os quadros representam as residências: 

. 

KETI ~f º KETI ~T º . 
IPRE - KET l 

t<ETl/j : Ü l ..l e; .) KET I 1,.1: Q ll =o 
i l 1 • 

Por outro lado, a possibilidade indicada pela variante Canela 
de um "parente" (irmão da mãe) ser o detentor da autoridade do-

1 

JJ - I pre é uma categoria que corresponde à posição genealógica de irmão 
da espõsa. Assim, numa traduçã-o grooseira. poderíamos provàvel
mente dizer que Ipre é equivalente de um têrmo designativo de a.fi
nidade ou aliança. Ipre-Keti, as.sim, seria um têrmo composto, des
critivo(?). Entre os Canela o têrmo para sogro é pai -ke't que pro
vàvelmente corresponde a um têrmo composto de Keti e um pre
fixo(?) desc0·nhecido, a menos que se queira dizer - que pai cor
responde a uma transcrição ms,lfeita. e não acurada de Ipre, pre
fixo usado entre Gaviões e K rahó. Cf. Nimuendaju, 1945: 96 ss. 



MITO E AUTORIDADE DOllfÉSTICA 133 

méstica pode ser um dado crucial a indicar uma tentativa de sín
tese feita pelos Timbira, entre um sistema de atitudes diferentes e 
até opostas, e um sistema de terminologia (Cf . Lévi-Strauss, 1959: 
342 ss.). 

A hipótese que estamos tentando desenvolver aqui é a de que 
nenhum <los dois grupos tribais expressaria a "verdadeira" posi
ção da autoridade doméstica, mas que ambos estão atualizando um 
mesmo modêlo, o qual escapa do antropólogo se os dados forem 
considerados dentro da perspectiva tradicional. O que vem confir
mar esta hipótese e lhe dar fôrça são algumas variantes Krahó e 
Apina.yé, onde o informante, ao procurar traduzir o têrmo Keti 

para o nosso idioma e sistema de relações, assinala ora avô materno 
(pai da mãe), ora tio materno (irmão da mãe) . 

Poderíamos ter, então, relações de autoridade entre tio mater
no e filho da irmã, relações bastante "liberais" entre avô materno 
e filho da filha no caso Canela.a• E entre os Krahó, de modo in
verso, teríamos relações "liberais" entre tio materno e filho da ir
mã. O aparecimento de relações mais ou menos forma lizadas, em 
cada grupo, seria interpretado co1no uma tentati\'a de regula
mentar de modo rígido o sistema de atitudes e seria uma função 
de fatôres que, à falta de outro têrmo, podemos chamar de contin
gências. Estas variações sugeridas acima, porém, não seria1n indi
cações de anomalias ou desorganização, mas a própria chave do sis
ten1a, pois seria através destas variações que o sistema social Tim
bira_ conseguiria dificultar de u1n lado a formação de grupos sociais 
baseados no parentesco e, de outro, a dicotomia parentes/afins. 

Realmente, a identificação terminológica de homens de gru
pos residenciais do pai e da mãe (avô materno, tio materno), numa 
só categoria - K eti - juntamente com a possibilidade de uma 
mudança no sistema de atitudes, pois Ego aparentemente pode ter 
relaçõe·s. de "identidade" e de "autoridade" com seu tio materno 
(casos respectivamente dos Krahó e Canela), deve ser um fator de 
fundamental importância na não emergência de grupos sociais ba-

. ' . ' . 
J4 - Dado que deve, segundo Crocker, corresponder à reálidade etnográ

fica. Cf. Crocker, W., 1962: 96 ss. 
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seados no p arentesco. Pois se houvesse êstes grupos, sua delimitação 
seria provàveltnente irnpossível o que, como consequência, impedi
ria sua ação permanente como unidade . 

Podemos dizer, então, que a ca tegoria Keti deve correspon
der, provàveln1ente, à tenta tiva b<isica de n1ediação entre as várias 
residências relacionadas entre si por matrimônio de um dos mem
bros masculinos (ou temininos, caso tomássemos a categoria cor
responde nLe Tui ou 1~ui-Re ) . Todo Keti, dêste modo, seria 
um n1ediador po tencial ou rea l entre u1n indivíduo situado por 
nascimento nu1n grupo social d elimitado (residência) e unia outra 
área da sociedade: seja outra residência no caso d o matrimônio, 
seja a sociedade corno un1 todo, n os casos de ritos de passagen1. 

Esta interpretação do Ket i cotno un1 mediador é confirmada 
por vários d ados fornecidos por Nimuendaju . Assim é sempre um 
Keti quem coloca seu l tam txua (filho d a filha , filho do fi
lho, filh o <la irrnã) em con1unicação cotn a sociedade como um todo, 
exatamente como ocorre n o mito de Auké. É urn Keti quem, após 
a cerimôn1a de perfuração dos lóbulos das orelhas e.los tneninos Ca

nela, vai caçar un1 veado, cuja carne êle mesmo moqueia fora da al
deia e de ixa que as 1nulheres a pa nhem.ª" O Sol é ch an1ado de Keti 
quando os Canela clirige1n algu1n apêlo a esta divindade, a qual 
deve proteger os a nimais de caça , o que é uma prova de que o Sol 
(Keti) fu nciona con10 med iador en tre os homens e a natureza na-
quele contex to parlicular (Cf. N in1uendaju, 1946: 71) . Por ou
tro lado, é um Kct i que e nfe ita os iniciados com penas ele Gavião 
quando êstes toma1n par te no ritua l Ketuayé (Cf. N imuenda ju, 
1946: 176) , e é uni Keti quen1 faz o quar to de reclusão do inicia
do pelo qu al recebe pagamen tos d a "pa rente la" do 1nenino (Cf . 
Nin1uenúaju , .1Y44: 100). 

Estes fatos parecein ind icar que, q uando um l~in 1 bi ra se rc(ere 
ao seu "tio ', êle pode ele (a to estar se referindo não a urna posição 
genealógica específi ca, n1as a unia categoria social . Depois, pode 

35 - &te cerimonial pode muito bem ccrresponder a u1n "pagamento" 
que faz o mediador a tôda a comunidade, pelo fa to de seu Itam.txua 
t er mudado de status. lta·mtxua é uma categoria que corresponde a 
!Ilhes do filho e da filha. e filhos da irmã. 
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também indicar que não ünporta que o informante esteja se refe
rindo ao seu tio 1naterno ou ao pai do pai ou / e pai da mãe. É o 
fato de todos êstes homens poderem se ligar a Ego como media

dores, através <la nominação e tnesmo fora dela, que faz com que es
ta categoria seja útil aos T irnbira. Em outras palavras, diríamos 

que a categoria Keti é a base da estrutura de parentesco Tim
bira, sendo responsável pelo equilíbrio de fôrças existentes no sis

tema social. É ela que assegura aos n1e1nbros de urna residência 
seu relacionamento com a sociedade como um todo e diminui no 
matrimônio o choque de interêsses provocado pela mudança resi
dencial que um homem é obrigado a realizar. 

Assim, concordaríamos com Terence Turner, dizendo que a 

estrutura de parentesco Timbira parece ser realmente um "Kin

dred". Dêste modo, os Timbira não teriam grupos de parentesc<J, 

mas categorias que permitiriam fundir nurn só universo cognático 
e segundo vários princípios (nominação, beleza, e outros de difí

cil determinação) grupos de pessoas limitadas bàsicamente pe~a 

residência natal (Cf. Freeman, 1961: 202). 

Acrescentaríamos, finalizando esta tentativa, que a aparente ri

gidez morfológica dos grupos Timbira, que muitos - como Ni
muendaju - discutiram como se fôsse a própria estrutura destai 
sociedades, mascara, sob um aparente limite de alternativas de con

duta, um sistema social extremamente rico em alternativas e ar
ranjos, onde parecem estar em perfeito equilíbrio as possibilida
des individuais e as do grupo. Uma das vantagens <le tal sistema 

é a possibilidade de sua operação contínua sem a formação de gru
pos de descendência e sem limites práticos de parentelas, o que 
permite a um homem ou mulher um relacionamento continuado 
com pràticamente todos os membros de um grupo local. Mas, 
como contrapartida, o sistema para operar tem de estar apoiado 
num grande número de grupos sociais altamente formalizados, ba

seados em princípios que se entrecortam (as regras de residência 
e as nominações são os mais notáveis) e numa vida cerimonial que, 
a.final, não deixa saber se é um método ou uma finalidade. 
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CONCLUSõES 

Nosso trabalho JJrocurou partir de um problema simples, co
locado pela análise de duas variantes de um mesmo mito encon
trado entre grupos tribais relacionados histórica, lingüística e so· 
ciologicamente. A análise dos mitos auxiliou a colocação de certos 
papéis sociais dentro de uma perspectiva adequada em têrmos da 
realidade sociológica e, assim, permitiu passar de um nível sócio
cosmológico para o da realidade social no sentido mais estrito. 
Pudemos constatar que as relações fixadas no mito não devem di
ferir muito daquelas da realidade etnográfica e que os persona
gens que desempenham certos papéis no mito devem corresponder 
aos mesmos personagens na vida cotidiana e cerimonial. Na aná
lise sociológica da autoridade doméstica, pretendemos desenvolver 
uma nova hipótese de trabalho, a qual, eventuahnente, pudesse 
nos ajudar a discutir a estrutura social Timbira como ela mesma se 
apresenta, sem considerações })refixadas por modelos sociológic°' 
tradicionais. 

Não resolvemos obviamente tôdas as questões levantadas pP.)O 
traba.iho nem pela realidade Timbira, nem êste era o lugar para 
uma análise exaustiva dos problemas colocados pela sociologia 
Timbira. Mas acreditamos que a hipótese apresentada pode ser 
testada com material vindo exclusivamente da pesquisa de campo 
e assim melhor explorada. Finalmente, pretendemos ter demons
trado que é possível partir de um mito e através de sua análise 
chegar a determinação de alguns problemas sociológicos por êle 
suscitados. 
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AP:tNDICE 

Variante dos Kreyé de Bacabal, in Nimuendaju, 1944. 

Uma mulher prenhe foi ao banho. Quando chegou no ribeirão, o 
menino Aotxi no ventre dela começou a falar. Ela olhou admirada ao 
redor, procurando quem falava, e não vendo ninguém, entrou n'água. 
Então o menino novamente chamou: "Mãe, quero sair !" A mulher olhou 
com espanto para o ventre e disse: "Ainda no meu corpo tu já estás 
ralando?" - "Quero sair!" insistiu o menino. "Então saia!" respondeu a 
mãe, abrindo as coxas, e logo a criança apareceu. Entrando na ág.ua ela 
se transformou numa piabinha, brincando algum tempo alegremente ao 
redor da mãe. Quando chegou outra vez perto dela esta agarrou o pei
xinho que logo tomou forma humana, voltando outra vez ao ventre ma
terno. Quando à tarde, a mulher foi banhar-se outra vez, o menino tor
nou a pedir que queria sair para brincar. Desta vez êle se transformou 
numa paca, e depois de nadar algum tempo voltou mais uma vez ao 
ventre materno. Assim mãe e f ilho fizeram durante muito tempo. Ela 
<escondia a natureza estranha dos outros, mas sempre quando estavam 
sós deixava-o sair para brincar (os grüos são meus - RM). Finalmente 
êle pediu que queria ficar fora sempre. A mulher foi ao mato para simi
lar um parto, e também o menino se fingia recém-nascido, chorando e 
ae1xando-se carregar nos braços para iludir os moradores da aldeia que 
tinham ido atrás para espiar a mãe dêle, sôbre o fato que êle já há muito 
tempa tinha nascido. 

Três dias depois, Aotxi já era um menino grande que brincava com °" 
outros da aldeia, resolveram brincar de "Onça", sendo que Aotxi teria de 
representar a fera. O menino espreguiçando-se com tal rugido, transfor
mou-se numa onça verdadeira, da qual todos fugiram apavorados. Desde 
então se tratou de livrar a aldeia do menino terrível. No dia seguinte, 
um homem o conduziu longe, pela mata adentro, onde o abandonou; mas 
quando êle voltou à aldeia, Aotxi já tinha voltado antes dêle. Então fize
ram uma grande fogueira, dentro da qual atiraram o menino; êle porém 
se tran.sf ormou em fôlhas verdes que um turbilhão de vento levantou 
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para o ar, conduzindo-as para longe. Quando enfim caíram no chão, elas 
se transformaram num cristão (homem branco) que fêz casas de pe
ctras, etc. A terra e os rios ao redor de São Luiz do Maranhão lhe per
tencem, pois êle foi quem oo fêz. Depois êle foi seguindo para diante, em 
rumo do oriente e chegou ao Rio de Janeiro. Se os Kreyé não tivessem 
queimado Aotxi, decerto êle lhes teria ensinado tôdas as artes que a.gora 
oo cr~tãos sabem. 

J 
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