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7

Para embarcar nas Mitológicas

As Mitológicas são um projeto extraordinário e revolucionário. Uma 
experiência de pensamento em que o pensador deixa-se pensar, executando 
pensamentos alheios. Em que o cientista é laboratório. O antropólogo 
faz-se passador/emissor de vozes outras.1 E as faz soar, movendo à trans-
formação coisas pensadas na e pela cultura que compartilha com suas 
leitoras e leitores.2 Lévi-Strauss certa vez comentou que sua afirmação de 
que os homens não pensam os mitos e sim os mitos é que são pensados nos 
homens (e pensam uns aos outros), tão criticada por alguns, descrevia para 
ele a experiência vivida no decorrer das décadas consagradas às Mitológicas: 
“Minha obra foi pensada em mim à minha revelia”.3

Nos quatro volumes das “grandes”  Mitológicas,4 Lévi-Strauss descreve 
e comenta a experiência de aplicar a análise estrutural a um material es-
pecífico: mitos dos índios das Américas, coletados por ele no trabalho 
de campo, no Brasil, e sobretudo nas ricas bibliotecas norte-americanas 

1. Marcel Hénaff fala em “passador de sentido(s)” em Claude Lévi-Strauss, le passeur de sens (Pa-
ris: Librairie Académique Perrin, Coll. Tempus, 2008). O “passador” é personagem destacado 
em mitos que serão analisados no volume 3 das Mitológicas. 
2. Vincent Debaene fala em “tradução do choque infligido às categorias do pensamento oci-
dental pelas sociocosmologias ameríndias” em “Claude Lévi-Strauss aujourd’hui” (Europe 
1005-1006, jan-fev 2013, p. 30).
3. Claude Lévi-Strauss, Myth and meaning (Nova York: Schocken Books, 1979, p. 3). 
4. O próprio Lévi-Strauss chamava de “grandes” Mitológicas os quatro volumes publicados 
entre 1964 e 1971: O cru e o cozido, Do mel às cinzas, A origem dos modos à mesa e O homem nu. 
Entre 1975 e 1991 seriam publicadas as três “pequenas” Mitológicas (A oleira ciumenta, A via das 
máscaras e História de Lince), que desenvolvem reflexões esboçadas no percurso das grandes 
Mitológicas, muitas vezes em notas de rodapé. Entre as duas séries, há diferenças de escopo 
e de estilo, mantendo-se os princípios da análise estrutural de mitos. Lévi-Strauss dedicou 
ainda vários artigos e passagens a análises de mitologia ameríndia. 
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8  O cru e o cozido

que frequentou durante a Segunda Guerra. Embora tenha se tornado um 
pensador conhecido e reconhecido, não são poucas as análises sobre seu 
“estruturalismo” que desconsideram esta que é sua maior obra, aquela 
em que suas propostas são extensamente postas em prática e à prova. Em 
entrevista na década de 1980, Lévi-Strauss disse que “a moda do estrutu-
ralismo teve todos os tipos de consequências desagradáveis; o termo foi 
aviltado, foi aplicado ilegitimamente, às vezes até de modo ridículo; não 
posso fazer nada”. Quando o entrevistador, Didier Eribon, evocou um “es-
truturalismo como fenômeno global”, que o associava a Foucault, Lacan 
e Barthes, Lévi-Strauss respondeu: “É um amálgama infundado: sinto-me 
membro de outra família intelectual, a de Benveniste e Dumézil”.5 

Lévi-Strauss não propõe e aplica um esquema interpretativo, que teria 
sucedido no tempo outras “escolas teóricas”, ainda que sempre dialogue 
com propostas analíticas anteriores e contemporâneas. Propõe um método, 
apoiado “numa atenção extremamente escrupulosa aos conteúdos etnográfi-
cos”, como faz notar Debaene,6 lembrando a “deferência quase maníaca em 
relação aos fatos”, reconhecida pelo próprio Lévi-Strauss. Aplicado, testado 
e refinado ao longo dos anos e dos volumes das Mitológicas, o método de 
análise estrutural praticado por ele só pode ser avaliado em operação.7 

Lévi-Strauss afirma que os mitos têm várias camadas, como massa 
folhada. As Mitológicas, que qualifica de “mito dos mitos”, também são 
multifolhadas, como seria de esperar. Dessa obra mestra pode-se dizer 
muita coisa — e sempre haverá mais.8 O fato é que só pode ser apreciada 

5. Claude Lévi-Strauss e Didier Eribon, De près et de loin (Paris: Odile Jacob, 1988, pp. 101, 105). A 
respeito dos múltiplos sentidos em que o termo foi empregado, ver Mauro W. B. de Almeida, 
“Structuralism” (in James D. Wright (Org.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences, 2ª ed., V. 23. Oxford: Elsevier, 2015, pp. 626-31).
6. Debaene, op. cit, p. 17-8. 
7. Entre os artigos que Lévi-Strauss dedicou aos mitos de povos nativos das Américas, destaca-se  
“A gesta de Asdiwal” (in École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses. 
Annuaire 1958-1959, 1958, pp. 3-43), que é como um modelo reduzido das Mitológicas. 
8. A fórmula “Isto não é tudo”, recorrente nas Mitológicas, é analisada por Eduardo Viveiros 
de Castro em livro ainda inédito e aguardado sobre a tetralogia: “Na verdade, o movimento 
assinalado pela pequena frase ocorre muito mais frequentemente que ela; ela é opcional, mas o 
movimento, ao contrário, parece-nos necessário, intrínseco ao procedimento lévi-straussiano 
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Para embarcar nas Mitológicas 9

e fazer sentido na execução — como música. É preciso que cada leitora e 
leitor execute com Lévi-Strauss cada passagem do texto, tendo como ins-
trumento sua mente, feita “lugar vazio onde algo acontece”, como diria ele 
no majestoso “Finale” do quarto volume das grandes Mitológicas. 

É preciso acatar os pressupostos de que o pensamento daqueles que 
chamamos humanos opera segundo regras compartilhadas e de que o 
que muda na enorme diversidade de culturas humanas é a matéria do que 
é pensado (todos pensam do mesmo modo, mas não pensam as mesmas 
coisas)9 — para então concordar em deixar que sua mente (“espírito”) pense 
com os índios o que os mitos propõem à reflexão. Para ser proveitosa, a 
leitura das Mitológicas requer uma disciplina que permita atingir o vazio 
de pensamentos, algo como a meditação zen, mas neste caso para deixar-se 
tomar por pensamentos de outrem. Daniel Barenboim, pianista, maestro e 
mestre de música, dá um conselho tão simples quanto perfeito em “Como 
escutar música”, que vale para quem se dispuser a ler as Mitológicas. Pri-
meiro, diz ele, é preciso fazer silêncio, para se preparar. Então,

pendure-se na primeira nota que escutar, não desvie pensando em outras coi-

sas […], agarre a primeira nota e voe com a música até a última nota […]. Não 

é preciso ser especialista […], mas é preciso ter a vontade de se deixar levar.10

[…]. ‘Isto não é tudo’ supõe um conceito de estrutura e de análise que não privilegia uma vontade 
de fechamento, compleção, compacidade, a determinação de uma combinatória exaustivamente 
definida a priori.” (<https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/eduardo-viveiros-de-castro-
-sobre-levi-strauss-237929.html>, acesso em 25 nov. 2020). Sobre o caráter de abertura expresso 
na fórmula canônica, além de outras observações fundamentais sobre a obra e a proposta de 
Lévi-Strauss, ver também Mauro W. B. de Almeida, “A fórmula canônica do mito” (in Queiroz 
e Nobre (Orgs.), Lévi-Strauss: leituras brasileiras. Belo Horizonte, Ed. da ufmg, 2008, pp. 147-82). 
9. E todos pensam igualmente bem. Como se sabe, Lévi-Strauss deu contribuições impor-
tantíssimas à crítica de teorias que afirmam a inferioridade intelectual (ou outra) de povos 
não ocidentais — de onde a saudação de Clastres à análise estrutural, por levar realmente a 
sério o que os “selvagens” contam e mostrar que mitos são pensamento. Pierre Clastres, “De 
quoi rient les indiens” (Les Temps modernes, n. 253, 1967, pp. 2179-98; incluído em A sociedade 
contra o Estado, cap. 6). 
10. Daniel Barenboim, “How to Listen to Music” (disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=LCKZDSIHV80>, acesso em 26 nov. 2020). Tradução livre.  Agradeço a Erick Vidal 
por essa preciosa indicação e por lembranças e sugestões igualmente oportunas no processo 
de reformulação deste texto.
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10  O cru e o cozido

Barenboim diz que com a música se “voa”; as Mitológicas fazem antes 
pensar em viagens de canoa. Em ambos os casos, a concentração é tão 
fundamental quanto a disposição de se deixar levar. Não é fácil nem banal 
fazer-se instrumento de ideias outras. 

O método impõe ainda outros desafios a ideias correntes a respeito 
dos mitos e de sua análise: é preciso aceitar que os mitos são pensamento, 
e não fabulação desvairada ou técnica mnemônica; que são reflexão so-
bre todos os temas possíveis, e não reflexo das formas culturais em que 
circulam; que só podem ser compreendidos quando nenhuma versão é 
privilegiada porque supostamente mais “completa”, “correta”, livre de in-
fluências externas ou qualquer outro pressuposto igualmente infundado; 
que não se pode proceder à análise de um mito isolado; que conjuntos de 
variantes devem ser tomados em suas diferenças; que narrativas aparen-
temente diferentes (e distantes no tempo e no espaço) estão conectadas 
por relações de transformação e constituem conjuntos (chamados “grupos 
de transformação”); que tais grupos não correspondem às classificações 
“temáticas” comumente aplicadas por mitólogos; que nenhum detalhe de 
narrativa mítica é acessório ou aleatório; que não há símbolos universais. 

O cru e o cozido, livro que abre as Mitológicas, é o primeiro relato da grande 
experiência. Lévi-Strauss deixa claro para o leitor, desde o começo, que 
as Mitológicas são uma “exposição sintética” de procedimentos analíticos 
previamente realizados. Nem tudo o que ocorreu no que ele qualifica (no 
prólogo de História de Lince) como um “jogo do analista contra os mitos” 
é compartilhado com o leitor, inclusive para poupá-lo, como afirma em 
outras passagens, de acompanhar procedimentos que não produziram es-
clarecimentos. Não obstante, a formulação e a organização da exposição 
constantemente convidam o leitor a participar dos suspenses, dúvidas e 
emoções do analista, como que em plena experiência. Este primeiro vo-
lume é de longe o mais conhecido, o mais comentado e o mais lido de 
todos, sobretudo sua “Abertura”, na qual o projeto é apresentado. 

Diz a primeira frase das Mitológicas:  
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Para embarcar nas Mitológicas 11

O objetivo deste livro é mostrar de que modo categorias empíricas, tais como 

cru e cozido, fresco e podre, molhado e queimado, que a mera observação 

etnográfica basta para definir com precisão, sempre a partir do ponto de vista 

de uma cultura particular, podem servir como ferramentas conceituais para 

isolar noções abstratas e encadeá-las em proposições.

A afirmação é claríssima — clareza é, por sinal, ao lado da elegância 
e da força (poética inclusive) de suas formulações, uma das qualidades 
desse pensador reconhecido por suas excepcionais qualidades de escritor. 
O que ela diz, no entanto, não é simples ou fácil. A reflexão que embasa o 
projeto já havia sido desenvolvida por Lévi-Strauss no primeiro capítulo 
de O pensamento selvagem (1962): os “selvagens” não pensam menos bem, 
nem menos abstratamente, mas o fazem usando coisas concretas como 
operadores. Num breve resumo, diríamos que os mitos operam com “cate-
gorias empíricas” onde o pensamento científico opera com conceitos. Para 
entender as operações que essas “categorias” efetuam nos mitos, é portanto 
indispensável conhecer as “coisas concretas” que as informam, para depois 
reconhecer entre elas conjuntos de operações lógicas solidárias, próprios a 
conjunto de variantes — as estruturas (matrizes) dos mitos. 

Em entrevista no ano do lançamento deste primeiro volume das Mitoló-
gicas,11 Lévi-Strauss disse que os mitos são como uma superlinguagem que, 
a partir de frases, compõe superfrases ou frases de segundo grau.12 Estas, 
por sua vez, operam com conhecimentos, costumes, tradições, técnicas 
que o leitor desconhece. Para realizar a proposta que abre as Mitológicas, 
é preciso portanto dispor de um enorme conjunto de informações, que 
Lévi-Strauss vai fornecendo ao leitor, conforme vão se sucedendo os povos 
narradores dos mitos, e no caminho da análise de conjuntos de variantes. 
Trata-se de recuperar, em cada caso, um tesouro de conhecimentos a res-
peito do mundo (a tal “ciência do concreto” a que se dedica o mencionado 

11. No programa de televisão Lectures pour Tous, 14 out. 1964 (disponível em <https://www.
ina.fr/video/I05312383>, acesso em 26 nov. 2020).
12. O que reelabora um ponto que já está em “A estrutura dos mitos” (in Antropologia estrutural. 
São Paulo: CosacNaify, 2008, p. 224).
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12  O cru e o cozido

primeiro capítulo de O pensamento selvagem), tributário de uma apurada, 
dedicada e rica apreensão intelectual feita pelos sentidos. Para que se possa 
entender, por exemplo, que a enumeração de três animais em ordem de-
crescente de tamanho evoque aos ouvintes nativos ideias como diminui-
ção ou enfraquecimento, ou que dois tipos de árvores permitam tecer 
reflexões sobre a passagem do tempo e a mortalidade, é preciso apresentar 
esses animais e árvores a quem não os conhece. As operações míticas, que 
produzem sentidos abstratos com operadores concretos, são inconscientes 
no sentido que o termo tem na obra de Lévi-Strauss: não deliberadas, não 
refletidas.13 Por isso é preciso suspender os próprios pensamentos e deixar-
-se pensar. O cru e o cozido vai introduzindo o leitor nesse procedimento, 
começando por operações relativamente mais simples, a que vão se acres-
centando outras, conforme avançamos nos volumes seguintes.   

A exposição da análise estrutural de mitos segue, nas Mitológicas, um 
roteiro: uma versão é apresentada e, para começar a munir leitoras e leitores 
de informações essenciais para a execução da análise, somos informados 
sobre línguas, localização geográfica, habitat da população em questão. As 
Mitológicas são feitas de mitos tanto quanto de mapas e conhecimentos que 
classificamos como geológicos, zoológicos, botânicos, astronômicos etc. Lé-
vi-Strauss constantemente apresenta os conhecimentos de povos indígenas 
lado a lado com descrições científicas ocidentais — o que em si já é digno 
de nota.14 Outros insumos de análise são fornecidos, para serem posterior-

13. Lévi-Strauss chama de inconsciente as operações que “acontecem” na mente (esprit). À 
diferença da acepção psicanalítica do termo, como lugar em que se depositam ideias, em 
Lévi-Strauss é uma atividade, um modo de operar, que independe da deliberação do sujeito. 
Agradeço a Marcio Silva pelas longas conversas das quais guardo, entre muitas outras, essa 
observação.
14. Diante da precisão e da minúcia de classificações nativas, comenta Lévi-Strauss, “somos 
levados a lamentar que todo etnólogo não seja também mineralogista, botanista, zoólogo 
ou mesmo astrônomo…”, inclusive porque “todos ou quase todos os povos indígenas” pos-
suem conhecimentos detalhados dos entes do mundo e classificações naturais refinadas (in 
O pensamento selvagem, cap. 2). Lévi-Strauss, nota Vidal, ao falar de conhecimentos dos Tewa 
(no capítulo 1 dessa mesma obra), cita a afirmação feita por seus etnógrafos de que “nada 
impediria traduzir um tratado de botânica em tewa”. Os conhecimentos de povos nativos, 
prossegue Vidal, contribuem, como os conhecimentos científicos ocidentais, para “a riqueza 
do inventário” feito nas Mitológicas. Cf. Erick Nascimento Vidal, “Introdução ao problema 
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Para embarcar nas Mitológicas 13

mente desenvolvidos: sobre os modos de vida daquela população naquele 
determinado meio, sobre sua organização social, sobre práticas característi-
cas (costumes distintivos). Tais informações são essenciais porque os mitos 
também operam com categorias concretas que não são da ordem de uma 
ciência que diríamos natural. Se, por um lado, a passagem do tempo pode 
ser indicada pela menção a frutos sazonais ou a determinadas constelações 
visíveis apenas em parte do ano, e se a conjunção temporal, na narrativa, de 
produtos de diferentes épocas ou quaisquer duas “coisas” que nunca estão 
juntas no mundo vivido coloca os ouvintes (inconscientemente, despercebi-
damente) num mundo invertido, por outro lado, a mesma operação pode ser 
realizada pela descrição de uma forma de residência pós-nupcial que inverte 
a prática dos ouvintes do mito.15 Do mesmo modo pode operar a menção a 
uma relação entre determinadas pessoas que contraria a etiqueta respeitada, 
como incestos ou bate-bocas entre gente que se deve silencioso respeito. A 
reviravolta lógica de uma narrativa pode ser produzida, em povos canoei-
ros, por uma viagem de canoa em que o rio que conhecem tem a corrente 
invertida, ou se os remadores trocarem de lugar. Noções bem “concretas”, 
da vida, da experiência, dos conhecimentos, das práticas do povo que contou 
a história da qual executamos uma variação com Lévi-Strauss.16 

Se o mito quiser refletir a contrario, pensando um mundo “às avessas”, 
operadores como esses serão centrais nas narrativas. Os dados etnográficos 

semiológico na etnologia sul-americana escrita e tradução intersemiótica” (dissertação de 
Mestrado. Antropologia Social, fflch-usp, 2020, p. 63).
15. Exemplo da característica dos mitos mencionada acima: não refletem a organização so-
cial do povo que os conta, nem há razão para supor que correspondam a fases pretéritas de 
organização desse mesmo povo. Não são registro ou reflexo, são reflexão. Lembro-me de ter 
ouvido isso pela primeira vez ensinado por Manuela Carneiro da Cunha, numa sala de aula. 
Presto-lhe aqui homenagem, por muitas lições valiosas.
16. Lévi-Strauss apresenta os mitos que analisa na forma de resumos, por sua vez produzidos a 
partir de fontes de todos os tipos. Certas críticas às Mitológicas questionam consequentemente 
a fidelidade, a autenticidade ou a integridade das narrativas, sugerindo que Lévi-Strauss teria 
“editado” seus resumos na medida de suas intenções. Quem estiver mesmo disposto a em-
barcar irá lembrar-se de que Lévi-Strauss diz desde o começo que essa obra é algo como um 
“mito dos mitos”, o que significa que, como as narrativas analisadas, é variação, não citação. 
Ele diz também que qualquer versão interessa, mesmo porque as estruturas dos mitos podem 
ser percebidas até nas piores traduções. 
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14  O cru e o cozido

vão se adensando conforme avança a análise, como tudo mais. Associações 
simbólicas — que, em cada caso, podem ser acionadas pelos mitos para 
pensar — percebidas em ritos, em seres do mundo, em nomes próprios, 
em adornos, em receitas culinárias. Sempre “do ponto de vista de uma 
cultura particular”, pois nada tem significado universal. Lévi-Strauss vai as-
sim mostrando o sentido de códigos astronômicos, botânicos, zoológicos, 
sociológicos… que se conjugam nas narrativas para compor mensagens. 

As Mitológicas têm de ser executadas pelo leitor como instrumentista, 
sob a regência de Lévi-Strauss. A execução leva o leitor de mito em mito, 
de povo em povo, atravessando o continente americano em todos os sen-
tidos, com velocidade e densidade aumentadas conforme avança. As co-
nexões são dadas, sugeridas, iluminadas, por personagens, por cenas, por 
nomes, por seres. Talvez “voar” seja, afinal, uma boa imagem. Seria uma 
viagem de canoa quando Lévi-Strauss procede “em rosácea”17 como diz: de 
povo em povo, acompanhando vizinhanças e continuidades; mas quando 
a passagem de um mito contado na América do Sul é conectada a uma 
transformação norte-americana que a ilumina, por exemplo, voo parece 
ser mais adequado.

Ao longo do trajeto, Lévi-Strauss vai revisitando mitos já parcialmente 
analisados para se dedicar a um detalhe que não tinha sido considerado 
anteriormente. E que deve sê-lo, uma vez que a análise estrutural propõe 
elucidar cada detalhe de cada variante de mito, embora saibamos que, como 
a variação mítica, ela é interminável. Como escreve Viveiros de Castro:

Há sempre mais um eixo, sempre “um outro eixo” de transformação, dis-

posto de través, em diagonal aos vários eixos que vinham até ali guiando 

a comparação; a produção em finta ou pirueta de uma torção suplementar 

completamente imprevista, que abre subitamente uma progressão que tudo 

encaminhava para o fechamento; a revelação de um vínculo extra, impli-

17. Leitoras e leitores franceses carregam na memória imagens de rosáceas, vistas nas grandes 
catedrais góticas e matéria escolar. Os de outros lugares compreenderão melhor a analogia 
se buscarem tais imagens — tarefa felizmente fácil em nossos tempos.
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Para embarcar nas Mitológicas 15

cado, obscuro, compactado no texto sob análise que subitamente se explica 

e esclarece, e ao mesmo tempo se multiplica e difrata em perspectivas que, 

literalmente, perdem-se de vista no horizonte.18

O primeiro mito apresentado, M1,19 será retomado em todos os volu-
mes. Na “Abertura”, Lévi-Strauss esclarece que esse mito, contado pelos 
Bororo, não foi escolhido como ponto de partida, como “referência”, porque 
se o considere mais antigo, mais complexo ou mais simples do que outros: 
afirma que este “se impôs” ao analista por razões “largamente contingentes”. 
Afirma mais adiante que a “posição irregular”20 desse mito coloca problemas 
de interpretação que o tornam “especialmente apropriado ao exercício da 
reflexão”. O mito de referência é presença marcante em O homem nu, último 
volume das Mitológicas, conectado por motivos, sequências e conjuntos de 
operações lógicas a mitos de todo o continente, até sermos levados a com-
preender “por que foi ele, dentre todos os mitos americanos disponíveis, que 
se impôs a nós antes mesmo de sabermos o porquê disso”.21 Como se espera 
de uma experiência bem-sucedida, o conhecimento resulta do processo. No-
te-se que, no último volume, a expressão “mito de referência” é aplicada ao 
conjunto {M1, M7-M12}.22 De fato, o passo inicial da análise — o primeiro 
movimento da tetralogia — é a passagem de M1 para o conjunto de variantes 
jê (M7-M12). Não é possível analisar um mito isolado.

18. “Eduardo Viveiros de Castro sobre Lévi-Strauss”, O Globo, 4 nov. 2009 (disponível em <https: 
//blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/eduardo-viveiros-de-castro-sobre-levi-strauss-237929.
html>, acesso em 26 nov. 2020).
19. As narrativas analisadas são numeradas sequencialmente nas quatro grandes Mitológi-
cas. Chegaremos a M813 em O homem nu. Muitos mitos numerados têm variantes indica-
das por letras: neste volume, por exemplo, M169a, b e c. Há ainda variantes que são apenas 
mencionadas e não numeradas, de modo que se pode calcular algo como um milhar de 
narrativas consideradas nos quatro volumes. Nas pequenas Mitológicas, compostas em outro 
estilo, os mitos não são numerados. 
20. A “posição irregular” a que Lévi-Strauss se refere diz respeito a características da combi-
natória efetuada em M1, consideradas em comparação com outras variantes de um dos grupos 
de transformação a que o mito bororo está ligado.
21. Claude Lévi-Strauss, O homem nu (São Paulo: CosacNaify, 2011, p. 494). 
22. Ibid., p. 25.
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16  O cru e o cozido

Ao longo do trajeto, Lévi-Strauss vai também comentando e ilustrando 
as diferenças entre as contribuições possíveis da análise estrutural e de 
outras tentativas de apreensão dos mesmos fatos, no terreno americanista 
e para além dele. Comenta teorias antropológicas, arqueológicas, linguís-
ticas, históricas, filosóficas. Conforme vai sendo revelado um pensamento 
próprio aos povos das Américas, o texto cede às vezes lugar a pensamentos 
compostos com a bagagem do europeu culto, que repensa “suas próprias 
coisas” inspirado pela reflexão desenvolvida pelos índios. Assim, em um 
dado momento (no terceiro volume), Lévi-Strauss propõe, por exemplo, 
uma interpretação do processo histórico que, na tradição ocidental, viu 
morrerem os mitos e nascerem a literatura, herdeira de sua matéria, e a 
música clássica ocidental, que guarda suas estruturas. Literatura e música 
estão sempre presentes nas Mitológicas, evocadas como tema de reflexão ou 
conformando a narrativa da experiência, nos títulos de partes e capítulos, 
em epígrafes, no modo de composição.23 

A experiência de análise estrutural de mitos dos povos nativos das Amé-
ricas conduzirá, no último capítulo do último volume das pequenas Mitológi-
cas, à caracterização da “mola mestra” compartilhada do pensamento desses 
povos como um “dualismo em perpétuo desequilíbrio”. Antes de chegarmos 
a isso, o trajeto das Mitológicas terá atravessado o continente diversas vezes 
em todos os sentidos, conduzido pelos mitos analisados, que se pensam no 

23. As Mitológicas são uma tetralogia, composta por um autor que se dizia “criado no altar 
de Wagner” e incapaz de compor música. A produção a respeito das relações entre Lévi- 
-Strauss e a música é vastíssima. Para um panorama geral, num livro classificado pelo próprio 
autor como “iconoclasta”, ver Jean-Jacques Nattiez, Lévi-Strauss musicien: essai sur la tentation 
homologique (Paris: Actes Sud, Coll. Musique Livres, 2008). Nattiez, músico estudioso de etno-
musicologia, nota que a música de povos “tradicionais” exibe exatamente o mesmo fenômeno 
que Lévi-Strauss evidencia nos mitos: cada execução combina elementos que podem ser des-
tacados, não há “versão certa”, tudo é sempre variação. Nota ainda que Constantin Brailoiu 
teria mostrado tudo isso na música antes de Lévi-Strauss mostrá-lo nos mitos. O autor assume 
uma postura crítica em relação a Lévi-Strauss, embora muitas vezes seus argumentos possam 
ser usados para reforçar o que lemos nas Mitológicas, ou desmontados por considerações nelas 
presentes. Nattiez critica Lévi-Strauss sobretudo por seu “inacreditável etnocentrismo musi-
cal”, que só reconhece como música um pedaço da música clássica europeia. Cf. Jean-Jacques 
Nattiez, “Livre 9. […] Constantin Brailoiu et critique de Claude Lévi-Strauss” (disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=zCIKs9jaiIM>. Acesso em 8 dez. 2020). 
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Para embarcar nas Mitológicas 17

analista. Nesse percurso que começa no Brasil Central e a ele retorna, o 
método de análise estrutural é executado e posto à prova.  

No gran “Finale” de O homem nu, Lévi-Strauss retomará os pontos prin-
cipais do experimento. Entre dezenas de outras questões e desenvolvi-
mentos, é aí que estão uma análise do “Bolero” de Ravel e a discussão da 
classificação de peixes feita pelo biólogo D’Arcy Thompson, demonstrando 
que sob formas aparentes muito diversas podem-se perceber estruturas 
compartilhadas. Das transformações geométricas de peixes, Lévi-Strauss 
passa para as línguas e em seguida para o dna: nos três casos, códigos de-
finidos geram uma quantidade aparentemente infinita de variações, em 
combinações. O “espírito” está no corpo e, para além dele, no mundo: “O 
espírito só pode compreender o mundo porque é produto e parte dele”.24 
O “pensamento estruturalista” praticado por Lévi-Strauss não é uma teoria 
acerca dos humanos ou do mundo; é um método que acompanha — esse é 
o postulado — o próprio modo de operação do mundo, e nele os humanos 
e seus pensamentos. É uma chave de leitura de matrizes compartilhadas 
por conjuntos de variantes, grupos de transformação — e não apenas nos 
mitos. Como lembra no “Finale”, 

na verdade, a análise estrutural, que alguns reduzem a um jogo gratuito e 

decadente, só pode emergir no espírito porque seu modelo já está no corpo 

[…]. Seguindo caminhos censurados por serem única e exclusivamente in-

telectuais, o pensamento estruturalista recobra e traz à superfície da cons-

ciência verdades profundas e orgânicas. Apenas quem o pratica conhece, 

por experiência íntima, a sensação de plenitude que seu exercício propicia, 

fazendo com que o espírito sinta que se comunica realmente com o corpo.25

 
Em suas lições de como ouvir música, Barenboim enfatiza que “quanto 

mais se dá”, em termos de dedicação e entrega, “mais se tira” da expe-
riência. A leitura das Mitológicas pode ser, como uma audição musical, 

24. Claude Lévi-Strauss, Le Regard eloigné (Paris: Plon, 1983, p. 163).
25. Claude Lévi-Strauss, O homem nu (São Paulo: CosacNaify, 2011, p. 668).
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18  O cru e o cozido

uma experiência enriquecedora, iluminadora e prazerosa. Como resume 
Catherine Clément, numa precisa e bela introdução à obra do mestre:

Para além das ciências humanas, a leitura de Claude Lévi-Strauss oferece 

uma infinita compreensão a quem quiser se dar ao trabalho de observar o 

mundo. Cada um de seus livros é um manual de pensamento, que obriga a 

inteligência a abrir-se; e uma espécie de evangelho laico, que ajuda a como-

ver-se diante da vida.26

O experimento não tem paralelo. De fato, as qualidades de escritor, a 
erudição alimentada pela curiosidade por tudo e a elegância da reflexão 
não podem ser emuladas. Nas palavras de Philippe Descola: 

Porque a análise estrutural de mitos exige um conjunto de qualidades rara-

mente reunidas numa única pessoa: uma intuição aguçada das propriedades 

contrastivas apresentadas pelos personagens, os eventos e tudo o mais que 

as narrativas colocam em cena; um saber imenso a respeito não apenas de 

milhares de mitos originários de regiões muito diversas, como também das 

características da cultura e do meio dos povos que os produziram; e ainda a 

capacidade de saltar de mito em mito seguindo o fino fio de um motivo não 

substantivo, como nos estudos tradicionais de mitologia, mas lógico, opera-

tório e em perpétua transformação, devido às mutações do pensamento que 

o analista percebe neles conforme se desloca no espaço.27

Mas não há razão para refazer o experimento, uma vez que está feito. 
Tivemos, nós americanistas, a sorte de ter conosco o grande mestre, por 
um acaso.28 Vale notar que, se vários especialistas têm mostrado o quanto 

26. Catherine Clément, Lévi-Strauss (Paris: Presses Universitaires de France, Collection Que 
Sais-Je. 2002).
27. Philippe Descola (Org.), Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle (Paris: Odile Jacob/
Collège de France, 2012, p. 12).
28. Lévi-Strauss veio para o Brasil, para a América do Sul, mas poderia ter ido para qualquer 
outra região do mundo que lhe tivesse sido proposta naquele momento de sua vida. Falo desse 
acaso em “Os Brasis em Lévi-Strauss” (Diacrítica 23. Braga, 2009, p. 57-73). 
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Lévi-Strauss “deve” aos índios, isso demonstra que a experiência deu certo, 
e por isso sua obra pode aparecer como repercussão de ontologias de povos 
nativos das Américas no pensamento ocidental.29 Em sua Aula Inaugural 
no Collège de France, o próprio Lévi-Strauss já registrava

a dívida [contraída com os índios dos trópicos e seus semelhantes] que jamais 

poderei quitar, ainda que pudesse […] fazer justiça à ternura que me inspiram 

e meu reconhecimento para com eles, continuando a mostrar-me, aqui como 

entre eles, o que não desejo deixar de ser: seu aprendiz e sua testemunha.30 

Num plano mais amplo, o alcance da experiência ainda não foi devida-
mente explorado. Como observou Descola no centenário de Lévi-Strauss, 

oitenta anos de reflexões sobre a natureza da vida social, sobre o destino dos 

povos, sobre o processo de conhecimento, sobre a emoção estética; reflexões 

que mal começamos a aproveitar, a que alguns filósofos têm se dedicado, 

buscando examinar suas consequências para um remanejamento dos con-

ceitos que utilizamos para compreender o mundo e sua móvel diversidade.31 

 
No momento em que escrevo, porém, não é a revolucionária e fasci-

nante experiência de pensamento que sobressai entre as lições das Mitoló-

29. Ver a respeito Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas canibais. Elementos para uma antropo-
logia pós-estrutural (São Paulo: Ubu / n-1 edições, 2018). O autor fala em ontologias “amazôni-
cas”, mas o que diz vale também para povos nativos de outras regiões das Américas. Debaene 
retoma essa reflexão de Viveiros de Castro e comenta que Lévi-Strauss ficaria encantado em 
ver “a antropologia estrutural qualificada como ‘mera transformação’ das formas de pensa-
mento que tomara como objeto” (“Claude Lévi-Strauss aujourd’hui”, Europe 1005-1006, jan-fev 
2013, p. 31). Como ocorre frequentemente, onde aqui se fala em “antropologia estrutural” 
deveria estar algo como “uma obra dedicada a análises estruturais de material ameríndio”. 
Esta, realizando o projeto, é transformação do pensamento específico a que se dedicou. “Se a 
análise estrutural possui alto rendimento heurístico, é porque acompanha de perto os arcanos, 
ou ainda os mecanismos profundos do próprio pensamento ameríndio”, como observa Emma-
nuel Desveaux (“Lévi-Strauss et les deux Amériques”, Europe 1005-1006, jan-fev 2013, p. 107). 
30. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux (Paris:  Plon, 1973, p. 44).
31. Philippe Descola (Org.), Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle (Paris: Odile Jacob/
Collège de France, 2012, p. 8).
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gicas, mas a lição de respeito para com tudo o que há no mundo, extraída 
por Lévi-Strauss do pensamento ameríndio expresso em mitos e com a 
qual conclui o terceiro volume. Uma “puxada de orelha” que faz coro 
com Sitting Bull, Davi Kopenawa, Raoni e tantos outros sábios índios 
conhecedores dos brancos e de seus costumeiros comportamentos em 
relação a outros entes. Que logo se deram conta do caráter assassino e 
suicida da falta de respeito característica dos “modos civilizados”.32 Neste 
primeiro volume, mitos que evocam desastres capazes de acabar com o 
mundo em que vivemos — em chave de fogo (grande incêndio) ou em 
chave de água (grande dilúvio) — ilustram a reflexão dos índios a respeito 
das condições da vida, em suas múltiplas variações e conexões. No final 
do terceiro volume, que é um manual de boas maneiras cósmicas, somos 
postos diante de uma “lição de modéstia” dos índios quanto à posição 
dos “humanos” no mundo:

Neste século em que o homem teima em destruir inumeráveis formas de 

vida, depois de ter destruído tantas sociedades cuja riqueza e diversidade 

constituíam desde tempos imemoriais seu maior patrimônio, nunca foi mais 

necessário dizer, como o fazem os mitos, que um humanismo bem ordenado 

não começa por si mesmo. Coloca o mundo antes da vida, a vida antes do 

homem, o respeito pelos outros seres antes do amor-próprio. E que mesmo 

uma estadia de um ou dois milhões de anos nesta terra — já que de todo 

modo há um dia de acabar — não pode servir de desculpa para qualquer 

espécie que seja, nem a nossa, dela se apropriar como coisa e se comportar 

sem pudor ou moderação.33 

32. “Os brancos não têm netos?”, indagam sempre — quem ama os próprios netos não destrói 
o mundo que recebeu dos avós, não é? Raoni chamou recentemente a atenção para o fato de 
que, antes de os brancos atravessarem o mar, quando aqui viviam suas avós e avôs, não “tinha 
tanto estrago”. Os “civilizados” não parecem ter entendido que se destruírem todas as formas 
de vida que não a sua vão acabar morrendo também. Por mais evidente que seja. “Terá sido 
o óbvio”, alerta Caetano Veloso em “Um índio”. Tomara possamos cada vez mais escutar o 
que há séculos os povos nativos das Américas têm procurado nos dizer. 
33. Claude Lévi-Strauss, A origem dos modos à mesa (São Paulo: CosacNaify, 2006, p. 460).
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Lévi-Strauss escrevia isso em 1968, enquanto as barricadas pegavam 
fogo em Paris, e foi acusado de reacionário, alienado.34 Por essa e ou-
tras conclusões, foi muitas vezes qualificado de pessimista. No século 
seguinte, num mundo devastado pela assim chamada “ação humana”,35 
com florestas destruídas pelo fogo, rios mortos, vendavais e inundações, 
extinções massivas de formas de vida, é o respeito para com o mundo que 
se apresenta hoje como causa comum e mais urgente. O “humanismo 
bem ordenado”, sem o “humano” no centro, é uma das muitas lições 
valiosas que a filosofia dos índios tem a nos dar. Executar seus mitos na 
composição de Lévi-Strauss é um modo de ouvi-los. 

Beatriz Perrone-Moisés
Vale da Esperança, dezembro de 2020

34. “[O] único verdadeiro pensador ecológico na França se chama Claude Lévi-Strauss”, diz  
Catherine Clément, em seu Lévi-Strauss (Paris: Presses Universitaires de France, Collection 
Que Sais-Je. 2002, p. 12).
35. Expressão injusta, diga-se de passagem: substitui o sujeito real, que seria “moderno” ou 
“civilizado”, por “humano”, e assim atribui a responsabilidade pelo “estrago”, como diz Raoni, 
em conjunto e indistintamente a todos os povos da terra, qualquer que seja seu modo de “ação” 
sobre o mundo. Ailton Krenak fala em “clube da humanidade”, refletindo sobre a concepção 
de humano dos brancos e o que significa ser membro desse clube. Ailton Krenak, Ideias para 
adiar o fim do mundo (São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 13).

Beatriz Perrone-Moisés é professora do Departamento de Antropologia da Universidade 
de São Paulo e pesquisadora do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA-usp). É tradutora da 
série Mitológicas, de Claude Lévi-Strauss.
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