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Os contos ameríndios que os críticos ocidentais chamam de “trickster tales” são 

ambientados há muito tempo atrás, quando a terra era nova e ainda maleável, ainda não 

endurecida em suas atuais formas e aspectos, nem fisicamente nem culturalmente da 

maneira que a encontramos hoje. O trickster1 apareceu na era do mito, para transformar 

o mundo em algo parecido com sua condição ou estado presente. Pensando em um 

mundo sem fogo, muitas culturas contam histórias sobre como foi o trickster quem obteve 

o fogo para a humanidade. Pensando em um mundo antes da morte, outros contadores 

de histórias contaram como o trickster, acidentalmente ou sem ter essa intenção, fez com 

que os humanos precisassem morrer. Foi o trickster também quem fixou o número de 

dedos que teríamos nas mãos, ou quem determinou que regras deviam ser observadas na 

caça e na pesca, bem como quem estabeleceu tabus contra o incesto. Resumindo, foi o 

trickster, como muitos críticos anotam, que fundou muito do que os povos conhecem 

como cultura. 

Mas o trickster também é o transgressor de todas as convenções culturais 

conhecidas, em muitos contos fazendo exatamente o que cada bom Navajo ou Lakota ou 

Coeur d´ Alene não deveria fazer, errando de forma excessiva e vulgar. Conforme 

escreveu há muitos anos o antropólogo Paul Radin, um dos primeiros e mais aplicados 

estudiosos ocidentais dos “trickster tales”, a 

 

função dupla de benfeitor e bufão... é a principal característica da 

grande maioria dos heróis tricksters encontrados na América 

aborígine. (p.124)  

 

É a combinação de “benfeitor e bufão”, na frase de Radin, que mais tem 

confundido críticos ocidentais.  Mas talvez eu esteja me adiantando. 

 

*  



Deixem-se destacar, então, que o termo trickster foi usado primeiro por Daniel G. 

Brinton em torno do final do século dezenove para descrever um personagem que aparece 

nas narrativas orais da maioria das ações nativas da América do Norte.2 Mas não há esse 

termo genérico de “trickster” nas línguas dessas nações. Pelo contrário, esses povos todos 

dão à figura, na verdade figuras, que classificamos nós como tricksters, nomes concretos. 

Na Califórnia, Oregon, no planalto central, na Grande Bacia, nos planícies do sul e no 

sudoeste, o trickster é em geral chamado de Coiote. No sudeste, o trickster é Coelho ou 

Lebre; Corvo ou Gralha no ártico e subártico; Gaio ou Carcaju em partes do Canadá. Entre 

os Lakotas, o trickster é Iktomi or Ikto, uma palavra traduzida por aranha. Entre os 

Winebago, o trickster é chamado de Wakjankaga, embora Lebre (Wacdjungega) também 

seja um trickster Winebago. Para os Anishinaabe ou Chippewa, o trickster é Nenabo ou 

Manabozho em um número de variações de pronúncias e grafias. Para os Gros Ventre, 

Nixat é o nome do trickster, como Veeho para os Cheyenne, Sitconski para os Assiniboine, 

Napi para os Blackfeet, e Istinike para os Ponca. No nordeste encontramos Gluskap ou 

Gluskabe. Entre os povos Cree do Canadá, o trickster é conhecido como Wesucechak, ou 

Wisahketchahk (também em grafias variadas), anglicizado para Whiskey Jack. As nações 

Alonquian na Nova Inglaterra tem Lox, que combina características do castor, do texugo e 

do carcaju, junto com uma figura conhecida como Ableegumooch, que parece ser Coleho 

com outro nome. E ainda há muito mais nomes para as figuras trickster. 

Por outro lado, conforme indicado, os tricksters se comportam de forma grotesca e 

anti-social. Como seu – embora haja algumas figuras femininas, em geral o trickster é do 

gênero masculino3 – nome indicaria, o trickster é um glutão que se engaja em atividades 

extraordinariamente obscenas e comportamentos tabu, copulando com sua filha, cunhada 

ou sogra. Ele fabrica órgãos sexuais femininos para “casar” com o filho de um chefe, ou 

ainda, envia seu enorme pênis (que ele às vezes carrega em uma caixa) a nado para o 

outro lado do rio em busca de aventura. Ele excreta e pede conselhos à sua merda, ou, se 

estiver disposto, faz sexo oral em si mesmo. Ele ateia fogo em seu próprio ânus como 

castigo por não ter obedecido as instruções de cuidar dos suprimentos de comida 

enquanto dormia. Ele é egoísta, amoral, muitas vezes destrutivo; muitas e muitas vezes, 

como já disse, ele faz coisas que qualquer adulto Hochank ou Hopi adequadamente 

socializado não faria. No entanto, ele emerge mais ou menos ileso de suas ações e suas 

ações em geral são recebidas como engraçadas. 



Tal figura não é desconhecida do ocidente. Penso em Gargántua e Pantagruel se 

comportando de maneiras que nos legaram o adjetivo rabelesiana e na noção Bakthniana 

de carnaval. Os franceses também têm a astuciosa Raposa Renard, os espanhóis Gil Blas e 

Lazarillo de Tormes, os alemães Till Eulenspiegel (e ainda Reineke Fucks), e os povos 

escandinavos, Loki. Embora tenha sido Prometeu quem roubou o fogo para os gregos 

antigos, é Hermes quem mais se aproxima, para eles, da figura do trickster. Então se o 

trickster fosse somente vulgar, narcisista, e dissimuladamente subversivo, isso não teria 

sido problema para os críticos ocidentais. 

Mas, repetindo, o trickster norte-americano é também um transformista com 

poderes e habilidades especiais que fazem do mundo – transformam o mundo – no que 

nós conhecemos. Histórias sobre Wakjankaga entre os Winnebago eram classificadas 

entre as waikan, o que é sagrado, pois Wakjankaga não é só “o Idiota”, mas Kunuga, 

primeiro filho de Ma´ uma, o Criador da terra, enviado à terra por seu Pai para castigar ou 

destruir monstros que pudessem fazer mal aos seres humanos que logo habitariam esta 

terra. Um conto Clackamas Chinook, coletado por Melville Jacobs, tem o título de “Coiote 

fez tudo bom”.4 Mesmo que Iktomi, o trickster Sioux, de acordo com os informantes do 

Dr. James Walker – Walker atuou como médico na Agência Pine Ridge de 1896 a 1914 – 

possa ter sido “a primeira coisa feita no ocidente que amadureceu”, e aquele que 

“inventou a linguagem” (1983, p. 106), nomeou os animais e “descobriu as cores” (1983, 

p. 107), ele foi, todavia, “O Ímpio da Travessura (1983, p. 39), e, como registra Julian 

Rice, “sempre um espertalhão quando nomeava as coisas” (Comunicação pessoal).5 No 

trickster, então, nos confrontamos com um personagem que faz tudo errado, tropeçando 

e incoerente, oportunista e egoísta, enganando e mentindo e fornicando – e também com 

um personagem que prepara o mundo para as pessoas que estão chegando, alguém tão 

poderoso, na verdade, que histórias sagradas sobre ele, para a maioria dos povos nativos, 

são para serem contadas  só no inverno, quando a terra dorme, quando as cobras não 

estão na superfície da terra. 

Parece ser o caso, como aponta Karl Kroeber, que “... as qualidades de 

´ transformação`  do Trickster... tendem a cair em sociedades com bases agrícolas [onde] 

ele é mais puramente uma figura bufa de divertimento” (1998, p. 248, n. 7).  Mas em 

sociedades caçadoras e coletoras seus poderes de transformação permanecem, assim – 

eu enfatizo isso mais uma vez – o vulgar, cômico, tolo, presumido trickster também é 

sagrado, espantoso ou perigoso. Tem sido essa combinação de trickster e transformista, 



herói cultural e inconveniente, inventor e transgressor de tabus, defensor benevolente da 

humanidade e predador oportunista que se torna de difícil compreensão para os críticos 

ocidentais. 

Daniel Brinton, que deu ao trickster seu nome genérico em inglês, também foi o 

primeiro a tentar resolver o problema de como o trickster podia ser ao mesmo tempo 

gerador de confusão e transgressor de tabus e um transformista com poderes de deus, 

bufão e benfeitor a um só tempo. Brinton chegou à conclusão de que o trickster era uma 

versão degenerada de uma versão anterior de herói cultural mitológico – não uma única 

figura com uma natureza dupla como eu tenho discutido, mas, ao contrário, a estranha 

soma de duas figuras, uma antiga e a outra recente.7 Franz Boas, fundador, como foi, da 

antropologia Americana profissional, científica, baseada na pesquisa acadêmica, perto do 

final do século dezenove, contrapõe uma solução diferente para a natureza dupla do 

trickster. Boas, na verdade, simplesmente desconsidera os poderes transformativos do 

trickster. Boas escreveu que  

 

Eu descobri que na maioria dos contos do transformista ou do 

herói cultural, o motivo primário é... puramente egoísta, e que as 

mudanças que realmente ajudam a humanidade são beneficiais 

apenas incidentalmente. Elas são basicamente designadas pelo 

transformista para obter seus próprios fins egoístas. (In 

HULTKRANTZ, p. 5) 8 

 

Boas continua, “Com esse conceito do chamado herói cultural a dificuldade de unir 

em uma só pessoa o ser benevolente e o trickster desaparece” (In HULTKRANTZ, p. 6). 

Paul Radin, aluno de Boas e o primeiro a receber um título de doutor na nova 

disciplina de antropologia nos Estados Unidos, obteve uma série de contos longos sobre o 

trickster Winnebago, Wakjankaga, de um informante chamado Sam Blowsnake em 1912.  

Radin pesou o assunto de uma forma que reverte a teoria da degeneração de Brinton, 

pois a argumentação de Radin foi de que o trickster não era, de forma alguma, uma figura 

mitológica nova, mas, ao contrário, representava um estrato muito antigo de material 

mitológico. O Trickster, Radin escreveu, em sua importante publicação The trickster: a 

study in American Indian mythology (1956), é a “mais velha das figuras da mitologia 

indígena americana, provavelmente de todas as mitologias” (p. 164).  Em relação à 



natureza paradoxal e desconcertante do comportamento vulgar do trickster junto com 

suas capacidades de deus, Radin confirma a visão de Boas, concluindo que “a divindade 

do trickster é sempre secundária e... ela é sem grande parte uma construção do pensador 

religioso, de uma remodelação” de material antigo (p. 164).9 

Embora os “trickster tales” de Radin tenham sido coletados em trabalho de campo 

em torno de 1912, e logo após, e, como vimos, Radin logo especula sobre o 

desenvolvimento histórico da figura do trickster, pela época em que ele publicou o 

material coletado que ficou conhecido como The trickster: a study in American Indian 

mythology (1956), ele também estava pronto para afirmar, em seu Prefácio ao livro, que, 

porque a incrível figura do trickster deveria ser quase certamente uma “speculum mentis 

onde são configuradas as lutas do homem contra si mesmo e contra um mundo no qual 

foi jogado contra sua vontade e sem seu consentimento”, “Nosso problema [em entender 

o trickster]  é, assim, basicamente psicológico” (p. xxiv).  Talvez por isso Radin solicitou 

um ensaio de conclusão de seu livro a Carl Jung, sobre “A psicologia da figura do 

Trickster”. O sentido profundamente judeo-cristão ocidental de Radin sobre os “trickster 

tales” como sendo sobre a condição do homem, “jogado” neste mundo “contra sua 

vontade e sem seu consentimento”, não foi bem superada; nem o foi o sentido de Jung, 

que 

 

Considerando o primitivismo cru do ciclo do trickster, não seria 

surpreendente se alguém visse esse mito simplesmente como o 

reflexo de um estágio anterior, mais rudimentar de consciência, “que 

o trickster obviamente parece ser”. (p. 201, ênfase do autor) 

 

Jung está bem consciente de que essa explicação “certamente não encontraria 

aprovação entre os Winnebagos” (p. 200), mas isso não importa. Porque “o ciclo do 

trickster de Radin aponta para trás, para um estágio de consciência muito anterior, que 

existia antes do nascimento do mito, quando os índios ainda estavam mergulhados em 

escuridão mental semelhante!” (p. 202).  Essa desconsideração total “do ponto de vista do 

nativo” a respeito de sua própria cultura hoje parece epistemologicamente desastrosa e 

eticamente condenável.10 

A perspectiva da psicologia evolutiva, dessa vez de um tipo freudiano ao invés de 

jungiano (mesmo o freudianismo na época sendo totalmente não ortodoxo), foi 



empregado ainda para explicar a natureza dupla do trickster por Melville Jacobs, que 

trabalhou com povos da costa nordeste. Comentando a história Clackamas Chinook, 

“Texugo e o Coiote eram vizinhos”, publicada em seu importante volume The content and 

style of an oral literature (1959), Jacobs observa que 

 

O coiote desse mito é até certo grau consistente com a composição 

familiar do Vale do Rio Columbia de um homem mais ou menos 

divertido... e um adulto maduro, como um deus. (p. 30, ênfase do 

autor) 

 

Jacobs continua, 

 

A estruturação desta personalidade em um enredo que também tem 

duas partes – o primeiro dominado pelo ID, o segundo orientado 

para a realidade – conecta com a conceituação nativa do 

desenvolvimento genético da personalidade de um homem”. (p. 30, 

ênfase do autor) 

 

E ele ainda comenta que quando Coiote 

 

responde a um estímulo ou necessidade totalmente interna, ele é um 

dissimulado. Quando algo inteiramente externo a ele o desafia, algo 

muito mais importante do que ele mesmo, suas respostas são 

poderosas, adultas, como as de uma divindade. (p. 32) 

 

Aqui, como acima, não temos explicação sobre porque “a conceituação nativa de 

desenvolvimento genético na personalidade de um homem” faria com que a maturidade 

adulta incluísse respostas “como as de uma divindade”. Mas temos uma explicação de 

como os dois aspectos do trickster podem co-existir, “Quando Coiote falha”, Jacobs 

escreve próximo ao final dessa narrativa em particular, “é como se ele de repente 

amadurecesse...”  Depois de um travessão, a frase conclui, “– de uma forma que os índios 

do noroeste apontam para essa transição como uma deidade enunciadora do futuro” (p. 

35).  Que os índios do noroeste, como povos nativos em outros locais, vejam Coiote como 



um dissimulado egoísta, e também como uma divindade, parece correto; que isso seja 

explicado por uma “transição” de um para outro, de como a criança para próximo a um 

super-homem, parece menos correto.11 

Alguns anos antes, na década de cinqüenta, o renomado antropólogo francês 

Claude Levi-Strauss também havia se ocupado do trickster. Em um ensaio intitulado “O 

estudo estrutural do mito” (1955), Levi-Strauss primeiro declara que, contrário à crença 

popular, mito e poesia não são semelhantes, mas inteiramente diferentes. Isso porque 

enquanto a poesia é sempre, até certo ponto, intraduzível – algo sempre se perde na 

tradução – o mito, Levi-Strauss afirma, é sempre totalmente traduzível. Não importa de 

que cultura venha, não importa que tipo de história conte, “o valor mítico do mito”, Levi-

Strauss escreve, “permanece preservado, mesmo na pior tradução” (p. 174).  Isso porque 

“o valor mítico do mito” nunca está contido nos detalhes culturais específicos (e Levi-

Strauss parece não ter tido qualquer interesse na dimensão performática dos contos orais) 

mas, ao contrário, na abstração dos detalhes, uma que disponha termos e elementos 

temáticos para mostrar que “o mito trabalha sempre com a consciência de oposições a 

sua mediação progressiva... dois termos opostos sem intermediário tendem a acabar 

trocados por dois termos equivalentes que permitem um terceiro termo como mediador”.12 

Formulando a pergunta, “Porque através da América do Norte [a parte do trickster]  é 

designada praticamente em todos os lugares ao coiote ou ao corvo?”(p.188), Levi-Strauss 

responde que é por ambos serem animais comedores de carniça, e animais comedores de 

carniça podem ser classificados como mediadores entre os animais predadores e animais 

herbívoros. Como os primeiros, eles comem animais, mas como o segundo, eles não 

matam o que comem. 

Claro, como notamos, existem mais figuras de trickster além de Coiote e Corvo e, 

ainda, Coiote, empiricamente (bem como nas histórias) não é, em geral, um comedor de 

carniça. Mas, como escreve Michael Carroll, o erro não faz diferença; Levi-Strauss, além 

disso, está correto em insistir que o mito funciona para expressar um dilema lógico de 

forma a 

 

fornecer algum tipo de modelo cognitivo que permita ao indivíduo 

perder de vista a contradição inerente que o dilema encerra. (p. 307) 

 



Carroll concorda, isto é, que o mito medeia oposições,13 e que o trickster é uma 

figura que não tem a natureza aparentemente contraditória atribuída a ele repetidas 

vezes, mas é, ao invés, uma figura que media – ou ao menos faz com que nós “percamos 

de vista” – as contradições ou oposições que seu comportamento manifesta. 

Não quero fazer deste ensaio uma história da crítica do trickster – há uma 

quantidade delas14 – mas, para o objetivo do ensaio, necessito discutir um trabalho 

influente de Lawrence Sullivan, “Os múltiplos níveis dos significados religiosos na cultura: 

um novo olhar sobre os textos sagrados dos Winnebago” [ “Multiple levels of religious 

meanings in culture: a new look at Winnebago sacred texts”]  (1982). Perto do final de seu 

estudo, Sullivan resolve o problema da natureza dupla do trickster ao referir os contrários 

ou oposições em seu personagem ao tropo ocidental da ironia. “A ironia”, Sullivan escreve, 

 

liga opostos muito separados em uma só figura de forma que 

contrários pareçam naturais juntos. No Trickster, caos e ordem, 

sagrado e profano, farsa e significado, silêncio e canto, comida e 

desperdício. Palavra e evento, ignorância fingida e pretensão de 

esperteza...[etc] compõem não só um símbolo irônico, mas um 

símbolo da ironia. 

A personagem e as aventuras do Trickster incorporam o 

processo da imaginação irônica... Nele a natureza dupla da realidade 

se revela... (p. 238) 

 

 A força semântica da distinção entre “símbolo irônico” e “símbolo da ironia” 

me escapa, e mais tarde irei argumentar que Sullivan está equivocado a respeito da ironia 

e do trickster tradicional. No entanto, é necessário reconhecer que ele de fato oferece 

uma solução convincente para o problema da dupla natureza do trickster e que, ainda, sua 

invocação do irônico possui uma longa história do pensamento ocidental atrás de si. Mais 

ainda, penso que, possivelmente, sentimos que é “certa” por seu momento pós-

estruturalista, mais ou menos da mesma forma que a solução de Levi-Strauss deve ter 

parecido “certa” em seu momento estruturalista. Deixarei a discordância com Levi-Strauss 

para mais tarde. Quanto ao comentário de Sullivan, só apontarei aqui que enquanto a 

figura do trickster certamente representa (“revela” expressa a opinião de Sullivan sobre 

essa representação) “a duplicidade da realidade”, não acredito que para os contadores de 



histórias nativos tradicionais e suas audiências a duplicidade seja irônica (nem sua 

representação vem como uma revelação). Isso, é claro, precisa ser demonstrado. 

 

*  

 

A solução de Sullivan baseia-se na leitura dos textos tricksters. Precisa fazer isso, 

como minha leitura, como a maioria das leituras de “trickster tales”, com várias exceções 

notáveis, também precisam fazer. Mas a solução de Sullivan, com a de Levi-Strauss, a de 

Radin e de outros que mencionei, ignoram a natureza oral dos desempenhos que a 

mitografia transformou em textos,15 e isso não é necessário fazer. O sentido de ironia de 

Sullivan deriva de mais de duzentos anos de prática retórica ocidental baseada em uma 

lógica dualista16 que constrói seus pares de forma opositiva.17 Ela explica textos de 

trickster não conhecidos de uma forma que se torna conhecida e (mais ou menos) 

satisfatória, pelo menos de uma forma não inquietante para nós, e – as evidências são 

inegáveis – de uma forma que aparentemente satisfaz a um número de autores e artistas 

nativos contemporâneos cujo uso irônico do trickster reclama descendência das figuras 

tradicionais dos tricksters.18 Minha alegação é de que isso constitui um grande erro. 

Há poucas dúvidas de que indivíduos e culturas pan-humanas fazem sentido de 

seus mundos pessoais e sociais por diferenciação e distinção, e que fazer sentido humano 

opera de forma importante através do estabelecimento de categorias dualistas ou pares: 

meu corpo/o corpo da mãe, claro/escuro, terra/céu, aqui/ lá; qualquer um pode continuar 

essa lista. Mas o pensamento tradicional de uma cultura oral, e particularmente – para 

ficar dentro de nosso assunto – o pensamento das culturas orais dos nativos norte-

americanos conforme expresso nos trickster tales, não constrói seus termos diferenciais, 

seus pares, de forma opositiva.   

Como escreve Peter Whiteley, 

 

Formas binárias de conceituação social e organizacional são 

comuns [entre os povos nativos] , dos binarismos Vermelho-Branco 

da Confederação Cree às máscaras pares dos Kwakiutl e Salish, as 

metades Inverno-Verão dos Tewa, os planos diamétricos das cidades 

dos Winnebago e as espécies opostas em mitos de surgimento nos 

Keresan. (p. 668) 



 

Mas Whiteley imediatamente cita Alfonso Ortiz sobre a “suposta insolubilidade” do 

“dualismo difundido na cultura Tewa” (e, eu creio, em outras culturas nativas também), 

ser mais aparente do que real (WHITELEY, p. 668). Ao invés de construir binarismos de 

forma opositiva, pode ser que “um processo lógico maior nos sistemas de pensamento 

nativos seja autogenicamente dialético”. Isso significaria, Whiteley nota, que 

 

Enquanto de grande valor heurístico, as reduções semióticas 

de Levi-Strauss resultam em uma lógica abstrata e um formalismo 

estético onde o jogo infindável de opostos binários se torna uma sala 

de espelhos. (p. 668) 

 

Também poderia significar que o reconhecimento da “duplicidade da realidade” 

requereria recurso ao que Sullivan chama de “processo de imaginação irônica” (p. 237) 

para conter ou administrar a duplicidade.19 Na verdade, na página que precede sua 

atribuição de ironia ao papel do trickster, Sullian escreve, “... as aventuras de 

Wakdjunkaga são elas mesmas mais uma linguagem de conjunção do que de oposição” 

(p.237). Mas se esse é mesmo o caso – e eu creio que é o caso – não há necessidade da 

ironia realizar alguma ligação, ou algo assim. 

No que segue, vou contra a corrente de pesquisa mais antiga e de alguma mais 

recente20 ao alegar que em apresentações orais tradicionais as dimensões do benfeitor-

bufão  do trickster não representam uma oposição ou um paradoxo que precise de 

mediação, reconciliação ou desenvolvimento transicional para prover uma ligação entre 

eles. Eu argumento ainda que eles não são uma série de contrários à procura de uma 

ligação por uma simples figura retórica. A figura do trickster que aparece na escrita, na 

pintura e nas apresentações de palco nativo-americanas hoje é certamente irônica, mas 

autorizar essa ironia alegando que ela deriva de um trickster tradicional é uma 

retroprojeção do pensamento pós-moderno no pré-moderno, um exemplo da mentalidade 

quase pós-literata ocidental construindo a mentalidade oral à sua semelhança. O trickster 

tradicional não é apresentado ou compreendido de forma consistente com o que 

entendemos por irônico hoje em dia.21 

Acredito ser uma má acomodação entre a filosofia ocidental – e por “filosofia” 

quero dizer a procura pan humana pelo conhecimento e o entendimento – que há muito 



tempo construiu seus binarismos por escrito, como opostos, e uma filosofia indígena oral 

que constrói binarismos de uma forma mais conjuntural ou complementar que levou à 

tradição de ler equivocadamente os trickster tales. As leituras dos trickster tales são 

inevitavelmente equivocadas, como disse, quando elas não levam em consideração a 

procedência oral, ou a qualidade conceitual oral desses contos. Nossa forma de fazer 

filosofia tem, historicamente, envolvido raciocínio por meio de uma lógica abstrata que 

estabelece pares binários como opostos ou contrários. Essa lógica, conforme desenvolvida 

no ocidente, é o produto da internalização de hábitos de letrados: especificamente de 

escrita e leitura alfabetizadas. A forma de fazer filosofia envolve o contar de narrativas 

específicas e concretas – desenvolvo essa observação logo abaixo – em que certos 

personagens representam valores que, uma vez que são diferenciados por pares 

dualísticos, são concebidos não como opostos, mas como quase conjunturais, dialéticos ou 

complementares.22   

Contrário a Levi-Strauss, parece não haver dúvida que a tradução importa tanto 

para o mito quanto importa para a poesia, quem sabe até mais. Da mesma maneira que a 

tradução de um poema precisa levar em conta seus detalhes culturais específicos, junto 

com a linguagem e a especificidade cultural do estilo do autor, assim também a tradução 

de qualquer mito – com a dificuldade adicional de que a tradução da narrativa mitológica 

oral também precisa levar em conta modalidades de desempenho oral e as modalidades 

de filosofia oral se não formos, como John Miles Foley escreveu, “editar, traduzir e depois 

lê-los até a submissão” (2001, p. viii). Até recentemente, quase todas as interpretações de 

trickster tales têm se baseado em traduções escritas, e a maioria delas não levaram em 

conta o que Foley chama de profunda natureza não-textual23 das histórias orais para as 

quais “a atuação serve como um evento capacitador, e a tradição como o referente 

capacitador” (1992, p. 275). Histórias de trickster têm sido um terreno no qual o trabalho 

filosófico, como eu o tenho chamado, da narrativa oral nativa americana em atuação 

encontra o trabalho bem diferente da metanarrativa textual euroamericana. O encontro 

não tem sido dos mais felizes, em sua maior parte.24 

A narrativa é o método epistemológico privilegiado em uma cultura oral; contar 

histórias é o meio principal de ganhar e transmitir conhecimento, ou fazer filosofia, como 

eu chamo. O Padre Walter Ong conta a história de um pesquisador russo do método 

cognitivo, S.I. Luria, que trabalhou na década de 1930 com um grupo de camponeses 

analfabetos no Usbequistão e Quirguízia. Uma das perguntas que Luria fazia era, “Dentro 



do seguinte grupo de termos, diga o que não pertence: machado, machadinho, tronco, 

serrote”. Nenhum leitor desse ensaio, nenhum eu digo, deixará de saber a resposta. Mas 

os informantes de Luria insistiam que os quatro termos pertenciam ao mesmo grupo, que 

nenhum estava inadequado. Quando Luria explicava que o termo “tronco” não pertencia 

ao grupo, os camponeses não tinham dificuldade para entender a explicação, mas ainda 

assim achavam absurda a idéia de pensar as coisas dessa forma. De que forma? De uma 

forma que processa o mundo através de uma lógica abstrata que é possível com a 

internalização de hábitos letrados. 

Perguntados sobre um machado, uma machadinha, um troco e um serrote, os 

informantes analfabetos de Luria certamente tentaram responder, consciente ou 

inconscientemente, através de uma narrativa sobre esses objetos familiares. E não há 

dificuldade em contar uma história sobre machados, machadinhas, troncos e serrotes em 

que todos os objetos se encaixem perfeitamente e nenhum esteja fora de lugar. Como 

comenta Ong, “Se você é um trabalhador com ferramentas e vê um tronco, você pensa 

em aplicar-lhe as ferramentas, não em deixar a ferramenta longe daquilo para que foi 

feita – em um estranho jogo intelectual” (1982, p. 51). O “estranho jogo intelectual” é, 

claro, exatamente o que os letrados vêm jogando por uns dois mil anos. Não precisamos 

colocar alguma grande “divisão”25 entre a oralidade e o letramento para aceitar a 

contenção de Ong de que “A escrita é uma tecnologia que reestrutura o pensamento” 

(1986). No ocidente, aqueles que escreviam, e, é claro, liam, vieram a pensar sobre o 

mundo de forma diversa daqueles que continuaram a adquirir, transmitir e preservar 

conhecimento por meios orais. (Isso deveria instigar mais especulações sobre as formas 

em que o pensamento é alterado agora que a tecnologia de apontar e clicar começa a 

substituir a escrita.) A diferença entre os hábitos mentais das pessoas e sociedades orais e 

os hábitos mentais das pessoas e sociedades letradas, deixem-me dizer bem 

explicitamente, não deveria ser construída como oposição. 

Mesmo que Sócrates não tenha ele mesmo escrito, como Eric Havelock deixa claro, 

seu trabalho filosófico “depende de um vocabulário escrito em crescimento” (p.112), e o 

método que ele inovou, denominado de o método socrático26 de questionar verdades 

tradicionalmente transmitidas, colocou um fim na tradição oral como uma fonte fidedigna 

de conhecimento. Por isso, é claro, Sócrates foi recompensado com um copaço de veneno. 

Foi Platão quem escreveu – construiu – Sócrates, ou o representeou na página em 

letras; pelo menos desde Aristóteles, um aluno letrado de Platão, o pensamento filosófico 



ocidental por escrito tem caminhado por meio de uma lógica dualista que é opositiva, 

hierárquica e excludente. Algo é A ou não-A, 1 não é zero e zero não é 1. Da mesma 

forma, um grego não é um bárbaro ou pessoa étnica, nem uma pessoa étnica é um 

grego.27 As mulheres, como a produção feminista mostrou abundantemente, são, nesse 

esquema, não só diferentes do homem, mas não-homem, logicamente são uma ausência, 

uma falta, uma negativa. (Freud opera de acordo com uma conceituação aristotélica da 

genitália masculina e feminina.) Essa lógica, para citar Havelock mais uma vez, é theoria, 

teoria – theorein significa olhar para algo, algo como um texto, por exemplo – não ouvir 

ou escutar.  Nenhum narrador tradicional poderia compor para ser recitada uma linha 

filosoficamente teórica como “Ser ou não ser, eis a questão”. (Só podemos especular 

sobre qual teria sido a reação da audiência não-letrada de Shakespeare quando a 

ouviam!) A oralidade, quer grega antiga ou nativo-americana, privilegia a ação concreta, 

não o ser abstrato que, no ocidente, de qualquer forma, é produto da alfabetização e da 

escrita.28 

Contribuindo para a dimensão hebraica desse assunto, pelo menos desde o tempo 

em que os Dez mandamentos foram transcritos, sabemos que “farás” ou “não farás” tal 

coisa: não há duas possibilidades. Alguns textos se tornaram canônicos, outros foram 

decretados apócrifos. Pode-se ler os textos apócrifos – mas não na sua Bíblia. O 

amálgama curioso dos materiais hebraicos e helênicos que tomamos como fundadores do 

pensamento ocidental – estou obviamente fornecendo o mais esquemático dos resumos – 

tem sido persistentemente uma questão de ou/ou ao invés de e/ou. Tem sido uma 

questão de olhar teoricamente, de abstrair e de classificar logicamente.29 E quando os 

cristãos postularam três em um – Pai, Filho e Espírito Santo – não havia nada irônico 

sobre isso. No começo era o verbo, que, conforme está escrito, se transforma em carne. 

Mas, como nota Havelock, só é possível teorizar sobre a palavra quando ela começa a ser 

usada por escrito e olhada ao invés de ouvida.30 

Não deveria surpreender, assim sendo, que confrontado com a figura tanto deidade 

quando vulgarmente indecente, um transformador benevolente da palavra e um sedutor 

esperto, o primeiro gesto do pensamento crítico ocidental é a tentativa de resolver a 

tensão decidindo que esse personagem e/ou precisa ser um ou outro. Assim, como vimos, 

para Brinton, o trickster não era propriamente um personagem narrativo em si, mas uma 

versão degenerada de uma figura mais nobre de tempos anteriores, o herói cultural. Para 

Boas, Rubin, Lowie e outros, o trickster era basicamente um auto-centrado, infantil, 



egoísta; só a influência xamanística tardia emprestou poderes transformativos a essa 

figura. Ou, pelo menos para Jacobs, o trickster primeiro era uma criança narcisista que 

transicionalmente amadureceu, mais tarde reorientada como um adulto, ou até com 

reações de deidade. (JACOBS, 1959, p. 32). Esses esforços em resolver o assunto em uma 

base ou/ou continuam, como tenho indicado, de forma extrema no trabalho de Claude 

Levi-Strauss que, acreditando que todo o pensamento – não só o pensamento ocidental 

pós-aristotélico – opera através de oposições binárias, toma a função do mito como 

consistindo precisamente de sua capacidade de mediar, pelo menos aparentemente 

mediar, entre pares que representam valores opostos ou contraditórios. O problema aqui, 

direi mais uma vez, é a insistência que as diferenciações, mesmo os dualismos, devem ser 

entendidos como opositivos. Mais recentemente, repetindo, os dois lados da personalidade 

do trickster têm sido referidos como o tropo da ironia que os “amarra” em “uma só figura” 

(SULLIVAN, p. 238). Sob essa visão, se o trickster nos faz ver “a natureza dupla da 

realidade”, essa visão vem como uma revelação ao nosso mono-realismo usual. Tudo isso 

é muito interessante, mas mais interessante ainda como ilustração das formas como o 

pensamento ocidental se engaja com seus Outros do que como um relato do que acontece 

nos “trickster tales”. 

 

*  

 

Em sua maior parte, os primeiros anotadores das narrativas orais Nativo-

americanas transcreveram as histórias como repositórios de dados lingüísticos; eles 

parecem ter perguntado muito pouco aos contadores de histórias tradicionais pelo seu 

entendimento sobre as histórias de tricksters ou outras histórias contadas por eles.31 

Mesmo que perguntassem, não fica claro que tipos de resposta lhes foi dada. Como 

Anthony Mattina nota, “os membros leigos dessas comunidades normalmente não 

verbalizam suas abstrações sobre suas literaturas” (p. 4-5). Assim, Kathleen Danker 

afirma, “poucas das milhares de palavras publicadas explicando as várias figuras do 

trickster nativo-americano podem ser atribuídas diretamente aos contadores de história 

tradicionais” (p. 505). No entanto, há um corpo pequeno, mas importante, de comentários 

de contadores de histórias tradicionais e isso precisa ser considerado se esperamos 

entender essas questões de um ponto de vista indígena. Os comentários de que tenho 

notícia32 tornam claro que alguns dos narradores – que, defendo, filosofam através das 



histórias que contam – eram e continuam sendo também engajados pedagogicamente. 

Tentarei manter ambos esses itens gerais em jogo enquanto examinamos sua relação com 

os “trickster tales”. 

Como Whiteley afirma, os limites do modo de interpretação de Levi-Strauss “remoto 

como é do seu questionamento empírico em primeira mão” (p. 668); assim, também, 

Barre Toelken nota as maneiras com que nosso termo genérico, trickster, é muito limitado 

em relação às especificidades desses contos. “Quando examinamos [o Trickster]  em cada 

exemplo específico”, diz Toelken, “vemos que esse personagem é construído de forma um 

tanto diversa em cada tradição tribal” (WASSON e TOELKEN, p. 192). Mattina comenta 

que quando falamos sobre 

 

Histórias de coiote dos índios Colville, mitos dos Kwakiutl, 

lendas Wishram, etc, ...tomamos como certo que essas narrativas 

querem dizer essencialmente a mesma coisa para todos os membros 

de uma certa comunidade. (p. 5) 

 

Mas isso tende a não ser o caso, ou certamente não – um fato importante das 

sociedades orais – a ponto de haver uma interpretação geralmente aceita, menos ainda 

correta ou oficial. 

Enquanto isso há, certamente, detalhes que membros da comunidade reconhecerão 

e entenderão de formas culturalmente específicas. Toelken tem recentemente insistido no 

ponto de que quando uma história se refere a um pássaro ou árvore em particular, 

traduzindo essa especificidade para a classe abstrata “árvore” ou “pássaro”, à maneira de 

Levi-Strauss  e de certo folcloristas, não leva além do superficial 

 

Ao longo da superfície de uma história hipoteticamente 

concebida, focalizando temas claramente identificados... [ isso]  

convenientemente ignora os elementos ou relações, rituais e 

obrigações sociais, comportamentos morais e responsabilidades mais 

complexos, elementos que estão no ponto crucial das histórias 

nativo-americanas e que variam consideravelmente em sua 

organização e significado de tribo para tribo. (WASSON e TOLKEAN, 

p. 191) 



 

Os pontos mais finos dessa organização e desse significado freqüentemente só 

podem ser descobertos através daqueles que contam – algumas vezes, ainda, daqueles 

que ouvem – os próprios contos – até o ponto em que estiverem dispostos a “verbalizar” 

de que forma e grau “as abstrações de suas literaturas” (MATTINA, p. 5). 

O trabalho de Tolken de uma década com o contador de histórias Navajo, Hugh 

Yellowman, assim como seu trabalho com o contador de histórias Coquelle, George 

Wasson, homens que valorizaram os “trickster tales” e os mantiveram vivos em seu povo, 

o levou a creditar que “a figura convencional do Trickster é tão amorfa que pode ser inútil 

para objetivos críticos”33 (WASSON e TOELKEN, p. 192, ênfase do autor). Citarei algumas 

das observações de Hugh Yellowman e George Wasson junto com algumas de Felix White 

Pai, um contador de histórias de trickster Hochank ou Winnebago que trabalhou com 

Kathleen Danker. Também farei referências ocasionais a Louis Bird, um narrador Swampy 

Cree, Harry Robinson, um Okanogan que trabalhou com Wendy Wickwire, Tommy 

McGinty, um Tutchone do norte que trabalhou com Dominique Legros, e alguns outros 

contadores de histórias. Suas palavras me convenceram de que o compromisso de contar 

história sobre Wakjankaga, Coiote ou Nanabush é, para os narradores, uma maneira 

extraordinariamente rica e sofisticada de “fazer” um tipo determinado de filosofia 

oralmente – o que estou chamando de trabalho filosófico e/ou no lugar de ou/ou – , 

ainda, de fornecer instrução, de ensinar os jovens e os não tão jovens que escutam suas 

histórias. 

 

*  

 

Felix White Pai narrou uma série de “trickster tales” Winnebago a respeito do 

mesmo Wakjankaga que aparece no ciclo publicado de Paul Radin a Kathleen Danker, que 

gravou e transcreveu suas narrativas. “O personagem da história”, White contou a 

Danker, “ele faz tantas coisas impensadas lá que faz o ouvinte pensar, ‘Por que ele faz 

isso?’ É um processo de fazer alguém exercitar sua mente para pensar” (DANKER, p. 522). 

Essa forma narrativa de estimular a mente a pensar, Louis Bird observa, é algo que 

“nossos ancestrais sabiam e.... portanto contavam histórias para seus jovens sabendo que 

nos anos vindouros tudo que eles haviam contado aos jovens seria útil uma vez passados 

adiante”.  Algumas vezes as crianças, na verdade, articulam a pergunta, Porque ele faz 



aquilo? Mas, Bird nota, “quem estiver contando a história não pára para explicar – eles 

continuam contando a história, o que mantém as crianças mais ou menos em suspense. A 

história é mantida em suspense e mantida viva dessa forma e as crianças sempre queriam 

ouvir um pouco mais de explicação sobre ela...  Esse era o sistema tradicional de educar”. 

Pensando sobre as lembranças de Tommy McGinty sobre as histórias que ele ouviu 

e como elas o afetaram, Dominique Legros relembra acertadamente o clássico ensaio de 

Benjamim, “The storyteller”, no qual Benjamim nota que “metade da arte de contar 

histórias está em mantê-la livre de explicações à medida que se a reproduz” (LEGROS, p. 

38-9). Certamente essa “arte” é o que Vi Hilbert, uma contadora de histórias e educadora 

Lushootseed relembra. Hilbert escreve, “Enquanto as histórias me eram contadas em 

grandes detalhes... a moral nunca me era explicada. Eu tinha que descobrir sozinha... 

Acredito que a maioria de nossos contadores de histórias segue essa prática” (In RYAN, p. 

6). Como jovem difícil e problemático, Tommy McGinty foi colocado aos cuidados de um 

respeitado e aperfeiçoado idoso chamado Copper Joe. Como Legos descreve, 

 

O velho Copper Joe tinha respostas sob a forma de histórias 

para quase todas as perguntas que o jovem Tommy fazia e ele 

contou histórias não pedidas para fazer o ansioso menino pensar e 

levantar mais perguntas. (p. 253, ênfase do autor) 

 

No caso de certas sessões de histórias que duravam a noite toda, como Antony 

Mattina aprendeu em seu trabalho com Peter Seymour, os jovens podiam até, após 

ouvirem por algum tempo, adormecer. 

Enquanto eles ainda não entendem inteiramente que as histórias contadas pelos 

mais velhos contêm princípio por princípio os segredos de como ser Colville – o que 

significa ter sido precedido na vida por Coiote, pelos outros animais de suas terras, e pelos 

pássaros de seus céus, e pelos peixes de suas águas (p. 16, ênfase do autor). 

Isso também, até certo ponto, ecoa Benjamim, que escreve, “Quanto mais 

desligado de si mesmo o ouvinte, mais profundamente o que ele ouve é impresso em sua 

memória” (In LEGROS, p. 39). O jovem Harry Robinson, solicitado a cuidar de sua avó 

enferma e parcialmente cega, nos últimos anos de sua vida lembra como ela o chamava, 

“Venha! E eu sentava lá enquanto ela contava. E ela contava histórias mais ou menos 

devagar. Ela queria que eu entendesse bem. Por todo o tempo até eu crescer, ela me 



contava histórias” (p. 12). Outros idosos também lhe passavam suas histórias. “Tinha 

bastante gente para me contar. Por isso eu sei”, diz Robinson (p. 12). Ouvindo 

atentamente, distraidamente, questionando, ou quem sabe adormecendo, as histórias, 

elas fazem você exercitar sua mente para pensar. 

O Trickster certamente, observa Felix White, “era uma pessoa com cabeça própria e 

se poderia dizer que ele podia ser desobediente” (p. 526). Mas isso não é razão para não 

contar as histórias para as crianças. Por certo, os comentários de Hilbert citados acima 

tinham o qualificante de que “as histórias me eram contadas em grandes detalhes, 

levando em consideração meus ouvidos delicados” (In RYAN, p. 6, ênfase do autor) e 

Louis Bird diz da história de trickster vulgar que ela seria contada de forma “leve” se 

crianças estivessem presentes; “As histórias eram flexíveis dessa forma”. Mas pelo que já 

vimos, essas histórias eram a base da educação das crianças. Como disse Hugh 

Yelllowman em resposta à pergunta de Toelken, “Porque ele contava histórias de Coiote 

para crianças?” “Se meus filhos ouvem [as histórias]  eles serão boas pessoas; se eles não 

ouvem, se tornarão maus”. Ouvir histórias é parte do sistema de ensino tradicional.34 

Quanto a porque contar histórias para os adultos, sabemos que os adultos as acham 

divertidas. Mas mais do que isso, acrescenta Yellowman, “Através das histórias tudo se 

torna possível... Se [Coiote]  não tivesse feito todas aquelas coisas no mundo, então 

aquelas coisas não seriam possíveis no mundo” (TOELKEN e SCOTT, p. 80). 

E por que Wakjankaga, o Tolo, faz algumas das coisas que ele faz? Grande parte do 

tempo porque sua natureza, uma mistura, quem sabe, de humano, animal ou natureza 

divina, em uma época em que essas distinções não eram tão distintas quanto hoje35 – 

torna isso possível. Como Yellowman nota, as crianças vão crescer e ser boas pessoas ao 

aprender que muitos dos comportamentos de Coiote violam as normas Navajo; pessoas 

boas, Navajos bons, sabem não violar essas normas sociais e culturais. Assim, o 

comportamento de Coiote ensina por exemplo negativo. E a natureza complexa de Coiote 

– humana, animal e divina – como disse,  potencialmente vai muito além do que a cultura 

e a sociedade permitem. Não importa quão bons social e culturalmente somos, nós somos 

o tipo de criatura que queremos saber o que é “possível”, não meramente permitido no 

mundo. Como White disse a Danker, Wakjankaga “passa por tudo – tudo que um humano 

tem potencial para fazer” (p. 526). Louis Bird diz de seu povo Cree que “Eles contaram 

essas histórias [de Nanabush e Wiisaakechaak]  para cobrir todos os aspectos da natureza 

humana”36 (manuscrito não publicado, s.p.). 



Espero que alguns dos comentários que citei desses narradores de “trickster tales” 

nos ajudem a repensar a aparente contradição entre os excessos ultrajantes e obscenos 

do trickster e sua sacralidade ou divindade transformadora. O Trickster vem de muito 

tempo e  sobreviveu até o presente.37 O Trickster, assim parece, é, portanto, uma figura 

profundamente importante para um entendimento cultural, social e individual daqueles 

que contam sobre ele e daqueles que ouvem histórias sobre ele. As aventuras do trickster, 

como nota Barre Toelken, “não nos mostram truques, mas dramas coloridos que criam 

experiências substitutas em assuntos específicos que são importantes para nós, mas nos 

quais normalmente não devemos ou não podemos ter experiência pessoal” (2001, p. 193).  

Eles dramatizam coisas que poderiam ser feitas, no entanto não deveriam ser feitas por 

aqueles de nós – a maioria de nós – que querem ser “boas” pessoas. 

Histórias orais, como inteligentemente escreveu Karl Kroeber, “oferecem [ ...]  

introspecções únicas em fontes de modos imaginários humanos não familiares” (1998, p. 

248, n. 7). Mas mesmo para aqueles mais familiarizados com esses modos imaginários 

humanos, as histórias de tricksters fornecem, como Barre Toelken nota em relação a 

George Wasson,  

 

Correlativos culturais agradáveis a um corpo de pensamentos 

tão complicado e profundo que neles experiências substituídas 

através do entretenimento é um dos únicos pontos de acesso 

disponível à maioria das pessoas.38 (WASSON e TOELKEN, p. 110) 

 

Não é necessário colocar o assunto como faz Gary Whiterspoon – Whiterspoon 

chamou muitos desses “intelectuais indígenas estadunidenses baseados nas comunidades” 

(EVERS e MOLINA, p. 24) os “Aristóteles, Freuds, Webers e Darwins” de suas 

comunidades (EVERS e MOLINA, p. 9) – para reconhecer que as histórias que contam 

estão fazendo um trabalho filosófico importante e contribuindo para a educação dos 

jovens e para a educação continuada (tanto quanto para o divertimento) dos não tão 

jovens. 

Contadores de histórias tribais que contam histórias do herói cultural, podemos 

especular, podem ser pessoas especialmente interessadas nas potencialidades positivas ou 

heróicas da natureza humana. Aqueles que contaram histórias cosmológicas, certamente 

estavam interessados em aspectos que o ocidente poderia chamar de teologia, metafísica, 



teleologia ou escatologia. Especialistas em outros gêneros narrativos orais, deixem-me 

dizer, tem se interessado por outras coisas. Mas os contadores de histórias que se 

especializam em "trickster tales", estou sugerindo, estão particularmente interessados em 

explorar e representar uma forma de pensar ambos/e, e não ou/ou,38 envolvendo um 

complicado e profundo corpus de material de modos de imaginário humano ainda não 

familiares aos críticos ocidentais. 

As histórias de trickster, assim, não operam de acordo com a lógica opositiva que 

tem caracterizado o pensamento do ocidente moderno e letrado. Mais uma vez, Barre 

Toelken, em seu trabalho com o narrador Coquelle, George Wasson, captura bem a 

natureza complementar, conjuntural ou dialética das narrativas de trickster quando ele 

nota que para aqueles que contam as histórias, seus aspectos de bufão-benfeitor, sacro-

profano  não existem como oposições ou contradições. Pelo contrário, as histórias insistem 

que “bom e mau, sagrado e secular, esperto e burro, não são qualidades mutuamente 

excludentes, mas justapostas, independente uma dos aspectos da outra”40 (2001, p. 193). 

Como nota James Ruppert, “Estudantes nativos [em suas aulas] nunca parecem encontrar 

qualquer contradição nas características do trickster Corvo. Corvo é assim...” 

(Comunicação Pessoal 12/5/2002). Críticos e acadêmicos ocidentais, como notei, podem 

ter aprendido isso na dialética hegeliana ou marxista; e mais recentemente  alguns de nós 

aprendemos com a crítica do pós-estruturalista do logocentrismo, especialmente a 

derridiana. Mas o modo prevalente há muito tempo no ocidente é ou/ou, sim/não, 

nós/eles, e assim por diante, e o encontro com “a duplicidade da realidade” 

aparentemente ainda pode vir como uma revelação. 

A duplicidade ambos/e das histórias de trickster, como vimos, tem sido tomada por 

críticos ocidentais, há muito tempo, como um problema. Por mais tempo ainda, as 

representações ambos/e têm sido encaradas no ocidente através do tropo da ironia. A 

intervenção de Lawrence Sullivan, como destaquei anteriormente, tem uma história 

substancial. A ironia é nosso tropo para lidar com ambos/e onde a norma é ou/ou; a ironia 

assinala uma crise para a lógica ocidental. No nível da alta cultura canônica, por exemplo, 

Édipo Rei requer que acreditemos que o destino de Édipo tenha sido decretado pelos 

deuses, e também requer que acreditemos que Édipo é responsável por seu destino. 

Aceitar a responsabilidade e punir-se pelo seu destino o torna um “herói trágico”. Que 

irônico! A ironia representa, sem resolver, uma tensão; deixa escapar a pressão – ou mais 



grandiosamente, quem sabe, digamos que, no trabalho de Henry James, ela enriquece 

nossa consciência: mas não muda nada.41 

Mas se eu compreendi Felix White, Hugh Yellowman, George Wasso, Louis Bird e 

outros comentários nativos, não há tensão entre o sagrado e o secular, bom e mau, 

benfeitor e bufão, etc., nas histórias de trickster que eles contam, pelo menos não nas 

histórias de antigamente. Isso é apenas como as coisas eram e quem sabe são. Quanto 

mais mediamos cada termo ou perspectiva, mais achamos que cada um requer o outro 

termo ou perspectiva – e isso não provoca crise, pois eles não usam o vocabulário 

opositivo que nós usamos (cito GOLDMAN e SULLIVAN, p. 226). Eles certamente dizem 

Isso não é certo ou Aquilo é uma coisa boa, como fazemos. Mas seu pensamento não está 

problematizado, como nossa lógica escrita, abstrata, determinada pelo alfabeto 

certamente está, por ocasiões em que o errado e o certo se cruzam de forma complexa. E 

tem sido meu argumento que, para os narradores dos “trickster tales”, essas ocasiões e 

interseções não são nada irônicas. Para eles essa é a maneira como são as coisas. Como 

pode algo ser bom e ruim? Como pode não ser? Então é claro que o trickster é benfeitor e 

bufão; claro que ele estabelece os tabus e quebra cada um deles. Eles faz as regras 

culturais que limitarão nossa potencialidade humana, e ele também atua para estender a 

potencialidade humana além do que as regras permitem. Se aprende essas coisas em 

sociedades orais ouvindo os especialistas em contar histórias – ouvindo primeiro quando 

somos crianças, com toda a atenção ou não, fazendo perguntas que são respondidas com 

mais histórias, exercitando nossas mentes. E ouvindo mais tarde, adultos, sabendo melhor 

(tendo vivido um pouco mais), mais (quem sabe nem tudo ainda) sobre o conteúdo das 

histórias, podemos notar as diferenças, ou quem sabe as semelhanças entre a maneira 

que o narrador conta, e a maneira que foi contada por narradores encontrados na 

infância, e ainda ter prazer em ouvi-las. 

Para aqueles de nós, nativos ou não nativos, que tiveram a oportunidade de 

aprender com as histórias tradicionais dessa forma, ainda há esperança, porque podemos 

ouvir – mais provavelmente hoje podemos ler – o que aqueles que aprenderam dessa 

forma disseram. E podemos tentar muito, cara a cara com os textos, lembrar a diferença 

que a atuação oral faz, lembrar que nem todas as diferenças são opositivas. 

 

 



                                                                                                                                                            
1 1RWD�GD�WUDGXWRUD: A descrição do trickster em português aparece como “malandro”, “embusteiro”, 
“malicioso”, “velhaco”, “atraente”, “arteiro”, termos que descrevem apenas um dos aspectos dessa figura e 
deixam de lado o importante lado místico, sagrado, de suma importância para as culturas nativas. Assim 
sendo, optei por usar a palavra em inglês. 
2 Ake Hultkrantz sugere que Brinton tirou o termo da tradução do Padre Albert Lacombe de um nome Cree 
para trickster, Wisahkechak, um nome que, de fato, parece intraduzível. As figuras trickster são encontradas 
em quase todos os lugares do mundo. Além da Europa, alguns dos tricksters mencionados abaixo, conheço 
figuras tricksters na África, Ásia, Sul da Ásia, Indonésia, Tibet, Turquia e Polinésia. O trickster chinês, o 
Macaco, aparece na ficção ameríndia contemporânea norte-americana em Griever: an American Monkey 
King in China (1987), de Gerald Vizenor. 
3 Para uma pesquisa recente sobre tricksters femininos ver Franchot Ballinger, “Coiote: ele/ela estava indo 
para lá: sexo e gênero nas histórias de trickster dos nativos americanos”. Dell Hymes, “Coiote, o/a trickster 
pensante” que discute histórias nas quais a esposa de Coiote aparece, mas não lida com a questão  do 
gênero. As referências de Tomson Highway ao trickster como “Aquele homenzinho ou mulherzinha – não 
importa porque para os Cree a língua não tem gênero...”, (In RYAN, p. 3) oferece um descaso tipicamente 
pós-moderno que, infelizmente, é menos do que exato. Se encontrarmos um trickster com um pênis, ávido 
para ter sexo com mulheres, a probabilidade dele ser macho é bem substancial, mesmo sem pronomes de 
gênero. 
4 Jacobs foi um dos primeiros coletores a abordar a questão de como os narradores e suas audiências 
referiam-se às histórias (1959, p. 25-65), notando “Que a maioria das publicações folclóricas contém 
histórias que escritores euroamericanos inventaram e que refletem critérios não-nativos para a seleção de 
conteúdo significante” (1959, p. 250, ênfase do autor). Ele comenta que aquele Coiote em particular, “que 
fez tudo bom” nessa história, pode ter sido um personagem único entre os personagens denominados 
Coiote, e nota que alguns grupos Chinookan atribuem  essa transformação positiva a Salmão (1959, p. 255). 
O título da história que Jacobs escolheu para seu livro seguinte, The People are coming soon (1960), eu 
acredito, carrega um pouco a excitação positiva da idade mítica da transformação. 
5 Rice oferece um levantamento detalhado sobre os tricksters Lakota nos capítulos 3 e 4 de seu Before the 
Great Spirit.  Ele parece concordar bastante com Stephen Riggs e J. O Dorsey; nas palavras de Robert 
Lowie, ambos descrevem “O Unktomi Dakota [variante Dakota do Iktomi Lakota] ... como a encarnação do 
embuste” (p. 432). Rice também diz que Iktomi “é o adolescente potencial em cada pessoa para a criação 
ou a destruição” (p. 55). A afirrmação de Lowie continua, “mais precisamente, ele pode ser chamado um 
representante ideal do tipo trickster puro” (p. 432, ênfase do autor). Aqui Lowie toma posição na “Discussão 
do trickster-herói”, o título de sua breve “Nota” – o que eu chamei, em relação a Radin, a contradição 
aparente entre as qualidades “benfeitor-bufão” do trickster. Eu resumo um pouco dessa discussão logo 
abaixo. Lowie também afirma que “não há personagem na mitologia Dakota que seja reconhecido como um 
herói da cultura...” (p. 432). Mas acredito que Stone Boy em muitos contos é na verdade um herói da 
cultura, como é Águia de Ferro (Iron Hawk) na apresentação de Ella Deloria (ver Julian Rice, I ron Hawk, de 
Ella Deloria). O volume Dakota texts (1932), de Deloria, começa com uma história chamada “Ikto [ Iktomi]  
conquista Iya, o Comedor”, na qual Ikto – atipicamente, como Deloria comenta – realiza um feito a favor do 
povo que em outras histórias é atribuído ao herói da cultura, Stone Boy. 
7 Em 1868, por exemplo, Brinton escreveu a respeito do trickster que ele chama de Michabo que “ele parece 
metade feiticeiro, metade idiota...”, acrescentando, “mas essa é a versão baixa, moderna e corrupta de um 
personagem..., não lembrando sua personalidade antiga e real” (In HULTKRANTZ, p. 4). 
8 Na breve “Nota” de Lowie, mencionada acima, sua posição na “Discussão Herói-Trickster” essencialmente 
concorda com a de Boas. Lowie: 
 

Considerando a ausência de uma figura se avolumando como um portador da cultura [nos 
contos de algumas nações nativas]  e o obscurecimento da importância literária do trickster, 
considerando ainda a tendência de atribuir origens a personagens definitivamente concebidos e 
nomeados, parece que o caminho de menor resistência é atribuir ao trickster as origens de 
qualquer posse cultural que incite curiosidade primitiva (p. 432). 
 

Lowie continua, “O Trickster pode ser um tipo mis antigo de personagem em dada mitologia do que 
aquele que chamamos de herói cultural” (p. 433), assim tomando posição em outro aspecto da “Discussão”.  
Ver baixo, no texto, e na nota n. 9. 
9Mas Radin imediatamente complica essa visão, escrevendo que o trickster  “incorpora as lembranças vagas 
de um passado arcaico e  primordial, onde ainda não existia uma diferenciação bem estabelecida entre o 
divino e o não-divino” (p. 168, ênfase do autor).  A opinião de Radin de que as mentes maduras trabalham 



                                                                                                                                                            
por diferenciação, em pares opostos, binomiais (por ex.: divino/não-divino) é importante para este trabalho 
e voltaremos a ela. 
10 Apesar de, como veremos a seguir, isso continuar no trabalho altamente influente de Claude Levi-Strauss 
e, mais tarde, pelo menos no que diz respeito ao trickster, no trabalho de pelo menos Laura Makarius (ver 
nota n. 22 abaixo). 
11 Para um estudo fascinante da figura do trickster (Coelho Pernalonga) no desenvolvimento das crianças, 
ver Abrams e Sutton-Smith. Os autores estão admiravelmente conscientes dos problemas de generalizações 
transculturais, e mais ou menos conscientes de que seu uso exclusivo de Pernalonga como trickster 
apresenta certos problemas. Mas eles sabem muito sobre tricksters pelo mundo, e seu inventário de itens 
como “Aparência”, “Comportamento”, “Atrapalhações” e “Dimensão Lúdica” (p. 32-4) são ricamente 
sugestivas. 
12 Melville Jacobs que era bem cético em relação às oposições hegelianas de Levi-Strauss (In SEABURG e 
AMOSS, p. 96), no entanto, também acredita que os contos míticos com freqüência tratavam de 
determinados pontos de estresse ou ansiedade em uma cultura que eram inadequadamente resolvidos na 
prática social. 
13 Carroll coloca o trickster para mediar entre o desejo de ter sexo ilimitado (“sexualidade não-controlada”) e 
o desejo de viver socialmente (“cultura”). A oposição aqui reside no problema de que “o primeiro levaria à 
destruição do segundo” (p. 301). 
14 Também há trabalhos importantes de Mac Linscott Ricketts (1966), Barbara Babcock-Abrahams (1975), 
Andrew Wiget (1987 e, em particular, 1990). A antologia editada por Willina Hynes e William Doty, Mythical 
trickster figures: contours, contexts and criticisms (1993) fornece uma história bem completa dos estudos 
sobre o trickster junto com comentários sobre considerações e reconsiderações recentes. Lawrence Sullivan 
(ver logo abaixo) cita a tese de 1975 de Edward Piper, A dialogical study of the North American trickster 
(242 n.12), cópia da qual não consegui até hoje (ou vi citada em qualquer outro trabalho). 
15 A exceção aqui é Melville Jacobs, que ao mesmo tempo transcreveu e gravou atuações orais de forma 
mais ou menos desajeitada (por ex.: em 1934 ele usava um enorme gravador elétrico especial que podia ser 
instalado no campo). 
16 A retórica parece ter sido inventada formalmente no século cinco na Sicília AEC por Corax e Tisias, 
provavelmente sob o patrocínio do tirano Hiero I . Diz-se que Corax produziu o primeiro tratado de retórica; 
Tisias teria sido o primeiro professor pago no ocidente. A ironia é um dos tropos que eles descreveram. A 
invenção da retórica, um técnica para persuadir pelo discurso, só acontece como um desenvolvimento da 
escrita. Foi nessa época que a escrita com o alfabeto grego desafiava fortemente a transmissão oral do 
conhecimento na Atenas de Sócrates e Platão (ver abaixo). 
17 Parece claro que Levi-Strauss projetou a tendência dos ocidentais de raciocinar através de oposições 
binárias como universal, não a maneira da mente ocidental, mas a maneira da mente humana. 
18 (1990, de Alan Ryan, fornece um relatório completo do trickster irônico representado no trabalho de 
artistas plásticos nativos canadenses (que se chamam de First Nations) com referências a alguns escritores 
também. Gerald Vizenor tem sido o mais notável entre os escritores nativos dos Estados Unidos a defender 
uma versão pós-moderna, irônica do trickster como consistente com as versões orais. Essa visão tem sido 
criticada por Andrew Wiget (1988) em uma crítica a que Vizenor respondeu duramente (1994). O trabalho 
de Julian Rice sobre os tricksters, citado acima (1988) também é cético quanto à visão pós-moderna do 
trickster tradicional. 
19 isso não significa dizer que as variedades do que chamamos de ironia, ou tanto a do tipo “proposicional” 
quanto a “representacional” estejam ausentes da narrativa oral tradicional. Sua presença é amplamente 
demonstrada, por exemplo, por Dell Hymes (1987) em quatro narrativas Chinook. Hymes também considera 
o “papel da ironia na economia comunicativa dos grupos” nativos americanos em particular (p. 297). Estarei 
alegando, no entanto, que a afirmação de Sullivan de que “a ironia liga contrários muito separados em uma 
só figura” só faz sentido para modelos de pensamento nos quais a existência simultânea de “contrários” é 
um problema, por exemplo, para a lógica alfabética ocidental por uns duzentos anos. 
20 Mas de forma alguma toda a crítica mais recente. Assim Kimberly Blaeses cita o sentimento de Jarold 
Ramsey de que o trickster e os trickster tales constituem “uma interposição dinâmica entre pólos opostos, 
como se afirmando ou/e” (In BLAESER, p. 51), mas não ou/ou.  O Trickster, Blaeser comenta, 
 

medeia entre as supostas forças ou elementos contraditórios ao reter aspectos de ambos, ao 
revelar que são partes coexistentes de um todo, interconectados, muitas vezes elementos 
indistinguíveis do um. (p. 51) 

 
Corretamente, penso eu, Blaeser e Ramsey não acham nada irônico nisso. Minha preferência é por ambos/e 
no lugar de ou/e. Eu também acrescentaria que onde as forças contraditórias são apenas supostas não há 



                                                                                                                                                            
necessidade de mediação – mesmo que, para os pensadores ocidentais, exista considerável necessidade de 
revisão epistemológica. 
21 Mesmo que para seguir o relato de Peter Whiteley, seja desconstrutivo. O Trickster, isto é, pode 
representar “o princípio da indeterminância”, apontando para a “provisoriedade de todas as formas 
estabelecidas...” (p. 668)  Whiteley diz que o trickster mostra “um sentido ambivalente e irônico da condição 
humana...” (p. 668, ênfase do autor), mas tomo isso como significando que o trickster é sempre ambos/e, 
um fato que, mesmo que possa dar margem a uma certa ambivalência e “provisoriedade”, não é, repetirei, 
necessariamente irônico. 
22 Essas diferenças, para mim, não constituem o que Jean-François Lyotard chamou de differend como o 
termo para uma disparidade tão grande que não permite nenhuma linguagem judicatória entre elas, em 
efeito, nenhuma tradução que não uma tradução imperial que viola sua verdade. Para uma discussão mais 
ampla desse item, ver o capítulo 3 do meu Red matters (2002). 
23 Quando Derrida alega que o texto precede a voz porque a voz é de fato tão não-fixada quanto a sua 
noção de texto, penso que ele está correto filosoficamente, mas errado, e muito errado, historicamente, e 
assim, errado em sua prática de nomear. A respeito, isto é, da história da escrita e da alfabetização no 
ocidente, o texto, de fato, como Derrida sabe bem, leva a dogma, doxo e versão autorizada; enquanto a 
narrativa oral, mesmo contextualizada por um consenso cultural bem estável – a tradição – é, em qualquer 
exemplo, muito menos fixa. É a oralidade que de fato realiza o trabalho pós-estrutural de desfixar e 
desconstruir o que Derrida atribui à textualidade. Isto é, claramente, um assunto extenso demais para 
discutir aqui.  
24 Mais do que Levi-Strauss, Laura Makarius, uma outra estudiosa francesa – alguém não muito 
impressionado com Levi-Strauss, por acaso – fala naturalmente sobre “incoerência” e “aparente falta de 
significado” dos mitos, e da contradição “entre o que o desenvolvimento lógico da história deveria 
desenvolver e as circunstâncias... inesperadas que ela relata” (1973, p.  663 , ênfase do autor). Makarius 
nota que “Isso se aplica com força particular aos mitos sobre o trickster, onde as contradições envolvidas 
são as que surgem da violação de tabus com o propósito de adquirir poderes mágicos perante o grupo” 
(1973, p. 663). Assim são imperialmente traduzidas as contradições sem significado! 
Refiro-me, abaixo, a trabalho bom, recente e de colaboração, reunido no volume editado por Larry Evers e 
Barre Toelken (2001). Ver também, a respeito disso, o trabalho anterior de Lawrence Hennigh (1966), Dell 
Hymes (1981) e Dennis Tedlock (1983). 
25 Ver, por exemplo, Goody e Watt, “As conseqüências da alfabetização”. 
26 Um método irônico no senso estritamente etimológico do termo grego eiron, que quer dizer aquele que 
finge saber menos do que sabe, e, por extensão, aquele cujas palavras tem um sentido diferente do seu 
sentido aparente. 
27 O significado de ethnos mudou desde o tempo dos gregos antigos. Então, o que nós tínhamos era um 
ethos e o étnico era estrangeiro, na verdade não-grego, bárbaro. Hoje o étnico pode ser ainda um 
estrangeiro, mas é tido como rico em cultura autêntica, com um ethos próprio muito poderoso. 
28 O herói ou vilão aqui, na verdade, parece ser a escrita alfabética. Como foram desenvolvidas no ocidente, 
as marcas do alfabeto na página parecem ter começado com letras que ainda tinham alguma conexão visual 
com o referente material, embora tenham se tornado significados arbitrários rapidamente. A escrita chinesa 
que relevantemente mantém a pictografia, eu creio, pode ainda construir dualidades de forma 
complementar – sei pouco sobre isso para citar mais do que o conhecido por Yin e Yang – algo que a escrita 
alfabética do ocidente parece ter abandonado. No papel do alfabeto em nos distanciar do “entorno sensual”, 
nota David Abraham. 
29 Obviamente, um método alternativo, que pode ser chamado de dialético, é exemplificado por Hegel, Marx 
e seguidores. Mas me aventuro a refletir que não foi até o ataque derridiano, ou pós-estruturalista ao logos 
e phallagos que a exclusividade ou/ou foi seriamente desafiada. Tenho muita consciência de que escrever 
isso nessa época em que o presidente dos Estados Unidos insiste que ou você está conosco ou com os 
terroristas, ou é do mal ou do bem: e/ou não são permitidos. 
30 Confira: “só quando a linguagem é colocada por escrito é que se torna possível pensar sobre ela” 
(HAVELOCK, p. 112). 
31 William Seaburg e Pamela Amoss, por exemplo, escrevem que Melville Jacobs, como Boas, não 
“interrogava [sistematicamente]  seus informantes em campo sobre o significado do folclore [sic]  que 
coletava” (p. 25), ainda que interrogasse os informantes sobre sua visão cultural do mundo (p. 64). 
32 Exceto pelas observações solicitadas a seus informantes por anotadores sensíveis nas últimas décadas 
(algumas das quais citarei), os poucos comentários de narradores de histórias que existem, mais ou menos 
de 1880 a 1950, estão espalhados em prefácios, parênteses, notas de rodapé ou apêndices em um corpo 
considerável de material etnográfico de qualidade variável e disponibilidade variada coletados durante anos. 
Noto isso como fato, mas com o objetivo de me desculpar: mesmo tendo tentado olhar tanto quanto 



                                                                                                                                                            
possível desse material, não posso dizer que cobri o campo – que, com certeza, permanece aberto a quem 
quiser entrar. 
33 Toelken conta a história fascinante de ter levado George Wasson para visitar Hugh Yellowman, 
acreditando que Yelllowman ficaria interessado em ouvir o rico relato de Wasson sobre “Coiote e os 
morangos”. Mas Yellowman  parecia cada vez mais desconfortável enquanto Wasson narrava e, finalmente, 
cochichando o ápice do seu desconforto a Toelken: O Coiote de Wasson, disse Yellowman, come peixe! Ele 
aprendeu isso com os missionários? Porque todo mundo, todos os Navajos, isto é, sabem que Coiote nunca 
come peixe! A importância das histórias nesse nível deviam ter sido aprendidas há 50 anos com o ensaio de 
Laura Bohannon, “Shakespeare in the bush” (1966). Bohannon tenta contar ao povo Tiv de Níger a história 
de Hamlet, descobre que Shakespeare não é, ponto a ponto, “universal” de forma alguma, como os Tiv 
pacientemente explicam a ela que fantasmas não se comportam como ela diz que eles agem na primeira 
cena da peça, nem um filho se comportaria como Hamlet com sua mãe, etc. Claramente Hamlet levanta 
assuntos potencialmente interessantes pelo mundo afora – mas as especificidades do drama Shakespereano 
também são contestáveis pelo mundo afora. A tradução tem importância além do nível da (quase) 
equivalência palavra a palavra. 
34 Logo depois que terminei essa parte do trabalho, o Professor James Ruppert gentilmente me enviou um 
comentário feito por Belle Deacon (Deg Hit ńa) que aparecerá em seu próximo livro, Our voices: Native 
stories from Alaska and the Yukon. Deacon diz, 
 

Um tal Velho Jackson contou essa história para quatro de nós garotas. E ele nos disse para 
ouvir bem porque quando você não entende as histórias [agora] , mesmo que pense sobre elas 
[de novo] , você não entende a história. Ele nos disse para pensar bem sobre ela. Ela vem de 
muitas gerações [passadas] , do início da história. Eles passam ela um para o outro. Isso é o 
que ele nos disse. (Comunicação Pessoal, 12/5/2002) 
 

35 Melville Jacobs nota que entre os povos da costa noroeste com quem ele trabalhou,  
 

Atores a quem eram dados nomes de animais, peixes, pássaros ou insetos, por vezes diferiam 
em comportamento, não em características importantes da estrutura do corpo, de atores que 
eram explicitamente de temperamento humano. Do ponto de vista dos índios, um ator da Era 
do Mito que se chamasse Gambá era na verdade um ser humano possuído por um ser 
sobrenatural que ao mesmo tempo era Gambá e homem. Em uma época pré-cultural mais 
tardia, um gambá permanece um gambá por todos os tempos por vir. (1958, p. 6) 

 
Mas como Seaburg e Amoss notam, Jacobs tende a não levar a sério os personagens animais como 
representantes de qualquer coisa do mundo natural (p. 28). Histórias de Coiote Paiute, por exemplo, 
começam, Sumu onosu numeka nan quane ynas, “Uma vez há muito tempo quando éramos todos o 
mesmo”. O sentido de Tommy McGinty sobre o assunto do Corvo é, “corvo era ao mesmo tempo ser 
humano e pássaro, tanto faz, de lá para cá ou de cá para lá”, (LEGROS, p. 33), uma formulação que ajuda, 
eu acho. 
36 David Abrams e Brian Sutton-Smith falam de elementos sem sentido nas brincadeiras das crianças como 
fornecedores de “potencial adaptativo” (p. 46), uma forma de introduzir flexibilidade no entendimento 
enquanto esse se desenvolve (p. 45). Abrams e Sutton-Smith afirmam que isso parece funcionar também 
culturalmente, em termos sociais e psicológicos – mesmo que eles admitam que nesse caso, na época em 
que terminaram seu trabalho (1977) não havia relato claro de como isso funcionava. Eles se referem a um 
trabalho de Laura Makarius sobre palhaços rituais (1970), no qual as palhaçadas servem como “uma 
exploração de formas alternativas de comportamento” (46). Semelhanças e diferenças entre os tricksters e 
os palhaços em atuações em cerimônias ou rituais têm sido notadas com freqüência. 
37 Me refiro aos contos de White, Yellowman, Wasson e Bird em particular. Também há trickster tales 
atualizados, por assim dizer, como uma história Diegueno que traz São Pedro como trickster, ou uma 
história Luiseno que tem Coiote dizendo que abençoa as galinhas que ele depois vai comer (ver Bright). 
Penso excluir dessa classificação os tricksters da ficção contemporânea. 
38 Compare a referência de Mattina acima (p. 14) “aos membros leigos” de uma comunidade tribal. Tomo 
isso como implicando que Mattina entende a existência nessas comunidades do que Evers e Molina chamam 
de “intelectuais baseados na comunidade” (p. 16, acima) com um sentido mais complexo dos significados e 
funções possíveis para essas histórias. 
38 Notamos o entendimento de Whiteley de que “um princípio de indeterminância” em mitos “é instado pelo 
trickster” (p. 668). Falando dos palhaços Hopi como “desconstrutores didáticos da condição humana” em 
atuações rituais, Whiteley conclui  seu ensaio afirmando, “o trickster, em uma palavra, é o filósofo” (p. 669). 



                                                                                                                                                            
Tem sido minha alegação que aqueles que contam os trickster tales são os filósofos e pedagogos cujas 
representações do trickster servem o propósito tanto de descontrução dialética quanto de instrução 
normativa. 
40 Curiosamente, Sullivan cita o comentário de 1975 de Irving Goldman de que “nós temos um vocabulário 
opositivo para separar o religioso do não-religioso, o natural do sobrenatural; eles não (In SULLIVAN, p. 
226), para ignorar essa não opositividade em sua colocação das ironias. Goldman, um colega mais velho, 
cujo curso de Antropologia I  assisti quando ainda era um jovem professor, faleceu quando esse ensaio 
estava sendo terminado (2002). Essa menção em nota. É um pequeno gesto para homenageá-lo e a seu 
trabalho. 
41 Quero, entretanto, registrar minha consciência de que a ironia pós-moderna, como Linda Hutcheon 
(ironicamente) observa, “é certamente política, mesmo sendo politicamente ambivalente, duplamente 
codificada como cumplicidade e crítica” (p. 168). Pareceria, assim, que em algumas obras pós-modernas a 
crítica pode funcionar como a força ideológica dominante (mas quem pode saber?). Ver o capítulo 3 do meu 
Turn to the Native para minha leitura de The heirs of Columbus, de Gerald Vizenor, como mais crítico do que 
cúmplice em seu efeito irônico pós-moderno. 


