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Resumo:

Nesta entrevista, Eduardo Viveiros de Castro discorre sobre 

os “dois Lévi-Strauss” presentes na obra do autor, a partir 

de uma reflexão sobre a importância das Mitológicas, série 

coroada pelo História de Lince. Nota-se nesta sequência 

de estudos uma progressiva “etnologização” do escopo 

analítico da antropologia estrutural. Esse movimento 

é ambíguo, com idas e vindas, mas se mostra claro em 

História de Lince, no qual se percebe a importância do 

tema da “abertura ao outro”, tema este que se ligaria às 

fontes filosóficas e éticas do dualismo ameríndio. Trata-se, 

portanto, em História de Lince, de realizar uma reflexão sobre 

a especificidade do modo como os povos indígenas pensam 

a questão do humano. Do primeiro volume das Mitológicas 

ao História de Lince observa-se também a transformação 

de uma mitologia grega, ponto de partida filosófico do 

autor, embora nunca revelado de forma explícita, em uma 

mitologia ameríndia.

Abstract: 

In this interview, Eduardo Viveiros de Castro discusses 

the “two Lévi-Strauss” beginning with a reflection on My-

thologiques, the series crowned by The story of Lynx. In this 

sequence of studies one can observe a progressive “ethnolo-

gization” of the analytical scope of structural anthropology. 

This movement is an ambiguous one, with ups and downs, 

but it is clear in The story of Lynx, where one realizes the 

importance of “openness to others”, theme that would con-

nect to the philosophical and ethical sources of Amerindian 

dualism. Therefore, analyzing The story of Lynx is concerned 

with the specificity of indigenous people’s thought about 

the human issue. From the first volume of Mythologiques 

to The story of Lynx one also sees a Greek mythology, philo-

sophical starting point of the author, albeit never explicitly 

revealed, transforming into an Amerindian mythology.
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