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Resumo  
A presente pesquisa revisita narrativas e mitos registrados há mais de 50 anos por Darcy 
Ribeiro, em seu livro Diários Índios: Os Urubus-Kaapor, obra que relata duas expedições que 
fez às aldeias ka’apor e também descreve a cultura desses índios, seus costumes, seus 
antepassados próximos e suas origens míticas. Aborda aspectos discursivos em narrativas de 
história de vida e etnográficas acerca das práticas da cultura entre os indígenas Ka ’apor. 
Compara com transcrições das narrativas orais coletadas por Caldas em pesquisa de campo as 
marcas discursivas dos narradores, segundo valores e caráteres impressos nos atores, espaços, 
tempos e fatos narrados e descritos. A leitura do material considera a análise do discurso do 
narrador, Darcy Ribeiro, no qual encontramos – ainda que de forma implícita no discurso – a 
valorização de determinadas práticas, e personagens, e a desvalorização de outros. 
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Introdução 
 

 
O presente estudo revela aspectos da comparação de mitos e narrativas de fundação dos 

indígenas Ka’apor, da região da Amazônia Oriental, ainda hoje existentes, com o texto 

etnográfico e narrativo do antropólogo Darcy Ribeiro, presente em sua obra Diários índios 

(1996), produzido entre os anos de 1949-51, ao longo dos rios Gurupi e Pindaré, entre Pará e 

Maranhão. A finalidade, em princípio, era caracterizar e compreender as mudanças e 

permanências nos modos de ser e fazer dos indígenas em seus relatos narrativos atuais 

comparados com a voz narrativa do antropólogo Darcy Ribeiro, em seu estudo etnográfico. Esse 

objetivo, no entanto, foi sendo, ao longo da pesquisa, mais focado nas narrativas míticas, 

particularmente na narrativa de fundação de Mair, ou Maíra, herói fundador do povo Ka’apor. 

Nossa opção deveu-se ao fato de que o mito, particularmente o mito cosmogônico, vem a ser um 
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modelo narrativo em que podem ser vislumbrados os valores e comportamentos de dada cultura 

que assim o considera como “figuração” de si.  

O mito é um tema que vem sendo discutido, desde a década de 60, por diversos 

estudiosos contemporâneos, como Lévi-Strauss (1908-2009), que, segundo Everaldo Rocha, 

deve-se a ele, entre outros, o crédito pelo entendimento de diversas significações que o mito pode 

adquirir para o ser humano. O termo mito possui vários significados e, por vezes, é utilizado para 

referir-se a um acontecimento “inacreditável”, “sem realidade”, em outras palavras, refere-se a 

uma narrativa que apresenta uma versão: “o mito não é verdadeiro em seu conteúdo manifesto, 

literal, expresso, dado. No entanto, possui um valor e, mais que isto, uma eficácia na vida social” 

(ROCHA, 2006, p. 11). O mito é capaz de revelar aspectos essenciais da realidade de um povo, 

bem como sua origem e seus valores, por isso a importância de se estudar esse assunto. O mito 

está localizado em um período antigo, narra uma situação passada e é resistente ao tempo; não é 

uma narrativa ou fala qualquer, é uma narrativa especial capaz de distinguir-se das demais 

narrativas humanas. Além disso, é capaz de revelar o pensamento de uma sociedade, a sua 

concepção de existência e das relações que os homens devem manter entre si e com o mundo 

que os cerca. A partir dessa compreensão do mito, nossa pretensão foi estudar os aspectos 

míticos da narrativa de Mair, dos indígenas Ka’apor; caracterizar o gênero narrativo que retrata a 

práticas da cultura Ka’apor em seu modo de ser, mediante a figura mítica fundadora; comparar as 

narrativas de vida das práticas da cultura Ka’apor contemporânea com os relatos etnográficos de 

Darcy Ribeiro.  

Estudar as narrativas etnográficas e míticas dos indígenas Ka’apor é uma forma de trazer 

para o meio acadêmico um conhecimento que está à margem, sobre valores, éticas, práticas e 

costumes dessa população indígena. Ao revermos as narrativas, fazendo um estudo comparativo, 

tivemos a oportunidade de atualizar os conhecimentos. Além do mais, a comparação de tais 

narrativas – as versões de Mair presentes na obra de Ribeiro, coletadas em 1949-50, e as versões 

coletadas em 2013 junto aos indígenas Ka’apor – favoreceu a compreensão destas como 

construções discursivas que se relacionam aos modos de ser e fazer impressos pelo narrador e seu 

ponto de vista em relação ao objeto narrado. O que queremos primeiramente revelar com esta 

pesquisa é que não existem, propriamente, narrativas “verdadeiras” e narrativas “fictícias” uma 

vez que a história é o passado na medida em que é conhecido, ou seja, a verossimilhança, 

característica que marca o texto narrativo, seja literário ou não, dependente da legitimidade, 

factual ou de competência discursiva que o narrador adquire junto ao narratário. E o narratário 
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tem sua competência determinada conforme seu envolvimento com a narrativa recepcionada, ou 

seja, deve haver a compreensão por parte deste do caráter de representação social da narrativa, 

como forma de reconhecer a si e a sua sociedade, como afirmação ou negação, como narrativa de 

agregação ou segregação. Em segundo lugar, conhecer as narrativas como forma de 

representação da sociedade há tão largo tempo instaladas na Amazônia, em particular os Ka’apor, 

pode revelar modos de ser entre um dos mais antigos povos originados dos Tupinambá, etnia 

esta que aqui era predominante no litoral do Brasil por ocasião do contato com os portugueses 

colonizadores. Outra possibilidade que nos é permitida é a de realizarmos um estudo 

interdisciplinar, uma vez que usamos recursos e conceitos afetos à narratologia e à antropologia. 

 

Método  

Este trabalho propõe revisitar o estudo de narrativas míticas realizado pelo antropólogo 

brasileiro Darcy Ribeiro (1922-1997), em meio aos indígenas Ka’apor, sem esquecermos as 

construções narrativas etnográficas que as comportam. Darcy Ribeiro realizou o estudo no 

período de 1949-1950, na região dos rios Gurupi (1ª expedição) e rio Pindaré (2ª expedição), 

entre os estados do Pará e Maranhão, na chamada Amazônia Oriental, o que originou rico 

material etnográfico, seja pela densidade das descrições, seja pelo alcance dos contatos 

interculturais. O material foi organizado e editado no livro Diários índios (1996). Nossa 

proposição de trabalho é relativa somente à primeira expedição, que ocorreu de novembro de 

1949 a abril de 1950. A obra estudada é uma edição dos diários de campo das duas expedições 

que fez o etnógrafo; cada uma teve a duração de seis meses. Nos diários há a descrição do que o 

autor viu e ouviu dos indígenas e, também, sobre os acontecimentos na aldeia. O estudo sobre os 

ka’apor produziu: uma gramática do dialeto tembé, de vertente tupi, colhido por um dos 

companheiros de viagem do autor, o linguista francês Max Boudin (1914-1992); um livro sobre a 

Arte plumária dos índios kaapor, feito por Darcy Ribeiro e sua esposa à época, Berta Ribeiro; e 

também originou um filme premiado, intitulado Os índios urubus - um dia na vida de uma tribo 

da floresta tropical, filmado no vale do Gurupi, Maranhão. As imagens deste filme foram 

produzidas por outro companheiro de viagem, que esteve junto com o pesquisador na primeira 

expedição, o alemão Heinz Foerthmann (1915-1978). Na obra etnográfica, além da genealogia 

das famílias indígenas e do sistema de parentesco, podem-se observar os sistemas de 

aprendizagem dos índios, suas vidas familiares, seus usos e costumes, além dos mitos contados 

pelos Ka’apor como: Maíra manon-in, Maíra hán-tan, Maíra-ira e Mucura, Os karaíwas, Cana, 

Antepassados, Fogo, A diáspora, A Mãe de Deus, O fogo e o campo, Os homens-morcego, A 
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gênese, Maíra, Incesto, Dilúvio. As narrativas seguiram o modelo de transcrição do artigo “Do 

oral ao escrito: Implicações e Complicações na Transcrição de Narrativas Orais” (2005) de José 

Guilherme dos Santos.  

Os materiais utilizados foram os textos etnográficos de Darcy Ribeiro, presentes na 

referida obra, e narrativas indígenas míticas coletadas por Caldas (2001), pesquisadora do povo 

Ka’apor.  

As referências bibliográficas foram afeitas ao estudo do mito e da narrativa e também 

relativas ao tema da cultura. Os principais teóricos tratados, como suporte conceitual, foram 

Everaldo Rocha, com o livro O que é mito? (2006); Darcy Ribeiro com o livro O povo brasileiro 

(1995); Mircea Eliade, Mito e realidade (1991); e Roland Barthes, com o livro Análise estrutural 

da narrativa (1976).  

O suporte teórico favoreceu a aplicação dos conceitos de narrativa mítica e de cultura aos 

objetos tratados, a saber, as narrativas míticas de Mair. Com isso, houve a possibilidade de 

aplicação, inicialmente, de estudo temático, a fim de se definir se as versões estudadas 

enquadravam-se como mitos cosmogônicos dos Ka’apor, para posteriormente se fazer o estudo 

comparativo das versões, tanto as orais, coletadas por Caldas, quanto as versões impressas no 

livro de Darcy Ribeiro. No decorrer deste estudo temático e comparativo, utilizamos categorias 

da narrativa tratadas na análise estrutural. 

 

Resultados e Discussão 

O estudo da narrativa contemporânea surgiu por meio do estruturalismo. Assistimos no 

século XX ao nascimento da teoria semiótica da narrativa, com a pretensão de analisar a narração 

em geral. Essa teoria tinha como um dos seus maiores defensores Roland Barthes, para quem “a 

narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares em todas as sociedades, começa 

com a própria história da humanidade (...) é fruto do gênio do narrador ou possui em comum 

com outras narrativas uma estrutura acessível à análise”. A narrativa é o relato de um 

acontecimento, que pode ser realizado por um participante direto, interno à história, que é quem 

inicia o conflito, ou por um participante externo à história, o narrador. O conflito pode acontecer 

em relação à realização do desejo do participante direto do conflito que entra em choque com 

valores e atitudes de outro personagem ou pode ser um valor social estabelecido. 

A presente pesquisa se detém em uma análise estrutural e comparatista do mito sobre 

Mair ou Maíra (vamos preferir esta forma para designar o mito em análise). Comparamos o mito 

na versão escrita, coletado por Darcy Ribeiro, dos índios nos 40-50 do século XX, com as 
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versões orais contadas pelos indígenas Mariuza e Oquire, ambos habitantes da Terra Indígena 

Kaapor, na região do Gurupi, estado do Maranhão. Nós temos três versões sobre o mesmo mito, 

uma contada pelo etnógrafo Darcy Ribeiro, as outras duas são contadas pelos indígenas Ka’apor 

Mariuza e Oquire.  

Darcy Ribeiro descreve os mitos que retratam as práticas da cultura Ka’apor em seus 

modos de ser e fazer. Os primeiros mitos que o autor coletou foram: Maíra- ira e Mucura. Abaixo 

segue um trecho escrito por Darcy. 

 

Saiu do pau um bicho Tapurú, que logo virou mulher e foi andando 
naquela estrada (RIBEIRO, Darcy, 1922- 1970, p.144). 

 

No fragmento acima tem-se uma história contada por um indígena sobre uma disputa 

entre o bem e o mal e também sobre o possível criador do primeiro homem e da primeira 

mulher. Mas, comparada com outros mitos, afirmou o autor, não haver coesão nas histórias. No 

trecho podemos perceber que Darcy Ribeiro mantém a impessoalidade diante dos fatos narrados. 

O antropólogo apenas apresenta o que ouviu dos indígenas. Neste caso, o relato existiu a partir 

do narrador que “ouviu dizer”, ou seja, podemos caracterizá-lo como narrador externo à história. 

Comparando a versão escrita sobre o mito de Mair com a versão oral de Mariuza e 

Oquire, podemos perceber alguns pontos em que este mito apresenta semelhanças, mas também 

divergências. Nos trechos seguintes de Mariuza e Oquire, respectivamente, podemos fazer essa 

observação: 

 
(...) aí ele ficou pensando né no trabalho dele, antes disso ele viu um, um, um (largato) 
né, que é/ que tin/ de cipó que dá né, na casa de apuim (...) ele olhou “ah se fosse 
uma mulher, eu queria esse/essa mulher”, mas só no pensar dele, (...) quando foi 
escurecendo que ele foi cochilando aí bateu na rede dele, aí quando ele olhou era uma 
mulher, aí ele se espantou né, “dá onde foi que veio essa mulher”, aí a mulher disse 
“não foi tu que falou pra mim vir atrás de ti,” aí ele pensou né, “acho que ela é 
aquele (largato) que (tava) andando lá, acho que é ela (mermo)”(...) 

 

*** 

(...)de volta ele encontrou um é um (largato) né que que nós (chamo) a a(aipoi/ 
aipotapurú), ai ele falar pra ele “(rapá/rapá) se fosse tu era (muier) tu ia ia virar pra 
mim tipo uma mulher” ele indo né embora, lá na frente ele dormia né, ele ficou lá 
cinco hora chegou uma mulher lá, ele tá, ai falou pra ele “você mim convidou pra mim 
ir atrás né de você”(...) 
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Comparando os excertos acima, com o relato etnográfico de Darcy Ribeiro, notamos que 

esses apresentam tanto semelhanças, quanto diferenças. A semelhança está no fato de que em 

ambas, a origem da vida está ligada à relação do homem e da mulher. Com base no que diz 

Eliade, podemos afirmar que o mito de Mair é um mito cosmogônico, pois as narrativas tratam 

de como surgiu um povo. Além disso, compreendemos que Mair é um ser sobrenatural, mítico. 

Mas este não é superior a nós porque tem atos que o humanizam, por exemplo, o fato de ele 

tentar por diversas vezes matar o filho de Mucura, engravidar uma mulher, entre outros. Atitudes 

que um ser divino não tem. Essas narrativas se diferenciam quando o fato narrado trata do 

surgimento da primeira mulher no mundo, pois enquanto a narrativa coletada pelo etnógrafo diz 

que a primeira mulher surgiu de um bicho, o Tapuru, a versão oral de Mariuza e de Oquire diz 

que a mulher surgiu de um lagarto. Nas duas versões há a mesma descrição: a de que Mair viu um 

lagarto e desejou que esse animal fosse uma mulher e, assim, aconteceu. Apesar das divergências 

que encontramos em relação ao fato descrito nas citações acima, podemos observar que a origem 

da mulher está ligada à natureza. Ambos narram a história em terceira pessoa.  

Notamos que diferentemente de Darcy Ribeiro, Mariuza e Oquire estão mais diretamente 

ligados à narrativa e isso se dá por fazerem parte da mesma realidade histórica e social; suas 

histórias são mais descritivas, pois supostamente cresceram escutando essas versões, ao contrário 

de Darcy que pertence à outra realidade social e que apenas obteve o mito de forma fragmentada. 

No trecho a seguir o evento narrado é sobre a mulher que engravida do Mucura. 

Observemos a similaridade em alguns pontos e as divergências em outros no que concerne à 

narrativa escrita, de Darcy Ribeiro, e às narrativas orais, de Mariuza e de Oquire, 

concomitantemente 

 
Adiante, tinha uma encruzilhada, de um lado ia o caminho de Maíra, que estava 
bem sujo, cheio de mato. Do outro, o caminho de Mucura, que estava bonito, 
bem limpo. A mulher tinha que ir para a casa de Maíra, mas foi parar na casa de 
Mucura. Lá, Mucura prenhou a mulher também. (RIBEIRO, Darcy, 1922- 
1970, p.144). 

 

(...) aí ele, aí ele, aí a mulher foi atrás dele né, que é o tapu/itapuru que nós chama, 
ela já (tava) grávida, aí o menino que (tava) na barriga dela aí já foi seguindo, só que 
aí ele foi jogando a peninha né, a pena de ará foi jogando pro/pra essa mulher seguir 
atrás dele, sí quando ele foi, aí ela, quando o menino ia, ia acordado né aí ele, ela 
acertava o caminho, aí quando ele dormia ela errava o caminho aí el/ ia lá pra casa 
do Mucura (...) 

 
        * * * 
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(...) ele vem dormiu, dormiu com, com Tupã né, lá ele fez filho, dormia cum ele depois 
de manhã né (...) foi embora, ai um ele deixou o filho (pa) mulher né, ai né essa 
mulher ia atrás dele, atrás dele, ele deixava a a  pena de arara né (pa) ir a mulher 
atrás dele ai a menino que ia ia ter a muier ia ter diz que já tava grávida já fica 
(falano) (pa) mãe né, diz que ia atrás do pai, diz que ia atrás do pai do pai dele, 
(ino) (ino) até que (mei) dia né criança dormiu, ai ele encontrou  (outo) (outo) 

 
caminho né, que deixa a pena também ai (muier) entrou esse, nesse caminho foi foi até 
que chegou lá é o tal Mucura (...) 

 

No primeiro trecho, o autor relata que a mulher deveria ir para a casa de Mair e deixa 

subentendido que ela já estava grávida da divindade, mas acaba indo para a casa de Mucura; nas 

narrativas orais, os indígenas relatam o mesmo evento, mas o motivo pelo qual ela vai para a casa 

de Mucura e não para a casa de Mair são diferentes nas histórias contadas. Ribeiro expõe que isso 

não acontece porque a mulher simplesmente opta por seguir um caminho bem limpo e bonito, 

que seria o de Mair, mas na verdade é o de Mucura. Aqui nós temos a ideia do vilão que engana, 

pois se entende que Mucura iludiu a mulher de Mair para poder dormir com ela, ou seja, 

relacionar-se sexualmente. Mariuza e Oquire descrevem que o filho esperado pela mulher a 

orientava, indicando o caminho que ela deveria seguir, por meio de penas jogadas no caminho 

certo. Quando o filho, ainda no ventre, dormia, ela ficava sem orientação e, dessa forma, acabava 

seguindo o caminho errado. No decorrer da análise das narrativas, observamos que, em diversos 

momentos, elas se contrapõem porque o etnógrafo apresenta uma versão diferente da dos 

indígenas e, por isso, o modo como narram são diferentes, pois “aponta[m] para efeitos 

persuasivos do narrador em relação ao narratário/ouvinte, a fim de barganhar um adepto da 

versão apresentada, pelo narrador, acerca de um evento” (FERNANDES, no prelo). Cada 

narrador conta a sua versão. Contudo, podemos notar que os três narradores não participam da 

história narrada. Em nenhum momento eles se projetam como personagem da história decorrida. 

Isso pode ser observado nos trechos a seguir, de Darcy Ribeiro, Mariuza e Oquire 

 
 
Quando ela saiu por ali, andando, veio a onça que estava escondida e pik, pulou 
na mulher, matou e foi comendo. Comeu primeiro a cabeça, depois o peito e, 
quando foi chegando na barriga, o filho de Maíra, que estava lá, pulou dentro d’ 
água e, daí apouco, o filho de Mucura pulou também. 
Ficaram quatro dias debaixo d’água. Quando saíram, já estavam grandes. O 
filho de Maíra cresceu mais, assim (sete anos). O filho do Mucura cresceu 
menos, assim (cinco anos)(...)(RIBEIRO, Darcy, 1922- 1970, p.144). 

 
(...) aí ela seguiu outro caminho (...) no caminho das onças, aí quando foi de tarde 
chegou as onças (...) a velinha colocou de baixo de um(tacha) de um panelão que ela 
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tinha,(...) “não é a mulher do do Maíra que chegou aqui e eu to guardando pra ela ir 
amanhã”, “não (umbora) comer ela”, (...) a velha liberou (...)“se vocês matar eu 
quero só os filho”, aí já (tava) os dois menino que é o filho do Maíra e do Mucura, aí 
um a velha ia tratar (...) ela esquentou uma água, aí ela colocou(...)colocando dentro 
da panela né eles pularam, aí quando foi nas três ela não (...) “num voma/ como é/ 
num matar mais não vou é criar ve se eles cuida de mim” (...) aí diz que (...) 
cresceram rapidinho, começaram a/ andar, engatinhar , aí quando foi um mês aí já  
tão tudo (grandin) (...) aí num levou nem dois anos, três ano aí já (tava) começando a 
andar, quando sete anos já (tavam) tudo (rapazão) (...). 

*** 
(...) Tá bom, ai a velha guardou né, ele, ele cozinhou água né (...)da água fervendo ai 
u u pulou (...)ai ele guardou, que dizer ai ele botou outo (Mucurim) também  fez do 
mermo jeito, dai (...) ai essa mulher entrou na ne nesse caminho até chegar lá, era o a 
onça né, era muito, era só onça chegou lá avé, avé, chegou a velha guardou né debaixo 
do pote foi um (pa) de de duas horas chegou  onça (...)Quer que a sena tu, tu 
guardando ai vovó (...)ele abriu tudinho os pote né achou a mulher buchuda, lá 
pegaram burduna e matar, eles partiram no (mei) tinha duas criança dentro a barriga 
da mulher(...) 

 

No fragmento acima, Darcy Ribeiro apenas expõe o acontecimento de que a onça matou 

e comeu a mulher que estava grávida. Conta também que o filho de Mair e o filho do Mucura se 

salvaram pulando dentro d’água. Na narrativa escrita, o autor deixa claro que a mulher 

engravidou de Mucura. O etnógrafo apenas diz isto, mas não entra em detalhes. Já nas narrativas 

orais de Mariuza e Oquire temos o evento mais amiúde, pois eles não somente expõem o fato 

ocorrido, mas tecem alguns comentários relacionados à história. Narram, por exemplo, que 

devido a mulher ter seguido o caminho errado acabou indo para a casa das onças, onde teve que 

se esconder com a ajuda de uma velinha para que não fosse devorada pelas onças. Mas estas 

perceberam algo de diferente e insistiram junto à velhinha para que lhes contasse a verdade sobre 

o paradeiro da mulher. Então, as onças comeram a mulher. Em seguida, sem a proteção da mãe, 

os filhos foram perseguidos pela velhinha que os tentava devorar. No entanto, a tentativa de 

cozinhá-los fora frustrada, uma vez que os rebentos pululavam na panela. Assim sendo, restou-

lhe a opção de criá-los como filhos. Mariuza, assim como Ribeiro, conta que eles cresceram 

rápido, além disso, ela comenta que isso aconteceu porque um dos meninos é filho de Mair. 

Vejamos o fragmento abaixo: 

 
(...) Foram atrás da onça para matar aí eles fizeram arco e flecha para caçar 
aquela onça, pelejaram muito, mas não puderam (...).O filho de Maíra foi fazer 
o rio para poder matar a onça. Fez o rio grande e pôs uma ponte de cipó no 
meio, atravessando de um lado pro outro. Ficou numa ponta e o filho de 
Mucurana outra, esperando a onça. Quando ela foi atravessar o rio para o outro 
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lado e estava bem no meio do rio. (...) Mataram a onça que tinha comido a mãe 
deles (RIBEIRO, Darcy, 1922- 1970, p.144). 

(...).“nós vamo fazer um jeito de matar eles tudinho” diz que o filho do Mucura 
disse:“tá bom vamo fazer”,(...) aí formaram um um rio né pra matar eles tudinho aí 
(...)é do outro lado do rio e o rio é grande (...) fizeram uma ponte de cipó (...) do outro 
lado e deixar eles ir bem no meio do rio que depois eles iam cortar a ponte, (...) aí ele 
tá bom, aí ele (travessou)  na frente, aí aí as onça foram atrás né, aí quando chegou, 
não chegou nem no meio aí ele cortou a ponte aí caíram, os peixe comeram eles 
tudinho (...) saíram né que (tavam) bem na beira, aí saíram aí diz que Maí/ o flho 
de Maíra disse pra eles num (falar) nem cobra nem onça, (...) falar só nas coisa que 
era mansa né, aí ele/ por isso que tem/ hoje tem cobra né que (...) dói, onça que é 
(braba) (...) através do do Mucura, agora pelo Maíra é só coisa boa (...)“nós (vamo) 
matar a velhinha,” quando eles chegaram lá na casa aí mataram eles tudinho, aí 
foram só esses outro que já/ que foram embora no mato mesmo.  

*** 
ai (zou), ai (zoutros) falava que diz que eles que matava a mãe deles(...) lá eles 
fi/fizeram o rio, agora nós fizera “agora nós vai matar tudinho eles. eles que 
mataram nossa mãe”. tá bom, fizeram o rio e jogaram um pedaço de de pau né (den) 
d'água (pa) virar o  peixe tubarão ai fizeram (...) quando foi de manhã levaram eles 
né, só que já (tava) tudo combinado já, eles ia ia matar eles (den) d’água (pa) peixe 
comer.  ai Maíra Maíra ele passou na frente e Mucura ficou atrás. (...) ele cortou né e 
caíra (den) d’água o peixe comeram metade, só que saíram ainda era onça vermelha 
(...) que saíram casado e ai o Maíra itéfalou popo mucura num era (pa) falar onça né, 
(pa) falar outa coisas. 

 

Nos segmentos acima, Darcy Ribeiro, Mariuza e Oquire, respectivamente, narram sobre o 

objetivo dos filhos de Mair e Mucura - o de matar as onças que haviam matado sua mãe; além 

desse aspecto semelhante entre as narrativas, confere o fato de os dois irmãos - o filho de Mair e 

e o filho de Mucura – terem feito um rio para poder matar as onças e também uma ponte de cipó 

que atravessava de um lado para outro do rio. A história começa por apresentar mais detalhes 

quando Mariuza conta, assim como Oquire, que, quando as onças foram atravessar a ponte, antes 

mesmo de chegarem ao meio desta, o Mucura a cortou e elas caíram no rio e foram comidas 

pelos peixes, os quais, segundo o que contou Mariuza e Oquire passaram a existir depois que o 

filho de Mair cortou pedaços de pau e jogou no rio. Aí estes se transformaram em peixes. 

Continuam os narradores dizendo que as onças existentes na beira do rio conseguiram sobreviver 

e que o filho de Mair alertou o filho de Mucura, dizendo a este para não falar em coisas ruins, 

bravas, pois, se falasse, elas passariam a existir. Mariuza diz que Mucura falou e, por isso, hoje 

existe cobra, onça, coisas desse tipo. E fala também que existem coisas boas como veado, anta, 

entre outros, e que estas existem porque o filho de Mair pronunciou o nome destas no dia em 

que mataram quase todas as onças. Prossegue sua história dizendo que o filho de Mair e de 
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Mucura deixaram as onças que sobreviveram ir embora e que depois foram até a casa da velhinha 

e a mataram. 

Diferentemente dessa história, a narrativa de Ribeiro se encerra com o filho de Mair e o 

de Mucura dando terçadada3 nas onças que tentavam sair do rio e, por fim, eles acabaram 

matando-as. A narrativa escrita, em comparação com a narrativa oral, está fragmentada, por isso  

 

  

vemos no trecho da narrativa de Ribeiro a utilização de diversos verbos, o que nos leva a 

entender que Ribeiro apresenta explícita preocupação com ato de narrar. 

Nós temos, na narrativa contada por Darcy Ribeiro e nas narrativas contadas pelos 

indígenas, o evento sobre o que aconteceu após o filho de Mair e o filho de Mucura terminarem 

de matar as onças. No trecho a seguir, é perceptível o desacordo entre a narrativa escrita 

apresentada por Ribeiro e as narrativas orais, descritas pela Mariuza e pelo Oquire, 

respectivamente. Consideremos os três trechos narrativos: 

Quando acabaram de fazer aquele serviço, começou uma ventania do nada, 
arrancando pau pela raiz e carregando tudo pro ar. O filho de Maíra pegou pelo 
braço o filho de Mucura e saiu pelo ar com ele, mais veio um pau, separou os 
braços deles e o filho de Mucura foi bater lá no chão, quebrou todo o corpo. Só 
ficaram bom os dois pés... (...) Aí os dois irmãos foram para a casa de Maíra. 
(...). (RIBEIRO, Darcy, 1922- 1970, p.144). 

 
*** 

(...) Aí ele disse “agora nós (vamo) embora que nós (vamo) matar teu pai agora/ 
nosso pai”, aí eles foram né (...) deles aí quando chegaram lá na casa do pai dele, aí 
diz que o pai dele (tava) fazendo um arco, aí ele (tava) fazendo arco, aí chegou (...) 

*** 
(...) foram embora, “agora nós (vamo) atrás do nosso pai”, foram (té) que chegaram 
na casa do pai dele  (tava) lá né, ele (tava) fazendo um arco, eles tomaram a arma do 
do pai dele e o pai dele falou (pa) ele (rapá) quem esse aqui (...) 

 

No primeiro fragmento da narrativa escrita por Ribeiro (1996), nota-se que após os filhos 

de Mair e Mucura matarem as onças, começou uma ventania. Os irmãos ficaram de braços dados 

para tentar se proteger, mas um pau, arrancado pela ventania, foi arremessado em direção aos 

dois e o filho de Mucura caiu no chão todo quebrado, ficando ilesos apenas os pés. Depois foram 

para a casa de Mair. Já nas narrativas orais, Mariuza e Oquire afirmam que após os irmãos terem 

matado as onças, eles foram atrás de Mair para matá-lo. Chegando ao local, encontraram-no 

                                                           
3
 Golpes de terçado. 
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fazendo arcos. Enquanto na narrativa contada pelos indígenas, os irmãos tentam matar Mair, na 

narrativa contada pelo etnógrafo, não há indicações a respeito desse episódio. 

Subentende-se, a partir dos trechos que analisaremos a seguir, que todas as vezes que 

acontece algo ruim com o filho de Mucura, levando-o quase a morte, tais acontecimentos são 

causados pelo Mair, por este saber que o menino não é seu filho, mas só podemos chegar a essa 

conclusão com base nas narrativas orais de Mariuza e de Oquire, que descrevem os momentos 

em que Mair tenta matar o filho de Mucura de diferentes formas. Na narrativa apresentada pelo 

autor ele apenas relata os momentos em que o filho de Mucura quase morre, mas não deixa claro 

o porquê que as coisas ruins só aconteciam com ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando chegaram lá, o filho de Maíra apontou para o filho de Mucura e falou: 
“– Nós dois somos os que o senhor fez na nossa mãe, este também é seu 
filho.” 
Ele queria enganar o pai, dizendo que o filho de Mucura era filho de Maíra 
também. (...) Quando estavam lá, andando, as pedras da beirada forma 
mexendo e caindo uma em cima das outras; o filho de Maíra não teve nada, 
mas o filho de Mucura ficou imprensado e foi para o fundo. (RIBEIRO, Darcy, 
1922- 1970, p.144). 

 
*** 

Aí já era dois, quando ele olhou conheceu só o filho dele o outro não, aí disse “(ixi) 
esse aí não é meu filho não (...) mas ai eu vou dá um jeito de matar ele”, aí ele 
inventou (...) primeiro foi num / num rio que eles foram lá né, eles (tavam) pescando, 
aí pescaram, aí pe/ aí disse que Maíra, como é filho de Maíra disse assim “tu não 
vai engolir, tu não vai engolir anzol não (...)aí ele engoliu, aí ele/eles pegaram ele, aí 
mato/mataram (...)o filho de Maíra foi lá, virou (pitangueira) (...) ele encontrou o 
sangue né do irmão dele aí trouxe so/soprou né aí soprou aí virou gente de novo né, aí 
ele foi lá (...) mataram ele, lá mesmo eles comeram ele depois ele/ diz que a velha 
[como é] o velho dizia assim (“ajunta, ajunta) os osso dele, os (espin) dele, né pra 
jogar ele no chão não. Que o velho já vem aí, procurar o/o osso”, aí di/ quando el/ 
ele se esquecia né aí jogava, aí ele ia lá, trazia a espinha do peixe  (...) aí diz que ele 
soprou de novo, aí virou gente de novo 
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*** 
 

(...) o pai dele falou (pa) ele “(rapá) quem esse aqui”? “meu irmão”. “não eu só, eu 
só deixei só você, esse da que eu não sei não”(...) vou mandar vocês ir, ali tem um, tem 
uma pessoa que pescando vocês vão puxar  anzol dele. Ta bom, ai eles foram (pa) lá, 
lá o o Maíra ele né puxando o anzol do do diabo né, (tava) pescando puxando e 
pu/puxava (...) cum três vez que ele foi, ele comeu um carne um pedaço de carne, o 
diabo puxou ele, (Mucuro) né, (té) puxou ele, (rapá), cara né que, ai chamou a 
mulher dele né chamou a velha dele agora (to) pegando peixão ai ter puxar,  
cozinharam,  ai Maíra ele virou (tacanguero) né, que nós chama (tacanguero-hurrur), 
virou (tacanguero-hurrur) (pa) pegar osso né dio é de (ispiaço) e e costela pra eles e ia 
fazer que nem gente novo né. ta bom, foi, foi ai a (muier) né, a velha ajuntava osso 
jogava num buraco, ai (tacanguero) ia atrás até que pegar osso, até que falar pra ele 
de novo soprar, ter que sair de novo (Mucuro). Foram chagar lá na casa do pai dele 
novo (...)veio o vento caindo pau (pa) todo, todo lado, ai matar u ai matou  o a árvore 
grande né matou, caiu em cima do (Mucuro) de novo, matou o (Mucuro) de novo, 
sempre só o (Mucuro) (...) 

*** 

 

A partir da análise dos trechos acima expostos, notamos que na narrativa escrita não há o 

evento em que o filho de Mair faz o filho de Mucura reviver. Depois desse episódio, Ribeiro fala 

sobre a contrariedade do filho de Mair em relação à morte do irmão; já na narrativa oral, o 

acontecimento que se conta depois da primeira morte do filho do Mucura são os episódios nos 

quais o filho de Mair o salvou, fazendo-o reviver. 

Nas narrativas descritas pelos indígenas, há o episódio em que o filho de Mair mandou 

seu pai ir embora da terra. Com isso, podemos observar que o desfecho da narrativa é diferente, 

pois na história contada por Ribeiro quem foi embora foi o filho de Mair e não este. Analisemos 

tais fatos nos trechos 

 

O filho de Maíra ficou muito zangado com o pai dele, largoua casa e foi 
embora. Parou ali no rio Maracaçumé, carregou uma pedra grande, pôs nomeio 
do rio e fez um buraco enorme dentro dela para morar. Depois foi adiante, 
subindo o Gurupi. 
Estava viajando e ouviu zoada de tambor dos karaíwa que vinham atrás. 
Depois, ouviu o tambor do pai dele. Foi andando e fazendo aquelas pedras 
todas que estão lá, no meio do rio. 
Quando o filho de Maíra estava lidando com a onça ali, no meio do Gurupi, ela 
bateu a pata numa pedra e ficou lá o rastro até hoje está lá. 
Ninguém sabe, anda o dia inteiro pra chegar lá, e desce de noite, com o luar. 
Dizem que, que quando a gente ouve o trovão aqui, o raio cai lá na terá de 
Maíra-Piahú (RIBEIRO, Darcy, 1922- 1970, p.144-145). 
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No final da história contada por Ribeiro, o filho de Mair vai embora com raiva porque 

seu irmão, filho de Mucura, morreu. Ele então coloca uma pedra no meio do rio para morar 

dentro dela. Pelo que narra o etnógrafo, o filho de Mair durante a sua viagem, criou as pedras que 

existem no rio, encontrando, ainda, uma onça no meio do rio Gurupi. Esta, tendo machucado 

sua pata na pedra, acabou por nela imprimir seu rastro. Além dessas percepções, notamos que a 

história é um pouco fragmentada quando a comparamos com as histórias contadas por Mariuza e 

Oquire, que descrevem a narrativa de forma mais detalhada. 

O filho de Mair, enraivecido pela morte de seu irmão, tenta matar o animal, mas não 

consegue, e exige que seu pai vá embora da terra, alegando que, se seu pai continuasse na terra, 

de três em três anos, continuaria a queimá-la. Em seguida, o filho de Mair decide que ele mesmo 

vai embora, que vai morar no céu. E assim aconteceu. Até hoje está lá. Isso é o que nos conta 

Mariuza. Ela deixa claro que Mair e seu filho não estão um ao lado do outro. Ela afirma que Mair 

está em um lugar no céu mais acima que seu filho, porque dessa forma seu filho não permite mais 

que ele queime a terra. Podemos perceber que a narradora tece comentários acerca desse 

acontecimento, seguindo a sua condição de enunciador da enunciação. Entende-se que segundo a 

perspectiva da narradora indígena, é Mair quem toma conta dos seres humanos. A narradora o 

nomeia Tupã, tradução a quem chamamos Deus, na cultura ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(...) filho dele não conseguiu matar ele, aí diz que o filho dele falou pra ele, olha papai 
a partir de hoje o senhor não vai mais ficar aqui mais nessa terra não, o senhor vai 
embora por isso que se o senhor ficar, toda vez quan/ chega dois três ano aí tu 
queima essa terra todinha de novo (...) ele disse que ele não ia ficar também nessa 
terra não que ele ia ficar lá no céu como hoje ele tá, aí diz que ele foi pra lá aí o pai 
dele ficou mais em cima pra não/pai dele num/num fazer mais ess/esse, essas coisas 
que ele vinha fazendo né, porque chegava dois três ano aí queimava a terra de novo, aí 
outro trabalho pra ele, pra ele construir tudo de novo que tinha (...) através desse filho 
de/do Maíra que hoje nós (tamo) aqui né, no/nesse mundo (...) o pai dele disse “tá 
bom se for assim tu vai cuidar então do/dos nossos filhos” que são nós hoje né, ele 
disse pra ele né, aí foi embora, aí esse, esse filho do Maíra ficou mais pra cá, que é 
Tupã hoje pra nós né, filho e Deus , aí disse que ele disse, eu que vou tomar de conta 
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do meus/do meus filhos agora  (...), “agora não é mais com senhor não, porque o 
senhor vai fazer muita coisa ruim de novo pra nossos filhos, então é por isso que o 
senhor vai embora”. 
 

*** 
(...) E ai avisou pó pai dele, (pa) “pai você vêi,  fez muitas coisa, as coisa besteira, 
(cus),  (cuns)  povo e agora eu tô pagando (tudin) essas coisa que vocês tão fazendo. E 
agora tu tu matou meu irmão, só, nós (sofremo) e agora você num  vai num vai fazer 
mais esse””. A partir de hoje você não mais fazer tipo essas coisa mandar mais você 
lá pra cima num numnum outro céu, e que vou ficar com responsabilidade dos dos 
povo agora,” por isso num ta queimando mais a terra. 

 
 
 
Considerações Finais 
 

Depois de feita a análise estrutural e comparativista das narrativas, concluímos que estas 

podem ser caracterizadas como histórias de vida e mitos, mais especificamente mitos 

cosmogônicos, que tratam sobre a origem de um povo. Além disso, notamos nas narrativas que 

há similaridades e divergências entre elas, pois quando nos aproximamos dos enunciadores, 

percebemos que os lugares de enunciação destes, ou seja, seus valores, sua cultura, suas ciências e 

saberes são diferentes. 
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ABSTRACT:  The current study revisits narratives and myths whose historical records made 
by Darcy Ribeiro in his book Diários Índios: Os Urubus-Kaapor, date from over 50 years ago . 
Such book narrates two expeditions made by him to the ka’apor indigenous villages and also 
describes their culture, customs, closest ancestors and their mythical origins. It approaches 
discursive aspects throughout the narratives of life stories and ethnographical reports focusing 
the cultural practices among the ka’apor. It compares these pieces with transcriptions of oral 
narratives collected by Caldas in her field research taking into account the discursive marks of 
narrators according to values and peculiar characteristics observed in the actors, spaces, times 
and in the narrated and described facts. The collected material considers the discourse analysis 
of Darcy Rbeiro’s enunciation, where we can observe – yet implicitly – the enhancement of 
certain practices, and characters and the devaluation of others. 
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