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RESUMO
Este trabalho objetiva abordar a narrativa oral como tradução cultural, discutir sobre a literatura oral e a
escrita, compreender a relação entre mito e ciência, entender o processo que ocorre na transposição da
modalidade oral para a modalidade escrita e analisar a narrativa do Mito do Ataíde enquanto discurso
ideológico de uma dada comunidade. Para tanto, utilizamos a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo,
com base na abordagem qualitativa. Assim, nosso estudo se deu a partir das discussões de autores como
Fiorin (1995) que fala a respeito da Linguagem e Ideologia; Eliade, M. (2000) que discute sobre os Aspectos
do Mito dentre outros autores que se fizeram essenciais. Em conclusão, esta pesquisa possibilitou alguns
apontamentos sobre a narrativa do Mito do Ataíde enquanto discurso ideológico que permeia o sujeito
social, assim como, a importância da valorização das narrativas orais, tendo em vista que modo geral elas
possibilitaram e tiveram uma função fundamental para manter viva a memória e a identidade de
determinadas sociedades.
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas orais. Ataíde. Mito. Discurso.

INTRODUÇÃO
Este trabalho surge a partir da ideia de mostrar narrativas do mito do Ataíde por
meio da construção de vídeo etnográfico. Sendo assim, esta pesquisa objetiva abordar a
narrativa oral como tradução cultural, discutir sobre a literatura oral e a escrita,
compreender a relação entre mito e ciência, entender o processo que ocorre na
transposição da modalidade oral para a modalidade escrita e analisar a narrativa do Mito
do Ataíde enquanto discurso ideológico de uma dada comunidade.
Esta pesquisa foi pautada na abordagem qualitativa, para a qual realizamos uma
pesquisa bibliográfica a partir de levantamentos de dados que versam sobre a temática a
que nos propusemos estudar (narrativa oral). Assim, nosso estudo, tomou como base a
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discussão de autores como; Fiorin (1995) que fala a respeito da Linguagem e Ideologia;
Eliade, M. (2000) que discute sobre os Aspectos do Mito dentre outros autores que se
fizeram essenciais para compor o campo teórico deste trabalho.
O lócus da pesquisa de campo ocorreu na comunidade de Tamatateua localizada
a 16 Km da sede do município de Bragança/Pará, esta comunidade, inserida no
ecossistema de manguezal, tem como atividades econômicas a retirada de caranguejo e,
sobretudo, a pesca. Assim, para a efetivação deste trabalho, os sujeitos envolvidos foram
pescadores que nos permitiram coletar narrativas por meio de um vídeo Etnográfico
disponível

no

endereço

https://www.youtube.com/watch?v=oE3-

O8Bh238&feature=youtu.be
Dessa forma, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: iniciamos com a
Introdução, seguido da abordagem sobre ciência versus mito; para, a seguir, discutirmos
a respeito da modalidade linguística oral transposta para a modalidade escrita; e por fim,
fizemos uma reflexão sobre a narrativa do Mito do Ataíde enquanto discurso ideológico
e algumas considerações finais acerca do nosso estudo.
II – CIÊNCIA VERSUS MITO
Segundo Eliade (2000), ao mito é atribuído o papel de contar uma história sagrada
no que se refere ao “princípio” das coisas, uma narrativa de “criação” no plano do
“sobrenatural”, na qual há explicações e justificativas com fundamentos e significados
para a existência do mundo, do homem e da sociedade. A definição de mito, como sugere
Chauí (2000), parte não do objeto mítico da narrativa, e sim pela maneira de “como se
narra”, como a mensagem é proferida, através da qual, seja qual for o tema ou o ser, é
possível tornar-se objeto de mito, ou seja, adquire estatuto de mito ao se transformar em
“valores e símbolos sagrados”.
Na Antiguidade começou-se a questionar a função do mito como origem das
coisas e, à medida que o tempo fora passando e novos conhecimentos, descobertas e
pensamentos foram surgindo, os fenômenos passaram a ser explicados sob a ótica da
ciência, da lógica, da razão, pois essa se transformou no modelo prestigiado, aceito e
tomado como correto para reger as interpretações dos fenômenos.
Todavia, o conhecimento mítico (e os saberes tradicionais) sobreviveu. Mesmo às
margens do conhecimento científico, não sucumbiu totalmente ao paradigma dominante.
Atualmente há uma corrente que questiona a hegemonia do paradigma dominante. Nela,
não se prevê uma ciência unificada nem tampouco uma teoria geral para todos os campos,
propõem, ao contrário, pontos temáticos que não sejam estanques e permita que o

conhecimento não científico caminhe junto ao conhecimento científico e, assim, dar
espaço à filosofia da prática. Não se objetiva, com isso que haja uma disputa por
supremacia de modelo de teoria, aspira-se sim a um caminhar harmônico em que uma
contribua com a outra a fim de se chegar ao melhor resultado para a humanidade.
Após todas essas considerações, voltemos ao outro questionamento deste trabalho.
Agora com a interrogação “mito e ciência, opostos?”. De acordo com o paradigma
emergente, podemos aliar os dois tipos de conhecimento com a finalidade de melhor
explicar os fenômenos e de estabelecer uma relação harmoniosa e dialógica entre os que
detêm o saber científico e os que detêm o saber tradicional. Embora nos pareça conceitos
paradoxais (por estarmos ainda com resquícios do paradigma dominante), foi constatado
que podem sim instituírem-se como dois agentes importantes para a construção do
conhecimento para a humanidade.
Com efeito, a interrogação sobre mito e ciência nos fez refletir acerca de como
está se configurando o fazer científico na contemporaneidade. O que, na modernidade era
razão, prescrição, e até, preconceito, na pós-modernidade é aceitação e partilha de
saberes, o que torna o universo científico muito mais humanizado e aberto a novos
horizontes. O mito, neste caso, vem contribuir com questionamentos e sugestões que
podem originar pesquisas e conclusões científicas, de modo algum ele deve ser deixado
à margem da ciência e ser tratado como falso ou anedótico, no sentido de intensões
ridicularizadoras.
III – NARRATIVA ORAL: A MODALIDADE ORAL TRANSPOSTA PARA A
MODALIDADE ESCRITA
O trabalho de coleta das narrativas deu-se por meio de gravações de áudio e vídeo,
o processo de transcrição é baseado na interpretação. Transcrever é interpretar segundo
Larrosa (1996), e muito importante é a figura do receptor do texto, pois este deve se
permitir atravessar pelo lido/ouvido a fim de que haja a “experiência”. Este autor
compreende experiência como algo que transforma o receptor de acordo com sua
vivência, pois experiência não é o que acontece, e sim aquilo que acontece em nós.
Zaidan (2013), tomando as ideias de Alberti (2004)2 afirma, ao tratar de histórias
orais, que elas se mostram como um campo de versões possíveis e por ampla carga de
subjetividade. Da mesma forma, o tradutor também não é isento de subjetividade, pois
“ele (o tradutor) se coloca entre dois espaços, tendo um olho voltado para trás e outro para
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frente, efetuando assim uma operação de duplo sentido: ele observa em si mesmo a obra
do outro, observando o outro em sua própria obra” (GOROVITZ, 2011, p.15)
O papel do tradutor é entrar no texto, na cultura do Outro (como no princípio da

Bildung – que, conforme Larrosa (1996), a tradução/leitura funciona como um
movimento de ida e volta, cujo ponto de partida é o familiar, o conhecido e que se separa
de si mesmo a fim de adentrar no “alheio”, no desconhecido para, em seguida, regressar
ao lugar de origem formado e transformado, ou seja, uma autêntica experiência) e deixarse fazer a experiência. Aqui, teremos esse fenômeno duas vezes: o primeiro é o contato
do tradutor como o narrador; e o segundo é o contato do leitor com as narrativas orais
traduzidas/transcritas.
Reeves-Ellington (1999) toca em um ponto primordial no trabalho de traduzir
narrativas orais – diz respeito à consciência acerca do problema da tradução e
representação. Quem detém (geralmente) com mais propriedade essa consciência são os
pesquisadores que traduzem suas próprias entrevistas, em virtude de possuírem a
oportunidade de esclarecimento do objetivo a que se propuseram alcançar por meio do
texto final
Por fim, ao se traduzir a fala para a escrita, o resultado (como em toda tradução)
é um outro texto que se difere do texto de partida, sobretudo porque se trata de
modalidades de língua diferentes. Em se tratando de escrita, a transcrição não dá conta de
aspectos como o sotaque, o gestual, as pausas, enfim, as formas individuais de expressão.
E ainda pode ocorrer pontuação equivocada deliberada pelo tradutor que pode alterar
bastante o significado original, comprometendo a narração original e, por conseguinte,
sua análise.
IV – A NARRATIVA DO MITO DO ATAÍDE ENQUANTO DISCURSO
IDEOLÓGICO
As narrativas orais sempre estiveram presentes na sociedade, seja em forma de
mito, lenda, parlendas, contos maravilhosos, ou demais formas de manifestações.
Contudo, o mito em especial sempre teve a função de explicar determinado fator social,
organizar as ações e relações dos homens na sociedade, assim como também tem a função
de alertar e corrigir ações que devem ser evitadas pelo homem.
As narrativas orais são formas de materialização do discurso social,
consequentemente a narrativa do mito do Ataíde é um discurso e ele está presente em
uma ou mais comunidades. Sendo assim, a partir do discurso presente nas narrativas do
mito do Ataíde refletimos que

Há no discurso, então, o campo da manipulação consciente e o da determinação
inconsciente. A sintaxe discursiva é o campo da manipulação consciente. Neste
o falante lança mão de estratégias argumentativas e de outros procedimentos
da sintaxe discursiva para criar efeitos de sentido de verdade ou e realidade
com vistas a convencer seu interlocutor. (FIORIN, 1995, p.18)

É valido ressaltar que por trás do mito do Ataíde há um discurso eloquente de
proibição de exploração e de devastação do mangue e sua vegetação, tal discurso implica
e objetiva a preservação e conservação do ambiente natural do mangue, na busca de
manter afastados por um certo tempo, os homens, principalmente em determinadas
épocas do ano, que são destinadas à reprodução de caranguejos, crustáceo típico do
manguezal, e que serve de alimento a inúmeras pessoas.
Nesse sentido, o mito do Ataíde serve tanto coordenar e controlar as ações do
homem na natureza, quanto serve para mostrar que quem não cumprir com a conservação
do ecossistema manguezal será gravemente punido pelo protetor do local. A esse conjunto
de pensamentos, a essas representações que servem para justificar e explicar a ordem
social, a vida do homem e as relações que ele mantém com os outros sujeitos é que
nomeamos ideologia. (FIORIN, 1995)
Dessa forma, podemos frisar que a vida em sociedade é sempre baseada em
determinadas ideologias, que, na maioria das vezes, são repassadas de geração para
geração, na medida em que vão se ressignificando e se transformando. Assim sendo, os
discursos presentes nas narrativas do mito do Ataíde são consequências de visões de
mundo de uma dada sociedade, ou seja, são derivadas de uma ideologia a qual o sujeito
está imerso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos estudos realizados nesta pesquisa, apontamos algumas considerações
importantes: As narrativas orais foram por muito tempo a única forma a que algumas
pessoas tiveram de acesso à literatura, assim, frisamos que as narrativas orais obtiveram
mais visibilidade em determinada época na sociedade, quando o acesso à escrita era
menor, posteriormente o cenário mudou e tornou-se mais abrangente e dominante o
contato com a literatura escrita.
Contudo, a literatura oral, e especificamente as narrativas orais possibilitaram e
tiveram uma função fundamental para manter viva a memória e a identidade de
determinadas sociedades, pois por meio de contação de narrativas é que se preservava e
se passava de geração para geração as histórias locais, nas quais continham geralmente
costumes, tradições, saberes e ensinamentos culturais, etc.

Nesse sentido, apontamos outra reflexão, que é a questão do mito em oposição a
ciência, podemos ver que não necessariamente um deve ser opor ao outro, mas ambos, na
contemporaneidade podem manter uma relação harmoniosa na compreensão da
sociedade, para tanto, não se deve ter a ideia de que um tipo de conhecimento é superior
ou inferior ao outro, mas devem ser vistos como conhecimentos que se apresentam de
forma diferente, com abordagens e perspectivas conforme os contextos em que estão
inseridos.
Assim, inferimos que mesmo com o avanço da ciência, o mito não perdeu sua
credibilidade para as comunidades que vivenciam e experienciam o mito como realidades
próprias. E, principalmente o mito, apresenta uma característica essencial que é a de
moderar e ponderar as atividades humanas, constituindo-se como um modelo exemplar
para todas as ações do homem, seja através de imitação de comportamentos virtuosos ou
de severas punições a atitudes que contrariem o que se convencionou como correto em
uma dada comunidade.
Por fim, este trabalho também trouxe algumas reflexões com base nas teorias
acerca da tradução, sobre o processo de transcrição das narrativas orais para a modalidade
escrita. E também possibilitou alguns apontamentos sobre a narrativa do Mito do Ataíde
enquanto discurso ideológico que permeia o sujeito social, assim como, a importância da
valorização das narrativas orais.
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