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O mito de origem dos Carajá conta que eles moravam numa 

aldeia, no fundo do rio, onde viviam e formavam a comunidade dos 

Berahatxi Mahadu, ou povo do fundo das águas. Satisfeitos [...], 

habitavam um espaço restrito e frio. Interessado em conhecer 

a superfície, um jovem Carajá encontrou uma passagem, 

inysedena, lugar da mãe da gente [...], na Ilha do Bananal. 

Fascinado pelas praias e riquezas do Araguaia e pela existência 

de muito espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros 

Carajá e subiram até a superfície.

Tempos depois, encontraram a morte e as doenças. 

Tentaram voltar, mas a passagem estava fechada 

e guardada por uma grande cobra, por ordem de 

Koboi, chefe do povo do fundo das águas. Resol-

veram então se espalhar pelo Araguaia, rio acima 

e rio abaixo. Com Kynyxiwe, o herói mitológico que 

viveu entre eles, conheceram os peixes e muitas 

coisas boas do Araguaia.

Depois de muitas peripécias, o herói casou-se 

com uma moça Carajá e foi morar na aldeia do céu, 

cujo povo, os Biu Mahadu, ensinou os Carajá a fazer roças.

-

terísticas do comportamento deles e adquirir outras pelo convívio com as pessoas que 

conhecemos. Entre essas características estão a língua, a culinária, o jeito de se vestir, as 

crenças religiosas, as normas e os valores. Todos esses elementos compõem quem nós 

somos e são chamados de identidade cultural. 
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IDENTIDADE CULTURAL E 
RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

O ser humano cresce e se desenvolve em socie-

sociedade, adquirimos costumes, valores e crenças, 

que farão parte de quem somos. 
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TRADIÇÃO ORAL INDÍGENA

As histórias da tradição oral dos povos indígenas frequentemente apresentam 

elementos do ambiente em que eles vivem. 

Leia, a seguir, uma história do povo indígena Carajá, que vive nas 

margens do Rio Araguaia, nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. 

As narrativas dos Carajá têm o rio como base: o próprio mito de origem do 

povo conta 

Os seres fantásticos e os heróis das histórias também estão ligados ao rio. 

Consideram-se, portanto, um povo bastante ligado à água.
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