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 Como instrumento de afirmação cultural, a narrativa oral é um elemento essencial 

no processo de preservação da memória dos povos amazônicos. Através de contos, 

fábulas e lendas, valoriza-se e conserva a tradição do homem amazônida para a 

posteridade.  

 Por meio do desenvolvimento de atividades nas comunidades ribeirinhas de 

Aduacá, Vila Amazônia, Valéria e Zé Açu, o projeto realizou procedimentos 

metodológicos com alunos do 3º e 4º ano do ciclo do ensino fundamental. As ações foram 

desenvolvidas em um ano, com o objetivo de dar ênfase à relação passado-presente, 

história-temporalidade e evidenciar a importância da preservação da memória dos 

moradores. Após a realização destas etapas, começou-se a fazer o reconhecimento do 

contexto das narrativas orais na zona rural do município de Parintins-AM.  

 Durante a primeira etapa da pesquisa, que compreende ao segundo semestre de 

2014, visitas às comunidades de Aduacá, Vila Amazônia, Valéria e Zé Açu foram 

realizadas. O intuito das mesmas era fazer um contato inicial com os moradores, 

professores e alunos das escolas, para que um levantamento geral de contos e lendas 

dessas localidades fosse feito. Conversas com contadores de histórias ocorreram para que 

se tivesse um conhecimento prévio sobre as lendas contadas nas comunidades e como 

elas são preservadas. 

 Na segunda e última etapa da execução do projeto, fez-se viagens a apenas duas 

das comunidades rurais selecionadas para a coleta de contos e lendas em textos 

produzidos por alunos. Com o objetivo de fazer um levantamento sobre as narrativas orais 

contadas, nesta fase do projeto cerca de cem textos produzidos pelos alunos foram 

coletados.  



 

 Devido à falta de aporte financeiro por parte da instituição fomentadora da 

pesquisa e dificuldades no deslocamento fluvial, tornou-se inviável o retorno a todas as 

comunidades. Apenas as escolas de Vila Amazônia e Valéria foram visitadas novamente. 

Durante a realização de uma oficina de texto, cerca de 100 textos produzidos pelos alunos 

foram coletados.  

 Todos os textos coletados foram digitalizados e, durante a digitalização, pôde-se 

perceber que a maioria dos alunos produziram sobre as lendas do Mapinguary, lenda do 

boto e lenda da cobra-grande. Durante a transcrição das narrativas coletadas, observou-

se que essas lendas fazem parte do imaginário dos alunos e são narradas em diversas 

perspectivas, com nuances.  

 A partir da necessidade de valorização das narrativas orais em Parintins-AM e sua 

importância no processo de preservação dos conhecimentos tradicionais, o presente artigo 

traz abordagens teóricas sobre tradição oral na Amazônia, importância das escolas para a 

preservação da tradição oral e influências da oralidade na linguagem escrita. Como 

embasamento, utiliza-se os teóricos Louis-Jean Calvet (2011), Marcos José Alves Lisboa 

(2013), Michael Pollak (1992), Alessandro Portelli (1997), dentre outros. 

 

Tradição oral 

 

  Repassar costumes, lendas e crenças às gerações posteriores são coisas inerentes 

entre os povos tradicionais. Atualmente, há uma infinidade de instrumentos que permitem 

a preservação de saberes culturais de forma eficaz. Há quem utilize dispositivos 

eletrônicos como câmera fotográfica, filmadora, gravador de voz ou celular para fazer o 

registro de fatos, histórias, costumes. 

 Devido a diversos fatores, há povos que não fazem o uso de meios tecnológicos 

para preservar sua cultura. Em Parintins, cidade onde esta pesquisa foi desenvolvida, a 

preservação dos saberes culturais por meio da tradição oral se faz presente na vida de 

quem mora na zona rural.   



 

 Seria praticamente impossível haver a preservação da memória em regiões como 

a zonal rural de Parintins sem a utilização das narrativas orais. Sem grande aparato 

tecnológico e com altos índices de analfabetismo, a oralidade serve como uma válvula de 

escape. Por não haver o domínio das habilidades de leitura e escrita, as narrativas orais 

tornam-se essenciais para a memorização de acontecimentos e histórias.  

 Embora faça parte do processo histórico da região amazônica, a cultura oral está 

perdendo força na região paulatinamente. Durante o desenvolvimento da pesquisa, 

tornou-se perceptível a limitação dos sujeitos pesquisados quanto a oralidade. O 

repertório de lendas internalizadas na memória dos alunos é baixo. Em aproximadamente 

cem textos produzidos, a maioria era sobre as lendas do boto, cobra-grande e Mapinguary. 

  Para Pollak, 
 

[...]a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 

fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” 

(POLLAK, 1992, p. 05). 

 

 Tomando como base as colocações de Pollak (1992), considera-se que os alunos 

das escolas pesquisadas estão perdendo identidade cultural e a diminuição da prática de 

contar histórias e narrar lendas da região demonstra isso. Por não fazer parte do cotidiano 

dos pesquisados, a não-existência do hábito de contar histórias pode contribuir para que 

a memórias pessoal e coletiva possam acabar. 

 Como uma instituição de produção e reprodução do conhecimento, o ambiente 

escolar pode ser considerado fundamental no processo de preservação da tradição oral 

dos povos da Amazônia. Aliada a família, a escola pode contribuir significativamente 

para que lendas, mitos e crenças sejam conservadas entre os alunos. Para que isso ocorra 

de maneira eficaz, é necessário que se transforme novamente a contação de histórias em 

uma rotina das famílias, pois a mesma vem perdendo importância. 

 Mesmo primando pelo ensino organizado, que prepara seus usuários para um 

mundo moderno e seus desafios, a escola tende a ultrapassar sua função de simples 

reprodutora de técnicas, métodos e conteúdos arraigados no sistema de ensino. O sistema 



 

vigente na região preza essencialmente pelo aprimoramento da leitura e escrita. Desta 

forma, a oralidade perde força no espaço educacional, pois não faz parte do sistema de 

ensino vigente. Porém, tampouco a oralidade quanto a leitura e escrita são executadas 

num nível pleno. 

 Baseado nos textos coletados em Vila Amazônia e Valéria, é notório que a 

oralidade ainda faz parte do cotidiano dos alunos, mesmo que em menor escala. Em 

diversas narrativas encontra-se trechos ressaltando que as lendas narradas nos textos são 

oriundas, na maioria das vezes, de histórias contadas pelos pais ou avós. Essas histórias 

são contadas através da oralidade, que, segundo Houis (apud CALVET, 2011, p. 10), “[...] 

é a propriedade de uma comunicação realizada sobre a base privilegiada de uma 

percepção auditiva”. 

 De acordo com Portelli (1997) a história oral diz respeito a padrões culturais, 

estruturas sociais e processos históricos, que são aprofundados por meio de conversas 

com diversos indivíduos sobre alguns fatos ocorridos e os efeitos que eles causaram na 

vida de cada um. O autor salienta ainda que, apesar de ser essencialmente pessoal, a arte 

de contar uma história pode ser influenciada pelo meio social do locutor/receptor. 

 Em diversas narrativas produzidas por alunos do 3º e 4º ciclo de Vila Amazônia e 

Valéria é perceptível os efeitos que algumas lendas causam na vida do povo amazônico. 

Tomando como exemplo a lenda da cobra-grande, observa-se que ela tem como cenário 

os rios amazônicos. Os personagens são, em grande parte, pescadores. As aparições da 

cobra, conforme os textos dos alunos, causa medo. 

 O temor do pescador a cobra-grande está presente em todos os textos que narram 

essa lenda. Porém, há variação na forma como o animal é caracterizado. Em alguns texto, 

a cobra é posta como sanguinária, devoradora de gado e pessoas; noutros, a caracterizam 

como um ser monstruoso, que amedronta os pescadores, mas nenhum mal lhe faz. 

 Para Calvet (2011), essas deformações são características das histórias orais. É 

comum existir cortes, modificações e acréscimo de algumas coisas durante a contação de 

lendas e histórias, pois cada contador externará sua versão. A seleção do que será ou não 



 

repassado ao receptor é feita através da subjetividade do locutor, que escolhe o que deve 

ou não ser repassado ao destinatário de sua mensagem. 

 Outro fator que pode determinar modificações durante a contação de lendas como 

a da cobra-grande é a imaginação. Através dela, o contador pode inventar fatos e 

personagens. Sartre diz que “[...] ela pode forjar ideias falsas e só apresenta a verdade sob 

uma forma truncada” (SARTRE, 2012, p. 15). Portanto, a noção de verdade nas narrativas 

orais é muito maleável, levando-se em consideração que o locutor tem o poder de 

acrescentar ou ocultar elementos determinantes da história, modificando de forma 

significativa a perspectiva dela. 

 Portelli (1997) comenta que, por ter uma mescla de experiências individuais e 

memórias coletivas, as histórias orais não têm o intuito de transmitir informações 

históricas. De tal modo, nelas pode haver discrepâncias nas verdades, tanto que pode 

haver conflitos entre a verdade pessoal com a imaginação de um grupo de pessoas. Então, 

pode-se afirmar que as narrativas orais têm um caráter subjetivo, em vista que são 

construídas a partir de experiências e escolhas pessoais que podem ou não coincidir com 

a realidade narrada por um grupo de pessoas. 

 Sobre realidade, Lisboa (2013) diz que ela é construída a partir de interpretações. 

Alicerçado em Nietzche e Paul Ricoeur, o pensamento do autor coloca a linguagem como 

figurativa. As interpretações dos fatos estão sujeitas a modificações, podendo alterar a 

realidade. Assim, o ato de interpretar algo e repassar a um sujeito por meio da oralidade 

é uma ação subjetiva, pois é oriunda de escolhas pessoais do que deseja ou não dizer a 

outrem. 

 A respeito disso, Portelli (1997a) ressalta que “[...] a História Oral tende a 

representar a realidade não tanto como um tabuleiro em que todos os quadrados são 

iguais, mas como um mosaico ou colcha de retalhos, em que pedaços são diferentes, 

porém, formam um todo coerente depois de reunido...” (p. 16). Isso pode ser encontrado 

nas narrativas coletadas. Durante a análise dos textos que narram as lendas do 

Mapinguary, cobra-grande e boto, constatou-se que há diferenças nas perspectivas. 



 

Porém, assim como o que afirma Portelli, se reunidas algumas partes de cada narrativa, 

pode-se constituir uma única história a partir de diversos olhares. 

 Apesar de todas as modificações feitas ao longo dos séculos, as narrativas orais 

são de suma importância para a afirmação da cultura amazônida. Fora a sua importância 

para a preservação de lendas da região, a tradição oral são essenciais para o registro de 

outros saberes dos povos tradicionais, como o domínio do conhecimento sobre as plantas 

medicinais amazônicas. 

 

Tradição oral e analfabetismo 

 

 Sem a existência de uma linguagem escrita padronizada, os primeiros habitantes 

da região amazônica mantinham sua memória histórica por meio da tradição oral. Por 

meio da oralidade, os mais velhos repassavam aos mais novos, canções, lendas, contos 

etc.  

 A prática de repassar conhecimentos através da oralidade perdura em boa parte da 

Amazônia. Em decorrência da falta de estrutura escolar nas zonas rurais da região e a 

dificuldade de locomoção, o acesso ao sistema de ensino torna-se dificultoso. O reflexo 

disso é o número de analfabetismo.  

 Quando fala-se em analfabetismo pensa-se logo em pessoas que não sabem 

decodificar as letras. Segundo Maria Helena Martins (2006), o analfabetismo pode, sim, 

existir em pessoas que saibam decodificar os símbolos linguísticos. Ela caracteriza esses 

indivíduos como iletrados ou analfabetos funcionais. Assim, pode-se classificar como tal 

alguns alunos das escolas pesquisada, pois leva-se em consideração a falta de capacidade 

dos mesmos em atribuir significados e produzir conhecimentos a partir do que foi lido. 

 O número de analfabetos funcionais contribui significativamente para a 

permanência da tradição oral como meio de preservação cultural na Amazônia. Sem o 

domínio da leitura e escrita, a oralidade aparece como uma alternativa para sanar as 

dificuldades causadas em decorrência do não-domínio dessas capacidades. 

 



 

Considerações finais 

 

 Os estudos acerca das narrativas orais na Amazônia revela a riqueza que os povos 

tradicionais têm na sua cultura. Com base nas lendas coletadas, pôde-se observar que os 

sujeitos pesquisados do 3º e 4º ciclo do ensino fundamental das comunidades de Valéria 

e Vila Amazônia têm dificuldades em repassar, por meio do texto escrito, seus 

conhecimentos sobre lendas da região. Notou-se que o desenvolvimento da capacidade 

de leitor e escritor em sua plenitude está em um nível deficitário, pois em muitas das 

narrativas coletas não era possível sequer identificar algumas palavras escritas. 

 É de suma importância ressaltar que as escolas onde a pesquisa foi feita estão fora 

do perímetro urbano de Parintins. Portanto, há dificuldade de locomoção às comunidades, 

o que gera transtornos tanto para professores quanto para alunos. Vale ressaltar também 

que, em decorrência da distância da área urbana da cidade, os centros de ensino estão 

sujeitos a ter uma infraestrutura muito inferior. Durante as visitas feitas em todas as 

comunidades em que o projeto almejava alcançar, verificou-se que há o empenho dos 

professores em buscar alternativas para suprir as dificuldades geradas pelo não-acesso a 

materiais didáticos que poderiam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.  

 Fora os problemas perceptíveis na aprendizagem dos alunos, a falta de 

investimentos e projetos educacionais para a zona rural afetam diretamente a tradição 

oral. Sem o desenvolvimento de leitores e escritores plenos, coloca-se uma barreira no 

arquivamento de muitas lendas, causos etc., colocando em xeque a cultura dos povos 

tradicionais. 

 A partir desta pesquisa, espera-se que a cultura dos povos tradicionais da 

Amazônia possam ter um maior destaque no espaço acadêmico. Por falta de aporte 

financeiro por parte da instituição fomentadora deste projeto, muitas das metas 

estabelecidas não foram alcançadas. Sem a disponibilização de recursos para a realização 

das viagens às comunidades, tornou-se impossível executar todas as etapas da pesquisa 

plenamente.  
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