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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como propósito estudar a Cultura Oral em Macapá. As 
questões indagadoras que norteiam os rumos da pesquisa são: até que ponto é 
possível perceber a influência dos mitos, contos, lendas e histórias na vida das 
pessoas de Macapá, Amapá? Até que ponto a dimensão educativa do conto ajuda as 
pessoas a se reorganizarem suas experiências pessoais, emocionais e religiosas na 
cidade de Macapá? Que vozes emergem dos discursos que marcam as narrativas dos 
mitos, contos, histórias e lendas da cultura oral de Macapá? Os objetivos propostos 
para esta pesquisa foram: Refletir sobre a influência dada mitos, os contos, as lendas 
e histórias as quais emanam na vida das pessoas em Macapá, no estado do Amapá; 
refletir sobre a dimensão educativa dos mitos, contos, lendas e histórias na vida dos 
cidadãos macapaenses; compreender as vozes que emergem dos discursos que 
marcam as narrativas dos mitos, contos, histórias e lendas da cultura oral de Macapá. 
As hipóteses levantadas foram: a região macapaense é marcada predominantemente 
pela cultura oral, o que equivale dizer que parte das formações em que os pais, avós, 
os mais velhos dedicam aos jovens é uma formação marcada pela oralidade. E por 
isso as histórias trazem em seu âmago todo o teor de representações, linguagens e 
significados que precisam comunicar, atingir o seu objetivo como mensagem; as 
histórias produzidas em Macapá nunca se apresentam vazias de intenções. A escolha 
dos sujeitos da pesquisa foi feita tendo em vista o mapeamento dos contadores 
macapaenses, onde terminada a entrevista, o pesquisador perguntava se o 
entrevistado conhecia e podia indicar uma outra pessoa que também contava histórias 
na região. Dessa forma, a pesquisa apontou caminhos possíveis e viáveis para 
assegurar uma leitura qualitativa no que se refere à vida dos contadores de histórias 
em Macapá, Amapá. Em síntese, os resultados obtidos das análises indicam que o 
homem é um complexo incompleto e finito, ao qual está sempre em busca de algo que 
o preencha, o que, por outras razões, lhe falta. Desde o tempo em que toma 
consciência de sua incompletude, sua maior meta é buscar mudança, transformação, 
o sentido, o colorido, a razão para a sua vida. 
 

 

Palavras- chave: oralidade, contar histórias, identidade cultural 
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SUMMARY 

 

 

This research had the purpose of studying Oral Culture in Macapa. The inquiring 
questions that guide the direction of the research are: As is it possible to perceive the 
influence of myths, tales, legends and stories in people’s live from Macapa, Amapa? 
As the educational dimension of the story helps the people to reorganize their personal, 
emotional and religious experiences in the city of Macapa? What the voices emerge 
from the discourses that mark the narratives of the myths, tales, stories and legends 
of Macapa’s oral culture? The proposed objectives of this research were: Reflect about 
the influence of myths, tales, legends and stories that emanate in people’s life on 
Macapa, in state of Amapa; reflect about the educative dimension of the myths, tales, 
legends and stories in the life of Macapaenses citizens; understand about the voices 
that emerge from the discourse that mark the narratives of myths, tales, stories and 
legends of Macapa’s oral culture.The hypotheses raised were: The Macapaense 
region is predominantly marked by oral culture, which is equivalent to saying that part 
of the formations that the parents, grandfathers, older dedicated to the young are 
marked by the orality. So the stories bring in their message all the content of 
representations, languages and means they need to communicate and reach their goal 
as message; the stories from Macapa are never empty of intentions. The research 
subjects were chosen in view of the mapping of Macapaenses storytellers, where the 
interview ended the researcher ask if the interviewee knew another storyteller in the 
region and indicate it. So the research pointed the possible and feasible ways to ensure 
a qualitative reading regarding the life of storytellers in Macapa, Amapa. In synthesis 
the results obtained from the analysis indicate that the man is an incomplete and finite 
complex to which he is always in search of something that fills him which for other 
reasons is lacking. Since the time when he becomes aware of his incompleteness, his 
greatest goal is look for change, transformation, meaning, color and reason for his life. 
 

 

Keywords: Orality, Tell Stories, Cultural Identity 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As histórias são como um espelho colocado à nossa frente, de modo 
que podemos nos ver nele. [...] A história dessa outra pessoa torna a 
minha história; sim, a história dela libera em mim a minha história, e a 
novidade que ela relata transforma-se em mim na afirmação da 
esperança por algo novo que ainda não possuo. ( Lechler e Meier) 

 

 

A tradição cultural de um povo é o que ele possui de mais relevante, é o seu 

patrimônio. Patrimônio cultural, oral, mítico simbólico e religioso. É sua identidade 

perante outras comunidades. E vai além, pois através dela pode se conhecer muito 

sobre uma pessoa. Pode ajudar as pessoas a encontrarem respostas para muitos 

conflitos interiores. 

A cultura macapaense está imersa em um contexto cultural que transborda 

muitas histórias com seus respectivos significados. E, todavia, por meio dessas 

histórias trazem intrínsecos em si os valores de um povo.  

O motivo que me levou a pesquisar o assunto foi porque tive uma infância 

recheada de contação de histórias, contos, causos, lendas. Quando era criança, as 

minhas irmãs e eu, ouvíamos, no mínimo, uma história por semana. 

A regra para merecimento da escuta insidia-se ao bom comportamento ao 

qual deveríamos ter durante a semana. Cumprindo então o prometido, éramos 

levadas para a casa do nosso avô para que, então, fôssemos premiadas com histórias 

contadas por ele. 

Meu avô nem sequer era alfabetizado, mas conseguia nos conduzir por 

lugares encantadores. A cozinha era o lugar escolhido àquele momento tão esperado. 

Enquanto ele nos contava as histórias, mexia com uma colher de pau o doce de 

amendoim, farinha e rapadura que fervia na panela entre as labaredas do fogão a 

lenha. Ali ficávamos quietinhas a fim de não desconcentrá-lo ao fazer as duas coisas 

simultaneamente, ou seja, o doce e contação das histórias, para que ele pudesse 

chegar até ao final dessas duas tarefas. 

Tenho ainda em minha memória muitas histórias contadas por meu avô. A 

serenidade, o gosto de como que ele as narrava, despertou em mim o interesse de 
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querer contar histórias iguais às dele e do mesmo modo em que ele as contava, aos 

outros. 

Quando uma história estava por terminar, sempre pedíamos para que ele nos 

contasse outra. Aquele momento era precioso demais e nunca queríamos que tivesse 

fim. E ele nos contava até que o sono sinalizava a hora de irmos para a cama. Íamos 

dormir com as nossas cabeças povoadas de aventuras. Depois disso, o sonho era 

certo. Quem eram as personagens daquelas histórias ocorridas nos sonhos? Eram a 

mesmas meninas que escutavam as narrativas do vovô. 

As histórias que predominavam em nosso meio não eram histórias clássicas 

de contos de fadas, mas, sim, histórias que diziam respeito à cultura oral local com 

seres mágicos, Saci-Pererê, João jiló. Histórias presentes no imaginário da cultura 

oral local.  

É importante destacar que muitas das histórias que me foram contadas no 

meu tempo de criança, ainda hoje fazem parte do imaginário de muitas crianças. O 

tempo passou, me tornei adulta e meu interesse por esse mundo mágico ainda é 

grande. O mais instigante é que a vida nos conduz por rumos que, num primeiro 

momento, não entendemos muito bem. 

Por motivo de ter sido aprovada em um concurso público, tive que ir trabalhar 

na região norte do país. Uma região fortemente marcada pela tradição da cultura oral. 

E que trazem marcadas no seio contextos regionais e culturais de muitas 

comunidades distantes de outras regiões centrais e urbanas, aos quais estão 

inseridos numa forte crença baseada em contos, lendas e fábulas que predominam 

por lá. 

Os povos indígenas traziam em seu âmago um rico repertório de histórias 

orais que eram transferidos aos seus descendentes. E estes, se responsabilizavam 

para se apropriarem das mesmas e, consecutivamente, transferi-las aos seus 

descendentes. 

A Região Amazônica é um lugar de muitas riquezas naturais, culturais, de 

encantaria, mitologias e simbologias, recheados de contos, histórias e lendas 

A investigação da tradição cultural oral é relevante, pois, poder-se-á tomar 

conhecimentos dos valores e saberes produzidos por um povo e que prevalecem ao 

decorrer do tempo. 

Além de gostar muito da temática: tradição oral, especificamente na contação 

de histórias; sua presença é marcante e forte em Macapá, capital do estado do 
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Amapá. Sem contar que há poucas pesquisas a este respeito, tampouco, no Amapá - 

Região Norte do Brasil.  

A cultura do Norte do Brasil é notavelmente marcada pela junção das culturas 

indígenas, africanas e portuguesas, resultando num perfil de cultura peculiar da região 

que é a do caboclo da Amazônia. Sua identidade é dada a um imaginário peculiar da 

região, tornando-se marcante e criativa. 

A presente pesquisa teve como propósito estudar a Cultura Oral em Macapá, 

que, embora seja a capital do Amapá, ela e uma região pouco conhecida. Portanto as 

questões indagadoras que norteiam os rumos dos estudos, leituras e pesquisas 

surgiram diante dos seguintes problemas: até que ponto é possível perceber a 

influência dos mitos, contos, lendas e histórias na vida das pessoas de Macapá, 

Amapá? Até que ponto a dimensão educativa do conto ajuda as pessoas a se 

reorganizarem suas experiências pessoais, emocionais e religiosas na cidade de 

Macapá? Que vozes emergem dos discursos que marcam as narrativas dos mitos, 

contos, histórias e lendas da cultura oral de Macapá?  

Os objetivos propostos para esta pesquisa foram:  

Refletir sobre a influência dada mitos, os contos, as lendas e histórias as quais 

emanam na vida das pessoas em Macapá, no estado do Amapá; refletir sobre a 

dimensão educativa dos mitos, contos, lendas e histórias na vida dos cidadãos 

macapaenses; compreender as vozes que emergem dos discursos que marcam as 

narrativas dos mitos, contos, histórias e lendas da cultura oral de Macapá. 

As hipóteses levantadas foram: a região macapaense é marcada 

predominantemente pela cultura oral, o que equivale dizer que parte das formações 

em que os pais, avós, os mais velhos dedicam aos jovens é uma formação marcada 

pela oralidade. E por isso as histórias trazem em seu âmago todo o teor de 

representações, linguagens e significados que precisam comunicar, atingir o seu 

objetivo como mensagem. 

 

• As histórias produzidas em Macapá nunca se apresentam vazias de 

intenções. Trazem mensagens que objetivam comunicar com o interlocutor, ajudando-

o na organização de sua vida e na resolução de possíveis conflitos; 

• A dimensão educativa do conto ajuda as pessoas a se organizarem suas 

vidas a partir do momento em que elas percebem ao captar a mensagem e se 

tornarem aptas a pensar sobre o assunto ao qual estão vivenciando; 
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• Apesar das essências de muitos mitos, contos, lendas e histórias serem 

as mesmas, cada região tem a sua peculiaridade e o seu modo de ser. Também os 

mitos, contos, lendas e histórias tiveram alteração de acordo com o contexto social e 

cultural de cada povo. 

 

A investigação da tradição cultural oral é relevante, pois, poder-se-á tomar 

conhecimentos dos valores e saberes produzidos por um povo e que prevalecem ao 

decorrer do tempo. 

O estado do Amapá, assim como muitas regiões do Brasil, tem uma cultura 

oral muito rica. Essa questão, portanto, vem despertando o interesse de muitos 

pesquisadores a se enveredarem por esta área de estudo, pois, dessa forma, eles 

podem coletar as narrações provenientes do seio daquele povo para estudá-las com 

minuciosidade e profundidade, uma vez que ainda há muito que se pesquisar sob a 

égide de vários estudos. 

A cultura amapaense está imersa em um contexto cultural que transborda 

muitas histórias com seus respectivos significados que trazem por meio delas 

intrínsecos valores de um povo. 

Os primeiros estudos científicos que tratam das narrativas orais - histórias, 

contos, lendas, causos, seres e matas encantadas, aconteceram especificamente no 

século XII, na Europa, França (contos de Perrault), depois estas narrativas se 

estenderam à Alemanha, vindo a fazer parte dos Contos de Grimm. 

A partir de então, o espaço para contos, histórias, lendas e causos abriu-se. 

Escritores viram a partir daí um rico campo semântico para se escrever, coletar contos, 

histórias do seio do povo (que não sabiam ler nem escrever) e então publicar, pois 

sabiam que havia um mercado consumidor interessado em conhecê-los. 

Os contos têm uma força mítica presente neles muito grande. Seus enredos 

se repetem e, todavia, o que os faz diferenciar um do outro é porque, de acordo com 

o lugar para onde os contos são levados, eles acabam sofrendo alterações de acordo 

com a realidade em que são ou foram inseridos. E por isso, apesar de conterem a 

mesma essência, acabam se renovando. 

Segundo Alves, os contos, assim como as histórias, moram no imaginário dos 

homens desde as mais antigas civilizações e, com o tempo, tomaram a forma literária 

a qual hoje conhecemos. 
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No Brasil registra-se a presença dos contos já no final do séc. XIX, quando 

naquela época receberam o nome de "Contos da Carochinha". Esses mesmos contos 

receberam o nome de Contos de Encantamento e, sucessivamente, Contos de Fadas. 

O primeiro livro a ser publicado no Brasil que trouxera a temática em questão 

data à época de 1894 com o título Contos da Carochinha, em que trazia 40 contos 

atribuídos a Perralt (1628-1703); aos irmãos Grimm: Jacob (1785-1863) e Wilhelm 

(1786 -1859) e a Andersen (1805-1875). O autor da obra foi o romancista, cronista, 

diplomata, contista, poeta e jornalista brasileiro, Alberto Figueiredo Pimentel, que 

nasceu e faleceu em Macaé, RJ. (1869-1914). 

Um dos maiores estudiosos brasileiros a tratar do assunto Tradição Cultural 

Popular no Brasil foi Luís da Câmara Cascudo, nascido e falecido em Natal, Rio 

Grande do Norte (1898-1986). Ele foi historiador, antropólogo, advogado e jornalista 

brasileiro, além de fundador da Sociedade Brasileira do Folclore e o primeiro 

pesquisador da Literatura Oral, ao qual se dedicou ao estudo da cultura brasileira.

 Estudioso e pesquisador do assunto, em 2001 foi publicado duas obras 

póstumas de Luís da Câmara Cascudo: Contos Tradicionais do Brasil e Lendas 

Brasileiras. Nesses dois livros, o autor apresenta os contos e as lendas de acordo com 

as alterações que eles sofreram ao migrarem de região para região, de povos para 

povos, de cultura para cultura, perdurando, pois, até nos dias atuais na memória das 

pessoas. 

O próprio Cascudo comenta em seu trabalho que os contos brasileiros são 

construídos com a junção de informações do povo que originariamente formou o 

Brasil, ou seja, o índio, o negro e o português: cantos, danças, histórias, narrações de 

participações em guerras tribais, lendas e mitos. 

Outro literato do folclore brasileiro de importância singular no Brasil foi o 

paulista José Bento Renato Monteiro Lobato, conhecido na literatura como Monteiro 

Lobato (1882-1948). Lobato foi pesquisador e estudioso da Cultura Oral, que, além de 

traduzir e adaptar muitos contos para a língua portuguesa, valeu de alguns deles para 

dar origem à coletânea Sítio do Pica Pau Amarelo, uma série de 23 volumes de 

fantasia, publicado entre 1920 a 1947. 

Um estudioso da cultura local amazonense é Walcyr Monteiro (Belém do Pará, 

27 de janeiro de 1940), jornalista profissional, que trabalhou e colaborou em diversos 

jornais e revistas, atuando, hoje, como presidente do Centro Paraense de Estudos do 

Folclore, além de ser secretário do Instituto Histórico Geográfico do Pará e também 
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palestrante sobre folclore. Como conhecedor da cultura da Amazônia, Walcyr 

escreveu o livro Visagens e Assombrações de Belém.  Nessa obra ele traz um trabalho 

que é resultado de pesquisas e coletas de histórias que trazem a identidade do 

imaginário do homem amazonense. 

Vale ressaltar que as fábulas indígenas sofreram alteração mediante contato 

com os homens jesuítas, pois estes as deram outra interpretação, alterando termos, 

trocando os papéis dos heróis e até mesmo os seus propósitos. 

 

“O mestiço transmite a fábula indígena aproveitando quando não 
contrarie a sua maneira pessoal de viver, agir e compreender. As 
égides indígenas não satisfazem a mentalidade do mameluco, do 
euriboca, do caboclo. Transfere, para a estória, os valores que o 
impulsionam e justificam, aos seus olhos, a conduta". (CASCUDO, 
1984, p.47) 

 

Apesar das transformações impingidas às histórias e às fábulas brasileiras, 

elas trazem uma riqueza popular muito grande. Quanto às fabulas e às lendas, estas 

não apresentam mais elementos constitutivos quanto à expressividade vivaz como 

outrora ocorria ao serem narradas no habitat indígena. 

Embora muitas histórias tenham conservado a sua essência no decorrer do 

tempo, outras, todavia, sofreram alterações mediante o contexto cultural de cada 

povo, e aqui, há de fazer um adendo, que até no meio indígena amazônico, as 

histórias e fábulas alteraram quanto às características peculiares dos povos 

indígenas. 

A narrativa, a relação do homem com o seu semelhante é uma das formas 

importantes de exteriorizar as ideias, sua subjetividade, seu mundo, seu eu, sua 

história, sua identidade. 

 

Histórias são narradas de maneira simbólicas, realista, direta ou 
indiretamente; falam da vida a ser vivida ou da própria condição 
humana. Fábulas, parábolas, lendas, romances, contos maravilhosos, 
contos de fada, etc. fazem parte desse manancial narrativo acrescida 
entre os povos da antiguidade, que, fundidas e transformadas, se 
espalham pelo universo imaginário dos homens.  (ALVES, 2003, p. 23) 

 

Para Alves, a natureza Amazônica se revela através da mata, dos rios, das 

aves dos peixes, dos animais e, principalmente, do homem simples que faz dessa 

maravilha a sua forma de vida, de linguagem e de saber. 
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A contação de histórias que subjaz de geração a geração é uma forma de 

preservar a cultura de um povo, a sua identidade. Diante de toda evolução tecnologia, 

todo aparato, tantas mídias, a contação ainda tem resguardado no íntimo de muitas 

pessoas seu lugar especial. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa compreendeu a metodologia da 

História Oral que consiste na entrevista gravada com os sujeitos participantes da 

pesquisa, ou de testemunhos ou acontecimentos do passado e do presente. 

A pesquisa de campo sob forma de entrevista compreendeu os anos de 2016-

2018. Houve um acompanhamento dos sujeitos participantes no período em que eles 

abriam, em suas respectivas agendas pessoais, um determinado espaço de tempo 

para contar histórias ao público. Participaram desta pesquisa 12 (doze) contadores de 

histórias regionais e, todavia, a escolha dos participantes foi de acordo com o 

mapeamento de contadores locais, onde se entrevistava um, e, por conseguinte, 

perguntava-se, se o mesmo não conhecia e se podia indicar outra pessoa que também 

contasse histórias.  

Ao entrevistar esses contadores e contadoras de história e conhecer um 

pouco sobre a vida de cada um deles naquele local, deu para o pesquisador perceber 

que isso dava visibilidade a outro olhar, outra perspectiva sob as narrativas que 

sempre estão à sombra da história e dos acontecimentos, embora elas sejam agentes 

do fazer e do acontecer dos sujeitos. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa foi feita tendo em vista o mapeamento dos 

contadores macapaenses, onde terminada a entrevista, o pesquisador perguntava se 

o entrevistado conhecia e podia indicar uma outra pessoa que também contava 

histórias na região. 

O processo da pesquisa foi vivenciado em três momentos: o primeiro 

momento foi a realização das entrevistas em si; o segundo momento foi ouvir as 

gravações de áudio e transcrevê-las, mantendo as marcas da oralidade no texto, 

revivendo-o; o terceiro momento foi de estudo do material. 

A tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de todo o 

material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando identificar 

nele tendências e padrões relevantes. Num segundo momento, essas tendências e 

padrões são reavaliados, buscando-se relações e inferências num nível de abstração 

mais elevado. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.45).  
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Dessa forma, a pesquisa apontou caminhos possíveis e viáveis para 

assegurar uma leitura qualitativa no que se refere à vida dos contadores de histórias 

em Macapá, Amapá. A abordagem qualitativa na pesquisa teve como marca o saber 

do outro, significando uma possibilidade de interação entre os sujeitos possuidores de 

histórias que pudessem ser contadas e que descrevessem os modos de vida criados 

e recriados pela cultura humana. O objetivo de revelar a realidade sob a perspectiva 

do outro faz da pesquisa etnográfica um caminho que traduz uma descrição densa 

entre o viver, o dia a dia e a compreensão das redes de significados sobre o real. 

Retratam-se as práticas de manifestações culturais, as crenças, os modos de vida, os 

símbolos dos contadores de histórias. 

O capítulo I denominado: “Cultura Oral”, apresenta a arte de narrar que 

remonta seu aparecimento datado, possivelmente, à mesma época em que surgiu o 

homem, uma vez que as narrativas são próprias do homem que as usam para se 

comunicar com o seu semelhante.  

Portanto o homem já fazia uso da contação de histórias para se comunicar e 

educar os filhos, bem antes do surgimento da escrita, assegurando, desse modo, que 

os seus conhecimentos fossem guardados, transferidos de geração em geração e, 

ainda, que não se perdessem no decorrer do tempo. 

Portanto contar histórias era uma atividade comum na vida das pessoas. Teve 

seu surgimento ocasionado por meio da memória e voz, desenvolvendo-se e 

estreitando os laços entre os homens que, reciprocamente, contavam e ouviam 

histórias.  

Porém é na cultura do Amapá, mas especificamente em Macapá, onde se dá 

esta pesquisa que, notavelmente marcada pela junção das culturas indígenas, 

africanas e portuguesas, resultam um perfil da cultura peculiar da região que é a do 

caboclo da Amazônia. Sua identidade é destacada por um imaginário peculiar da 

região, marcante e criativo. 

No capítulo II – “Dimensão educativa do conto: dimensão religiosa, mítica e 

simbólica presente nos contos de Macapá, Amapá”. Os primeiros relatos de contação 

de história datam o surgimento do mundo e da relação do homem com o sagrado, 

acontecimentos, histórias bíblicas que eram contadas de geração em geração. Esses 

conhecimentos haveriam de ser guardados na memória para que a sociedade a 

posteriori pudessem conhecê-los. 
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O mito se apresenta como sendo as primeiras narrativas existentes. 

Caminhando no tempo, encontramos o Conto de Tradição Oral com um papel tão 

importante quanto o do mito para a humanidade. “Os contos populares são derivados 

dos mitos cosmológicos arianos1 e entende que eles já apareciam na Pré-história da 

Índia.” (Giordano, p. 61) 

As histórias é uma forma de viagem ao mundo da imaginação e, todavia, vai 

além, porque através delas pode se conhecer muito sobre uma pessoa, assim, como 

também, pode ajudar as pessoas a encontrarem respostas para muitos conflitos, 

traumas e bloqueios.  

Se se parar pensar mais atentamente, haver-se-á de perceber que, se na vida, 

os acontecimentos se dão de maneira simbólica, é preciso sensibilidade para perceber 

tais ocorrências. A não compreensão dessas linguagens simbólicas não dizem 

respeito apenas à compreensão dos mitos, mas também compreender a vida, à nossa 

vida.     

Conforme Ferreira, por isso, cada encantado amazônico possui um papel 

fundamental, sobretudo, de proteção contra a destruição da fauna e da flora regional, 

mesmo que suas ações, muitas vezes, apresentem características maléficas. 

O encantamento ou encantado é um termo muito utilizado e todos têm 

conhecimento e sabem do que se trata. Se popularizou. Faz parte do conhecimento e 

identidade cultural daquele povo. 

O capítulo III – Contos macapaenses: resistência social e cultural, a escuta de 

histórias, proporciona àquele que ouve a possibilidade de pensar sobre os 

acontecimentos que, outrora, pudessem estar adormecidos. É a tomada de 

consciência sob a possibilidade de repensar sobre a questão e, consequentemente, 

mudar de postura e agir, tomando atitudes que venham libertar o sujeito, porque não 

dizer, fazê-lo modificar a maneira de pensar e tomar atitudes necessárias para 

possíveis mudanças. 

As histórias carregam em si uma força que extravasa dela mesma, fazendo 

com que o narrador ultrapasse as distâncias que existem entre o locutor e o alocutário, 

fazendo com que este segundo seja capaz de operar mudanças, transformações. 

"Como se dessem às pessoas alguma coisa que elas desejam muitíssimo, mais do 

que divertimento, tensão ou distração" (Gil, 1997, p.76).  

                                            
1 Diz respeito aos povos originados da Ásia Central, a partir do final neolítico. O nome ariano vem 
do sânscrito arya, que significa nobre 
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As narrativas orais têm esse propósito de preservar a memória de um povo, 

pois nelas se manifestam as crenças, valores, olhares e formas de ser e está no 

mundo. E o Brasil é um lugar onde estas preciosidades encontraram terrenos férteis 

e fecundos. As histórias podem ser as mesmas, todavia, elas sofrem modificações 

conforme a região e cultura em que elas estão sendo gestadas. 

A partir de então, muitas sofreram alterações de acordo com o contexto e com 

a realidade em que estavam imersas. A tradição cultural de um povo é o que ele possui 

de mais relevante, é o seu patrimônio, sendo este cultural, oral, mítico simbólico e 

religioso. É sua identidade perante outras comunidades. 

As narrativas sinalizam como uma prática de uma importância sem igual à 

comunicação humana. Afinal, narrar, contar é a certeza de assegurar a vida de povos 

que ainda não haviam registrados suas histórias de vida, suas culturas, suas 

identidades. 

As pessoas têm cada vez mais apresentado necessidades de buscar em suas 

memórias algo que podia uni-las, algo que se identificasse com elas. Essa postura se 

justifica em detrimento da perda da identidade cultural de um grupo mediante a intensa 

massificação cultural que está ocorrendo. 

Há ainda de se observar que a identidade cultural não se dá somente a partir 

do olhar que o outro tem do grupo; mas a partir de seu conceito sobre si mesmo (sua 

valoração). 

A minha intenção com esta pesquisa não é encerrá-la por aqui. Fica em aberto 

para que outras pessoas possam dá continuidade a este tema de pesquisa que, 

todavia, é muito amplo e rico. Porém a escassez de pesquisas nesta área de literatura 

oral e assuntos adjacentes deixam em aberto muitas questões para serem discutidas. 

Uma vez que nenhuma certeza é absoluta, faço questão de deixar óbvio que 

o meu objetivo não está voltado em encontrar qualquer fórmula secreta para as 

práticas da hora do conto. 
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CAPÍTULO I - CULTURA ORAL 

 

 

Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas 
psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do 
ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua própria 
experiência e mais irresistivelmente cederá à inclinação de recontá-la 
um dia.  

Walter Benjamin 

 

 

A arte de narrar remonta seu aparecimento datado possivelmente na mesma 

época em que surgiu o homem, uma vez que as narrativas é próprio do homem que 

as usam para se comunicar com o seu semelhante. 

Conforme Giordano, a comunicação oral se instalou tão logo o homem 

desenvolveu uma linguagem[...]. Primeiro a fala e a linguagem, para bem mais tarde 

chegar à escrita, se bem que, dezenas de milênios mais tarde. 

 

“Tudo começou em uma caverna, quando os primeiros caçadores e 
coletores reuniram em volta das chamas da fogueira para contar 
histórias uns aos outros, sobre suas aventuras na luta pela 
sobrevivência, para dá voz a percepção fenomenológica dos eventos 
naturais e sobrenaturais, e, assim, entrar em conformidade com a 
ordem social cósmica. Algumas dessas histórias ficaram registradas 
nas paredes das cavernas e ainda resistem às intempéries 
acontecidas durante milhares de anos.” (Farias, 2011, p. 19) 

 

Portanto o homem já fazia uso da contação de histórias para se comunicar e 

educar os filhos, bem antes do surgimento da escrita, assegurando, dessa forma, que 

os seus conhecimentos fossem guardados, transferidos de geração em geração e, 

ainda, não se perdesse no decorrer do tempo. 

 

“Um dos episódios da história árabe que relata ter havido, há muitos 
séculos, um banquete em Bagdad, oferecido por um Califa em regozijo 
pelo nascimento de seu filho. Todas as pessoas da alta roda que foram 
convidadas compareceram à festa e trouxeram presentes para o 
infante, menos uma, um jovem sábio chamado Mehelled Abi. Vele veio 
de mãos vazias[...] De mim, ele receberá algo mais precioso que tudo 
isto. Cada dia de sua vida, desde o dia em que tiver idade de entender 
até entre a posse de sua maioridade, eu lhe contarei histórias que o 
farão sábio e justo. [...] Abi cumpriu sua promessa. Logo que a criança 
começou a falar e entender, aquele homem de pele bronzeada entrava 
no palácio e lhe contava e recontava as histórias que exaltavam o que 
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havia de melhor na tradição árabe. Quando, finalmente, Harounal-
Raschid, que assim se chamava este príncipe, assumiu as rédeas do 
governo, como califa, sua fama de bom governante se espalhou por 
todo o Oriente. Naquele tempo o seu mestre escreveu num 
pergaminho, que se encontra ainda hoje na coleção de manuscritos 
em Lichtental, Budapeste, o seguinte: Foi por causa da semente 
lançada pelas histórias.” (Chaves, 1963 p. 26) 

 

Para Chaves, a história é a narrativa de fatos reais ou imaginários que 

traduzem uma experiência ou ação completa, que, apelando mais para o sentimento 

do que para a inteligência, tende a mover a vontade do ouvinte no sentido de imitar 

os atos dos personagens que a compõem. (cf. Chaves, p. 20) 

A riqueza dos intentos dos contos é muita, todavia, para fins específicos 

convém citar: 

Físicos: Quando usados com a finalidade de descanso mental, devaneio para 

um mundo em que não haja tanto estresse e preocupação. 

Moral: Por meio das imagens simbólicas presente nos contos, o interlocutor, 

mesmo que na hora não capte a mensagem presente no conto, posteriormente, ele 

refletirá sobre a mensagem do conto para si mesmo, abrindo questões como 

pertinente e não pertinente, certo e errado. 

Intelectual: Os contos e as histórias são os primeiros elementos da literatura. 

Sua forma simples, desprovida de complexidade marca o surgimento dos feitos 

literários. Sob os aspectos mentais, desenvolve a imaginação, a criatividade e 

enriquece os recursos vocábulos, melhorando a expressão linguística. 

Social: Quando trata das questões da vida em sociedade, dos conflitos e 

relações entre os povos. Aspectos como a empatia, altruísmo, empoderamento, 

solidariedade. Maneira pela qual os grupos sociais, comunidades, tribos usavam para 

deixar aos seus descendentes os seus ensinamentos e conhecimentos tanto práticos 

como intelectuais. 

As histórias ainda podem ser classificadas em reais e imaginárias. 

Histórias reais: São aquelas que são criadas a partir de fatos reais, 

acontecimentos históricos, histórias construídas a partir de relatos de memórias 

individuais ou coletivas; a citar as histórias presentes na Bíblia, histórias da vida de 

Jesus; contos africanos etc. 

Portanto mesmo que as narrativas sejam constituídas como histórias reais, 

estas deverão ter a mesma estrutura das demais, ou seja, introdução, enredo e clímax. 
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Isso implica para Chaves "que na história imaginária constitui ponto forte, torna-se, na 

história real, sinal de fraqueza. Sim, porque revestir de mistério, de ficção, um fato, é 

lançar dúvidas nas mentes dos ouvintes". 

E a autora continua: 

“Quando há, na história real, elemento inacreditável, absurdo, esta perde o 

seu valor. É necessário, pois, que a história que se apresente como real seja crível e 

perfeitamente razoável.” (Chaves, 1963, p. 90) 

Há histórias que se caracterizam fatos que aconteceram e que, todavia, são 

apresentadas como pano de fundo, permitindo, pois, o uso da imaginação e da 

criatividade a fim de tornar a narrativa mais leve.  

As histórias imaginárias se categorizam em mitos, contos de fadas, alegorias, 

parábolas, fábulas, apólogos, lendas, folclore etc. 

 Mito - É uma história criada em torno de situações em que o homem, por 

vezes, não consegue explicar por meios da racionalidade. Nas histórias baseadas por 

mitos prevalecem também à questão da moral 

Contos de fadas- É a história que traz no seu bojo uma moral, onde se valoriza 

as virtudes, condena e pune o mal. Nesse tipo de enredo, o fator tempo não existe, 

pois os fatos acontecem no desenrolar do outro. A punição, o castigo acontece tão 

logo, se pratica o mal. Da mesma forma, a resposta dada à prática do bem, que é 

seguido pela recompensa. 

Alegoria: é um tipo de história com uma complexidade maior que a parábola. 

Possui como característica uma mensagem subliminar, não evidenciada. Comumente, 

costuma substituir uma informação, objeto, personagem por outro. 

Parábola: Traz no seu bojo fatos e enredos que se comparam com os da vida 

real, ou seja, é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição 

moral. O próprio Jesus utilizou dessa linguagem figurada para transmitir os seus 

ensinamentos, pois a parábola tem fundo de objetividade, mensagens espirituais, de 

aplicação imediata ou remota. 

Fábula: Fabular provém de “fablar”, isto é, “falar”. É o mesmo que narrar ou 

fabular contos e lendas e traz como aporte em suas histórias a presença dos 

personagens que são animais. Estes personagens, por sua vez, têm características e 

comportamentos humanos, pois falam, têm sentimentos, pensam e propõem reflexões 

direcionadas ao comportamento humano. 
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Apólogo: Com características parecidas aos da Fábula, difere no tocante, 

porque ao invés de os personagens serem os animais, este se dá com os personas 

plantas e seres inanimados. 

Lenda: Uma história criada a partir do imaginário de um povo. É interessante 

destacar que, nesse tipo de história, não se consegue separar os elementos, fatos 

que são fictícios do que realmente aconteceu de fato. 

Folclore: Sua estrutura é similar aos Contos de fadas. Todavia a sua origem 

nasce através dos costumes, da crença, da tradição do povo. Tem um molde que 

nasce da imaginação do meio social, entre as pessoas, do convívio grupal. Outra 

característica similar desse tipo de história com a histórias dos Contos de fadas se dá 

pela exaltação dos feitos praticados em nome do bem, assim, como também, da 

punição e do castigo advindos da prática do mal. 

Portanto contar histórias era uma atividade comum na vida das pessoas. Teve 

seu surgimento ocasionado por meio da memória e da voz, cujo desenvolvimento  

estreitou os seus laços através das necessidades lúdicas de contar e ouvir histórias 

uns para os outros. Era comum na Idade Média que as pessoas que soubessem ler, 

lessem àqueles que não eram alfabetizados.  

 

“Era o uso. O Imperador Carlos V entretinha-se ouvindo o Marquês de 
Aguilar contar estórias ou o Duque de Arcos ler as aventuras 
estupefacientes de Amadis de Gaula. Francisco I da França era outro 
devoto desses cavaleiros mirabolantes, invencidos e destemerosos. 
Na livraria del-rei dom Duarte, século XV, os livros de cavalaria 
abundavam, com os de Tristam, Merli (Merlim, o amigo do rei Artur, da 
Távola Redonda), o de Galaaz, virgem de coração e braço forte, 
espelho e modelo para dom Nuno Álvares Pereira, o Condestável de 
Aljubarrota, do Conde de Lucanor (com estórias que se tornaram 
popularíssimas em sua maioria, terminado em 1335), Orto do Sposo, 
com dezenas de “exemplos” incluídos na Literatura Oral, alguns 
existentes no Panchatantra, no Hitopadexa, no Calila e Dimna, o 
Arcipreste de Fisa, Arcipreste de Hita, versejando sobre temas 
populares, positivando o carinho do rei-letrado por uma atividade que 
seria a mesma de quantos pudessem comprar os raros e caros 
cartapácios.” (Cascudo, 1993, p.168) 

 

Conforme Giordano, as narrativas subsistem por si mesmas através de 

valores, crenças, credo etc. que podem ser reconhecidas como histórias transmitidas 

tanto oralmente quanto através da escrita, o que se torna de grande importância às 

comunidades devido ao fato da transmissão simbólica cuja tecedura se dá através de 

uma construção de identidade, uma vez que o fazer literário, em todas as suas 
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substâncias, reflete as relações do homem com o mundo. Sob o ponto de vista da 

palavra falada, ela afirma que “contar histórias é bem mais do que uma simples 

atividade”.  

 

“Lá onde a coesão da sociedade repousa no valor e respeito pela 
palavra. Nas sociedades da cultura oral, a palavra dita não é 
simplesmente uma fala qualquer, mas uma fala carregada de 
substâncias, já que a fala nunca é vazia, e, nunca é vazia porque falar 
é pensar. Essa fala, portanto é carregada de significados que atribuem 
valores os homens das respectivas comunidades.”    (Giordano, 2012, 
p. 27)            

 

Mesmo depois do renascimento, em que ouve um crescimento maior de 

escolas e, consequentemente, o acesso a elas, aumentando o maior número de 

pessoas letradas, ainda predominaram com essa prática de umas pessoas 

continuarem a ler às outras seja particularmente ou em uma reunião noturna com a 

de finalidade literária, à qual é conhecida como sarau.  

A modernidade chegou e, com ela, alguns feitos louváveis em relação ao 

progresso, inclusive no que se refere à melhora da qualidade de vida.  

Contra isso não há o que se negar, embora, com a modernidade perdeu-se 

momentos memoráveis e imprescindíveis à saúde mental e coletiva das pessoas, ou 

seja, o momento do encontro, do sentar na porta da casa para o bate-papo, quando 

se escutavam falar sobre a vida do vizinho e cujas conversas serviam para possíveis 

aconselhamentos ou mesmo aos temores, conflitos e aflições sofridas por quem as 

narravam.  

Na década de 70, mais especificamente nos anos aposteriori a 1970, a ciência 

apresenta mais uma de suas descobertas que são as especificidades próprias de cada 

parte do cérebro humano. Do lado direito está o que diz respeito ao coração, ao lúdico, 

à intuição, ao inconsciente; ao gosto pelos contos, mitos, lendas, ao devanear, ao que 

é prazeroso; ao que é místico; a fé; a religiosidade. 

Do lado direito estão as habilidades que são próprias dos aspectos lógicos, 

da racionalidade, do cientifico. 

E o homem moderno, imerso a tudo que tem uma conotação elevada pela 

ciência, procura “olhar”, está atento, desenvolver o lado negativo do cérebro; porque 

é ali que garantirá a ele a possibilidade de ser aceito na “tribo” do que é cientifico, 

relegando ao esquecimento, ao abandono, ao desprezo, habilidades que são próprias 
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do lado direito do cérebro. Porque afinal, valorizar contos, mitos, lendas, ao mágico, 

ao místico é coisa da Era Medieval. 

Parafraseando um ditado popular: Junto com a água na bacia, joga-se o bebê 

fora. Ao negar o mundo mágico da Era Medieval, deixou-se de lado saberes 

essenciais da alma humana. 

Todavia, o homem moderno, envolto de tanta ciência, sente que apesar de 

tanta tecnologia, ciência, falta-lhe algo que preencha o vazio que este carrega dentro 

de si. 

A necessidade humana pressupõe aquilo que diz respeito ao mundo externo, 

material, a vida no cotidiano, no social_trabalho, educação, saúde, lazer, igreja, ao 

aparato tecnológico cultural. Mas, também, ao que diz respeito ao mundo interior 

(Sonhos, crença, fé, religião, mitos, contos. Enfim, a alma humana tem necessidade 

daquilo que a razão não consegue explicar. 

O mágico, o que diz respeito ao coração faz parte, é constituinte da condição 

humana. As partes do cérebro humano não existem de maneira uma independente da 

outra. O ideal é que o homem soubesse como trabalhar, equilibrar, desenvolver estes 

dois lados. Pois se desenvolve mais um lado, o outro há de maneira evidente, clara 

de fazer falta do homem. Desenvolvendo habilidades em um determinado aspecto da 

vida do homem. E do outro deixando atrofiado e concomitantemente levando a sentir 

um vazio, falta de algo que precisaria ser preenchido. 

O feito de narrar, assim como da escuta está desvanecendo. As pessoas 

estão perdendo está habilidade "a faculdade de intercambiar experiências " e não se 

dão conta do quão saudável ela é à viva humana. 

Era comum a prática de depois do trabalho, à tarde ou após o jantar, as 

pessoas se reunirem para conversarem sobre os mais diversos assuntos. 

 

“Depois da ceia faziam roda para conversar, espairecer, dono da casa, 
filhos maiores, vaqueiros, amigos, vizinhos. Café e poranduba. Não 
havia diálogo mas uma exposição. Histórico do dia, assuntos do gado, 
desaparecimento de bois, aventuras do campeio, façanhas de um 
cachorro, queda num grotão, anedotas rápidas, recordações, gente 
antiga, valentes, tempo da guerra do Paraguai, cangaceiros, 
cantadores, furtos de moça, desabafos de chefes, vinganças, 
crueldades, alegrias, planos para o dia seguinte. Todos sabiam contar 
estórias. Contavam à noite, devagar, com gestos de evocação e lindos 
desenhos mímicos com as mãos. Com as mãos amarradas não há 
criatura vivente para contar uma estória. Seriam temas para pesquisas 
sábias de alemães e norte-americanos essa linguagem auxiliar, 
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indispensável nos “primitivos” de todos os tempos, Gebärdensprache, 
manual concepts, variações de timbres, empostamento, nasalações, 
saltos de quinta e oitava, dando visões de voo, pompa, ferocidade, 
alegria, Lautbilder. Os contos tinham divisões, gêneros, espécies, 
tipos, iam às adivinhações, aos trava-línguas, mnemonias, parlendas. 
Ia eu ouvindo e aprendendo. Não tinha conhecimento anterior para 
estabelecer confronto nem subalternizar uma das atividades em 
serviço da outra.” (Cascudo, 1993, p.15) 

 

Vive se um tempo de muita informação e pouca narrativa, pois as informações 

se dão de forma tão voluptuosas que não dá tempo aos interlocutores processarem 

as informações. Por conseguinte, faltam-nos situações às histórias que sejam 

significativas, que de fato nos envolvam.  

Para Benjamin, A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de 

explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da 

narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está 

em evitar explicações. (...) O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior 

exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor.  

Estudos em relação aos contos, às narrativas datam a década de 90, onde 

pesquisas, encontros, congressos começam a se organizar no sentido de discutir o 

assunto. 

Nos últimos anos, a temática deixa os meandros das bibliotecas escolares e 

se estende para as praças públicas, associações, consultórios psicológicos, meio 

empresarial e outros tipos de eventos. 

E as narrativas também conseguem imprimir este crivo de marcar tanto o 

narrador quanto aquele que ouve e marca do pensar, do imaginar, do devanear, do 

prazer, da alegria. 

Para Benjamin, contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela 

se perde porque ninguém mais fia ou tece quando ouve a história. Quanto mais o 

ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. 

Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira 

que se adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que 

está guardado o dom narrativo.  

Nesse cenário de constantes mudanças, mudou-se também o perfil do 

contador. O que outrora, tal feito era realizado pela pessoa que utilizava como recurso 

apenas a voz, agora a atividade de contador requer de incremento novas habilidades 

para aquele que vai se defrontar com o público. 
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Benjamin morreu em 1936. Naquela época ele não tinha muitas esperanças 

de que a tradição cultural oral fosse ter vida longa. Uma vez que o mundo estava 

regido pelo sistema capitalista ao qual tudo gira em torno do dinheiro e, todavia, não 

se perde tempo para nada, por que na concepção de muitos, perder tempo é sinônimo 

de perder dinheiro. 

 E com isso, a contação de histórias estaria fadada ao desaparecimento, 

porque as pessoas não estariam mais dispostas a narrarem seus causos, suas 

histórias; muito menos, pelo mesmo motivo teria alguém que se sujeitaria a ouvi-las. 

Já em outras épocas, logo quando se passou o período entre as duas guerras 

mundiais (1919 – 1939), as quais o mundo havia presenciado, também fizeram este 

mesmo questionamento (a citar) ao ensaísta Walter Benjamin (1892-1940). 

Benjamim se enganou, mas compreende-se o seu posicionamento, uma vez 

em que ele viveu em um período em que o terror, que assolava as pessoas, era 

desesperador. E qual esperança poderia ter vivido em uma época “nublada”, 

“cinzenta”, em que somente os sentimentos de desesperança, medo e pavor 

povoavam o imaginário das pessoas. 

Compreende-se Benjamim, quando ele expõe sua preocupação sobre as 

possibilidades do fim das narrativas, da história, porque seu contexto datava-se à 

época em que aconteceram as duas guerras mundiais. 

E, mais ainda, o que se presenciavam eram pessoas voltando da guerra, além 

de muitos voltarem mutilados, com algum membro amputado, ou também, 

emudecidas, silenciadas. O terror vivenciado na guerra, nem sequer valeria a pena 

contar como se fosse algo notório, passível de causar alegria e encanto a alguém. 

Afinal, contar histórias possibilita incursões por mundos antes inabitáveis. É 

ter a possibilidade do encontro consigo mesmo, gerando possibilidades de 

descobertas e de resolução de conflitos que pressupõe a tomada de consciência e, a 

partir daí, a tomada de atitude quanto à tentativa de se fazer novo àquele velho ser 

que habita o mesmo corpo. 

Segundo Benjamim, o "pai das histórias" é Heródoto e este, todavia, orienta 

que, na contação de histórias, a força do relato é ele quem faz sem, contudo, dar 

explicações definitivas e, assim, a história toma diferentes interpretações àquele que 

a ouve, garantindo sua continuidade de maneira renovada àquele que, porventura, 

dará continuidade. E assim, as histórias continuam sempre vivas. 
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 Esopo2 - (620 – 564 a.C.) foi um escritor da Grécia Antiga a quem são 

atribuídas várias fábulas populares.  Esopo era um advogado grego que, para 

defender seus clientes, contava fábulas. O curioso é que ele nunca escreveu nada. 

Ele contava fábulas na tribuna, inventando-as para defender seus clientes, 

envolvendo, usualmente, animais personificados. Depois essas fábulas foram 

redigidas e atribuídas a ele como “Fábulas de Esopo”, cuja coletânea chegou até aos 

nossos dias. 

  Numa ocasião, Esopo foi chamado para defender um político corrupto. Um 

cidadão que havia se enriquecido ilicitamente. Não havia jeito de não dizer que o 

cidadão não era corrupto, pois isso estava largamente comprovado. Todavia ele conta 

uma fábula no tribunal para defender o cliente, a fim de ilustrar a situação a qual estava 

envolvido: “A Raposa e o Ouriço”.  

 Moral: A raposa olha para o ouriço e pensa. Se este cidadão vier me ajudar, 

ele vai me espetar tanto. Mas ele está sendo tão gentil, que eu não posso dizer isto 

para ele. O que irei dizer para ser gentil e delicada ao recusar a proposta? Olha Sr. 

Ouriço, muito obrigada. Mas se você reparar bem, estes carrapatos tomaram sangue, 

o suficiente de mim, e mal estão sugando-o, neste momento; porém, se você tirar 

estes carrapatos, outros virão e esses novos carrapatos famintos irão beber todo o 

sangue que me resta. 

 

“No passar do tempo, todo Esopo foi sendo atualizado para o sabor de 
cada geração, especialmente na parte dedicada ao ensino, fábulas 
que foram apólogos de virtudes cristãs, vindas embora de cinco 
séculos e meio antes de Cristo, como as de Esopo. Curiosamente, 
Esopo é uma expressão inicial da cultura grega, da atividade 
intelectual grega em sua madrugada radiosa. A primeira forma seria, 
como o foi, uma reunião de contos, de estórias, de apólogos, de 
fábulas, vividas pelos animais com almas humanas, matéria de 
exemplo, espelho de regra, espécie movimentada e plástica de um 
monitório social. Assim nasceu Esopo, real ou simbólico, mas sendo 
um índice dessa Literatura Oral que antecipa todas as outras, 
fornecendo-lhes a seiva e a força criadora, sempre disponível e 
prestante em seu glorioso anonimato. Na Índia, na Grécia, na jângal 
do norte do Brasil, onde os indígenas tupis viveram para confidenciar 
suas porandubas aos naturalistas, os animais governam, pecam e são 
superiores.” (Cascudo, 1993, p.89) 

 

                                            
2 Nota – De acordo com Heródotos, Historia (2.134-3-4) , Esopo viveu na ilha de Samos, uma ilha 
grega do mar Egeu, perto da Turquia moderna. 
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Os contos e as histórias exercem um fascínio muito grande nas pessoas, 

sejam elas crianças, jovens ou adultos. 

Com o advento do século XXI, marcado pela tecnologia adentrando-se em 

todos os espaços, pensou-se que a contação de histórias estivesse com os dias 

contados, fadada ao desaparecimento. 

Na era moderna, por mais que se pensasse que a oralidade não fosse resistir 

à revolução tecnológica, não foi bem o que aconteceu. 

Para Patrini: 

 

“No mundo contemporâneo, a tradição se atualiza, assim como o 
contador, o conto e a oralidade. Se encontrarmos hoje soluções 
sofisticadas para interpretar nosso passado, isso confirma a natureza 
da tradição. No que concerne a transmissão da tradição oral do conto, 
apesar de evoluções, transformações e rupturas, o fundo narrativo - o 
essencial continua a fazer parte integrante da vida do homem.”  
(Patrini, 2005, p. 137) 

 

Pelo contrário, ela continua presente e causando o fascínio em seus 

interlocutores, tendo o mesmo propósito de reunir pessoas para um momento de 

aconchego, conversas, diálogos e troca de conhecimento; tudo isso oportunizando 

momentos lúdicos e de prazer. 

 

“Sabemos que as formas narrativas evoluem. Elas são recebidas com 
prazer aqui, com menos prazer acolá. Elas estão constantemente 
submissas a um universo de influencias variadas. Assim constatamos 
que a frase narrativa, não sendo jamais rigorosamente fechada, 
oferece sem cessar novas possibilidades de percursos inexplorados.” 
(Patrini, 2005, p. 135) 

 

No ocidente, a partir do século XIX, iniciaram sistematicamente pesquisas 

com os moldes da metodologia científica e, desde então, grandes nomes têm-se 

debruçado sobre este material na tentativa de descobrir os misteriosos caminhos 

percorridos pelo Conto de Tradição Oral, que desde a sua origem dos tempos, 

chegaram à atualidade. 

Estudiosos de todos os lugares da terra com formação em diferentes áreas de 

pesquisa como filosofia, linguística, folclore, etnologia, antropologia, história, 

literatura, pedagogia e, até mesmo, psicologia, enfrentaram o caminho para buscar 

essas respostas. 
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Ao mesmo tempo folcloristas e etnólogos brasileiros começaram a 
trabalhar de forma semelhante deste lado do mar. Entre outros, Couto 
de Magalhães (1876), Juvenal Galenal (1865), Barbosa Rodrigues 
(1890_1894). O mais destacado é Sílvio Romero, fundador da “Escola 
Alemã” de folclore e autor dos livros: “Cantos Populares do Brasil” 
(1882) e “Contos Populares do Brasil” (1883). Anos depois dos 
métodos utilizados pelos Grimm, em suas compilações, viriam a 
facilitar os estudos comparativos de Câmara Cascudo, considerado 
por muitos, o maior folclorista do Brasil, com cerca de 150 livros 
publicados. (Giordano, 2012, p. 49-50) 

 

Para Giordano, um conto não se explica. Transmite-se o conto com o desejo 

de que o ouvinte desperte da mesmice de suas ilusões. Todavia há de se esclarecer 

que, apesar de serem da mesma “família”, os contos maravilhosos e contos 

fantásticos apresentam uma diferenciação um do outro. Contos de fadas, com ou sem 

fadas, surgiram no ocidente (céltico-bretão). 

 

“Nos contos de fadas3 o mundo problemático é a realização essencial 
do herói ou da heroína, realização que via de regra está ligada à união 
homem e mulher. Por exemplo: a princesa ou príncipe sai em busca 
do consorte, vencendo terríveis provas, até que possa desencantar o 
seu par e ambos e ambos se unirem para sempre. Desses contos 
fazem parte severos obstáculos ou provas que necessitam ser 
vencidas, para que o herói (heroína) alcance sua auto realização, pelo 
encontro com o seu verdadeiro eu, que se realiza no encontro do par 
que encarna o ideal a ser alcançado. Isto é o conto de fadas.” 
(Giordano, 2012, p.55) 

 

Os contos fantásticos tiveram sua origem no Oriente, a citar Pantschatantra4 

e se difere dos contos de fadas por: “Ter seu núcleo problemático nas questões de 

sobrevivência: o herói sai em busca de satisfação pessoal que via de regra, está 

visceralmente ligado às satisfações sexuais, materiais: riqueza e beleza. O encontro 

com o outro, neste caso é secundário.” (Giordano, 2012, 55) 

 

 

 

 

 

                                            
3 Contos maravilhosos 
4 Conforme Giordano, Pantschatantra é o conjunto de contos, novelas e apólogos escrito entre o séc. 
IV a. C. por Visnuçarman. No séc. VI essas narrativas foram traduzidas para o persa e, no século XII, 
do persa para o árabe, depois para o hebraico, para o latim e, finalmente, para as diferentes línguas 
europeias.  
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1. Cultura Oral em Macapá 

 

O Brasil é um lugar em que encontrou terreno fértil e fecundo para estes 

contos os quais são verdadeiras preciosidades. As histórias podem ser as mesmas, 

todavia, elas sofrem modificações conforme a região e cultura em que elas estão 

sendo gestadas. 

Todavia vale ressaltar que muitas histórias as quais temos como patrimônio 

cultural oral da região são resultados da miscigenação de histórias trazidas pelos 

europeus e africanos para o Brasil, que, a partir de então, sofreram alterações de 

acordo com o contexto e com a realidade em que estavam imersas. 

A tradição cultural de um povo é o que ele possui de mais relevante, portanto, 

é o seu patrimônio cultural, oral, mítico simbólico e religioso, isto é, a sua identidade 

perante outras comunidades.  

Contudo vale ressaltar que nas regiões Norte e Nordeste e, por conseguinte, 

nas áreas periféricas do Sudeste e Sul do Brasil, ainda é grande o predomínio da 

cultural oral entre os povos. 

Porém é na cultura do Amapá, mas especificamente em Macapá, onde se dá 

alicerce a esta pesquisa, em que é notavelmente marcada pela junção das culturas 

indígenas, africanas e portuguesas, resultando, pois, em um perfil de uma cultura 

peculiar da região a qual se configura na identidade do caboclo da Amazônia, sendo 

esta marcada por um imaginário peculiar da região, acentuado e criativo. 

Percebe-se que essa peculiaridade da região voltada às histórias, lendas, 

mitos e contos traz a sua origem no âmago de toda a questão voltada a um processo 

histórico-cultural da região, da população ali habitada. 

 

“A tradição oral indígena guardava não somente o registro dos feitos 
ilustres da tribo, para emulação dos jovens, espécie de material cívico 
para excitação, como também as estórias facetas, fábulas, contos, o 
ritmo das danças inconfundíveis. O pajé sacerdote reservaria, como 
direito sagrado, a ciência medicamentosa, os ritos, a breve e confusa 
teogonia. Os guerreiros que envelheciam possuiriam o arquivo das 
versões orais. Essa continuidade era tão normal e poderosa que 
compreendemos como foram transmitidas aos naturalistas, 
exploradores, missionários, centenas e centenas de fábulas e de 
contos, ainda inesgotáveis os mananciais responsáveis por essa 
conservação. É a informação viva dos cronistas coloniais. Dizem o 
encanto indígena pela eloquência e a sedução irresistíveis pela 
palavra fácil.” (Cascudo, 1993, p. 80) 
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Sobre a questão da Região Amazônica, ressalta-se que o nome Amazônia foi 

oriundo em detrimento à mitologia grega. Conforme Ferreira, as amazonas pertenciam 

a uma tribo comandada por Hipólita, filha de Ares (o deus da guerra). A chamada 

Rainha das Amazonas possuía um cinturão mágico, presente de seu pai, que se 

tornou alvo de cobiça entre os deuses do Olimpo. A captura do cinturão mágico tornou-

se motivo de uma das tarefas do semideus Hércules, conhecido por sua força e 

coragem. A região Amazônia revela-se uma região rica não só em biodiversidade, 

como também culturalmente, dando, pois, ainda muitas margens para que se possa 

conhecê-la, estudá-la, pesquisá-la, uma vez que é um lugar em que há muitas 

riquezas naturais, culturais, de encantaria, mitologias e simbologias.  

Macapá tem as raízes do seu nome advindo de uma palmeira que é muito 

comum na região e que faz parte da cultura indígena. Macapá deriva-se de 

“macapaba", que significa "instâncias das macabas ou bacabas", nome que se dá a 

um fruto exótico, da mesma família do açaí. Seu suco, assim como o próprio açaí, faz 

parte da alimentação do povo amazonense. 

O translado que se faz de Macapá para os outros estados do Brasil se dá via 

fluvial ou via aérea. Como a primeira opção fica mais em conta economicamente, há 

uma presença consubstancial de embarcações que fazem esse percurso via água 

para outros estados ou cidades próximas. 

A viagem via fluvial dá para apreciar a beleza que está na simplicidade e nos 

mistérios da floresta, assim como também ter contato com os mais diferentes e 

intrigantes conhecimentos populares que faz parte do cotidiano daquele povo. 

Como o percurso da viagem é um tanto quanto demorado, então naquele 

momento a bordo, uma das coisas a se fazer é estreitar conhecimentos, fazer 

amizades, conhecer um pouco mais sobre a vida daqueles que vivem às margens do 

rio quanto aos seus costumes e suas histórias. 

A encantaria, por exemplo, é algo presente na crença dos povos da região 

amazônica. Algumas representações desse universo de encantados fazem parte da 

identidade cultural do cotidiano da vida daquelas pessoas, principalmente dos 

ribeirinhos.  

O encantamento e o encantado são termos muito utilizados e todos têm 

conhecimento e sabem do que se tratam, pois estas duas palavras retratam o universo 

do “mundo da Encantaria”, onde vive os “encantados” tendo significado próprio, 

popular, que faz parte do conhecimento e identidade cultural daquele povo. 
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“Faz parte da Teoria da Cultura Oral, Cultura Regional Amazonense, 
o mundo da Encantaria. Os encantados são entidades espirituais que 
se manifestam principalmente na pajelança cabocla. São pessoas que 
sem passar pelo processo de morte material de seu corpo, vão para 
um mundo espiritual, não o mundo dos espíritos da crença cristã, mas 
um mundo encantado subaquático ou lugares encantados, escondidos 
nas matas, ou seja, um plano espiritual e ao mesmo tempo natural.” 
(Mués, 1995, p.189) 

 

Sobremaneira pode afirmar que, em Macapá, ainda há pessoas que acreditam 

veementemente nas histórias sobrenaturais contadas pelos pajés e suas respectivas 

gerações anteriores, caracterizando, pois, uma cultura peculiar, própria daquele povo.  

Quanto à Mitologia, os mitos e as lendas existem nessa região como forma 

de impor aos próprios moradores limites quanto ao uso dos recursos da natureza. 

Conforme Ferreira, por isso, cada encantado amazônico possui um papel 

fundamental, sobretudo, de proteção contra a destruição da fauna e da flora regional, 

mesmo que suas ações, muitas vezes, apresentem características maléficas. 

E a cultura macapaense está imersa nesse contexto cultural que transborda 

muitas histórias e significados, cujos valores intrínsecos emanam a partir de um povo. 

Para Câmara Cascudo, o mito presente pelo movimento, pela ação e pelo 

testemunho humano pode conservar alguns caracteres somáticos aos quais o 

individualizem, embora possuam costumes que vão mudando, adaptando-se às 

condições do ambiente em que o homem age ou interatua. 

Continua o autor: 

 

“As estórias de animais, as fábulas clássicas, eram milenárias. Se os 
europeus representavam os temperamentos humanos sob a forma de 
animais, para africanos e ameríndios os animais viviam, literalmente, 
essa própria ação anímica, dotados de todos os poderes do raciocínio 
e da inteligência, possuindo o segredo do fogo, do sono, da rede de 
dormir, de certos vegetais, de muitos motivos de conforto e de defesa 
vital. [...] O indígena conta, horas e horas. Conta, dias e dias, ou 
melhor, noites e noites, um milhar de estórias de guerra, caça, pesca, 
origem de várias cousas, o amanhecer de sua família no mundo. 
Todas as cousas, vegetais, animais, estrelas, fenômenos 
meteorológicos, enfeites, utensílios de trabalho, técnica de fazer uma 
ubá, cortar uma árvore, remar, tirar o couro da anta, preparar uma 
armadilha para onça, matar o veado, arranjar um aparelho de pesca, 
reconhecer a vinda da piracema, os hábitos dos peixes, todas têm uma 
história religiosa, hierárquica, e uma literatura folclórica adjacente, 
explicando pormenores que atestam a velhice do motivo. A massa 
desses conhecimentos tradicionais é maior do que calcula o otimismo 
perguntadeiro do “branco”. Esse conjunto de estórias, lendas, danças 
e cantos completa o sentido da vida indígena. Não o pode dispensar 
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porque explica o mundo, justificando-o aos olhos de sua curiosidade. 
Todas as cousas têm uma História no Tempo e uma estória para sua 
divulgação compreensiva, a parte exotérica da cultura ameríndia.” 
(Cascudo, 1993, p. 87) 

 

Conforme Ferreira, caminhar na mata, ou navegar pelos rios é procurar 

coabitar com personagens fantásticos que povoam um universo construído pelo 

imaginário coletivo regional, repleto de enigmas, mistérios, solidão e conflitos 

humanos, os quais possam servir à inspiração poética (cf. Ferreira, 2012) 

 

 

2.  Contos no universo indígena afro brasileiro 

 

2.1. Contação de histórias no universo indígena 

 

A cultura predominante nestes dois universos indígena e afro se dá 

originalmente por meio de contos, mitos, cantos e rezas – o que faz parte da 

preservação da história dos povos indígenas e afro-brasileiros. 

A tradição indígena transmite para os seus descendentes os conhecimentos 

populares de seu povo, como outros feitos que lhes são peculiares. Dentre os 

conjuntos de saberes estão: as histórias, contos, fábulas, melodias das danças e, em 

fim, toda tradição provindas das experiências dos trabalhos e da cultura de seus 

ancestrais. 

 

“Depois do jantar, noite cerrada, no pátio que uma fogueira ilumina e 
aquece, reúnem-se os velhos indígenas, os estrangeiros, para fumar 
e conversar até que o sono venha. Evocações de caçadas felizes, de 
pescarias abundantes, aparelhos esquecidos para prender animais de 
vulto, figuras de chefes mortos, lembrança de costumes passados, 
casos que fazem rir, mistérios da mata, assombros, explicações que 
ainda mais escurecem o sugestivo apelo da imaginação, todos os 
assuntos vão passando, examinados e lentos, no ambiente tranquilo. 
Outrora os chefes indígenas reuniam-se, ao redor das chamas, para 
discutir a vida da tribo, marcha dos dias, mudança das malocas, 
situação dos plantios, proximidade das piracemas. Era também a hora 
em que os moços, os curumiaçu, tomavam conhecimento das 
tradições guerreiras, das ocorrências seculares, dos segredos orais 
que orgulham a memória de narradores e auditório, ligados pela 
continuidade do idioma e do sangue. Era o jamboree dos Zulus, o “fogo 
do Conselho”, o Moacaretá tupi-guarani.” ( Cascudo pag. 78)  
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É comum, na cultura oral indígena, o predomínio das fábulas - vida anímica, 

ou seja, animais dotados de capacidade de fala, raciocínio e inteligência. Para 

Cascudo, as histórias de animais contadas pelos negros no Brasil são de procedência 

africana. “Se estes contos têm longínquas origens dos árabes, dos antigos egípcios, 

dos turianos (aos quais se fizeram filiar nossos índios), e se de outro lado, os índios 

tomaram dos negros esses motivos, são ainda caminhos cheios de hipóteses.” (1984, 

p.81) 

 

“Todas as cousas, vegetais, animais, estrelas, fenômenos 
meteorológicos, enfeites, utensílios de trabalho, técnica de fazer uma 
ubá, cortar uma árvore, remar, tirar o couro da anta, preparar uma 
armadilha para onça, matar o veado, arranjar um aparelho de pesca, 
reconhecer a vinda da piracema, os hábitos dos peixes, todas têm uma 
história religiosa, hierárquica, e uma literatura folclórica adjacente, 
explicando pormenores que atestam a velhice do motivo. A massa 
desses conhecimentos tradicionais é maior do que calcula o otimismo 
perguntadeiro do “branco”. (Cascudo, 1984 p. 87) 

 

Tudo que existe tem uma história. O conjunto de saberes, conhecimentos 

sobre guerras entre tribos, das narrativas que orgulhavam as memórias dos índios em 

relação aos seus ancestrais; lendas, danças, cantos e rituais da comunidade indígena 

é o que dá sentido à sua vida, construção de ocas, redes, o cultivo de certos cereais. 

 

“Para o indígena, contar não está para além daquilo que é práxis na 
sua vida. Ele conta, horas e horas. Conta, dias e dias, ou melhor, 
noites e noites, um milhar de estórias de guerra, caça, pesca, origem 
de várias cousas, o amanhecer de sua família no mundo”. (Cascudo, 
1984 p. 87) 

 

Para o índio, todos os acontecimentos têm uma explicação bem natural, 

dentro de sua lógica e percepção de mundo. “Por exemplo, o mutum é o Cruzeiro do 

Sul. A mandioca nasceu primeiramente do túmulo de Mani. O milho do sepulcro de 

Ainotaré”. (Cascudo, 1984 p. 87) 

 

“Sente-se um sabor de história fantástica, vinda de geração a geração, 
como uma herança miraculosa, explicando um princípio. Localiza-se a 
espécie surgida, a tribo é nomeada, às vezes o próprio nome do 
protagonista. Há um halo de respeito. Não há ritual mas uma 
veneração, visível na maneira grave de narrar o sucesso maravilhoso. 
Não há senso cômico. Nem justificativa se o fato não se prender à 
etiologia de um cereal, um processo de cozer a goma para os beijus, 
mingaus, polvilhos para dissolver em bebida. Se constituiu apenas 
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uma “presença”, um gesto de mistério, uma frase, o assunto ficou 
vivendo, viajando nas conversas, sem que desapareça. Há um 
ambiente heroico, quase sempre. Quase sempre o sobrenatural é 
indispensável. É uma lenda.” (Cascudo, 1984 p. 91) 

 

A exaltação, por exemplo, que tem o animal jabuti nos contos indígenas se dá 

a sentimento de resignação, tranquilidade propositada, “esperando debaixo da árvore 

caída o apodrecimento do opressor, para libertar-se. Não faz mal; eu duro mais de 

cem anos e posso esperar.” (CASCUDO, 1984 p. 94) 

O comportamento, a percepção do homem afrodescendente se dá de maneira 

diferente, apesar de os dois universos se manifestarem mais propriamente por meio 

da linguagem oral:  

 

“O brasileiro mestiço, vaqueiro, pescador, caçador, batedor de mato, 
não pode aceitar e propagar essa devoção. Repudiou o tótem. Mudou-
o para animais rápidos, arrebatados, sem que a solércia diminua na 
brusquidão do golpe ou na violência da arteirice, o macaco, a raposa, 
o gato, também símbolos europeus, incluídos nos “romances” 
medievais, com os pergaminhos de uma ancianidade invencida em 
sabedoria prática e moralidade sucessiva e adaptacional.”  (Cascudo, 
1984 p. 95) 

 

 

2.2. Contação de histórias no universo afro 

 

Os homens e mulheres da diáspora sempre fizeram parte de um grupo de 

minorias excluídos do mundo e do Brasil.  

A situação do negro frente à diáspora da África, rumo a outros continentes, 

marca a luta de muitos africanos que, na sua singularidade de ser, seu aporte cultural 

traz intrínseco a si, sua maneira de resistir, lutar e afirmar sua condição de sujeito na 

história.  

É salutar rememorar a história desse povo que, forçosamente, deixou sua 

terra natal, suas histórias e raízes para se adaptar a outra cultura e realidade. O 

Renascimento foi a grande esperança para muitos, pois além de ser gestado cheio de 

ideologias cujos tratamentos das temáticas enfatizavam qualidades de moderação, 

pensava-se que seria um tempo de mudança em todos os aspectos, abrangendo toda 

a sociedade; porém, esse período não trouxe boas novas para todos os segmentos 

da sociedade, pois muitos que estavam na mesma situação, permanecera. 
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 A literatura produzida no Iluminismo continuou de olhos vendados para a 

questão africana, apesar de todo o discurso de modernidade, direitos e de liberalismo. 

Não cabia nesse discurso espaço para o negro, nem tampouco para a sua cultura. 

Continuavam a enxergá-lo como o estigma de seres diminutos. 

Até o que poderia não o ser, o foi. “Por registros escritos iconográficos ou 

sonoros - como relatos de viajantes, missionários e literaturas coloniais, provérbios, 

contos e mitos, expressões artísticas e religiosas” (Antonacci, p.221). A modernidade 

não reconheceu toda a bagagem cultural como sendo produzida por um povo e de um 

povo, embora, assim como as outras, esta merecesse reconhecimento de iguais 

valores. 

Quanto a vinda dos negros para o Brasil, ocorria via navio e de uma maneira 

desumana. Mesmo sendo tratados como animais, ainda encontravam seus meios de 

se comunicarem uns com outros, que se dava por meio de contos e cantigas musicais. 

A saber, os negros nunca tiveram voz na sociedade, nunca foram escutados 

ou nem sequer atendidos em suas formas peculiares de reivindicações. São pessoas 

que possuem características culturais diferenciadas, mas silenciadas e dominadas por 

grupos predominantes.  

 

“Os seres humanos apreendem a vida e o mundo mais 
poderosamente por meio dos sentidos. E no continente africano, como 
na diáspora, todos os sentidos vibram e estimulam encontros (...) a 
dança acompanhada pela música representa a arte suprema, porque 
a dança é concebida como o principal meio para decodificar a 
percepção do nosso mundo interior e exterior, nosso mundo 
transcendente, nossa história espiritual; a memória em sua 
complexidade histórica.” (Antonacci, 2014, p. 289) 

 

Corpos que falam e se expressam por meio da oralidade - seus bens e valores 

culturais importantes e que não foram expropriados pelo homem eurocêntrico. 

A literatura oral é uma maneira de socializar a cultura, educar e passar valores 

morais. A educação se dá predominantemente via oral no convívio diário, de pai para 

filho e não, propriamente, através da escrita.  

No Nordeste, a literatura oral prevalecente ocorre por meio da linguagem 

mnemônica, onde os animais da natureza participam da trama como personagens e 

com direito a voz, casamento, participação da trama, impingindo emponderamento e, 

com efeitos de valores morais, encantamentos.  
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A noite é então escolhido o melhor momento para “um dedo de prosa”, contos 

das histórias de seu povo deixado na África. 

 

“A noite era para os povos escravos o momento de socializar com os 
seus pares suas agonias, dores, sonhos. "Chegava a hora e a vez dos 
trabalhos da memória, mobilizando corpos e sentidos sob dinâmicas 
boca / ouvido. Como cantadores de gerações, africanos e seus 
descendentes tomavam a palavra e o ritmo de suas práticas marcadas 
pelo encantamento de suas relações entre todos os seres e forças da 
natureza.” ( Antonacci, 2014, 117-118) 

 

Para Antonacci, ecos de corpos e tradições orais africanos renasceram na 

literatura oral no Nordeste do Brasil, pensada como território da oralidade de grupos 

populares em interlocuções entre si e tensões com outros agentes históricos.  

 

“Nesse indício de técnicas e de memorização de contos, gestos e 
rituais que movimentam corpos na transmissão das tradições orais, 
sob cadência de instrumentos musicais feitos em subjetivas 
intimidades corpos/artefato, sonoros, registrou particularidades 
fundamentais para compreender - se o renascer de culturas africanas 
deste lado do Atlântico e mesmo dinâmicas brasileiras.” (An-tonacci, 
2014, p 124) 

 

Os que chegavam traziam imbricados em seus corpos os conhecimentos e 

saberes produzidos por seus povos para aqui serem reconstruídos em um outro 

contexto.  

 

“Por muitos caminhos, linguagens orais, visuais, sonoras trazem lutas 
sem fronteiras por liberdade, evidenciando que o corpo e a memória 
são indissociáveis entre povos e grupos socializados em matrizes 
orais. Suas tradições transmitidas em presenças de corpos, 
materializam - se em gêneros não verbais e narrativas inerentes às 
moldáveis de corpos enquanto fontes vivas, que perenizam rumores 
de culturas latentes em dobrada dominante civilização ocidental 
cristã.” (Antonacci, 2014, p.160) 

 

A oralidade proveniente da cultura negra se dá pela beleza e o prazer da 

ludicidade    a qual se dá em forma de contação de histórias. Por mais adulto e maduro 

que possa parecer, há algum ser humano capaz de afirmar que não goste de ouvir 

histórias, contos e lendas? Devanear nas viagens realizadas pelo contador de 

histórias? 
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Uma das formas encontradas para falar do comportamento do homem 

europeu, sobre a sua visão racista, preconceituosa, era contextualizar os fotos nas 

vozes dos bichos e no contexto natural deles. 

Do negro retirou-se quase tudo, seus direitos como ser humano, 

reconhecimento do seu trabalho e do seu papel na sociedade. Porém se teve alvo que 

nada puderam fazer foi o momento noturno de suas reuniões, após as longas horas 

de trabalhos braçais, momentos em que se socializavam os conhecimentos trazidos 

da África e os relatavam aos pequenos de maneira encantadora e lúdica, substituindo, 

pois, o contextual das histórias reais por cenários do mundo lendário, encantado - 

onde predominava a mãe natureza e os animais como personagens. 
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CAPÍTULO II - DIMENSÃO RELIGIOSA, MÍTICA E SIMBÓLICA 

PRESENTE NOS CONTOS POPULARES DE MACAPÁ 

 

 

“Apesar de algumas pessoas usarem as histórias apenas para 
diversão, no seu sentido mais antigo as histórias são uma arte 
medicinal. Existem os que foram convocados para esta arte medicinal; 
e os melhores, na minha opinião, são os que se deitaram com a 
história e descobriram dentro de si mesmo e em profundidade todas 
as partes que se harmonizavam.” (Estés) 

 

 

1. Dimensão mítica e simbólica 

 

A palavra mito, segundo o dicionário de filosofia, vem do grego mythos, que 

significa discurso, narrativa, boato, legenda, fábula, apólogo. A palavra “mito” possui 

diversas acepções[...]. Hoje, no entanto, essa visão simplista está inteiramente 

superada, pois já sabemos que muitos dos conhecimentos mais profundos e 

misteriosos são do tipo inconsciente e simbólico.  

O mito narra o acontecimento de maneira simbólica; o que pede, talvez, mais 

de uma interpretação; o que exige certo esforço por parte daquele que escuta. A 

mitologia se dá em forma de narrativas com o propósito de explicar fatos que ocorrem 

no mundo e na vida. Narram sobre a vida dos deuses num tempo muito distante 

daquele em que as pessoas começaram a povoar a Terra. 

Para Nogueira, um mito fornece um modelo do qual todo conhecimento de 

uma sociedade pode ser narrado. Seu passado é reconstruído de forma coerente e 

em eventos isolados. Podem ser colocados em relação uns com os outros. 

(cf.Nogueira, p. 450). 

 

“No Período Paleolítico de 20 mil a 8 mil anos a. C. – a mitologia não 
deixa nenhum vestígio escrito e os mitos só podem ser reconstruídos 
a partir de indícios arqueológicos e por dedução de narrativas ainda 
existentes, cujas características parecem remontar a esses 
primórdios. Nesse período, os humanos se reuniam em clãs de 
caçadores. Nas civilizações antigas – de 4000 a 800 anos a.C. – 
surgem as cidades na Mesopotâmia no Egito, na China, na Índia e na 
Grécia. Na “Crescente Fértil” (atual Iraque), o desafio da urbanização 
aparece nos mitos que celebravam a vida citatina. (Queiroz, 2013, 
502) 
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Os primeiros relatos de contação de história datam o surgimento do mundo e 

da relação do homem com o sagrado, acontecimentos, histórias bíblicas que eram 

contadas de geração em geração. Esses conhecimentos haveriam de ser guardados 

na memória para que a sociedade, posteriormente, pudesse conhecê-los. 

 

“Tendemos a achar que nossos ancestrais eram (mais ou menos) 
como nós, porém na verdade possuíam uma vida espiritual diferente 
da nossa. Tinham dois modos de pensar, falar e adquirir 
conhecimento, aos quais os estudiosos deram os nomes de mytos e 
logos. Ambos os modos eram essenciais vistos como métodos 
complementares de se chegar à verdade, e cada um tinha sua área de 
especial competência. O mito, considerado primário, referia-se ao que 
se julgava intemporal e constante em nossa existência. Remontava às 
origens da vida, aos fundamentos da cultura, aos níveis mais 
profundos da mente humana. Reportava-se a significados, não a 
questões de ordem prática. Se não encontramos algum significado em 
nossa vida, facilmente nos desesperamos.” (Armstrong, 2009, p. 14) 

 

As narrativas mitológicas que não exigiam uma interpretação literal do fato 

narrado constituíam ao que na modernidade deu-se o nome de Psicologia. Embora, a 

psicologia do homem primitivo fosse muito diferente da psique moderna, naquele 

devido tempo, todos os acontecimentos narrados por ele concebiam uma realidade 

cujo pensamento mítico dominou desde o séc. X a VIII a.C., oferecendo uma “lógica 

sensível” da realidade, ou seja, a “Psicologia” aos moldes do homem primitivo.  

Porém vale ressaltar que as histórias foram contadas através das vozes dos 

poetas e declamadores ambulantes, cujos fenômenos servem para explicar as 

relações sociais justificadas através dos mitos. São eles que oferecem a primeira 

compreensão coletiva da realidade e, todavia, há muito que se aprender com os mitos; 

a própria origem da palavra psicologia deriva da mitologia grega (Psyché = alma). 

 

“Quando contavam histórias de heróis que desciam ao mundo dos 
mortos, percorriam labirintos ou lutavam com monstros, as pessoas 
traziam à luz as regiões obscuras do subconsciente, que é 
inascessível à investigação puramente racional, mas tem um profundo 
efeito sobre nossa experiência e nosso comportamento”. (Armstrong, 
2009, p. 15) 

 

Com a modernidade vieram também alguns estigmas que se referiam às 

questões do homem medieval. E a mitologia, assim como os contos não ficaram 

imunes a estes pré-conceitos, aos quais foram concebidos sem nenhum tipo de 

estudo mais aprofundado sobre o assunto, que, mais tarde, obrigou a uma área da 
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ciência, que é a psicanálise, a dedicar seus estudos na área do comportamento 

humano com o intuito de tentar ajudar e elucidar muitos conflitos em que o ser humano 

carrega em seu mundo interno. 

Segundo Armstrong, mytos e logos eram indispensáveis para o mundo pré-

moderno, pois um dependia do outro para não se empobrecer. Contudo eram 

essencialmente distintos. Cada um tinha a sua função.  (Armstrong, 2009, p. 16). 

 

“O mito não comportava demonstrações racionais, suas percepções 
eram mais intuitivas, como as da arte, da música, da poesia, da 
escultura. Logos é pratico. Ao contrário do mito voltado para as 
origens, o logos avança e tenta encontrar algo novo: explorar novas 
percepções, adquirir maior controle sobre o meio que nos cerca, 
descobrir e inventar novidades”. (Armstrong, 2009,, p. 15-16). 

 

O século XVIII data uma época de desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, e que teve a racionalidade científica como o único meio para se chegar à 

verdade. O espaço do “mito” nessa “nova época” jaz ao esquecimento, ao que já não 

fazia sentido de tamanho esplendor científico. O racionalismo tornara-se a nova 

religião do século. Esse “novo” cenário não havia espaço para esta prática tão cheia 

de espiritualidade mítica. 

 

“Entre 1914 e 1945, 70 milhões de pessoas sofreram morte violenta 
na Europa e União Soviética. Algumas das principais atrocidades 
foram cometidas pelos alemães, que viviam numa das sociedades 
mais refinadas do continente. Não se poderia mais esperar que uma 
educação racional impedisse a barbárie, pois o holocausto revelou que 
o mesmo bairro que abrigava uma grande universidade poderia 
abrigar também um campo de concentração. A própria escala do 
genocídio nazista do gulaz soviético denuncia suas origens modernas. 
Até então nenhuma sociedade sequer sonhara em implementar planos 
de extermínio tão ambiciosos. Os horrores da II Guerra Mundial (1939-
45)  só terminava com a explosão das primeiras bombas atômicas 
sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Foi uma terrível 
demonstração de poder da ciência moderna e o germe do niilismo na 
cultura moderna. Durante décadas sonhou-se com o apocalipse 
efetuado por Deus, agora parecia que a humanidade não precisava 
mais de uma força sobrenatural para destruir o mundo.” (Armstrong, 
2009, p. 274). 

 

É o avanço do conhecimento tecnológico e científico que imprime sua marca 

secular na vida da humanidade. Deste feito, as pessoas pouco a pouco tomam 

consciência da situação em que estão imersas. E a ciência, diante de tamanho 

desastre humano, se silencia. 
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Milhões de vidas inocentes são ceifadas em nome de um intento racional e 

científico que foi o Holocausto. Isto porque, sob a ótica de uma minoria, milhões de 

vidas são vistas como raças sub-humanas, resultado do preconceito científico. “A 

própria ciência esteve profundamente implicada nos campos de extermínio e nos 

experimentos eugênicos realizados” (Armstrong, 2009, p. 275). 

Mas Campbell, um estudioso moderno sobre a mitologia, diz: 

 

“Não foi a ciência que diminuiu os seres humanos ou nos divorciou da 
divindade. Ao contrário, as novas descobertas da ciência "nos reúnem 
aos antigos", por nos tornarem capazes de reconhecer no todo do 
universo, "um reflexo ampliado de nossa própria e mais intima 
natureza; assim somos de fato seus ouvidos, seus olhos, seu 
pensamento e sua fala - ou, em termos teológicos, os ouvidos de 
Deus, seus olhos, o pensamento de Deus, a Palavra de Deus" 
(Campbell,1990 pag.12, ) 

 

Conforme Campbell, os mitos são as chaves para a nossa mais profunda força 

espiritual; a força capaz de nos levar ao maravilhamento, à iluminação e até ao êxtase.  

 

“Os mitos são metáforas da potencialidade humana do ser humano, e 
os mesmos poderes que animam a nossa vida animam a vida do 
mundo. Mas há também mitos e deuses que têm a ver com sociedades 
específicas ou com as deidades tutelares da sociedade. Em outras 
palavras, há duas espécies totalmente diferentes de mitologia. Há a 
mitologia que relaciona você com sua própria natureza e com o mundo 
natural, de que você é parte. E há a mitologia estritamente sociológica, 
que liga você a uma sociedade em particular. Você não é apenas um 
homem natural, é membro de um grupo particular. Na história da 
mitologia europeia é possível ver a interação desses dois sistemas. No 
geral, o sistema socialmente orientado é o de um povo nômade, que 
se move erraticamente, para que você aprenda que o seu centro se 
localiza nesse grupo. A mitologia orientada para a natureza seria a de 
um povo que se dedica ao cultivo da terra. Uma coisa que se revela 
nos mitos é que, no fundo do abismo, desponta a voz da salvação. (...) 
No momento mais sombrio surge a luz.”(Campbell, 1990, pág 50) 

 

O mito se apresenta como sendo as primeiras narrativas existentes. 

Caminhando no tempo, encontramos o Conto de Tradição Oral com um papel tão 

importante quanto o do mito para a humanidade. 

“Os contos populares são derivados dos mitos cosmológicos arianos5 e 

entende que eles já apareciam na Pré-história da Índia”. (Giordano, 2007, p. 61) 

                                            
5 Diz respeito aos povos originados da Ásia Central, a partir do final neolítico. O nome ariano vem 
do sânscrito arya, que significa nobre. 
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“Pantschatantra é o conjunto de contos, novelas e apólogos escrito 
entre o séc. IV e V da nossa era por Visnuçarman. No séc. VI, essas 
narrativas foram traduzidas para o persa, e no século XII, do persa 
para o árabe, depois para o hebraico, para o latim e finalmente para 
as diferentes línguas europeias. (Giordano, 2007, p. 62) 

 

Muitos dos ensinamentos, das reflexões acontecem por meio dos contos, uma 

forma de falar sobre o assunto, sem necessariamente deixar o interlocutor numa 

situação constrangedora. 

“[...] Os contos de fadas dão a entender que uma vida compensadora e boa 

está ao alcance da pessoa apesar da adversidade-mas apenas se ela não se intimida 

com as lutas arriscadas sem as quais nunca se adquire verdadeira identidade[...]” ( 

Bettehleim, 2016, p.34,) 

As histórias é uma forma de viagem ao mundo da imaginação. E vai além, 

através delas pode se conhecer muito sobre uma pessoa. Pode se ajudar as pessoas 

a encontrarem respostas para muitos conflitos, traumas, bloqueios.  

Para Giordano, um conto não se explica. “Transmite-se o conto com o desejo 

de que ouvinte desperte da mesmice de suas ilusões”. (Alessandra Giordano, p. 32) 

Se se parar pensar mais atentamente, haver-se-á de perceber que na vida, 

os acontecimentos se dão de maneira simbólica. E é preciso sensibilidade para 

perceber tais ocorrências. A não compreensão dessas linguagens simbólicas não diz 

respeito apenas à compreensão dos mitos, mas também compreender a vida, à nossa 

vida.   

Porém, haver-se-á de não entende-lo completamente: 

 

“Nunca o entenderemos completamente, e assim sempre fica algo de 
misterioso, que nos atrai sempre e nos convida a pensar. Mesmo sem 
interpretação determinada o conto de fada nos fala, e se digire ao 
problema mais agudo em nós naquele momento. Assim, o conto 
desenvolve sua ação também no inconsciente humano. E aí esta ação 
se aprofunda e se fortalece.” (Dieckmann, 1996, p. 43).   

 

A narrativa, a relação do homem com o seu semelhante é uma das formas 

importantes de exteriorizar as ideias, sua subjetividade, seu mundo, seu eu, sua 

história, sua identidade. 

 

Histórias são narradas de maneira simbólicas, realista, direta ou 
indiretamente; falam da vida a ser vivida ou da própria condição 
humana. Fábulas, parábolas, lendas, romances, contos maravilhosos, 
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contos de fada, etc. fazem parte desse manancial narrativo acrescida 
entre os povos da antiguidade, que, fundidas e transformadas, se 
espalham pelo universo imaginário dos homens. (Alves, 2003, p. 23) 

 

Infelizmente, é assunto que não recebe a devida atenção pela maior parte das 

pessoas por considerar invenção popular e construído pelo povo não de cunho 

acadêmico com o objetivo de explicar fatos que estão além dos conhecimentos 

daquele povo. Existem com o intuito de justificar como algo nasceu, porque ocorreu. 

Refere-se ao surgimento de algo. 

Na mitologia, o mito é universal - o que muda é a representação simbólica, 

arquetípica de cada povo, cada sociedade. O mito do herói por exemplo. Cada povo 

tem sua representação simbólica do herói que os representa. Se perguntarmos a um 

determinado povo, que mora na outra extremidade do planeta, qual é modelo de herói 

para eles, muito provavelmente, escolherão um dentre eles para que possa 

representá-los. 

As pessoas que, por via das vezes, deixam passar as metáforas por sua vida 

sem compreendê-las, perde, muitas vezes, oportunidades valiosas de crescer, evoluir, 

ser “feliz”.  

Outro dia envolvida nas leituras para a referida pesquisa, deparei-me com o 

livro: “As 14 Pérolas da Sabedoria Judaica”, do autor Ilan Brenman, que na introdução 

comenta o livro de Êxodo da Bíblia Sagrada, quando o povo hebreu sai do Egito em 

busca da Terra Prometida. A questão da simbologia tratada é forte e significativa, pois 

representa a nossa saída em busca daquilo em que acreditamos ser melhor para cada 

um de nós. Segundo Ilan Brenman “Buscar a Terra Prometida é olharmos para fora, 

desejando um mundo mais justo, e para dentro, procurando nos libertar daqueles 

sentimentos que mais nos escravizam (...)”6. 

As expressões linguísticas presente nas religiões são feitas 

predominantemente de simbologias.  

 

“As passagens bíblicas que tratam dos ensinamentos de Jesus, no 
livro de Mateus 5:25 “Reconcilia-te depressa com o teu adversário.” 
“Não resistais ao mal. Mas, se alguém te bater na face direita oferece-
lhe igualmente a outra... Amai aos vossos inimigos” Corrobora para a 
compreensão do significado mítico desta passagem bíblica, que é o 

                                            
6  O livro a que consultei e comentei a introdução é de Brenman, Ilan;  Zilberman Ionit. “As 14 
Pérolas da Sabedoria Judaica”. Editora Escarlate (Grupo Brinque-book), São Paulo, 2011. (Nota 
da pesquisadora) 
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cuidado, o ater ao nosso “inimigo interno”, o lado sombrio e negro no 
ser humano que os mitos e contos tratam. “Não oferecer resistência 
aos elementos do nosso íntimo considerados maus, inferiores, 
inaceitáveis com os padrões do ego. Enfim, o lado sombrio da 
personalidade deve ser aceito, respeitado e tratado com 
generosidade”. (Alt, 2013, p. 47) 

 

Uma característica importante do mito é que não há outros atores, além de si 

próprio. Todos os atores que aparecem no mito são fatores do ator principal projetado 

fora, para que o personagem principal os veja. 

O mito de Teseu e o Minotauro, por exemplo, representa a luta do homem 

com ele mesmo, o seu outro lado, outro aspecto. Quando Teseu vence o Minotauro, 

o mito vem mostrar o homem dominando a si próprio, o homem dominando o seu lado 

animal. 

Outra questão é a presença dos mitos nos games sob as formas modernas 

de cultura, em especial a música, a literatura, o cinema. Com certeza, eles se fazem 

presentes, do mesmo modo quando se lê um romance, ouve ou assiste a uma ópera 

ou a um filme nos quais contam histórias mitológicas. (Queiroz, 2013, p.509) 

Os mitos se compreendidos, possibilitam-nos compreender a linguagem que 

conduz o ser humano ao conhecimento. O ser humano tem necessidade de viver, 

seguir, ser orientado por certos mitos, e se não os tem, ele próprio os inventa, ou então 

cria a um tipo de herói controverso, o que pode lhe trazer consequências; a citar a 

figura do Batman, Homem Aranha, Poker Mon os quais venham a fazer parte, 

também, de uma cultura de consumo. 

Há de se tomar cuidado com os heróis vingativos que se apresentam por aí 

nos meios de comunicação, pois podem passar uma ideia distorcida, com inversão de 

valores. Não há heroísmo se o personagem faz as coisas em benefício próprio. 

O próprio Platão (428 a.C.-347 a.C.) fez uso dos mitos para se comunicar. A 

citar, o Mito da Caverna, o Anel de Giges e o Banquete, pois segundo este filósofo, 

embora a dialética seja um instrumento que permita o alcance da verdade, ele 

precisava falar de coisas em que a razão teria dificuldade para que fosse 

compreendida. 

 

“Platão, discípulo de Sócrates continuou a adotar seu método. Nas 
suas obras que foram preservadas para a posteridade há numerosas 
narrativas, algumas bem curtas, mas histórias verdadeiras, concisas, 
nas quais algo acontecia com o objetivo de despertar o interesse e 
afirmar princípios. Ele introduziu histórias em seus diálogos, como o 
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fizera Sócrates, porque compreendeu que o concreto grava e amolda; 
e pondo suas teorias em ação pela observação de virtudes e vícios na 
criatura humana, ele impressionaria com a verdade as mentes e 
corações de seus discípulos como nenhuma outra forma poderia fazê-
lo.” (Chaves, 1963, p. 28) 

 

Por que isto? - Porque muitas vezes os símbolos presentes nos mitos 

dialogam com o interlocutor de uma forma que, muitas vezes, a razão não alcança. 

Urge que o homem encontre o que de fato seja capaz de transformar a si 

mesmo em uma pessoa melhor, assim, como também, a outrem, deixando florescer 

o que há de mais bonito e humano que existe dentro dele. Os mitos e histórias 

proporcionam respostas necessárias para que as pessoas tenham uma vida mais 

tranquila, resoluta, harmoniosa. 

 

“Uma história entra no estado de devaneio ao escutá-la e engendra 
em sua imaginação criadora um mundo sonhado, que dialoga com a 
função do real, ao mesmo tempo em que o liberta dela. A imaginação 
modifica certos aspectos da narrativa e é capaz de ampliá-los 
enquanto os assimila, portanto talvez possamos alçar que o conto 
ajuda a memória a lembrar e a imaginação a imaginar.”(Bedran, 2011, 
pág. 62)  

 

As imagens simbólicas presentes nos contos dizem respeito à vida das 

pessoas, sua ligação com acontecimentos, fatos desconhecidos pela consciência. Há 

nos contos uma força mítica muito grande. Seus enredos se repetem e, todavia, se 

diferenciam um do outro porque, de acordo com o lugar para onde são transportados, 

acabam sofrendo alterações ao se adaptarem à realidade ao qual estão inseridos. E, 

por isso, apesar de conterem a mesma essência, acabam se renovando. 

Bettehleim chama atenção para o fato de: 

 

“Ouvir um conto de fadas e absorver as imagens que ele apresenta 
pode ser comparado a espalhar sementes, de que apenas algumas 
serão implantadas na mente da criança. Algumas trabalharão de 
imediato em sua mente consciente; outras estimularão processos no 
seu inconsciente. Outras ainda precisarão descansar por um longo 
tempo até que a mente da criança tenha atingido um estado adequado 
para sua germinação e muitas vezes jamais criarão raízes. Mas, 
aquelas sementes que caíram no solo certo se transformaram em 
belas flores e árvores robustas-isto é, darão validez a sentimentos 
importantes, promoverão percepções, alimentarão esperanças, 
reduzirão angustias_e, ao fazê-lo, enriquecerão a vida da criança 
então e para sempre.” ( Bettehleim, 2016, p. 215-220) 
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Segundo Alves, os contos, assim como as histórias, moram no imaginário dos 

homens desde as mais antigas civilizações e, com o tempo, tomaram a forma literária 

que hoje conhecemos. O prazer causado pela escuta de uma história tem valor muito 

grande, pois propicia o vivenciar de emoções que podem trazer mudanças de vida ao 

ouvinte. 

As simbologias imbricadas às histórias têm todo o seu significado e sua 

atuação no inconsciente do ouvinte. Se a história for bem conduzida poder-se-á pouco 

a pouco ajudar o receptor a reestruturar melhor seus conceitos acerca dos medos, 

inseguranças, conflitos, assim como decifrar incógnitas mal resolvidas em seu 

subconsciente. 

A contação de histórias é uma forma prazerosa de zelar pela continuidade dos 

valores culturais de um povo, propiciando, pois, um aprendizado significativo na vida 

do ouvinte quanto aos aspectos cultural, emocional, psíquico ou religioso. 

 

 

1.1. Dimensão mítica e religiosa 

 

Assim como as histórias têm o seu viés direcionado para os aspectos sociais, 

intelectuais e morais, cabe dizer, também, elas são voltadas para o aspecto religioso. 

A religião é tão importante para o homem quanto outras necessidades que ele 

tem no seu dia a dia (trabalho, o labor dos afazeres de casa, o próprio ócio, a vida em 

grupo). “O ser humano não pode existir em seu ambiente tal qual o encontra” ( 

cf.Theissen, 2009). 

Para Theissen, a compreensão do mundo dá-se por meio de um sistema de 

interpretação: pelo senso comum no dia a dia, pela ciência, cultura e religião em 

campo especializado da vida. (cf. Theissen, 2009). 

Um acontecimento, um fato pode ser apresentado de diferentes formas. Os 

textos bíblicos, por exemplo, apresentam-se de diferentes gêneros textuais que vai 

desde a poesia (no caso dos Salmos), parábolas, a textos que se caracterizam em 

novelas. 

“A Bíblia também conserva os mitos da criação daquela época em seus vários 

livros” (Queiroz, 2013, 501).  A mitologia presentes nos textos bíblicos trazem em si 

um significado forte e profundo que emerge desde a raiz de sua narrativa até a sua 

finalização. 
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A Bíblia traz o relato da vida de homens e mulheres que são contadas sob as 

formas de esculturas, imagens e histórias inspiradas por Deus. Para Queiroz, “a 

palavra mitológica é carregada de poder e força que advém da própria origem e produz 

múltiplos efeitos na sua recitação ritual”. (Queiroz, 2013, p.506) 

As questões mitológicas são inerentes às práticas religiosas nas religiões 

tradicionais. Os acontecimentos se dão mediante ritos cerimoniais e momentos de 

práticas meditativas. O que proporciona a muitos praticantes momentos de paz e 

profunda vivência espiritual.  

Conforme Brito, essa força da palavra oral para interiorizar é reconhecida 

também pela religião: mesmo nas “religiões sagradas do livro”, no rito e na liturgia, a 

palavra sagrada precisa ser falada. (Brito, 2013, 490-491) 

Conforme Queiroz, mito é um tema relevante no estudo das religiões, pois sua 

presença acompanha os humanos desde os primórdios até hoje como uma das mais 

profundas expressões da compreensão de si e do mundo. (Queiroz, 2013, 499) 

 

“Nas religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo, Islã) há os 
intérpretes oficiais da doutrina que desponta dos mitos e dos 
ensinamentos dos fundadores. O relato místico também é objeto de 
estudos e interpretações pelos eruditos que lêem a narrativa sob o 
prisma da própria ciência: Teologia, Filosofia, História, Antropologia, 
Sociologia, Ciência da Religião, Arqueologia, Palenteologia etc. As 
leituras de mito podem variar segundo estes vários enfoques e suas 
normas hermenêuticas, o que dá margem às divergências e até a um 
conflito de interpretações.”(Queiroz, 2013 505-506) 

 

Na Bíblia Sagrada há a presença dos dois tipos de história, tanto a imaginária 

quanto a real. Há de se considerar, todavia, que as histórias imaginárias não têm 

menos valor que as histórias reais. O valor da história está na mensagem, no intuito, 

no ensino que se quer transmitir. 

Há de se considerar, todavia, que a história tem início, meio e fim. Já a 

"descrição e a exposição faltam às características da história”. 

Conforme Chaves, o que se narra usando a imaginação não se caracteriza 

como fatos históricos, todavia, fatos históricos podem se transformar em histórias, 

uma vez que estes consigam serem narrados de maneira a atingir os sentimentos do 

interlocutor.  

 

“Histórias como a de José, Samuel, Sansão, Davi e outros são 
familiares a todos que lêem a Bíblia. Eram verdadeiros tônicos para a 
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alma do povo de Deus. Podemos imaginar como a história de Daniel 
e seus companheiros foi apelo veemente para a fidelidade dos judeus 
no tempo nefando Antíoco Epífanes. A alma do povo, em meio às 
aflições e vexames que lhe eram infligidos pela fúria incontida do 
homem que queria "ser igual a Deus", vibrava com a narração das 
histórias da fidelidade que, em circunstâncias semelhantes, 
demonstrara Daniel e seus companheiros na corte do não menos 
terrível Nabucodonosor. Os tempos eram outros, os personagens 
haviam mudado, mas o Deus de Israel era o mesmo Deus de Daniel. 
O Deus que salvou Daniel da boca dos leões e os seus companheiros 
do fogo ardente não deixaria seu povo à mercê de um rei iníquo. Ele 
pode tardar, mas sua justiça não falha, e seus inimigos "sem esforço 
de mãos serão derrubados" e "os seus fiéis resplandecerão como o 
fulgor do firmamento". Atraída por estas histórias e sob a inspiração 
que elas lhe traziam, a alma popular vibrava e se enrijecia e se firmava. 
Podia sofrer e vencer.” (Chaves, 1963, p.31) 

 

O Antigo Testamento da Bíblia traz um significativo número de histórias que o 

os hebreus, conhecidos como israelitas ou judeus, contavam e que passavam de 

geração em geração com o objetivo de assegurar ao povo todo conhecimento acerca 

da relação do homem com Deus. A tradição da cultura do conhecimento religioso 

assegurou de ser transmitido de povo para povo até que aparecesse a escrita. 

 

“Na tradição bíblica, logo se deu uma transformação: o mito das ações 
fundamentais de Deus foi estendido por toda a história até o presente, 
tornou-se uma narrativa histórico-salvífica que também engloba a 
história. Ao mesmo tempo, a narrativa de inúmeros deuses converteu-
se no relato de um só e único Deus, que conta apenas com um 
parceiro social: o povo de Israel como representante de toda a 
humanidade “. (Theissen, 2009, p. 15). 

 

O livro do Antigo Testamento na Bíblia acaba com o nascimento do menino 

Jesus – dando início ao Novo Testamento. O próprio Jesus utilizava das histórias 

porque era um gênero de comunicação simples, sem complexidade para que as 

pessoas desprovidas de conhecimentos eruditos pudessem entendê-las. 

Segundo Armistrong, “para um mito se tornar religioso tem que ser mitificado 

e libertado do passado num culto inspirador”. E assim, as histórias de que trata o Livro 

das Sagradas Escrituras foram preservadas, passando de geração para geração até 

chegarem aos dias atuais. 

 

“O mito só se tornava realidade quando incorporado num culto, em 
rituais e cerimônias que tinham impacto estético sobre os devotos, 
inspirando um sentido de significado sagrado e habilitando-os a 
apreender as correntes mais profundas da existência. Mito e culto 



 

 
50 

eram tão inseparáveis (...). O mito também estava associado ao 
misticismo, ao mergulho na psicologia que através de estruturas 
disciplinares de concentração que todas as culturas desenvolveram 
para tentar chegar à percepção intuitiva. Sem culto ou prática mística, 
os mitos religiosos não teriam sentido. Continuariam sendo abstratos 
e incríveis, mais ou menos como uma partitura musical que precisa de 
intérprete para expor sua beleza.” (Armstrong, 2009, p.15) 

 

Para Nogueira, as narrativas também têm o poder de modelar a realidade, 

uma vez que elas são teológicas, isto é, são direcionadas para um fim, enquanto a 

vida real não é. As narrativas fazem parte dessa tendência humana de dar sentido ao 

mundo. (Nogueira, 2013 p. 447)   

A partir das narrações bíblicas, surgiram as narrações de viagens onde se 

encontravam monstros, lendas, contos. Pode-se ainda extrair dos contos revelações 

de origens históricas, etnográficas, social, econômica, emocional, psicológica e 

religiosa. 

 

“Os contos populares de Portugal trouxeram para o Brasil estórias 
religiosas, as de encantamento, com o processo europeu de narrativa, 
foz de vários rios originais. As tradições mais bonitas e conhecidas 
são, quase totalmente, de fundo comum no Continente, entretecidos 
os fios de muitas e distantes procedências. Difícil será um conto 
popular sem correspondência alienígena.” (Cascudo pag. 171) 

 

Continua o autor:  

 

“Canto, dança, mito, fábula, tradição, conto, independem de uma 
localização no espaço. Vivem numa região, emigram, viajam, 
presentes e ondulantes na imaginação coletiva. A lenda é um 
elemento de fixação. Determina um valor local. Explica um hábito ou 
uma romaria religiosa. Iguais em várias partes do Mundo, semelhantes 
há dezenas de séculos, diferem em pormenores, e essa diferenciação 
caracteriza, sinalando o típico, imobilizando-a num ponto certo da 
terra. Sem que o documento histórico garanta veracidade, o povo 
ressuscita o passado, indicando as passagens, mostrando, como 
referências indiscutíveis para a verificação racionalista, os lugares 
onde o fato ocorreu. Mostram o ponto exato onde os pescadores 
encontraram, na rede de arrasto, a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, no Itaguaçu. No Natal há uma Pedra do Rosário onde 
encalhou o caixote que trazia a Padroeira da cidade, a Virgem 
d’Apresentação, no rio Potengi.”(Cascudo pág. 52) 

 

Esopo narrava fábulas que foram apólogos de virtudes cristãs, embora vindas 

de cinco séculos e meio antes de Cristo. 
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“A expressão popular e democrática, alheia à exegese religiosa, é a 
fábula, a estória onde os animais discutem, sentenciam, decidem 
prêmios, castigos, ironias e louvores, substituindo os homens em suas 
virtudes e vícios. Esopo não tivera outros personagens, já citados na 
memória do povo grego antes de Heródoto. Todos os fabulistas, 
descendentes do exemplo helênico, fixam no bestiário os modelos da 
conduta racional. Os livros da Índia, os mais antigos e prestigiosos, 
usavam o mesmo processo. No Ramaiana, Mahabarata,Panchatantra, 
Hitopadexa, nas coleções vindas dessa fonte oriental e espalhadas na 
Europa, através do persa, do árabe, do latim e do grego, Sandebar, 
Calila-e-Dimna, Barlaão-e-Josefat, estão sonoras pelas vozes 
deanimais, confabulando com os heróis, guerreiros e príncipes, 
deuses e mausespíritos, com as tendências, desejos, subalternidade 
e graças moraisidênticas.” (Cascudo, 1984, pag. 88) 

 

Esopo é uma expressão inicial da cultura grega. A primeira forma seria como 

o foi, uma reunião de contos, de hitórias, de apólogos e de fábulas vividas pelos 

animais com almas humanas, matéria de exemplo, espelho de regra. Assim nasceu 

Esopo, real ou simbólico, mas sendo um índice dessa Literatura Oral. Na Índia, na 

Grécia, no norte do Brasil, onde os indígenas viveram para confidenciar suas 

porandubas7 aos naturalistas, os animais governam, pecam e são superiores.  

 

 

1.2. Dimensão mítica e simbólica oriunda da encantaria e pajelança 

 

Sobremaneira se pode afirmar que na região do Amapá ainda há pessoas que 

acreditam veementemente nas histórias sobrenaturais contadas pelos pajés e 

gerações anteriores, caracterizando, pois, uma cultura peculiar e própria desse povo.  

Para Alves, rica de magia, a natureza amazônica se revela através da mata, 

dos rios, das aves, dos peixes, dos animais e, principalmente, do homem simples que 

faz dessa maravilha a sua forma de vida, de linguagem, de saber. 

A cultura macapaense, a qual faz parte da região norte amazônica, está 

imersa em um contexto cultural que transborda muitas histórias com os seus próprios 

significados, pois, por meio delas, traz intrínseco em si os valores de um povo. 

Para Câmara Cascudo, o mito, presente pelo movimento, pela ação, pelo 

testemunho humano, pode conservar alguns caracteres somáticos que o 

individualizem, mas possui costumes que vão mudando, adaptados às condições do 

ambiente em que age. 

                                            
77 Histórias, notícias, perguntas que vem do coração da floresta. 
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Os mitos e as lendas existem nessa região como forma de impor aos próprios 

moradores limites quanto ao uso dos recursos da natureza.  

É perceptível observar que nas histórias das religiões há a presença do 

contador de histórias ensinando as regras doutrinais através dos contos de 

ensinamentos e parábolas. 

Como vias de regra os pajés são pessoas respeitadas em suas tribos pela 

posição em que ocupam, seja na área religiosa, cura ou magia. Este por sua vez, 

também era aquele que contava histórias sobre a vida, animais e fenômenos que 

aconteciam na natureza. Daí vem o termo “pajelança cabocla”, que é uma prática 

religiosa presente na região do norte realizada pelo pajé da tribo com objetivos 

ritualísticos de cura e magia. 

A pajelança cabocla sofre influências do Cristianismo, a citar, o catolicismo e 

as práticas religiosas africanas. As sessões normalmente são iniciadas com “orações 

católicas diante de imagens de santos e “entregando seu espírito a Deus. A partir daí, 

ele começa a receber seus caruanas e passa a cantar e dançar, agitando o maracá e 

as penas que traz numa das mãos.” ( Maués, 2004, p. 34) 

Na região norte, a pajelança predominante é a pajelança cabocla8 ou o 

xamanismo9. Durante o ritual, o corpo do pajé é tomado pelas entidades espirituais 

dos “encantados”10 ou “caruanas”11 que o ajuda a realizar os seus trabalhos, no que 

diz respeito às curas, magias e orientações. 

 

“Os termos pajé, pajelança e outros até aqui empregados, apesar de 
largamente utilizados problemas. Em primeiro lugar o termo pajé é 
considerado pejorativo entre as populações por nós investigadas 
preferindo os xamãs a denominação de curadores ou, mais raramente 
de surjões (cirurgiões) da terra, por outro lado, o termo pajelança  não 
costuma ser usado por essas populações; ele é frequentemente 
utilizado pelas populações citadinas; especialmente por pessoas 
intelectualizadas que tendem a não participar_ou pelo menos 
esconder sua participação_nesse sistema de crenças e práticas. Os 
atores falam, por exemplo,  em “medicina invisível", em oposição à  
medicina ocidental, embora, realmente a pajelança_ não se limite 
apenas as práticas curativas.” ( Maués, 2004, p. 12 

                                            
8 Mistura étnica indígenas com outras raças (branco e o negro). 
9 Conhecido pela viagem ao mundo dos espíritos, para combater aqueles que estão provocando a 
doença em seus pacientes. 
10 São pessoas que não estão mais neste plano terrestre sem ter passado pela passagem da 
morte. Encantou-se. 
11 Guias espirituais. 
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A presença da ideia de encantados é forte na região amazônica e 

macapaense, cuja subjetividade se reforça na existência dos encantados que diz 

respeito a “seres que são considerados normalmente invisíveis às pessoas comuns e 

que habitam no ‘fundo’, isto é, numa região abaixo da superfície terrestre; subalterna 

ou subaquática conhecia como encante” (Maués, ano) a citar a Cobra Norato e Rei 

Sebastião. 

 

“As pessoas se encantam porque são atraídas por outros encantados 
para o encante, local de morada dos encantados que, como foi dito 
anteriormente, se encontra no fundo, normalmente no fundo dos rios 
e dos Lagos, em cidades subterrâneas ou subaquáticas. Para que 
alguém seja levado para o fundo dos rios e dos lagos é preciso, que 
este agrade da pessoa, por alguma razão. É comum a ideia de que, 
se alguém for levado por algum encantado para visitar o encante,  ele 
deve evitar as coisas que lhe são oferecidas, caso contrário se 
encantará, não mais viverá no mundo da superfície, como os demais 
seres humanos. Há também a ideia de que os grandes pajés 
(conhecidos às vezes denominação de sacacas) são levados pelos 
encantados para o fundo, onde aprendem sua arte; mas nestes casos, 
eles retornam à superfície, como xamãs, para poder praticar a 
pajelança.” (Maués, 2004, p. 20) 

 

Há de se esclarecer, todavia, que há os encantados que predominam na mata: 

a Anhagá12 e o Curupira. Seres que podem deixar os visitantes perdidos, confuso das 

ideias ao fazê-los ficar sem noção do lugar em que se encontram, sentindo-se 

perdidos. 

Manifestam-se nas águas dos rios, sob a forma de cobra, botos e jacarés13, 

que, sob a forma humana, apresentam-se como Oiaras14. Outra forma também se dá 

através dos guias espirituais que descem nos pajés ou naqueles a “quem se 

agradam”. 

 

“Dos encantados são pensadas como espíritos como seres humanos 
de carne e osso, com poderes excepcionais, pois são “invisíveis’ 
podem manifestar-se sob forma humana ou animal e ainda se 
incorporam em pessoas comuns, apesar de manterem, durante 
incorporação, sua condição de seres humanos”. Não é a alma ou o 
espírito do encantado ou caruana que se incorpora nos pajés, mas é 
o encantado por completo (espírito e matéria).”(Maués, 2004, p, 22) 

                                            
12 Palavra tupi-guarani que significa: Duende protetor da caça na mata; alma velha 
13 MAUÈS 
14 Pessoas ligadas afetivamente que desejam levar a vítima para o fundo. 
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O pajé é o “sacerdote inspirado que serve de instrumento para a ação dos 

encantados, enquanto caruanas, quando essas entidades passam a atuar no mundo 

dos homens comuns para exercitar a sua influência sobretudo como agentes”(Maués, 

2004, p, 23) 

É comum que os pajés realizem em seus ambientes particulares rituais de 

pajelança ou caruanas, mesmo que não tenham efetivamente pessoas com 

necessidades de cura para a saúde. 

 

“As técnicas também são variadas: as mais notáveis incluem dança 
com o doente nas costas, chupara a doença aplicando diretamente a 
boca sobre a pele do enfermo, defumar com o cigarro tauari a parte 
afetada pela doença, ou passar cachaça, por exemplo, sobre o corpo 
do paciente. Alguns pajés, tomados pelos caruanas, realizam proezas 
espetaculares: equilibram em pé, dançando sobre as redes de dormir 
atadas em suas escápulas; ou dançam, com os pés descalços, sobre 
cacos de vidros ou carvões em brasa sem se ferirem. Os doentes 
saem da sessão normalmente levando prescrições receitadas pelos 
caruanas; às vezes essas receitas são anotadas pelos serventes e 
passadas aos interessados; outras vezes, o pajé diz que as pessoas 
devem voltar no dia seguinte para receber as prescrições.” (Maués, 
2004, p, 23) 

 

O pajé é o Dr. Raiz15 da comunidade em que pertencem é visto com respeito 

e confiança, como capaz de tratar as doenças16. Para tratar os doentes, o pajé receita 

os “medicamentos da terra”, banhos, benzeções (quebranto e mau-olhado) e nos 

casos mais sérios sessões xamânicas . 

Há de se observar, todavia, que os conhecimentos do pajé vão para além de 

respostas para as doenças das pessoas. Eles também são capazes de além de curar, 

conseguir colocar “males” nas mesmas. Das doenças não naturais, a mais perigosa é 

a parauâ17 ou fadistas. 

Fadistas são pessoas que têm a triste sina ou destino de se transformarem 

em animais todas as noites. São matintaperera e o labisônio18. A matintaperera se 

                                            
15 Especialista médico em raízes medicamentosas 
16 As doenças, tanto aquelas "mandadas por Deus" (isto é, as doenças pensadas como naturais 
ou normais como erisipela, espinhela caída, hérnia, gripe, febre. etc.), como as "doenças por 
malinesa” que não são vistas como normais, e que são provocados pelos encantados, ou pela 
inveja    ou pela feitiçaria. São doenças pensadas como naturais a panema, o feitiço, o mau-olhado, 
o quebranto, a flechada de bicho, o ataque o ataque de boto, o mal-assombrado, a possessão por 
espírito etc. 
17 Doenças ligadas às crenças e representações sobre pajelanças, diz respeito aos chamados 
“fadistas”. 
18 Variação do termo lobisomem. 
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transforma em porco, morcegos e aves que voam e o “labisônio só se transforma em 

porco (não existem lobos na região” ( Maués, 2004, p.31) 

A encantaria, por exemplo, é algo presente na crença dos povos da região 

amazônica. Algumas representações desse universo de encantados fazem parte do 

cotidiano da vida das pessoas, principalmente dos ribeirinhos, o que se deve levar em 

conta a questão da identidade cultural nessas suas várias manifestações. 

 

“Faz parte da Teoria da Cultura Oral, Cultura Regional Amazonense, 
o mundo da Encantaria. Os encantados são entidades espirituais que 
se manifestam principalmente na pajelança cabocla. São pessoas que 
sem passar pelo processo de morte material de seu corpo, vão para 
um mundo espiritual, não o mundo dos espíritos da crença cristã, mas 
um mundo encantado subaquático ou lugares encantados, escondidos 
nas matas, ou seja, um plano espiritual e ao mesmo tempo natural.” 
(Maués, 2004, p.189) 

 

Conforme afirma Ferreira, por isso, cada encantado amazônico possui um 

papel fundamental, sobretudo de proteção contra a destruição da fauna e da flora 

regional, mesmo que suas ações, muitas vezes, apresentem características maléficas. 

O encantamento ou encantado é um termo muito utilizado e todos têm 

conhecimento e sabem do que se trata, pois se popularizou em toda a região, vindo, 

pois, a fazer parte do conhecimento e identidade cultural desse povo. 

 

 

2. A mulher e o seu papel social 

 

Os homens foram os primeiros a praticarem a arte da narrativa. Mesmo 

porque esta prática se dava normalmente após o pôr do sol, quando chegavam do 

trabalho e tinham muitos “casos” para contar sobre o dia e, com isso, se distraíam um 

pouco. 

Mas o gosto pela escuta das histórias não ficou somente para os adultos, 

porque as crianças queriam também ouvir. Bem, nesse caso, haveremos de tomar 

conhecimento que quanto à tarefa de “mexer” com crianças, este papel era atribuído 

à mulher a qual recebe mais uma incumbência que seria a de contar histórias para os 

filhos na hora de colocá-los para dormir. Quando a própria mãe não podia contar as 

histórias aos filhos, a avó, a empregada, ou mesmo a negra escrava se encarregavam 

da tarefa. 
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Coube então à mulher a grande missão de guardar os saberes da oralidade e 

garantir que eles não se perdessem e fossem passados de geração em geração. 

Para Brito, a oralidade transmite ao mesmo tempo o patrimônio cultural de 

uma geração para outra dentro de determinado grupo e constitui novas formas de 

solidariedade de saberes e fazeres. (Brito, 2013, p. 495) 

 

“Na sociedade tradicional africana, as atividades humanas possuíam 
frequentemente um caráter sagrado, razão pela qual é compreensível 
que nesta visão global do universo, o papel do profano seja mínimo. 
Sua afirmação, porém, de que o conhecimento estava à disposição de 
todos (sendo a iniciação onipresente sob uma forma ou outra) e que 
sua aquisição dependia simplesmente das aptidões individuais deva 
ser lida com reserva, uma vez que a sequência de texto deixa claro 
que “todos” se refere apenas aos homens, sem citar o papel das 
mulheres.” ( Brito, 2013, p. 487) 

 

O papel da mulher dentro da pajelança é passivo e subalterno, quando ela 

consegue no máximo ser ajudante do Pajé, ou do contrário, é tida como bruxa. Salvo 

algumas raras exceções de mulheres que conseguiram ocupar o posto de pajé. Uma 

destas, inclusive, instruída, desenvolve um papel social de grande relevância na 

comunidade, que é de orientar e instruir quanto aos movimentos de proteção à 

natureza, conseguindo, inclusive, a publicar um livro sobre pajelança. 

Para Maués, “a pajelança predominante na região enfatiza a questão da 

pajelança ecológica; “assim, a causa de uma doença não-natural ( mau-olhado, 

flechada de bicho, panemeira etc.) pode situar-se no fato de não se estar preservando 

a natureza, como também a cura desse tipo de doença pode ocorrer, com mais êxito, 

quando se  tem ou se passa a ter esse  compromisso explícito com a natureza”. 

(Maués, 2004, p. 39) 

Outro caso foi de uma pajé que também possuía as habilidades de benzedeira 

e curandeira que tratou de um dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa.  

 

“Tem vídeo no youtube, tem um vídeo está com 1 milhão e cento e 
vinte mil. É muita visualização, é muita. É um vídeo simples que eu 
conto a história de um período que eu estava quase morrendo e quem 
me ajuda a sobreviver disto é a dona Castorinda, uma mestra 
benzedeira que faleceu seis meses depois que ela me ensinou a fazer 
a recita. Um suco com babosa, mel, hortelãzinha e mastruz. Ela me 
ensina a fazer e em três dias estou curado de uma gastrite corrosiva 
aguda. E foi tão bom e importante pra mim aprender aquilo e que eu 
digo: - Não. Eu tenho que compartilhar. Tenho que divulgar isso. 
Quando eu fiz o vídeo ela ainda estava viva. Uns três meses depois 
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que eu tomei o remédio e fiquei bom e gordinho no vídeo. Foi que eu 
disse: - Não, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. E aí eu 
fiz o vídeo; compartilhei. Mais de um milhão de visualizações e as 
pessoas entram em contato comigo praticamente todos os dias. Para 
perguntar, saber como é mesmo e se cura mesmo. Eu digo: - Olha, é 
você ir lá experimentar e fazer. Milhares; milhares eu posso está 
exagerando; mas dezenas de pessoas entram em contato mesmo 
para dizer que a vó ficou curada, pra dizer que a pessoa. Teve um 
homem que já tinha ido ao médico e estava sangrando e o médico 
dizia que não sabia o que era a doença. Que não era gastrite. Ele já 
tinha colocado na cabeça que era câncer. Que os médicos não 
falavam para ele que era. Ele cuspia sangue. Sentia muita dor de cair 
no chão. Um dia, ele resolveu que ia se matar, tomar veneno. 
Comunicou á um amigo que ia fazer isso, e esse amigo foi na internet 
buscar a cura para gastrite, que é exatamente o nome do vídeo. Caiu 
no Vídeo. O amigo incentivou; aí eles foram e fizeram o suco. Em três 
dias ele não sentia mais nada. Ele me ligou querendo mandar dinheiro. 
Querendo que eu fosse lá pra Goiânia para conhecer a família dele. 
Criou uma relação de intimidade a partir daquele vídeo. Muita gente 
foram beneficiadas a parti daquele suco, que é a sabedoria popular 
né? Das nossas raízes. Tudo mais.” ( Entrevistado (a): H 

 

Apesar de a mulher ocupar um papel secundário na pajelança, não há como 

negar a sua importância. Por mais que o papel exercido por ela não tenha o mesmo 

reconhecimento que o homem; a mulher, todavia, vem alargando o seu espaço e a 

sua participação nos meios sociais. Portanto já existem mulheres que curam, que 

benzem, que são parteiras e pajés, embora  ainda em menor número. 
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CAPÍTULO III - CONTOS MACAPAENSES: resistência social e 

cultural 

 

 

“Vocês ainda precisam aprender a entender, meus caros que a menor 
distância entre um ser humano e a verdade é uma história. Mesmo 
que seja comum resistir à verdade, é impossível resistir a uma história, 
porque ela se esgueira por nossas barreiras defensivas e chega ao 
coração e, quando menos esperamos, pode explodir como uma mina 
e nos despertar; sim, nos transformar. (Antony de Melo) 

 

A escuta de histórias proporciona àquele que ouve a possibilidade de pensar 

nos acontecimentos, que outrora estariam adormecidos. É a tomada de consciência 

para que possa dar a possibilidade de repensar sobre a questão e, 

consequentemente, libertar o sujeito, tornando-o capaz de mudar o modo de ser, de 

agir e de pensar, ao tomar atitudes necessárias para possíveis mudanças. 

Há muito tempo, antes do surgimento da escrita, a linguagem oral ou falada 

era a única garantia da preservação da cultura de identidade de um grupo social. 

 

Assim, o termo hebraico dabar significa ao mesmo tempo “palavra” e 
“evento”. O fato de povos da cultura oral atribuírem as palavras poder 
mágico de está ligado a essa compreensão da palavra como falada, 
som, evento e portanto, carregada de poder. (Brito,2013, p. 490) 

 

Dentre os elementos literários, a contação de história marca o seu surgimento 

muito antes do surgimento da escrita, devido à necessidade de o homem ter que se 

comunicar com os seus semelhantes e, por isso, manifestou-se através da 

“pictografia”, ou melhor, a “escrita pictográfica”, que consistia em transmitir uma ideia, 

um conceito ou um objeto através de um desenho (símbolo) figurativo e estilizado. 

Através dessa escrita rudimentar e essencialmente figurativa, o homem deixou 

registros dos seus feitos em pedras, nas paredes das cavernas e, posteriormente, em 

pergaminhos, madeiras. Portanto enquanto a escrita se evoluía, passando por vários 

trâmites de sua história, a oralidade já se ocupava de garantir que os acontecimentos, 

crenças e cultura ficassem registrados por meio da memória coletiva, da tradição oral, 

que se passava de geração em geração. 

 

A chegada da escrita não substitui a oralidade mesmo em culturas 
escritas, a maior parte da comunicação cotidiana continua sendo oral, 
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os componentes transmitidos oralmente formando a “tradição oral” ou 
o texto oral. Mas novas formas de comunicação somam-se as 
anteriores e não as substituem. (Brito, 2013,p. 494) 

 

As histórias carregam em si uma força que extravasa dela mesma, do narrador 

ultrapassando as distâncias que existem entre locutor e receptor tornando-se capaz 

de operar mudanças e transformações ao segundo. "Como se dessem às pessoas 

alguma coisa que elas desejam muitíssimo, mais do que divertimento, tensão ou 

distração" (Gil, 1997, p.76)  

Para Giordano, sem a pretensão de certezas, mas com segurança: contar 

histórias é uma força solidária que junta pessoas para se encantar pela palavra. 

Contar histórias, no mundo de hoje, significa salvar o imaginário. 

As narrativas orais têm esse propósito de preservar a memória de um povo, 

pois, através delas, manifestam-se as crenças, valores, “olhares e formas de ser e 

está no mundo.” 

 

Tradições orais materializam-se em organizadas palavras 
comunitária, uma espécie de enciclopédia da palavra oral, produzida, 
transmitida e renovada em fazer-se contínuo do corpo e da 
comunidade de gêneros orais de comunicação, caracterizam-se pela 
presença marcante de corpos produzidos com fortes vínculos a 
palavra. (ANTONACCI, 2014, p.43) 

 

Todo povo e grupo social têm sua identidade que lhe é peculiar, cultura, 

gostos e saberes, pois, se aos olhos da Sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta 

da criação humana, a cultura popular, por sua vez, é construída através do convívio, 

bem como das histórias, contos, mitos e lendas passadas de uns a outros, subsistindo-

se com o passar dos tempos. 

 

 

1. Macapá:  região pouco conhecida 

 

Um lugar de muitas riquezas naturais, culturais, de encantaria, mitologias e 

simbologias.  

Macapá tem as raízes do seu nome advindo de uma palmeira que muito 

comum na região e que faz parte da na cultura indígena. Macapá deriva de" Maca-

pava" que significa "instancias das Macabas ou Bacabas". Fruto exótico, da mesma 
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família do açaí. Seu suco assim como o próprio açaí fazem parte da alimentação do 

povo amazonense. 

O translado que se faz de Macapá para os outros estados do Brasil se da via 

fluvial ou via aérea. Como a primeira opção fica mais em conta economicamente, ha 

uma presença consubstancial de embarcações que fazem esse percurso via água 

para outros estados ou cidades cidade próximas. 

A beleza de se viajar via fluvial e poder apreciar da beleza, simplicidade e dos 

mistérios da floresta, tomar contato com os mais diferentes e intrigantes 

conhecimentos populares que faz parte do cotidiano daquele povo. 

Como o percurso da viagem é um tanto quanto demorado, então naquele 

momento a bordo, uma das coisas a se fazer é estreitar conhecimentos, fazer 

amizades, conhecer- se mais sobre a vida daqueles que vivem as margens do rio, dos 

seus costumes, de suas histórias. 

Conforme Ferreira, caminhar na mata, ou navegar pelos rios é procurar 

coabitar com personagens fantásticos que povoam um universo construído pelo 

imaginário coletivo regional, repleto de enigmas, mistérios, solidão e conflitos 

humanos, os quais possam servir à inspiração poética. 

Uma pratica literária oral, e por conseguinte, uma prática social, possuidora 

de representações simbólicas, com intenções para um contexto social, cultural e até 

de resistências. 

As narrativas sinalizam como uma prática de uma importância sem igual para 

a comunicação humana. Afinal, narrar, contar é a certeza de assegurar a vida de 

povos que ainda não tinham registrado suas histórias de vida, suas culturas, suas 

identidades. 

 

 

2. Escuta só...! A história dos sujeitos e caminhos da pesquisa 

 

Para a realização desta pesquisa foram feitos estudos pautados nos seguintes 

eixos teóricos Cascudo (1984), Giordano (2007 e 2012) e Patrini (2005). Nesta 

pesquisa foi utilizada a metodologia da História Oral. Consiste na “realização de 

entrevistas gravadas com sujeitos que participaram de, ou testemunharam, 

acontecimentos do passado e do presente. 
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Segundo Verena Alberti (2004), os campos de pesquisa nos quais a História 

Oral pode ser útil é o registro de tradições culturais. Neste caso, as tradições podem 

ser transmitidas à medida que o entrevistado vai se recordando das histórias, 

canções, poemas, ou seja, reminiscências de seus antepassados transmitidas de 

geração a geração. Outro campo é o da história de memórias, ou seja, as 

representações do passado. 

Outro motivo para a utilização desta metodologia é pela possibilidade de 

estudar como pessoas e grupos elaboram suas experiências e tomam determinadas 

decisões. Ou seja, entender como pessoas e grupos experimentam o seu passado, 

fazendo tornar determinados acontecimentos e conjunturas possíveis. 

Ao entrevistar esses contadores e contadoras de história e conhecer sua vida 

naquele local, esta-se dando visibilidade a outro olhar, outra perspectiva que são as 

narrativas que sempre estão à sombra da história e dos acontecimentos, embora 

sejam agentes do fazer e do acontecer dos mesmos. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa foi feita tendo em vista o mapeamento dos 

contadores macapaenses, onde terminada a entrevista, o pesquisador perguntava se 

o entrevistado conhecia e podia indicar uma outra pessoa que também contava 

histórias na região. 

O processo da pesquisa foi vivenciado em três momentos: o primeiro 

momento foi a realização das entrevistas em si; o segundo momento foi ouvir as 

gravações de áudio e transcrevê-las mantendo as marcas da oralidade no texto, 

revivendo-o; o terceiro momento foi de estudo do material. 

 

A tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de 
todo o material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e 
procurando identificar nele tendências e padrões relevantes. Num 
segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 
buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais 
elevado. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.45).  

 

A utilização de categorias para análise possibilita alcançar possíveis objetivos 

de pesquisas. Para esta pesquisa em si, foram definidas  em  cinco categorias, 

levando em consideração os aspectos do contexto a que as pesquisas se refere e das 

inferências feitas pelos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
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3. Categorias 

 

Categorias configuram-se impressões acerca da realidade estudada. 

Resultaram do processo de codificação das entrevistas transcritas, um total de cinco 

categorias. Cada categoria constitui-se dos trechos selecionados das falas dos 

entrevistados e, também, conta com o respaldo do referencial teórico.  

 

 

3.1. Cultural Oral 

 

Antes da escrita, todo saber era transmitido oralmente; pois a memória era o 

único recurso para guardar e transmitir o conhecimento às futuras gerações. 

 

Como a história oral se assenta na voz e como suas fontes são 
agentes históricas, e não documentos distantes, concepções de tempo 
trabalhados de vocalidade e memoria, territoriais de subjetividade e 
performances corporais, tornaram-se emergente e problematizadora 
da escrita da história. Ainda trouxe para o campo da pesquisa o que 
consideramos especificidade da história oral: a emergência da 
oralidade. (ANTONACCI, 2014, p 35-36) 

 

A valorização do conhecimento transmitido pela oralidade recompõe o valor 

das experiências coletivas. Principalmente numa sociedade predominantemente 

mecanizada como a nossa, a contação de histórias possibilita refletir sobre qualidades 

esquecidas.  

Ao perguntar aos participantes da pesquisa se os mitos, os contos e as lendas 

fizeram parte de sua vida? Eis aqui as suas respostas: 

 

Minha infância foi igual a infância de outas crianças. E de alguma 
forma, entra a história. A minha infância foi com a minha família 
adotiva. Eu morava em Santarém, ouvia muitas histórias e tinha muito 
contato com as comunidades tanto ribeirinhas quanto as que viviam 
na zona rural terrestre que chamavam de colônia, né! São regiões que 
tem muitos contadores de história. Muitos contos populares. Eu ouvia 
na infância muitas histórias, mas na verdade, não histórias completas. 
Muitos trechos; Ah! Fulana que vira porca, e não termina de contar 
histórias faz uma referência, fala do diabinho da garrafa, fala do boto. 
Então na maioria das vezes, nunca que eram histórias completas, 
eram referência; criava uma curiosidade de querer saber o início ou 
fim e quem era. Entrevistado(a): L 
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Sou professora e me vi contando histórias, principalmente para 
crianças as   lendas da Amazônia e as fábulas de Monteiro Lobato. 
Quando eu vim para a biblioteca pública, eu vim por causa dos meus 
filhos, pois eu trabalhava no colégio amapaense. Minha filha mais 
velha tem câncer no rim e por causa disso eu tive que saí da sala de 
aula e vim para a biblioteca. As mulheres da minha família tem essa 
questão de contar histórias do que passou, possuem uma memória 
fotográfica muito boa. Então eu começava a olhar aquelas fotos e 
viajava. Sentia uma nostalgia de algo que eu não vivi. É como a 
maioria das famílias nativas do Amapá, principalmente as ribeirinhas. 
Histórias são passadas dessa forma, através de lendas, através dos 
contos.E tudo que a minha vó e minha mãe tinham me contado eu 
consegui identificar nos jornais de obras raras. E isso me deu um 
conflito de querer viver no presente o que fizera parte do 
passado.Minha memória afetiva sempre estava relacionada à 
contação de histórias. Histórias dos meus antepassados. Meu avô veio 
do Ceará para o Amapá. Minha vó fora criada pelos padrinhos. Meu 
pai filho de imigrante italiano fugindo da guerra e da fome primeiro 
chegou a São Paulo na região norte.Na verdade com aquelas histórias 
de medo. Sempre de medo. Do boto, da cobra Sofia. Sempre 
aterrorizando. Do cachorro preto, da mula sem cabeça; Eu procuro 
não passar o medo nas contações para meus filhos, porque só ouvir 
contação onde tenham medo, cria aquele bloqueio. Eu acho que eu 
não ganhei o mundo por causa deste bloqueio.Minha mãe conhece 
todo mundo das antigas, e ela conta cada história, caso sobre fulano 
de tal. Sicrano. E olha tinha uma lição de vida no final. Entrevistado(a): 
E 
Essa que eu contei agora que a mamãe contou que história do bicho 
come ou a praga do homem que é um ser na floresta que assombram 
as pessoas pegam animais além daquilo que vai consumir que vivem 
na floreta desmantando. Ela me impressiona porque ela fala das 
memórias da minha mãe quando ela era criança. E eu fui criança. 
Então eu ficava querendo ter experiências como a minha mãe tinha. 
Então eu ia pro mato pra isso; pra ver as coisa do outro lado que a 
mamãe via. Pra ver os seres encantados da floresta. E eu via.Tinha lá 
pertinho de casa o sítio do Adonias. E por lá rodava a lenda do 
cavaleiro sem cabeça. Teve um dia que a gente entrou no sítio do 
Adonias para roubar frutas, quando menos esperávamos quem estava 
correndo atrás de nós? – Dois vaqueiros sem cabeça do sítio do 
Adonias. Quando que ele desistiu de nós, tivemos que descer e pernas 
para quem te quero? Subimos em árvores. A correria foi tanta que 
quase perdemos as nossas línguas no meio do caminho de tão 
cansados. Nesse momento, sem já olhar para traz. Eu guardo está 
memória também do sítio do Adonias. Entrevistado(a) (B) 

 

Segundo Matos, no centro, a história é uma unidade fundamental das 

tradições orais, ela acolhe a vivência religiosa, o conhecimento, a ciência da natureza, 

o ensino de um ofício, a memória histórica e a diversão (MATOS, 2005). 

A oralidade é a forma mais primitiva de se conhecer sobre a história de um 

povo. Conforme Bussato, se mantemos vivas a expressão destes povos conferimos a 

humanidade, o seu devido valor, o de criadores em potencial, onde o que está em 
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jogo não é apenas o que conquistamos através da educação formal, mas sim o que 

todos carregamos de mais primitivo, básico e instintivo, ou seja, o poder da nossa 

imaginação. (Bussato, 2012,,p.90) 

Os contos populares e as narrativas conseguem se instalar, permanecer, se 

estender e reproduzir/impactar a outrem, bem diferente do que acontecem com as 

informações que se apresentam e se diluem numa rapidez muito grande. Conhecer, 

recuperar e apresentar esta oralidade na beleza em que se apresenta, confere à 

mesma a importância que ela merece. 

 

 

3.2. Contar histórias 

 

Os contadores de histórias, homens e mulheres portadores e guardiões da 

palavra que narra, Patrini define o contador de histórias como: “alguém que, com o 

seu poder de sedução, nos conduz a conhecer mistérios, despertando nos homens a 

curiosidade e a imaginação criadora.” (cf. Patrini, 2009)  

Para a pergunta aos sujeitos da pesquisa: Quem contava histórias para 

vocês?  

Eis as respostas obtidas:  

 

Principalmente na hora de dormir. Quando se faltava energia (que é 
muito comum aqui) porque cria aquele clima, é clássico aqui em 
Macapá, aqui na Amazônia, contar histórias dos ribeirinhos e dos 
parentes ribeirinhos, dos mistérios e enigmas que eram contados 
pelos avós quando não tinham explicações. Por exemplo: o boitatá, a 
cabeça de fogo que nas margens dos rios, que na verdade são 
aqueles corpos em decomposição, porque os cemitérios são 
construídos à margem dos rios, aí quando começa a decomposição e 
a emissão de gases em contato com o oxigênio. Então não tinha 
explicação. Eles precisavam criar uma figura para explicar esses 
fenômenos químicos, fisiológicos. Eles inventavam, “olha aquilo ali era 
o boitatá”.O boto além de ser um animal assombrado, era o forasteiro 
que chegava e a mocinha engravidava, eles precisam  dar uma 
explicação para a sociedade.Na minha época que era a época da 
rede, se contava a gente deitado na rede. E assim é em Macapá e 
municípios do Amapá. Quando falta energia talvez por causa do 
ambiente de silêncio aí se inicia a contação de histórias. 
Entrevistado(a): E 

 

Sempre os idosos e as pessoas do interior ribeirinhas, zona rural 
contavam muitas histórias e depois a música popular regional que é 
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carregada desse universo ribeirinho do folclore, dos costumes, das 
histórias. Com o tempo eu passei um pouco para a música que me 
passou a ter relação com a contação de histórias. Contar histórias, 
falar do povo da Amazônia. Entrevistado(a): L 
Outra memória é a mamãe contando histórias para e gente dormir. 
Principalmente quando fomos morar lá pra baixada. A mamãe parou 
de estudar. Ela ficava com medo da gente se envolver na 
marginalidade como a maioria que ali viviam e vivem. Então ela ficava 
mais tempo com a gente. Uma forma dela nos tirar de brincar com os 
meninos da baixada á noite, era contar histórias pra gente. Cedo da 
noite ela já estava contando histórias pra gente. Histórias destas que 
te falei que contava vida do povo do mato. E eu sempre vivi com o pé 
na lua. Ou estava na escola. Ou no canal do Jandiá que é um Igarapé 
que tem na beira do Amazonas que era um lugar lindo também. 
Cessava no meio do igarapé19, neste lugar lindo tomando banho junto 
com as capivaras. Eu estava meio que repetindo as estórias que elas 
me contava. Vida de criança no interior. Precisava caçar juruti. Eu 
repetia tudo. A vovó quando vinha do interior dizia que era índio. Eu 
sempre trouxe essas memorias ancestrais. Uma vez mamãe contou 
uma história tão sério pra gente de um monstro que perseguiu ela 
quando era pequena. Ela  e o irmão dela. Um bicho com um cabelão 
que pulava de galho em galho gritando: - Uirru! Uirru! Elas correram e 
meteram dentro de uma casa de palha. Quando eles entraram. Uma 
coisa pulou nas palhas que cobriam a casa fazendo um barulho 
estrondoso: - Brãn! Mamãe pegou o seu irmãozinho. E ele perguntou 
o que era aquilo. Ela não sabia dizer. Foi então atrás da porta pegou 
um porrete. E o bicho começou a correr. Parecia que ele ia varar outro 
lado com o barulho que fazia. Ele ficou uns vinte minutos fazendo 
aquele barulho horrível até que a mamãe se lembrou de fazer uma 
oração. Depois disso o bicho foi embora. Uma coisa aconteceu. Ou 
um ser destes outros planos lugares, um ser místico caiu em nossa 
casa ou a mamãe; que a gente cria realidades né? Porque eu crio. Por 
exemplo, eu crio que amanha preciso ir lá no centro fazer algo e faz-
se. Eu já viajei muito, em muitos lugares. Ou então todos nós entramos 
numa realidade coletiva porque todo mundo ouviu o barulho e não 
sabia o que era. Isso mim marca muito. Marca muito minha memória. 
Entrevistado(a) (H) 

 

As vozes desses personagens que atravessaram gerações que foi 
minha tataravó que contou para minha bisavó que contou para a minha 
vó, que contou para minha mãe, que contou para mim. Tipo o 
personagem do dobrão de ouro. Minha vó conta a história de um 
dobrão de ouro que elas acharam na praia e que pertencia a um 
fantasma. Dobrão é aquela moeda de ouro né? Então esse fantasma 
vinha para anunciar que havia um grande tesouro dentro na beira do 
rio e debaixo de uma árvore. Uma tia minha foi lá, cavou pegou a 
metade; veio para Macapá; aconteceu uma série de coisas, umas 
maldições; não sei o que. A voz desse personagem falando pra mim 
me marca muito. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse barão 
existe, que e ele tendo esse ouro. Essas histórias vem de longos 
tempos vozes do bicho que come. A mamãe narrando: Irru, irru – a 
mamãe falando isso. Isso lá na minha até hoje. Então é muito 
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marcante as vozes das mulheres contando histórias e as vozes desses 
personagens que talvez nunca existissem, que fazem parte da 
oralidade nacional. Mas, a partir do momento que eu criança os ouvi. 
Acreditei neles. Eles já passaram a existir e a me acompanhar. São 
personagens muito importante. Eu estou citando alguns que eu tenho 
por causa da veracidade dos fatos. Mas, tem milhares de personagens 
que eu ouvi. Inclusive do jabuti e a onça, que minha vó que não é viva 
mais, já foi, contava muito do jabuti e da onça para falar da esperteza 
da onça que queria viver bem. As vozes desses personagem que 
fazem parte da cultura tradicional e oral e a partir do momento que eu 
acredito neles, eles passam a existir também. Então até hoje eu digo 
que eles existem e fazem parte de mim também. Entrevistado(a) (A) 

 

Contar e ouvir histórias é prazeroso e tem seus feitos. A palavra falada 

consegue essa façanha consegue essa façanha de conseguir fazer com que o outro 

viajar pelo mundo da imaginação, chegar a lugares, muitas vezes adormecidos pela 

pessoa, como forma de auto proteção, fuga do confronto com a realidade. 

 

Em 1870, Carlos Frederico Hartt subia, para Santarém, região norte 
do Brasil, numa canoa pilotada pelo guia Lourenço Maciel Parente. O 
cansaço fechava os olhos dos remeiros, mortos de sono. O piloto, 
curvando-se para os seus homens, sem deixar a jacumã, começou a 
falar. Hartt pensou que ele fosse cantar. Mas o popeiro não cantou. 
Continuou falando, falando, muito tempo. Os remeiros alertaram-se, 
puxando o remo em cadência rija, insones, interessados. Eram 
estórias do Curupira que o timoneiro Maciel ia contando, à meia voz, 
afastando a sonolência da guarnição. ( Cascudo, 1984, 53) 

 

Conforme Bussato, recuperar o conto de literatura oral é também perpetuar a 

nossa cultura e a nossa história. Se cito com frequência o conto de fada e o mito, é 

por acreditar que eles são uma via de acesso ao nosso ser, porém há nas lendas 

regionais e nos casos populares um conhecimento que não deve ser desprezado, pois 

eles indicam a produção cultural de um povo, suas crenças, temores e anseios 

íntimos. (Bussato, 2012, p. 87) 

É sobre esse viés da ação que o estudo se debruça e é sobre estas 

experiências dos contadores que a tese se desenvolve, percebendo a contação de 

histórias a partir do uso da oralidade. 

Tantas são as suas vertentes - sejam mitológicas, contos, lendas -, quantos 

são os estudos e as ações que as fundamentam: sob o viés antropológico, sociológico, 

psicológico e religioso; o estudo das histórias colabora para a compreensão de 

diferenças, as trajetórias das histórias que percorreram diferentes épocas e espaços 
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e, mesmo que difundidas por vozes anônimas, mantém em suas estruturas aspectos 

idênticos.  

 

 

3.3. Identidade cultural 

 

As pessoas tem cada vez mais apresentado necessidade de a buscar em suas 

memórias algo que possa uni-las, algo que as identifique. Esta postura se justifica em 

detrimento da perda da identidade cultural de um grupo mediante à intensa 

massificação cultural que está ocorrendo. 

Há ainda de se observar que, a identidade cultural não se dá somente a partir 

do olhar que o outro tem do grupo; mas, a partir de seu conceito sobre si mesmo (sua 

valoração). 

Para conhecer um pouco sobre a vida do contador de histórias eu pedi a um 

destes que contasse um pouco sobre a história de vida dele; da identidades cultural 

de seu povo. 

Ao solicitar ao entrevistado que ele falasse um pouco sobre sua infância, 

família e avós: Eis as respostas apresentadas: 

 

Principalmente hoje como contador de histórias eu começo minhas 
histórias assim. Sou contador de histórias, porque sou filho de 
contador de histórias. Minha tataravó era conhecida como mãe velha 
lá no interior do Pará. Só tinha um detalhe ela só contava histórias á 
noite. A velha era muito misteriosa. Ela remava na canoa dela a noite 
para chegar na casas dos parentes depois da meia noite para contar 
histórias. Imagine só, vocês estão quietos e chega a velha lá batendo 
palmas: - Vim contar uma história! Todo mundo se arrepiava dos pés 
á cabeça. Minha bisavó vó Maria contava histórias pisando na brasa 
jogando fogo no chão, com os pés descalços, pisava na brasa. Minha 
mãe só contava histórias de terror. Então contar a minha história me 
faz reconhecer como contador de histórias. Eu precisar reconhecer 
com alguma atividade, como opção como algo para viver, algo para 
ganhar o pão é uma das coisas que mais modificam a minha vida; 
porque eu me assumo contador de histórias e eu pesquiso sobre isso. 
Eu vou a fundo. Eu vou nas memórias ancestrais, Conhecimentos que 
vão desde a física ao conhecimentos da medicina natural, 
conhecimentos da natureza até questões energéticas do corpo. Eu 
vou conhecendo um monte de coisa e isso transforma muito a minha 
vida. Muda minha forma de ver o mundo. Muda a minha forma de 
tocara as coisas e sentir a natureza de ver. Eu vejo que exercitar. Por 
ter aprendido através desse olhar aqui atrás. Eu vejo tudo em 
movimento. Tudo em movimento. E eu não vejo também as pessoas 
como eu via antes. A forma das pessoas é mito diferente. A gente é 



 

 
68 

muito orgânico. Por não exercitar, isso a gente acaba não olhando 
para o ser humano, sabe! A gente olha sempre para o estereótipo. 
Como está o cabelo cortado? A sobrancelha, a roupa, dificilmente a 
gente consegue ver o orgânico da pessoa. Então eu exercitei muito 
isso. E esse olhar de ver as coisas ajudou muito em outras áreas. Por 
exemplo, eu desenho. Depois desta pesquisa de começar ver as 
coisas com amis cuidado. De olhar. De exercitar e olhar, de exercitar 
energias. Eu desenho muito bem. Eu ilustro. Eu faço desenhos muito 
bem. Eu vi coisas.Todo o povo, todo o grupo social tem sua identidade 
que lhe é peculiar, cultura, gostos e saberes. A citar, a cultura popular 
que é construída através do convívio, bem como suas histórias, contos 
e lendas.  Entrevistado(a) (H) 

 

Olha, vários contos destes, eles são de moral. Por exemplo: Procissão 
das almas tem como moral, a personagem do conto vem a sofrer um 
castigo por bisbilhotar a vida alheira. As lendas da Amazônia tem um 
função social também: _O boto. O que seriam das mães solteiras 
ribeirinhas, se não fosse o boto?_ O que seriam de certos maridos 
corneados se não fossem o boto? Porque o boto pode tomar a forma 
do marido da mulher. Dormi com ela e ela pensa que quem está ali 
com ela é o seu esposo. É aceito pela comunidade a existência do 
boto. A menina engravida, tem um filho e que o pai não assume. Logo, 
se diz que o boto que pegou a moça. Ainda hoje onde a televisão não 
chegou. Ataíde (preto, negro Ataíde feito todo de lama e que tem um 
pênis enorme), protetor dos mangues, manguezal, mangal. Se agredir 
a côngrua (fêmea do caranguejo). Ele se vinga estuprando a 
pessoa.Estas lendas, elas não são apenas superstição, elas fazem 
parte da forma de vida das pessoas. Entrevistado(a) (I) 
Medo. Visagens. Quando meu pai foi apanhar açaí e se perdeu na 
mata. Quando acharam ele. Ele estava fazendo uma rede de folha de 
açaí para passar a noite. Era uma cobra que estava atraindo ele pra 
ele não sair da mata. Minha vó contava que era para a gente se 
fortalecer e fazer livre, mas tinha aquelas histórias que eles contavam 
que era de tristeza. Eu me lembro que ela dizia assim:- Olha meu filho, 
eu já nasci no ano da liberdade; mas meu pai foi escravo. Então para 
eles possuir as coisas, eles tinham que cavar buracos para esconder. 
Muitas das descobertas arqueológicas pertenciam aos índios, mas 
outras também pertenciam ao negro. Tinham que guardar em buracos 
encobertos os objetos de valor que tinham para eles poderem ter as 
coisas; principalmente aqueles que fugiram de Mazagão (Município do 
Amapá). Os primeiros moradores de Mazagão vieram com a família 
Portuguesa para fazer a Fortaleza de Macapá, para trabalhar nas 
construções. E eles fugiram. Meu Bisavô fugiu e depois trouxe uma 
índia. Eu sou bisneta também de índia com negro. Entrevistado(a) (F) 
 
O que mais impressionou é uma que fala de uma moradora ali no lago 
do Curiaú que não tem cabelo que chamam a pelada do baixo (lugar 
baixo do rio).Todas as pessoas que morrem afogadas custam 
aparecer o corpo. Ela vem num monte de cabocla trazendo o corpo A 
pessoa aparece logo afogado. Isso me impressiona muito, vê essas 
histórias daqui da comunidade. Me impressiona porque a gente vê 
qual é o mistério, de gente que já viram. Muitas pessoas mais velhas 
já viu essa mulher. Hoje já está mais difícil. O pessoal não leva muito 
a sério, né? Mas, de vez em quando morre alguém afogado aí no 
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Curiaú20 afogado e logo aparece. As pessoas incrédulas ficam 
justificando para o corpo logo boiar. Não. São as pessoas que moram 
no rio que ajudam. São os encantados que ajudam. Entrevistado(a) 
(L) 
 
Então contar histórias teve esse trabalho comigo, sabe. Eu me 
reconheci. Eu fui pesquisar. Eu entendi essa atividade como para 
viver. Para ganhar a vida mesmo. Então contar as histórias mudaram 
radicalmente de viver, meu modo de ver a vida. Até porque eu conto 
história muito que fala de afeto, de amor, cuidado. Então eu preciso 
exercitar isso, para que minhas palavras não sejam vagas, vãs, 
mentirosas, Então, a todo momento eu tenho experiências que me 
fazem escolher entre ser bom e não ser bom. Amar ou não amar. Entre 
fazer o bem e fazer o mal. E eu pela missão eu tenho; pela importância 
que eu dou meu contar histórias eu busco o bem, eu busco amar tudo 
que há em mim de melhor pra mim chegar lá e contar e dá o meu 
melhor. Sabe a história do boi de Pindorama que fala de amor e 
ninguém ouvia. Então eu conto essa história com muita força de dizer: 
- Eu faço isso. – Eu pego. – Eu falo. – E eu faço. Entrevistado (a) H 
 
As histórias lá do passado me faziam chorar. Me ajudavam muito 
porque quando eu me despertei que de repente você está parada no 
meio do caminho. Você desperta para a vida. Tinha algo dentro de 
você. Eu ouvia muita história. Meu pai era daquele de que senta para 
conversar com os filhos. Minha mãe sempre reunia para esta junto dos 
filhos e aquilo veio crescendo, crescendo. De repente, quando eu 
estou aqui no Maria do Carmo fazendo um trabalho, tal acontecimento 
de a gente estar estudando a história do Marabaixo, do batuque. E a 
minha mãe sempre dizia: Não meus filhos, o Marabaixo não é roubar 
o ladrão da boca da pessoa. Não, meus filhos, o ladrão do Marabaixo 
é a história que acontece. Escuta como é a história. E ela contava. 
Então eu comecei a entender esses pequenos detalhes. Porque você 
chegava numa roda de marabaixo, o cara estava cantando e você não 
entendia nada. O que ele estava cantando? ( por causa dos roncos da 
caixa de som). Aí de repente alguém senta pra te contar a história. - 
Não, meu filho, a história do Marabaixo é esse: É o acontecimento que 
acontecia com o outro. E o que a gente fazia? -Sentava e ia fazer uma 
música. Esse é o ladrão de Mar abaixo (música) que conta a história 
do negro). O ladrão de Marabaixo (refere-se a história do negro 
contada através de uma música por aquele que ir pertence). E Dona 
Esmeraldina completa: Foi por isso que eu voltei para a escola. Porque 
ninguém quer acreditar na história de quem não sabe ler ou escrever. 
Ele conta como ele quer. Não vou deixar. - Você entendeu agora? Por 
isso que eu escrevi um livro infantil a Aventura de Dona Florzinha, para 
mostrar para nossas crianças em sala de aula como é que a gente faz 
a história do Mar abaixo. Esse é meu trabalho de levar, de mostrar, de 
não deixar aquele que não conhece de perto fale por nós; omitindo 
com muita informação e até acabando com a nossa história. Querem 
contar. Mas não é isso. Agora eu estava olhando ali. Eu estou fazendo 
um projeto sobre o mar abaixo esse projeto pode até virar mesmo um 
livro. Vou trabalhar em cima deste projeto que é mostrar para o povo 
a história do Mar abaixo. (as histórias dos batuques, dos bandeiras 
músicas que falam da libertação de nosso povo que a partir dali 
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puderam dançar sem corrente, puderam dançar sem bandeia) aliás , 
cantar sorrir, jogar com o corpo. Se não fossem essas histórias eu não 
estaria aqui. Você pode me perguntar: - Busca você bem um passado 
tão bonito. Alguém te contou alguma coisa. -teu avô, - tua avó. Porque 
eu fico triste quando eu estou contando alguma coisa e alguém sai 
perguntando se é verdade. Eu tive o prazer de viver com minha mãe 
e o meu pai e eles sentavam e conversavam com a gente com a graça 
de Deus. Sabe, o que me impressiona assim é que tem gente que 
ainda dúvida do que a gente está contando. Mas tivemos a 
oportunidade de esta junto do pai, junto da mãe de fazer aquela rodada 
tomando mingau só numa vasilha. Cada um pegava uma colherada e 
passava na roda até o primeiro de novo. Era assim as nossas reuniões 
de família não erámos filhos de pegar o prato de comida para ir para 
frente da televisão, ou para dentro do quarto ou telefone na mão. 
Comíamos todos juntos só numa vasilha.Todo sábado eu com meus 
netos eu monto aqui a minha biblioteca, a arvore da leitura. Uma hora 
dessas, as nossas crianças estavam aqui lendo por que eu desejo que 
eles não fiquem parados no tempo. Eu sei que o conhecimento e a 
educação leva longe, você tem a oportunidade de conversar porque a 
umas três semanas atrás (data de hoje 27-05-2017) veio um rapaz 
aqui de Minas Gerais. A moça que o trouxe aqui na comunidade disse 
que quando me conheceu eu não falava a uns 10 anos atrás, que eu 
era quieta no meu canto. Mas hoje Esmeraldina mudou. Mas, porque? 
-Eu fui atrás do conhecimento. Eu fui em busca de tudo isso. Porque 
a gente calado, a gente triste, a gente não vive. A gente vegeta. Então 
quando eu passei a ter mais conhecimento, eu passei a viver. Olha eu 
estou aqui com três livros para ser publicados: Origem do batuque do 
Curiaú. Amapá, que fala sobre a nossa cultura, nosso maior forte que 
é o batuque, um outro de é um relato de viagem- Os caminhos por 
onde passei para falar da história do meu povo e o terceiro que é o 
sono de Madalena- que narra da emoção que eu tive ao fazer o curso 
de extensão de 1 ano e 8 meses da Maior Idade na Universidade 
Federal do Amapá. Esse curso abriu os caminhos na minha vida. Até 
francês eu aprendi. Entrevistado(a): F 

 

“Uma História Social voltada para a cultura não pode prescindir, nem ignorar 

manifestações de grupos culturais forjados em tradições de oralidade” (ANTONACCI, 

p. 48). 

Conforme Ferreira, as histórias míticas primordiais narradas pelos moradores 

próximos aos rios e matas da Amazônia são enriquecidas pelo fantástico e absurdo, 

e sua criatividade leva-os à compreensão da sociedade que pertenciam, bem como 

seus anseios, religiosidade, concepção de mundo e identidade.  

Os moradores daquela região vivenciam o fascínio, o encantamento que esta 

proporciona aos próprios e aos visitantes. 

 

A figura do tuixaua Buopé terá fundamento histórico a tradição evoca 
a marcha e combates com as tribos que viviam no rio Negro e só um 
nome de chefe sobrevive, coincidindo com a instalação dos Tarianas 
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na foz do Caiari. A tradição dos Tarianas regista, num só corpo 
evocativo, as fases do desenvolvimento humano e social da tribo. 
Nasceram do trovão, aprenderam a alimentar-se e procriar com os 
animais; a navegação lhes foi sugerida por um tronco que boiava, 
aventuram-se a viajar numa jangada, alcançando terra distante onde 
se ferem as primeiras lutas, com as primeiras armas. Seguem se o 
rapto das mulheres, as expedições guerreiras, vagas referências 
geográficas, entre elas uma sobre a cidade de Cucuí, tuixaua 
antropófago e famoso nas tradições da região, dando nome a um alto 
rochedo, na margem esquerda do rio Negro, limite do Brasil com a 
Venezuela, incessantes vitórias de Buopé, o sonho que lhe avisava da 
vinda da morte, a sepultura numa gruta que nenhum homem branco 
encontrou. Nenhuma outra reúne, como essa tradição, a História, o 
Mito, a Lenda dos Filhos do Sangue do céu.(CASCUDO, 1993, ps. 
129-130) 

 

Para Ferreira, o mito[...] processo de cultura daquela região é um elemento 

fundamental para compreender o imaginário que se materializa e dá vida a um mundo 

que vai para além daquele que é visto e identificado na linguagem[...]. 

 

Mitos indígenas são, em sua maioria, articulados num vago sistema 
religioso, esboçado pelos cronistas do século XVI, numa inicial 
catalogação dos pavores gerais. Os Tarianas têm suas aldeias no rio 
Uaupés, antigamente Ucaiari ou Caiari. A vinda dos indígenas com 
seu chefe Buopé, mudou-lhe o nome, embora grafado de várias 
formas, Uaupés, Waupés, Aupés, Uapés, Boaupés, Uaiupés, Goapés, 
Goaupés[...]. (CASCUDO, 1984 pag. 54) 

 

A cultura do Amapá é notavelmente marcada pela junção das culturas 

indígenas, africanas e portuguesas, resultando num perfil de cultura peculiar da região 

que é a do caboclo da Amazônia. Sua identidade é marcado por um imaginário 

peculiar da região, marcante e criativo. 

Os contadores amazonenses/macapaenses, além do domínio da contação de 

histórias, são conhecidos como pessoas respeitadas naquela comunidade por trazer 

consigo outros saberes do conhecimento adquirido e transmitido de geração a 

geração; que são os conhecimentos populares; benzeção, ritos, remédios extraídos 

da mata. 
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3.4. Conto/sentido para a vida 

 

Os mitos e contos estão permeados de simbologias. Desde quando foram 

criados, seu significado não difere na essência do que significa, mesmo nos dias 

atuais. 

“É possível interpretar um conto tanto do ponto de vista feminino como 

masculino. Todos os personagens do conto de fada, também o herói ou a heroína, 

não são pessoa humana, mas figuras arquetípicas”. (Dieckmann, 1986, p. 29) 

As questões existenciais que afligem o homem são as mesmas desde o seu 

surgimento e convívio em sociedade até a contemporaneidade. O que difere é a 

maneira como os mesmos se apresentam, a “roupagem”. 

Para a pergunta: As histórias contadas ajudam a você e aos ouvintes a 

encontrarem um sentido para a vida? 

 

Olha não que seja meu objetivo com a contação de historias, mas uma 
vez fiquei surpreendido depois de fazer uma contação e alguém 
chegar a dizer: Nossa como foi legal tu falar desse tema, sobre a 
morte. A morte da mae, a morte de alguém da família.A gente acaba 
tratando de temas difíceis, mas não de maneira pedagógica. Por 
exemplo: uma contação para ajudar a pessoa a aceitar a perda da 
mae, do pai, de um ente. Não que este seja o objetivo do meu trabalho, 
mas é legal quando tu; sem teres essa intenção acaba tendo esse 
retorno das pessoas. Entrevistado(a) (L) 
 
Eu penso que na época nenhum. Hoje eu reflito nas histórias que eu 
ouvia naquele tempo, mas na época nenhum. Mais tarde é que eu fui 
refletir nas histórias, mas ficava alguma coisa. Hoje eu sei que muita 
coisa ficou das histórias, coisas boas e coisas também não tão boas. 
Fica. Transpassa, sabe! Fica lá dentro. . Entrevistado(a) (J) 

 

Sim. Às vezes em que contamos, os ouvintes nos dizem que a mesma 
caiu com uma luva para o momento que estavam vivendo. Muitas 
vezes, nem sabíamos que a pessoa estivesse passando por aquela 
situação. Mas ele internaliza aquela situação da história e esta a ajuda 
a refletir, a amadurecer, a travessia, Tiram daquele sofrimento, da 
angústia. Entrevistado(a) (D) 
 
Tudo. Eu acredito plenamente nisso. A pessoa pode está num 
péssimo dia.Com péssimos pensamentos. E de repente, a história 
pode acender uma chama de esperança. As histórias trazem 
sentimentos, emoções. Entrevistado(a) (B) 
 
Com certeza. Todas as histórias. Eu escuto, conto e aprendo com elas. 
Cada vez que eu conto é como se eu contasse pra mim. Cada vez que 
eu conto é como se cada vez curasse alguma coisa dentro de mim. E 
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como se tivesse coisas quebradas lá atrás e conforme as histórias vão 
aparecendo elas vão juntando.Eu acredito também que o contador 
escolhe historias de acordo com as suas necessidades, eu acho, eu 
penso. Quando você escolhe umas estória assim, você a escolhe para 
que faça bem para os outros. Mas de acordo suas experiências, suas 
necessidades. A relação do contador com a sua história é muito íntima; 
e muito profunda.Uma história pode transformar a história de vida de 
outra pessoa, é muito sério. È muito forte. È um poder. Entrevistado(a) 
(I) 
Acho que sim. Porque eu acho que é uma oportunidade de se 
reconhecer, se identificar como as pessoas que vivem na Amazônia. 
Identidade. Entrevistado(a) (L) 
 
Quantas vezes eu conto uma história que tem mensagens belíssimas 
para mim e para as crianças que me escutam. Entrevistado(a) (C) 
 
Sim. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Antes eu pensava que a 
vida era ser só mãe. Agora eu aprendi que tenho uma vida para viver. 
Entrevistado(a) (E) 

 

Apesar de algumas pessoas usarem as histórias apenas para diversão, no 

seu sentido mais antigo as histórias são uma arte medicinal. “Existem os que foram 

convocados para essa arte medicinal; e os melhores, na minha opinião, são os que 

se deitaram com a história e descobriram dentro de si mesmo e em profundidade todas 

as partes que se harmonizavam.” (Estés, 2016, p. 516).  

O paciente ou parente do doente de tristeza da alma procurava o contador e 

este indicava o conto que a pessoa adoentada deveria escutar e meditar sobre. Era 

um tratamento feito sob os mesmos parâmetros que uma terapia. 

 

O conto de fada foi usado também como remédio. Na medicina hindu 
existe um método de cura para as pessoas mentalmente 
desorientadas, às quais é oferecido um conto de fada com sua 
problemática, a fim de meditarem sobre ele. Essas atitudes partem da 
ideia de que os contos de fada contêm muito mais do que uma história 
bonita e interessante. Existe o pressuposto de que eles tem valor, e 
em certas condições, valor curativo, para a formação e configuração 
do mundo interior humano. (Dieckmann, 1986, p. 49) 

 

As histórias e contos tem o poder de levar a pessoa a uma mudança pessoal, 

mesmo que, sem necessariamente a compreenda racionalmente. Isto porque, as 

imagens contidas nela dialogam, mesmo que, de maneira inconsciente com o 

interlocutor. “Trabalham seus conteúdos e resolvem algum eventual problema”. 

(Pavoni, 1989, p. 19,) 
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A célebre frase de Sócrates: Conhece-te a ti mesmo, instiga a pessoa a 

procura de respostas, para muitas questões sobre si mesmo que se encontra as 

oculta, que precisa ser desmistificado, para melhor poder compreender muitas 

“sombras” que o persegue e que o impede de ser feliz. 

E o passo primordial para que isto ocorra é colocar para fora, falar, 

narrar....confessar. Seja a um padre, a um amigo, a um analista. 

 

 

3.5. Resistência cultural 

 

 Atualmente, a oralidade é tema corrente nos estudos acadêmicos. Esse 

reconhecimento e valorização, no entanto, não foram e não estão sendo uma 

conquista fácil; muito as comunidades, que possuem na tradição oral sua forma de 

manifestação por excelência, tiveram que resistir e enfrentar diversos sistemas de 

mecanismos governamental e privado que se vá contra a liberdade de expressão 

cultural. 

Ter cônscio quem sou eu, o que faço, para que faço e para quem faço são 

algumas questões importantes e que norteiam essa identificação do papel do contador 

da modernidade. Saber que não surgiu do nada. Que o contador e o que conta, o faz 

a partir dos contadores anteriores, dos contadores tradicionais. 

 Ao perguntar, quais as vozes presentes nos contos que emergem dos 

discursos que marcam as narrativas da cultura oral? Apresento a seguir algumas 

respostas obtidas: 

 

De lutas pelas barreiras que aparecem e por fim ser feliz. Ultrapassar 
os percalços que acontecem no decorrer da história. Esperança, 
Persistência. Entrevistado(a) (D) 
 
Contos indígenas, mas eu acho sempre tão triste, porque o índio tem 
sempre que morrer no final? Por causa da história de massacre? E 
porque não de resistência? Nas parábolas de Monteiro Lobato, há 
lições para mostrar que mesmo que você seja pequeno. O que 
determina não é a força e sim a tua forma de raciocinar. Gosto muito 
da fábula do tatu e da cuca- que mostra exatamente isto, o tatu apesar 
de pequeno, é astuto, muito esperto. Entrevistado(a) (E) 
 
Além da resistência, eu me identifico muito com as histórias de origem 
africana e indígena. As vozes da resistência que é desde sempre. 
Entrevistado(a) (E) 
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A minha infância foi de muitos atropelos, você vê que ainda existe 
muito preconceito e discriminação.Eu vi muito. Você ser criança. Você 
está numa escola sala de aula, você querer continuar os seus estudos, 
e as sempre era interessada por brincadeiras maldosas. Eu vivi com 
minha mãe, meu pai, mais três irmãos.Estudei até a 6ª série e parei 
para trabalhar. Criança tomando conta de outras crianças. Eu queria 
ter minha própria roupa, meu próprio sapato. Eu fui sempre uma 
pessoa de ter o que era meu. Porque minha mãe me ensinou assim. 
Você tem que ter o que é seu. Se eu chegasse com alguma coisa em 
casa, ela queria saber quem tinha me dado. E é por isso que até hoje 
somos assim com a graças de Deus. A gente tem que trabalhar para 
ter. Mesmo que seja em casa de família, lavando roupa pra fora. 
Porque eu já lavei muito pra fora junto com ela. Quando ela parou de 
ir pra roça. Hoje eu sou uma grande costureira. Ainda costuro muito.Eu 
gosto de costurar, bordar, fazer crochê para vender pra sobreviver. Até 
hoje vivo de artesanatos que vendo. Foi com isso que criei meus filhos. 
Não dependi de pai deles. Mesmo com sacrifício, hoje estão todos 
casados com a graça de Deus, todos trabalhando. E eu estou aqui, 
agora estudando.E a contação de história me faz lembrar os avós da 
gente. Eles gostavam de está contando as histórias da comunidade 
conto de lendas. De cabeça de fogo, de mula sem cabeça, da galinha 
com um monte de pintinhos, de um monte de coisa. Eu cresci ouvindo 
histórias do meu avô, da avó. E quando eles chegavam que eles 
moram primeiro aqui no Curiaú, mas tinha uma casa perto da nossa, 
lá no laguinho (bairro de Macapá) e a nossa Vozinha mãe de minha 
mãe morou com a gente até 1975.Tive uma infância de muitas 
histórias, muitos contos, muitos tropeços, mas estou aqui vivinha. 
Tenho 62 anos com a graça de Deus. Entrevistado(a) (C) 
 
- À vontade, o sonho e estudar e não podia. Comprava aquelas folhas 
de papel de caderno. Hoje tudo é fácil, graças a Deus, né? Comprava 
aquelas folhas de papel, cortava no meio costurava para você ir para 
a aula. Com uma sacolinha de plástico você colocava o caderninho lá 
dentro.As dificuldades foram muitos grandes, muito mesmo. Só meu 
pai trabalhava ganhando e o salário não era tanto.Sempre tinha uma 
história para contar e de sacrifício mesmo. Eu luto, estou lutando com 
todo sacrifício do mundo. Hoje eu digo para minhas filhas, estou 
mostrando para meus netos que eles aproveitem hoje o que eu não 
pude aproveitar. Mas elas estão aí para fazer uma faculdade. Eu luto 
para que elas façam. Não se entreguem como eu me entreguei. O que 
eu me arrependo por não ser alguém. Entrevistado(a) (B) 
 
Em todos os períodos os contadores vem sendo meio que abafados; 
sem espaço. Começar desde a colonização brasileira que acabam 
com o Pajé, acabam com os anciãos acabam com o conheci. Os 
contadores de história trazem conhecimento, trazem nova visão de 
mundo para as pessoas.O contador de histórias pensa muito histórias, 
ouve muitas histórias. Eu escuto histórias de vários lugares do mundo. 
Viajar muito, vê a diferença. Se eu por exemplo chegar num lugar para 
contar histórias, eu vou com certeza dizer, olha gente, nossa baixadas 
estão assim porque a gente vende o nosso voto, assim, assim e 
assim.Eu falo não tem política pública para revitalizar a situação do 
contador de histórias porque eles querem a diferença. E nós 
contadores de história precisamos ter essa consciência do nosso 
papel, de nossa importância. Eu estou nas lutas. Teve greve geral; eu 
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fui contar história lá na greve geral. Estava todo mundo gritando fora 
Temer. Eu disse – Olha precisa gritar fora Temer, fora Valdez Góes 
(governador Amapá). Eu como contador de histórias. Com essa força 
e o dever de fazer isso. Eu gritei fora João (prefeito do Macapá). Já 
que ele já mostrou para quem ele está a serviço. Eu ainda falei; só que 
nós estamos todos com o rabo preso. È fácil gritar fora Temer que está 
lá longe. E gritar fora Valdez Góes, que está destruindo um monte de 
vida. Abandonou a casa do governador; alugou a própria casa para 
ganhar dinheiro. Tem uma cracolândia lá na frente. E ele não está nem 
aí.É preciso pontuar que desde muito tempo os contadores de história 
são extremamente importante para a formação da sociedade.E agora 
está acontecendo uma efervescência. Os contadores começam a ser 
valorizados por o ser humano não aguenta mais: Precisa de gente par 
falar a verdade, falar coisas boas, para que outros aprendam. Então é 
isso sabe pontuar a importância política do contador de histórias par 
mudar o sistema conduzir outra história. Eu me reconheço como 
contador de histórias a pouco tempo. Uma lembrança da minha 
adolescência já entrando no mundo adulto, que é com 16 anos de 
idade eu entro no IETA21 e vou fazer o magistério e ai os professores 
fazem indicações pra gente pra ler, frequentar biblioteca. Então eu ia 
atrás das bibliotecas. Quando chegava nas bibliotecas públicas, eu 
encontrava um grupo que tinha na biblioteca pública de contadores de 
histórias e eu me lembro que a Ana Maria e a Terezinha me marcam 
muito. Hoje duas senhoras professoras aposentadas. Elas me marcam 
muito porque eu já estava meio que envolvido com o teatro, já fazia 
teatro. E elas eram contadores de histórias muito especiais, eu 
gostava da interpretação delas. Sabia que o que elas estavam fazendo 
não era encenando tetro, eram contadores de histórias. Elas iam lá, 
contavam histórias. Isto me marcou muito também porque eu ia lá 
sempre ouvi-las contar histórias. Lia, gostava de ler. Mas para mim era 
sempre mais prazeroso ouvir histórias do que eu ler histórias. Então 
pra mim foi bem legal porque eu estava formando para o magistério e 
daqui a pouco precisas ler para crianças. Dito e cero. Eu copiei muito 
do que elas faziam para contar histórias para os meus alunos logo 
quando eu me formei. Eu tive muitos momentos importantes na minha 
carreira. Agora falando profissionalmente. Muitos momentos 
importantes festivais. Acabei de vir de um que foi muito legal que foi o 
Candeia- I Mostra Internacional de Contadores de Histórias que 
aconteceu em Belo Horizonte. Ouvi histórias em outras línguas e tudo 
mais. Fui muito ovacionado pela plateia. Foi bem marcante e tal. Mas, 
ainda é pra mim aminha ida ao congresso Nacional é um dos 
momentos muito especiais para mim; porque?A gente tá num 
momento que o Brasil tá numa crise completa. Agora vindo pra aqui; 
fiquei sabendo que estão tocando fogo no Congresso, nos ministérios. 
E aí tá acontecendo uma grande revolução no Brasil. Fomos vítimas 
de um golpe. Nesse mesmo período eu sou convidado para ir até ao 
congresso Nacional para falar a respeito da importância do profissional 
contador de histórias para o Brasil. E aí eu fiquei: - Meu Deus e agora, 
o que fazer? A briga entre o Temer e a Dilma estava acontecendo o 
impeachment da Dilma. Uma confusão toda e só se falava nos 
tesouros, no dinheiro, na dívida, nos roubos. Eu precisava de uma 
história. Até hoje as pessoas lembram muito disso. Os contadores de 
histórias veem esse vídeo, que lembram daquela história que a nação 
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estava vivendo e me agradecem por ter contado aquela história 
naquele momento. eu falei do assunto com ludicidade . O vídeo da 
minha página eu contei que a um tempo atrás os animais viviam em 
paz e eles encontraram um grande tesouro.A onça que eu faço uma 
referência a mulher, brava, feroz, feminina ia ser a chefe do tesouro 
porque suas unhas eram mais fortes. O macaco malandro disse que 
tinha que conhecer a malandragem toda a pindorama. Quando se fala 
em macaco você associa aos políticos, eu contei essa história 
pensando exatamente nisso. A coruja por ser muito inteligente diz que 
não.Começaram a brigar. O boi apareceu no meio da história. Naquela 
confusão; o boi apareceu na história: - Mon. Min. 
O que tu tem boi? Boi para dar pra gente? 
- Mn, Mhon. 
Boi se você for o presidente o que você vai oferecer para os súditos? 
- Amohon! 
Não boi, o que precisa para ser um líder neste pindorama? 
(Pindorama, é Brasil né?) 
- Ah! Ninguém quer saber de Mohon 
 O boi foi embora triste. 
Quando a gente está na confusão. No meio da confusão; a gente não 
consegue ouvir. 
Esta palavrinha tão especial que o boi estava tentando dizer. O que é 
boi que você vai dar par os seus súditos, se você for o líder?  
- Amohon! 
O que precisa para ser um grande rei? 
- Amohn!  
Ninguém entendeu ou ouvia o amor. O boi ficou muito triste. Subiu no 
alto da colina e viu o reflexo na água e pensou que fosse em grande 
tesouro; e pulou lá de cima para pegar. 
Ele pensou assim: - Já que é um tesouro gigantesco; vai dar par dividir 
ele igualmente para todos.Ninguém mais vai brigar, porque vai ter 
riqueza e esta será distribuída igualmente para todos; pensou assim, 
o ingênuo boi e morreu afogado.Deus não querendo perder aquele 
único animal que entendeu o que é preciso para sobreviver em 
Pindorama, disse: Não, eu não vou perder este animal que é assim e 
deu vida e o transformou num peixe. E é por isso que temos até hoje, 
o peixe boi da Amazônia. O rei do rio Amazonas.Esse vídeo é bem 
visualizado. E eu pude falar para a nação do educador de histórias e 
eu digo lá, depois eu explico que nós podemos falar de amor, nós 
podemos chegar em vários lugares do Brasil.Chega na ponte 
(referência á algumas regiões do Amapá), chega na praça, chega no 
congresso para falar de amor.A gente tem essa missão, essa 
profissão, esse dom, esse talento, de chegar nos lugares. A gente 
pode chegar.Nunca que eu pensei em ir ao Congresso para contar 
uma história. Caiu a minha ficha quando eu estava lá. Eu subi, sentei 
lá onde sentam os caras onde fazem as podridões todas. Me 
chamaram para falar, eu digo: - Tá aí! 
- O contador pode ter a oportunidade de contar em qualquer lugar. 
- É isso! Entrevistado (a) H  

 

O contador e a oralidade teve o papel de grande relevância no meio social, 

pois, atuavam como sujeitos colaboradores de uma transformação social, atuavam 
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como propagadores dos direitos humanos e sociais ao direito de liberdade de 

expressão. 

Através do conto e pelo uso da palavra lutavam e reivindicavam melhores 

condições de vida, um país em que todos fossem respeitados pela sua pela sua 

diferença e status quo, que fossem ouvidos e tivessem sua opinião respeitada. E em 

meio às reivindicações estava a luta pela preservação e valorização da memória – 

“patrimônio narrativo”. 

 

O conto uma das experiências estéticas mais democráticas, pode 
favorecer uma desalienação em relação aos bens simbólicos. A 
reabilitação do fantástico recupera a referência não mediada das 
experiências pessoais, o conto valoriza a palavra humana e traz 
também o calor de uma presença, uma verdadeira necessidade que 
os homens tem e que não encontram da mesma forma em outros 
meios de comunicação. ( Patrini , 2005 p. 48) 

 

As pessoas gostam de ouvir histórias e, todavia, são seres que ouvem e 

contam histórias. Os contadores de histórias, muitos em sua maioria, aprendem com 

as histórias, quando estas são bem estudadas e contadas, pois somente assim 

poderão fazê-las, sobretudo, como sujeitos de suas vidas, principalmente, quando 

percebem que são eles os atores que buscam, às vezes, superar conflitos 

experimentados ao longo de suas vidas, passando a se distinguir da coletividade e 

tornando-se indivíduos. Por isso, não permitem que outros encenem as histórias para 

eles, pois são conscientes e sabem o papel em que se ocupam no lugar onde moram: 

a igreja, o bairro, a associação, a cidade, a sociedade, em fim, o país. 

Talvez aqui esteja um outro motivo tão ou mais importante sobre os benefícios 

da escuta das histórias. 

A escuta de histórias proporciona àquele que ouve a possibilidade de pensar 

nos acontecimentos que outrora pudessem estar adormecidos em seu âmago. É a 

tomada de consciência, com a possibilidade de repensar sobre a questão e, 

consequentemente, mudar de postura e agir, tomando atitudes que venham a libertar 

o sujeito, porque não dizer, trazer, modificar a maneira de pensar e tomar atitudes 

necessárias para possíveis mudanças. 

Portanto a palavra tem a função de ser o elo, a mediação entre aquele que 

conta e a representação de um grupo social que tem sonhos, dores, expectativas e 

esperança baseadas em ideias ou ideologias acerca de um determinado assunto. 
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Para Patrini, em sua arte, o contador de história realiza uma forma particular 

de tarefa, de convocar imagens e ideias, de suas lembranças, misturando-as a 

convenções contextuais e verbais de seu grupo, para adaptá-las, segundo o ponto de 

vista cultural e ideológica de sua comunidade. 

 

Se considerarmos a tradição como uma herança de conhecimento, 
como memória coletiva, como um conjunto de valores, de práticas 
simbólicas dentro dos quais estamos estabelecidos e regulados por 
regras vitais de comportamento, é interessante reconhecermos, 
igualmente, o seu aspecto dinâmico , criador e re-criador. Assim, se 
narrar é colher os fatos da própria experiência transformando-os em 
experiência para os ouvintes, o ato de narrar significa também o 
encontro com os mistérios que envolvem o homem e a vida nos 
diversos momentos de sua existência. (PATRINI, 2005, p. 105) 

 

E a autora continua a nos afirmar que o homem, no ato de contar histórias, 

estabelece uma rede que assegura a mínima cultura vital que reside num espaço onde 

se desenvolve a vida associativa, onde se cultiva o lazer; onde há troca de 

informações; onde se pratica uma devoção, enfim, em um espaço que é regido por 

relações em que a trama do cotidiano é tecida. 

Saber que crianças gostam de histórias não é novidade. Mas as histórias 

quando bem narradas tem da juventude o respeito, a admiração, a presença de 

conhecimentos importantes para a vida do homem, que é a sabedoria, a valoração da 

pessoa e a honra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diz-se que tudo que procuramos também está a nossa procura; que, 
se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Ele está 
esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparecer, não 
devemos fugir. Descansemos. Vejamos que acontece em seguida. 
(Estés, p. 177, 2016) 

 

Os mitos, os contos, as lendas e as histórias podem ser considerados um 

trabalho artesanal, ou seja, o fazer e o tecer ideias para formar uma peça - um texto, 

uma história. A matéria prima é a experiência, ou as histórias de vida daqueles que 

têm convivência próxima. Suas raízes vêm sempre das histórias de vida de grupos 

sociais, do povo, cujo escutar de histórias é aprendido uns com os outros, desde os 

descendentes de seus antepassados. 

 

As conquistas de uns povos por outros, a passagem da caça à 
agricultura, as migrações e as guerras foram difundidas e 
transformando as histórias das diferentes tradições culturais e 
elemento reconhecido pelo corpo social, no qual o contador de 
histórias exercia o papel de guardião da memória e as narrativas 
formavam a enciclopédia do saber coletivo das sociedades (FARIAS, 
2011, p. 19). 

   

Ao término deste trabalho, foi possível rever os objetivos propostos no início 

desta pesquisa, verificar as hipóteses e apresentar novos olhares para o trabalho 

realizado. 

Diante disso, retomamos aos objetivos: no que se refere ao primeiro objetivo: 

- refletir sobre a influência que os mitos, os contos, as lendas e histórias têm haver 

com a vida das pessoas em Macapá, no estado do Amapá. Sob esse prisma, a análise 

propiciou conhecer que os contos exercem efeitos tão profundos na vida de algumas 

pessoas que:  

 

Na medicina tradicional hindu, um conto de fadas que emprestasse 
forma a seu problema particular era oferecido para meditação a uma 
pessoa desorientada psiquicamente. Esperava-se que, ao meditar 
sobre a história, a pessoa perturbada fosse levada a visualizar tanto a 
natureza do impasse existencial de que padecia quanto a 
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possibilidade de sua resolução. A partir daquilo que um conto 
específico sugeria acerca do desespero do homem e de suas 
esperanças e métodos de vencer-tribulações, o paciente poderia 
descobrir não só um caminho para sair de sua desgraça, mas também 
um caminho para a autodescoberta, como fazia o herói da história. 
(Bettehleim, p.35, ano 2016) 

 

Os contos possibilitam a exteriorização de experiências vivenciadas a partir 

do instante em que eles projetam nos personagens a representação de situações 

experimentadas. 

Quanto ao segundo objetivo específico: refletir sobre a dimensão educativa 

dos mitos, contos, lendas e histórias na vida dos cidadãos macapaenses, constatou-

se que, sejam os mitos, os contos, as lendas e as histórias, tudo isso sempre traz 

imbricado em si uma mensagem subliminar na narrativa, seja referente aos aspectos 

emocionais, psicológicos, sociológicos, culturais ou religiosos. 

No que se refere ao terceiro objetivo especifico: compreender as vozes que 

emergem vozes dos discursos que marcam as narrativas dos mitos, contos, histórias 

e lendas da cultura oral de Macapá, percebeu-se que as narrativas tratam de práticas 

inerentes ao ser humano, sinalizando como uma prática de uma importância sem igual 

à comunicação humana; afinal, narrar, contar é a certeza de assegurar à vida de povos 

que ainda não havia registrado suas histórias de vida, suas culturas, suas identidades. 

Ou ainda, lutas, reivindicações. 

Faz-se necessário que se estude a cultura brasileira, para que se possa 

respeitá-la à altura do que ela merece. E que esta consiga “voz” e espaços no meando 

da sociedade brasileira. 

A hipóteses orientadoras desta tese mostraram-se adequadas, pois, no 

decorrer da pesquisa, elas puderam ser confirmadas. 

Em síntese, os resultados obtidos das análises indicam que o homem é um 

complexo incompleto e finito, ao qual está sempre em busca de algo que o preencha, 

o que, por outras razões, lhe falta. Desde o tempo em que toma consciência de sua 

incompletude, sua maior meta é buscar mudança, transformação, o sentido, o 

colorido, a razão para a sua vida. 

A pesquisa realizada propiciou-me perceber que todas as histórias acontecem 

e, todavia, se passam dentro de nós, retratando fatos ocorridos no cotidiano, numa 
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determinada época e localização espacial. Por isso o exercício de olhar para dentro 

de si próprio é tão importante. 

"Decifra-me ou te devoro". Esse era o desafio da Esfinge de Tebas, uma 

metáfora que diz ao interlocutor propor-se a querer revelar-se; abrir-se para o 

crescimento, a descobrir-se. 

Todavia ainda há de se observar que, neste processo, a pessoa só haverá de 

compreender as histórias pelo olhar de suas vivências, experiências de vida, 

“biblioteca interna” – segundo o entendimento de cada um. O lugar que cada um ocupa 

no espaço e o seu nível de maturidade. 
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