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RESUMO:  O presente artigo apresenta uma discussão sobre os narradores da cultura

popular  a  partir  da  reconstrução  das  narrativas  de  histórias  populares  em  Benjamin

Constant/Amazonas, através do uso damemória e oralidade. O estudo que fundamentou

está  discussão  é  resultado  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  apresentado  no

Bacharelado de Antropologia do Instituto de Natureza e Cultura - UFAM. Aborda-se as

trajetórias  de vida  dos contadores,  suas lembranças,  suas memórias,  suas narrativas

relacionadas ao contexto da floresta, dos altos rios,  de pescadores, de caçadores, de

pessoas encantadas, assombrações, contos fantásticos e lendários, por meio de suas

vivencias cotidianas e das relações sociais e geracionais forjadas a partir de um passado

1 Agradeço aos colegas pesquisadores do GT-22- “Falas etnográficas. Narrativas e políticas da expressão
entre grupos tradicionais” da XI  RAM (Montevideo – Uruguay, 2015), que me deram a oportunidade de
apresentar, de discutir, de debater e propiciar trocas de experiências deste campo da antropologia, com a
discussão que proponho neste trabalho. E aos contadores de histórias de Benjamin Constant – Amazonas,
que possibilitaram a realização deste estudo.
2 Bacharel  em Antropologia  pelo  Instituto  de  Natureza  e  Cultura  INC/BC da  Universidade  Federal  do
Amazonas – UFAM, (2009-2014). Atualmente graduando do Curso de Pedagogia pela mesma Instituição. 
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coletivo e recontadas no presente. Realiza-se uma análise e discussão diante dessa arte

do contar  histórias por  essas “pessoas antigas” dentro das teorias antropológicas.  Os

contadores de histórias podem ser pensados e investigados sob diversas perspectivas, a

luz  das  ciências  humanas  em  suas  diversas  áreas:  antropologia,  sociologia,  história

social, teoria literária, etnohistória e etc., que por sua vez participam na construção dos

olhares e interpretações sobre estes agentes da cultura popular.

Palavras-chaves: Narradores; Cultura Popular no Amazonas; Memória; Oralidade. 

1-Uma  Introdução  sobre  Falas,  Narrativas,  Campo  Metodológico  e  Autoridade
Etnográfica na Relação entre Pesquisador- Pesquisado

Clifford considera como seus nativos, assim como seus informantes
[...] os antropólogos cujo trabalho, consistente ou não, tem sido a
produção  de  textos,  a  escrita  de  etnografias.  Estamos  sendo
observados e inscritos. (Paul Rabino, 2002, p.81).

Não  poderia  iniciar  esta  discussão  sem  ao  menos  propor  um  diálogo  com  a

proposta  desse  nosso  grupo  de  trabalho,  que  possibilita  um  encontro  entre  falas

etnográficas, campo de pesquisa e relação pesquisador-pesquisado nos embates de uma

antropologia  contemporânea  que  se  preocupa  com  a  produção  atual  das  escritas

etnográficas com os pós-modernosentre eles James Clifford e George Marcus. É bem

como faço e proponho realizar neste ensaio etnográfico desta pesquisa.

Os  debates  da  antropologia  contemporânea  têm  desencadeado  discussões  e

experiências em relação à autoridade etnográfica dos textos antropológicos bem como as

relações entre o pesquisador e o sujeito pesquisado, em processo que chamamos de

polifonia, onde os autores e atores sociais dialogam dentro do texto.

Tais discussões do campo teórico e do campo de pesquisa nos ajudam a levantar

algumas questões que se tornam instigantes nessa relação da autoridade etnográfica: o

limite do outro, os dados coletados, as vozes presentes nos textos, as relações entre

pesquisador e objeto de estudo, o sentido da palavra dita e não dita, o modo de escrita e

a autoria dos textos etnográficos, são apontamentos de discussões que levam a refletir e

a pensar uma antropologia do ponto de vista do pesquisador-pesquisado. Mas de quem

necessariamente seria “autoridade” nos textos acadêmicos? James Clifford em seu texto

sobre a “Autoridade Etnográfica” (1988) faz compreender a  análisedas transformações

operadas pelo processo de radicalização da modernidade sobre a produção etnográfica, o

papel  do antropólogo no campo. A autoridade etnográfica seria entre escrita  (texto)  e

experiência; por um lado, uma experiência que só pode ser apreendida através do texto,



por outro, um texto aberto à experiência (articulada para o leitor), haveria uma relação

entre texto e experiência - o tema abordado está dentro do texto e fora dele, a prática

etnográfica estaria entre a representação e a interpretação.

Partindo dessa concepção,  a  autoridade etnográfica nos textos  acadêmicos em

última instância seria do pesquisador, pois por mais que seja questionada, por mais que

as transformações de abrir espaços nos textos para se inserir a voz do outro conforme

James Clifford (1988), o pesquisador sempre terá a última palavra para decidir os rumos

do seu texto, mas isso não impede que esse texto etnográfico tenha ou seja utilizado por

outros grupos tradicionais. Sendo assim por mais que se abra espaço para esses atores

sociais  nos textos,  a  antropologia de alguma maneira não consegue perder  o  ato de

dominação sobre o conhecimento do “outro” por ser uma ciência legitimada ficando o

conhecimento do “outro” subordinado a esse saber acadêmico.

Entretanto, conforme Rodrigues (2012, p.58), sobre a produção do conhecimento

na antropologia e sobre os textos etnográficos, afirma que:

O  conhecimento  antropológico  não  pode  prescindir  das
interferências destes sujeitos que ao interpelarem o pesquisador e
suas (in) conclusões científicas ressituam o papel da antropologia
enquanto  parceira  das  populações  indígenas  nas  suas  lutas  por
reconhecimento  frente  à  sociedade  nacional.  Isto  se  torna  uma
afirmação verdadeira, na medida em que a Antropologia não é mais
(se é que algum dia o foi) uma propriedade exclusiva da academia e
do campo de conhecimento antropológico. Aquilo que colocamos no
discurso  e  que  é  fixado  no  texto  torna-se  público  e  passível  de
interpretações e apropriações diversas,  nem sempre aquelas  que
consideramos a mais “corretas” ou mais apropriadas do ponto de
vista da ciência, dos cânones da academia ou de nossas próprias
ambições teóricas. Nosso discurso não mais nos pertence e assim,
pode ser apropriado, transformado, recitado, descartado até, como
algo sem utilidade. [...].   

 Partindo  dessa  concepção  e  discussão  sobre  a  produção  cientifica  em

antropologia, é notório afirmar que a relação construída entre pesquisador- pesquisado se

torna um processo de interação social e cultural dentro ou fora do campo metodológico da

pesquisa bem como presente nos textos etnográficos. Aborda Rodrigues (2012) que estes

sujeitos de pesquisa fazem suas apropriações e usos ressignificando nossos discursos e

também nos interpelam constantemente, nesse processo de interação. 

Remetendo ao meu campo de investigação, esta interação com os contadores de

histórias  de  Benjamin  Constant  no  Amazonas  fica  evidenciada  no  momento  que  tais

interlocutores interpelam o uso das narrativas contadas para inseri-las num processo de



valorização, reconhecimento e afirmação cultural desse grupo no meio da academia. Faz

pensar o papel da antropologia para com grupos tradicionais e minorias em busca de uma

afirmação cultural, social e acadêmica, em um contexto marcado por distintas culturas

como o Amazonas.  “Vocês precisam contar nossas histórias, pois não somos eternos,

vamos morrer e conosco as histórias irão, tem que ser feito algo para as outras gerações

conhecerem essas histórias da nossa cultura”.  (diário de campo em 2014,  relatos da

contadora de histórias Maria José Ijuma Leandro).

2-Os Contadores de Histórias de Benjamin Constant - AM: Memória, Oralidade e o
Tempo Vivido pelos Narradores da Cultura Popular 

O narrador é um mestre do ofício que conhece seu mister: ele tem o
dom do conselho.  A ele  foi  dado abranger  uma vida inteira.  Seu
talento de narrar lhe vem da experiência, sua lição, ele extraiu da
própria dor; sua dignidade é a de contá-la até o fim, sem medo. Uma
atmosfera sagrada circunda o narrador. (Ecléa Bosi, 1994, p.91).

Falar dos contadores de histórias de Benjamin Constant  dentro do contexto da

Antropologia vai ao encontro de distintos cenários como natureza, cultura, sociedade e

distintas áreas das ciências humanas com as quais dialogamos: sociologia, história social,

teoria literária, etno-história e etc., que por sua vez participam na construção dos olhares

e  interpretações  sobre  estes  agentes.  É  adentrar  em  aspectos  sociais,  culturais

econômicos, de relações de forças, de vivencias, ir ao encontro de um passado recontado

em um presente que sempre se molda e se transforma.
Esta discussão propõe analisar, discutir, compreender e apresentar um panorama

de “histórias narradas” pelos contadores de histórias de Benjamin Constant- Amazonas.

Tal  “categoria  social”  tem  um  papel  importante  para  captar  o  contexto  cultural  local

remetendo a histórias de pescadores sobre cobra grande, lenda do moá, histórias dos

altos rios3, floresta, lagos e animais, histórias que mais adiante detalharei. 

Traçando ainda os  perfis  sócios-culturais  desses “atores sociais”,  o  estudo nos

mostra que a maioria dos contadores se inclui na categoria social  de pescador, tendo

como um dos meios de sobrevivência a pesca artesanal que de certa forma ajuda na

economia local  do município  diretamente e indiretamente.  Esse “outro”  tem um saber

tradicional e empírico, ele sabe quando vai dar peixe no rio, o tempo da vazante, da cheia,

da  seca,  da  chuva  e  do  sol,  tem  consigo  um  conhecimento  tradicional  passado  de

geração a geração. A natureza para o pescador é uma amiga, um convive com o outro no

3  O termo “altos rios” utilizado muito pelos informantes durante a pesquisa, remete a ideia de “distância
grande” em termos geográficos entre a cidade, lagos e rios, também bastante utilizado pela geografia
significando a nascente do rio. 



processo cultural  e  social  de vivência cotidiana,  ambos necessitam um do outro para

sobreviver,  a  natureza  dá  o  necessário  e  o  pescador  retira  dela  o  básico  para  sua

sobrevivência e assim constrói uma história diariamente em um rio, em um lago, em uma

canoa, com o remo, com a tarrafa e a malhadeira em noites chuvosas, nas noites claras

de pescarias.
Há  ainda  outros  contadores  de  histórias  como:  os  índios,  os  ribeirinhos,  o

colombiano, o peruano, a benzedeira, o rezador, o agricultor, que com suas narrativas

vividas  e  contadas  num  outro  tempo,  em  um  lugar,  em  um  momento,  ajudam  a

compreender  e  entende  o  processo  de  construção  cultural  e  social  de  Benjamim

Constant. 

Saliento  que  esse  “outro”  na  perspectiva  antropológica  está  inseridoem  um

panorama social  no qual sofre um processo de esquecimento ou desconhecimento de

uma origem cultural  da  população local.  Propus-me a estudá-los  pela  diversidade de

conhecimento histórico, social, político presentes nas narrativas como a de “Norato cobra

grande”, “mãe do mato”, curupira, mapinguari, onça pintada, lenda do boto, lenda do moá,

de  cunho  urbano  como a  de  Edmundo pé  de  ferro  e  entre  inúmeras  outras  que  os

mesmos contam. 

Fui  à busca não somente de valorizar seus conhecimentos de mundo,  mas de

valorizar uma riqueza de vida, de história, de lugares, de coisas, de fatos, de realidades,

de vivência que estão sendo perdidos ou não percebidos aos olhos de quem não quer ver

ou valorizar esse grupo e sua participação para construção de uma história, de uma vida,

de um lugar, de uma terra, de uma geografia, de um lar que escolheram para histórias

em/de Benjamin contar.

É relevante ainda abordar,  para entendermos o processo de contarhistórias por

essa “categoria  social”,  as discussões que se inserem no campo antropológico e das

ciências  sociais  sobre  memória  e  oralidade.  Neste  sentido,  é  oportuno  trazer  alguns

conceitos e categorias de análise para situarmos a pessoa contadora. 

Memória  individual4,  na  discussão  que  faz  Halbwachs  (1990),  não  seria  algo

fechado e muito  menos isolado,  precisa esta receber  lembranças do passado ou até

mesmo  de  outras  pessoas,  quando  o  contador  narra  sua  história  ele  toma  como

instrumentos de empréstimos as palavras e as ideias de seu ambiente ou do próprio

convívio social.

Certamente,  é  possível  observar  nas  abordagens  de  Halbwachs  (1990),  duas

4 Ver – A memória Coletiva de Maurice Halbwachs (1990), uma discussão que se volta para construção
da memória  e  da oralidade  na pessoa e  no  eu,  levando em conta  o  tempo,  os  sentimentos  e  as
narrativas no contexto social.



categorias de memória: a autobiográfica e a histórica, sendo uma condicionante da outra,

pois ambas refletem o contexto vivido da pessoa contadora, ao ponto da localidade de

nascimento,  ao  ambiente  do  convívio  social  e  a  interação  das  histórias  narradas  e

contadas.  A  memória  autobiográfica  aparece  como  elemento  essencial  para

compreendermos o tempo histórico no qual as narrativas são contadas e de como as

lembranças são revividas num espaço em constante modificação. 

Na obra Memória e Sociedade, Bosi (1994) retrata que a memória é infinita, sem

limites, dimensão da qual o indivíduo registra apenas seus fragmentos, algumas imagens,

coisas,  lugares e emoções vividas,  remetidas pela lembrança de um passado infinito,

contadas em confianças e confidências. A memória seria um conceito ou uma experiência

vivida pelos contadores ou cada um de nós individualmente.

Deste  modo,  Bosi  (1994)  sustenta  que  a  memória  poderá  ser  conservada  ou

elaborada pelo passado, mesmo porque o lugar onde o contador viveu através da sua

inteligência de narrar pode ser capaz de inovar ou repetir as narrativas. A memória refere-

se à história da pessoa, lembrança de um mundo ou de uma época, mas subordinada e

manifestada pela subjetividade da vivência ou do eu com seu universo social.

Halbwachs (1990) compara a pessoa contadora com um “viajante” inserido num

contexto muito mais amplo do que a vivência, as lembranças de um tempo tornam-se

peça  fundamental  para  compreendermos  os  acontecimentos,  as  datas,  os  sinais,  as

viagens, as paisagens e outros. Assim possibilitando melhor compreensão da memória

coletiva e individual. 

Em relação às histórias dentro do contexto da memória e da oralidade Halbwachs

(1990) sustenta que elas não são todo o passado, mas é o resto desse passado, são

coisas vividas do retrato real de uma vida viva que se renova através do tempo, através

da memória coletiva ou da memória individual,  pertencem a distintos contextos sendo

moldados por costumes ou opiniões do grupo no qual a pessoa está inserida, ou seja, a

sociedade e os modelos culturais,  sociais  e  políticos forjam também a construção da

narrativa em um espaço novo e aberto.

Diante de toda a discussão aqui apresentada, a memória e a oralidade em relação

aos  contadores  de  história  de  Benjamin  Constant,  seja  ela  coletiva,  individual  e

compartilhada são conforme Devos (2002) repertório de contos, de lendas e narrativas de

caráter  mítico  ou não.  Essas histórias  ajudam,  contribuem,  influenciam e  auxiliam na

dinâmica do tempo, passado, espaço e presente do município no atoe no momento de

contar histórias nos bairros ou em rodas de terreiros entre familiares e a amigos, em um



processo de interação social e sociabilidade. Conforme Devos (2002, p. 153):

“Compreender um pouco melhor a dinâmica dessas estórias, e a sua
relação com os fragmentos do vivido dos próprios narradores torna-
se fundamental para investigar suas memórias”. 

Mediante a isto, o exercício metodológico de ouvir, compreender e interpretar as

histórias, seu contexto, seu lugar, seu tempo e seus fragmentos dentro das análises e

teorias  antropológicas se  faz  sempre necessário,  para  entendermos um processo tão

dinâmico, subjetivo e transformador, no ato da memória, na articulação da oralidade com

a contação de histórias. 

 Esses contadores chamados também de  “pessoas antigas”5 detêm umpoder de

transmissão das coisas e de um conhecimento que em determinados momentos podem

manipular,  influenciar,  moldar  e  transformar  o  seu  meio  e  sua  cultura,  através  da

promoção de suas práticas sociais utilizando-se das narrativas e dos contos, são pessoas

que cultivam saberes e promovem cultura dentro de seu convívio. Os contadores como

detentores de um poder de narrar o passado transmitindo este para o presente, tentando

se legitimar enquanto tal  nesta sociedade moderna na qual  estão inseridos, e muitas

vezes  buscam  na  sociedade  a  sua  legitimação  enquanto  agentes  que  colaboram  e

contribuem para o processo histórico, social e cultural de seu grupo.
Para  tal  legitimidade  desse  “outro”  ressalto  aqui  um  exemplo  de  como  esses

contadores de histórias tentam de uma forma ou de outra, mesmo em pequenas ações se

firmar  na  sociedade.  No  ano  de  2012,  organizamos  através  do  projeto  de  extensão

Narrativas da cultura Benjaminense na UFAM, uma roda de contadores de histórias nas

dependências  do  Instituto  de  Natureza  e  Cultura.  Lembro  quando  no  decorrer  das

narrações das histórias um contador salientou que eles, enquanto grupo social, estavam

esperando  o  reconhecimento  e  a  legitimação  da  Universidade  e  da  sociedade  como

pessoas  detentoras  do  saber  de  narrar  e  contar  história.  Pois  é  por  meio  de  suas

intenções e ações que tentam legitimar suas práticas culturais, do contar, do narrar e da

transmissão das histórias e é a partir  dessas práticas que devem ser compreendidos

estes atores, como “categorias” sociais que promovem e disseminam as formas culturais

em seu meio social.

Percebe-se ainda em pequenos “atos sociais” a competência destes contadores

em  reconhecerem  e  recorrerem  às  instituições  sociais  que  detêm  o  conhecimento

5 A pessoa antiga é aquela que detém um vasto conhecimento sobre as coisas e sobre o mundo, além de
ser reconhecida pelo grupo como uma autoridade onde prevalece o respeito e reconhecimento enquanto
detentores desses dois distintos saberes: a oralidade e a memória.



acadêmico e científico para legitimarem suas práticas e ações. Para eles estar no meio

acadêmico da Universidade torna-se algo de prestígio e gratificante no reconhecimento de

suas manifestações enquanto  contadores inseridos nesses ambientes institucionais.  É

neste sentido que podemos pensar esse “outro” no discurso antropológico de legitimação

e afirmação.

3-As Histórias Contadas e Narradas: em Contos de Vidas e em Contos de Histórias,
pelas Margens do Rio, pelas Margens da Floresta e pelas Margens da Cidade

“Sobre  as  histórias  quem  contava  para  mim  era  minha  vó  que
contava muita história. Eu guardei pouca na minha cabeça, mais ela
contava muita história,  ela contava, contava de noite,  debaixo do
mosquiteiro a gente era alumiado por lamparina, antes de a gente
dormir ela ia contar histórias pra nós, pega logo no sono, eu gostava
muito  daqueles  tempos.”  (Relato  da contadora  de histórias  Maria
Elisa Nascimento da Silva,diário de campo, 2013).

Neste  ponto  apresento  algumas  “histórias  narradas”6 pelos  meus  informantes

durante  a  realização  deste  estudo.  Narrativas  que  se  voltam  para  distintos  lugares,

tempos,  localidades  e  com  as  mais  diversas  situações,  histórias  que  retratam  uma

realidade vivida pelo contador ou não. 

Para  fins  deste  estudo  elaborei  um  “sistema  de  classificação  das  histórias”7

contadas por meus informantes, situando o contexto em que elas se passam, quem as

contou, o cunho das histórias e os seus elementos apresentados em sua estrutura, trago

abaixo histórias que representam cada categoria de classificação que organizei durante a

sistematização dos dados.

Na  primeira  categoria  de  histórias  de  cunho  da  natureza  ou  histórias  de

encantados, tendo em seus contextos narrativos elementos como: os animais, a floresta,

o rio, o verde, a mata, a noite, a lua, o som do meio natural e os encantados, sendo cada

um desses elementos fundamentais para o início e desfecho das narrativas. Tais histórias

aqui  classificadas  neste  item  retratam  também  aventuras,  perigos,  constrangimentos,

lição de vida, contexto social, relações de poder, relações econômicas, sobrevivência, a

luta do bem e do mal e entre outros fatos que em certos momentos são vivenciados pelos

próprios contadores e bem como outros atores sociais na construção dessas narrativas.

Trago  como  exemplo  a  seguinte  narrativa  classificada  como  história  do  meio

6 Trago nesta  parte  algumas histórias  transcritas,  contadas  pelos  contadores  de  Benjamin  Constant,
coletadas durante a realização desta pesquisa no ano de 2013-2014, respeitando a linguagem, a fala e
o tempo de como estas são contadas por esses atores sociais. 

7  Apresentei  em meu  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  este  estudo  de  classificação  das  histórias
contadas em quadros que identificam as determinadas categorias e cunhos dessas histórias, para este
GT apresento algumas histórias como forma de sistematizar os dados facilitando a apresentação e a
discussão.



natural (remetidas a elementos da floresta):

“HISTÓRIA DO ANORATO COBRA GRANDE”
Quem me contou essa historia foi minha vó essa História aconteceu no rio Ituì lá
para as bandas de cima, em que uma mulher deu a luz a duas cobrinhas uma fêmea
e a outra macho, ela não quis criar, e mandou jogar as cobras no rio, à fêmea se
tornou um poraquê e o macho se tornou uma cobra grande, a fêmea era mal e o
macho era bom, o poraquê alagava embarcações, canoas, e não deixava ninguém
no rio em paz, a cobra era contra isso, ate que certa vez a cobra falou com outro
poraquê para matar sua irmã que era muito mal, então os dois poraquês brigaram o
poraquê mal morreu, e orio ficou em paz.A cobra queria se tornar humano, para
isso acontecer ela teria que levar um tiro. A cobra pediu para um homem atirar em
sua cabeça, mas o homem de tão nervoso errou o tiro, e pegou no olho da cobra, a
cobra se tornou humano,  mas cego de um olho,  minha  vó contava que com o
passar  do  tempo  ele  morreu  lá  mesmo  no  Ituí.  (História  contada  ao  longo  da
pesquisa no ano de 2013, contadora, Altina Martins de Oliveira).

Na segunda categoria trago as histórias de pescador, muitas delas são relatos

reais  vivenciados  por  alguns  contadores  de  histórias  durante  as  pescarias,  ambas

apresentam em seu contexto narrativo elementos da natureza como: animais, a floresta, o

rio, espíritos da mata e entre outros. Tais histórias aqui classificadas neste item retratam

também aventuras, perigos, constrangimentos, lição de vida, contexto social, relações de

poder, relações econômicas, sobrevivência, a luta pela sobrevivência, religiosidade e a

influência do contexto ribeirinho. 

Trago como exemplo a seguinte narrativa sendo classificada como história  de

pescador com elementos da floresta presentes em sua estrutura:

“HISTÓRIA DO JACARÉ”
A história do jacaré foi o meu primo pescano, quando ele deu fé foi a pancada na
perna dele, ele nem viu ele tava tão entertidopescano pá esse lado, quando ele viu
foi a pancada, pegou com toda a canoa na perna dele assim e arrastou ele pá agua,
aí ele sentiu que a perna dele já tinha quebrado com a dentada. Era o jacaré preto, o
jacaré que cresci bem grande, aquele jacaré preto, jacaré-açu. Aí ele lutou pelejou
até que ele tava com uma faquinha na cintura né, aí o jacaré grudado com ele, aí ele
furou o jacaré, deu pá ele puxar o braço assim, e furar aí o jacaré soltou ele. Aí ele
puxou pa beira esvaino em sangue, alagou a canoa, ele pelejou, pelejo, aí ainda
bem que  era  raso.  Ele  desalagou  a  canoa  e  foi  embora  pa  casa  com  a  perna
quebrada, chegaram em casa trouxeram ele pá Benjamim e cortaram a perna aqui.
A perna chegou toda preta né, ele era moreno aí foi que ficou enchado bem preto,
bem roxo.  Toraram aperna dele.  Ele  mora ali...  Não sei  se  é  paCohabam ou pá
Colonha  que  ele  mora,  é  o  chico  preto  que  chamam ele.que  reza,  que  ele  era
rezador, ele ainda é vivo. (História contada ao longo da pesquisa no ano de 2014,
Contadora, Maria Elisa Nascimento da Silva). 

A terceira refere-se às histórias do meio urbano e social.  Tais histórias aqui

classificadas  neste  item  retratam  a  conduta  social,  regras,  status,  poder,  relações

econômicas, aventuras, perigos, sentimentos, relações de parentesco constrangimentos,



espiritualidade e entre outros aspectos. São histórias que se passam no contexto urbano,

ou seja, na cidade. 

Trago como exemplo a seguinte narrativa sendo classificada como história do meio

urbano (conduta social):

HISTÓRIA DO APARECIMENTO DO MORTO”

Essa história se passou com um conhecido meu chamado Mauricio Lira Quando ele
tavala no terreno dele. Dizem que a pessoa depois de morto, não vai onde o cara ta,
mais vai mermo, por que ele há alguns anos atrás quando trabalhava “nas três
nações”, chegou um dia lá, o bichara que era amigo dele tava passando mal com
câncer, ai ele morreu. O bichara trabalhava com um cara la de atalaia, mais esse
homem não pagava ele. Ai quando o seu Mauricio voltou pro sitio dele, chegou um
amigo dele avisando que o seu bichara tinha morrido. Ai quando foi  de noite o
bichara não veio falar com ele, ai dentro dum quartinho que ele tava tinha uma
brechinha.  Ai  ele ouviu aquela voz chamar assim: -  comprido,  comprido,  ta  me
ouvindo? ai ele não respondeu. Mais depois ele conheceu a voz do Bichara. Mais
ele  não  respondeu  por  que  ele  sabia  que  era  coisa  de  gente  morto.  Ai  ele
perguntou: - mais quem é que tá me chamando essa hora, 11 horas da noite? ai
respondeu: - comprido... sou eu o Edmar, Bichara. Comprido... você sabe quantas
carradas foi dada pro cara lá de Atalaia desde quatro ano atrás? Ai ele disse: - ate
oitenta eu contei depois parei. Aí o Bichara falou: - comprido a coisa mais feia que
não podemos fazer e pegar algo e não pagar. Ai o seu Maurício falou: - sim... mais
ele não pagou o senhor de vivo, quanto mais agora de morto!!! Ai parou a voz, ai
depois eu ele foi embora dormir. Mesmo com medo. Mais ai depois disso nunca
mais voltou ninguém pra falar com ele. (História contada ao longo da pesquisa no
ano de 2013, contador Silvio Chagas de Andrade). 

A  quarta e última categoria refere-se às histórias de caçador,  muitas delas

aconteceram com alguns contadores de histórias. Retrata também em suas estruturas a

influência  do  contexto  natural,  da  floresta,  relações  de  poder,  relações  econômicas,

aventuras,  perigos,  tempo,  vivência,  relação  de  embates  entre  homem  e  natureza,

relações do contexto urbano com o rural, respeito com a natureza e entre outros. 
Cito  como  exemplo  a  seguinte  narrativa  sendo  classificada  como  história  de

caçador:
“HISTÓRIA: MATADOR DE ONÇA”

Um cara chegou num canto e queria ganhar dinheiro. Ele era um pilantra e tal, que
fazia de tudo pra ganhar dinheiro. Então ele não tinha outro meio, ai o cara disse:
Rapaz aqui tem uns matador de matar onça cê vai matar onça que o patrão paga um
bocado de dinheiro, nos ganha muita grana, ele se animou. E disse: aqui eu me crio
e quando vai ser?  Ele disse: amanhã ta bom. Olha tu leva um rifle carregado, ai tu
vai embora. Ele chegou no outro dia animado pra ganhar dinheiro. Vendo muito
dinheiro em cima da mesa disse: poxa vida essa é uma grande grana, depois foi
embora, saiu na mata adentro, demorou um pedaço foi embora caminhando afora.
Quando  deram  fé,  lá  vem  ele  na  carreira  e  onça  atrás  pega  aqui  pega  co  lá,
passando pelo meio da mesa onde tava os jogadores de baralho que espatifou



gente  pra  todo  canto.  Ficam  tirando  couro  dessa  ai  que  eu  vou  buscar  outra
(história contada ao longo da pesquisa no ano de 2013, contador Francisco Costa
Gomes).

Minha intenção de apresentar essas histórias, classificando-as nos nas categorias

de análise a cima, é sistematizar e demonstrar a diversidade de elementos existentes em

suas estruturas, ao mesmo tempo de ressaltar seus contextos e os locais em que essas

narrativas  se  passam.  Assim,  possibilitando  uma  melhor  compreensão  de  seus

significados. 
Busquei classificar essas histórias em quatro categorias que são: 1- histórias da

natureza  (remete  a  elementos  da  floresta  como:  animais,  lugar  e  as  relações  entre

homem e natureza), 2 – histórias de pescador (contadas a partir de algo vivido durante

uma pescaria), 3 – histórias do meio urbano (narrativas que se passam na cidade ou de

conduta social, experiências de vida entre as gerações), 4- histórias de caçador. Todas as

histórias classificadas nestas  quatro dimensões foram categorizadas pelos contadores

durante as entrevistas, sendo que os mesmos falavam as seguintes expressões  “essa

aqui é história de pescador, essa que eu vou contar é de caçador, essa outra é de

assombração” e assim por diante.
Com a contribuição do  saber  tradicional  e  popular  dos  contadores foi  possível

classificar as histórias narradas nessas categorias de análises, sendo assim, passo agora

a analisá-las e discuti-las dentro das teorias antropológicas.

4-Analisando e Discutindo as Histórias Narradas

Passo agora a analisar as narrativas, tendo como base as discussões e teorias das

ciências  sociais.  Minha  finalidade  é  realizar  uma  articulação  entre  os  elementos  das

histórias  narradas  com  as  trajetórias  de  vida,  trazendo  abordagens  que  auxiliam  na

compreensão desses distintos contextos e mundos.

4.1-A  Relação  entre  as  Histórias  de  Vidas  dos  Contadores  com  as  Histórias

Narradas 

A história de vida dos contadores é um contexto de partida para observamos o

complexo do local onde são contadas essas narrativas (no seringal, no contexto ribeirinho

ou da floresta e nos espaços urbanos), é o espaço que revela a visão do narrador com

sua trajetória, influenciando na construção social e cultural desses agentes.
Segundo Langdon (1999):

Experiências passadas e tradição fornecem possíveis recursos para
os indivíduos interpretarem, entenderem e agirem no presente, mas
é  através  da  interação  social  que  a  cultura  emerge.  O  homem
simbólico é um ator, cuja ação não é motivada só pela razão, mas



também  pelas  experiências  passadas,  pelos  desejos,  pelas
necessidades de expressar e criar, e pela vontade. (p.22).

Sustenta Maluf (1999) “que são, sobretudo, as narrativas de vida que trazem mais

fortemente essa dimensão de desvendamento ou de revelação da pessoa,  dando um

sentido a sua experiência”. 
Muitos  desses  contadores  têm  suas  origens  nordestinas  e  da  própria  região,

reforçando a  colaboração e  contribuição desses distintos  grupos sociais  nos espaços

amazônicos. A dinâmica do trabalho desenvolvido seja ele nos seringais, na extração da

madeira ou até mesmo na roça por esses contadores ajudam também a compreender a

concepção de outros ambientes que essas histórias eram contadas. 
As  distintas  concepções  de  histórias  de  vidas  dos  contadores  remetem  a  um

estado  de  sofrimento,  trabalho  árduo,  a  um tempo,  a  relações  de  poder  econômico,

relações de força, religiosidade, relações de parentescos, relações de embates sociais e

outros aspectos.
As relações entre os espaços naturais tais como floresta, animais, rios, lagos, com

os  contadores  de  histórias  auxiliam  a  compreender  os  distintos  mundos  em  que  se

passam  essas  narrativas  e  as  influências  desses  contextos  representados  como

elementos nas estruturas narradas.

4.2-A Interação Familiar no Ato de Contar Histórias 

A importância da interação familiar nos contos das histórias, as imagens dos avós,

dos pais, vizinhos e amigos são importantes para compreendermos a dinâmica de quem

contava inicialmente as histórias e de como esses contadores aprenderam a contar.
Segundo dona Maria Neves da Silva, ela começou a contar diversas histórias como

de pescador,  de cunho indígena, da natureza como fauna e flora, com seu Francisco

Inácio Abelipesé, seu avô. Conta Dona Maria que ele contava essas histórias em rodas de

conversas que eram feitas naquela época na casa de sua mãe, pois como não tinham

televisão ou rádio, apenas a lamparina que funcionava como luz à noite, as narrativas

contadas serviam como entretenimento e um mecanismo para obter o sono mais rápido,

pois  essas histórias  eram relatadas no período da noite  depois  dos afazeres  diários.

Podemos  observar  a  interação  social  familiar  no  momento  que  são  contadas  essas

narrativas.

Em relação a esse processo de interação familiar no que se refere aos espaços

nos quais são contadas as histórias,  são importantes para pensarmos a dinâmica de

como esses elementos interagem (o espaço–passado e o espaço-presente). Antes essas

histórias eram contadas nos altos rios, na floresta, no seringal, e no espaço urbano que

começa a se firmar com a chegada do desenvolvimento capitalista. Hoje as histórias são



contadas em um contexto urbano já transformado e modificado pelo capitalismo e pela

globalização, assim as histórias também ficam condicionadas, transformadas, agregando-

se a elas novos elementos e referências desse novo mundo. 

Torna-se  relevante  também mencionar  a  interação  entre  as  gerações  tanto  do

passado como no presente. Durante o estudo foi possível observar que esses contadores

ainda contam histórias a pedido de seus netos e familiares, dispondo uma continuidade

entre as gerações futuras nessa dinâmica de narração. 

Conforme Rocha/Eckert (2013):

O encontro do presente com o passado nasce do reconhecimento
das rupturas de uma temporalidade que nos parece continua, mas
cujo ato de lembrar sugere uma relação reflexiva com a trajetória
histórica do sujeito e do coletivo do qual se emerge. (p.46).

Por fim, a dinâmica e diversidade dessas histórias possibilitam um grande círculo

de transição e interação social e familiar dentro dos bairros de Benjamin, possibilitando

uma continuidade com as gerações futuras e influenciando no contexto cultural  deste

município.

Como podemos observar a partir do relato de uma contadora de histórias:

[...] Hoje as histórias que eu aprendi com minha vó eu conto para os
meus filhos... como eles são grande vou contar pras minhas netas
agora, e eu ainda pretendo levar adiante porque para mim é uma
relíquia que a minha vó contava pra mim, dos netos dela, só contava
pra mim, que eu morava com ela, então pra mim é uma relíquia um
privilegio. (Relato de história de vida da contadora Valeria da Silva
Lima, ao longo da pesquisa ano de 2014).

4.3-  As  Estruturas  das  Narrativas  e  as  Repetições  de  Enredos  nas  Histórias
Contadas

A temporariedade das narrativas remete a ganhos e perdas, aventuras, lição de

vida, conduta social, autobiografias de vida, papel dos sujeitos em mundos distintos.

Para  Lévi-Strauss  (1996)  as  estruturas  não  seriam  algo  adquirido,  mas  sim

construído  em  sociedade,  é  um  sistema  que  permanece  idêntico  apesar  das

transformações, é uma análise do que se perpetua no empiricamente observado, que a

partir  daí  explica  a  estrutura  como ponto  central  da  organização  do  grupo  e  de  seu

pensamento como indivíduo e sociedade. 

Pode-se nas diversas narrativas contadas observar vários cunhos estruturais que

as mesmas possuem: histórias do meio natural (que envolve elementos da natureza tendo



relações sociais com o homem), histórias de pescador (do meio natural), histórias do meio

urbano (conduta social), histórias de caçador (do meio natural).

Muitas dessas histórias se cruzam e são contadas em distintos bairros de Benjamin

Constant, mas com novos elementos e apropriações que são inseridos. 

Uma das narrativas que se repetem é a do Honorato Cobra grande, que aparece

de  certa  forma  com  o  mesmo  cunho  e  temática,  mas  com  novos  elementos.  Isso

enriqueceu meu estudo e possibilitou responder e afirmar que há uma interação dessas

narrativas com os diversos moradores dos distintos bairros e ao mesmo tempo há uma

dinâmica de reconstrução cultural dessas narrativas atribuindo a elas novos elementos

que deixam essas histórias mais ricas.

Atesta Maluf (1999):

Na leitura antropológica, o olhar deve ser focar em duas direções
complementares.  Inicialmente,  é  preciso  pensar  a  narrativa  como
produto de uma multiplicidade de interferências, das quais algumas
aparecem no próprio contexto de sua enunciação. Isso nos remete à
noção  de  multivocalidade  e,  portanto,  a  uma  leitura  que  saiba
escutar as múltiplas vozes que exprimem no interior  da narrativa.
(p.77). 

Ao analisar duas narrativas, uma nos remete a contextos e localidades diferentes,

outra nos remete a elementos novos e a um novo desfecho em seu final,  vejo neste

momento que atingi meu objetivo inicial de como são contadas essas narrativas e em

quais contextos e locais são narradas e de que localidades vieram seus contadores, mas

de certa forma é um processo cultural dinâmico e identitário que deve ser mais trabalhado

não na sua individualidade, mas na sua função como grupo, como coletivo de construção

e transmissão dessas narrativas.

Sobre as distintas formas como são narradas, as histórias que se repetem em

determinados  lugares,  podemos  focalizar  na  construção  e  discussão  que  faz Maués

(2005):

A lenda de Cobra Norato é narrada em várias versões, em diferentes
regiões da Amazônia, sendo talvez de origem indígena. As versões
colhidas  na  região  do  Salgado  apresentam,  mais  ou  menos,  o
seguinte relato. Uma mulher deu à luz dois gêmeos de ambos os
sexos, que foram chamados de Maria Caninana e Norato Antônio.
Logo  ao  nascer,  as  crianças  se  transformaram  em  cobras  e
deslizaram,  rapidamente,  para  o  rio,  onde  passaram  a  viver.
Cresceram  e  se  transformaram  em  cobras-grandes.  Já  adultos,
Maria  Caninana enamorou-se de uma outra  cobra  encantada,  do
sexo  masculino,  com  quem  desejava  casar-se.  Seu  irmão  se
opunha, pois isso impediria que os dois se desencantassem. Como
a irmã não lhe desse ouvidos, ele entrou em conflito com ela e seu
noivo, travando-se entre eles uma grande luta, durante a qual Norato



matou os dois. De tudo isso Norato Antônio participava sua mãe, a
quem costumava ainda visitar, em forma humana. Uma outra versão,
não  encontrada  na  região  do  Salgado,  mas  narrada  no  Baixo
Amazonas,  dá  conta  de  que,  muito  tempo  depois,  Cobra  Norato
encontrou quem o desencantasse: um soldado em Óbidos, que não
se intimidou com o tamanho daquela enorme cobra e a feriu,  até
provocar sangue, com uma faca virgem. (p.05).

É  interessante  observar  como  essas  histórias  são  contadas,  reconstruídas  e

forjadas nos espaços urbanos,  e  como a interação social  auxilia  e  ao  mesmo tempo

contribui  para  uma  dinâmica  de  continuação  dessa  prática  de  contar  histórias  nos

diferentes bairros do município. 

Há também nessas histórias a presença marcante dos “encantados”, pessoas que

morreram ou que foram encantadas em elementos e contexto da natureza, da floresta e

nos espaços urbanos. Estes seres transitam e circulam dentro da dinâmica de construção

imaginária e social dessas narrativas.

Aborda Maués (2005) sobre os encantados:

Os encantados, ao contrário dos santos,  são seres humanos que
não morreram, mas se "encantaram”. Essa crença tem certamente
origem  européia,  estando  ligada  às  concepções  de  príncipes  ou
princesas encantadas que ainda sobrevivem nas histórias infantis de
todo  o  mundo ocidental.  Mas foi  influenciada por  concepções de
origem  indígena,  de  lugares  situados  "no  fundo",  ou  abaixo  da
superfície  terrestre,  e  provavelmente  também por  concepções  de
entidades de origem africana,  como os orixás,  seres  que não se
confundem  com  os  espíritos  dos  mortos.  Dois  exemplos  de
encantados  muito  populares  na  Amazônia  servirão  para  ilustrar
essas crenças: Cobra Norato, popularizado nos meios intelectuais
de todo o Brasil graças ao poema famoso do gaúcho Raul Bopp, e o
rei Sebastião, um encantado que habita em várias praias de ilhas
existentes  ao  longo  do  litoral  entre  Belém  e  São  Luís,  e  que  é
entidade comum aos cultos de pajelança e de origem africana tanto
no Pará como no Maranhão. (p.05).

As relações entre religiosidade e fé, também estão presentes nessas histórias, os

embates entre  bem e o  mal,  a  crendice  em espíritos  da  floresta,  marcam uma inter-

relação entre homem e natureza. Os espaços onde acontecem os atos são marcados

pela forte presença do simbolismo representado pelos animais e outros seres da natureza

como a coruja, permitindo uma dinâmica e um equilíbrio entre cultura e natureza. Geertz

(1989) ressalta que devemos não só entender o simbolismo como um simples ato, mas

sim  sua  relação  e  significação  desse  objeto  como  ser  representativo  para  uma



determinada  sociedade  ou  grupo.Percebe-se  que  essas  formas  simbólicas  tem  um

significado para um grupo e esse significado joga um papel importante dentro das ações

coletivas.  Desta forma, cabe então tentar compreender as formas simbólicas de cada

grupo através do sentido e da representação de seus significados. 

Em relação a elementos  míticos  presentes  nas narrativas  contadas,  é  possível

observar  nas  histórias  do  sol,  da  lua,  do  vento  e  da  chuva,  como  deuses  e  astros

soberanos da natureza que em determinadas situações de perigos, os atores recorrem a

estes  em busca  de  solucionar  o  desfecho  da história.  Em Ilhas  de  História,  obra  de

Marshall Sahlins (2003), o autor explica mito como um conjunto de ideias que contém

cunho das histórias de guerras,  deuses,  sobre a geração do homem e até mesmo a

relação entre a terra e o céu e entres outras histórias que são contadas.

Marshall  Sahlins  (2003)  nos  remete  a  noção  de  mito  sendo  também  uma

atualização em práticas contemporâneas, se encontra no passado,  mas é recontando

através de uma nova leitura mediante a memória coletiva para o mundo em que vive.

Também  chamado  de  mito-prática  do  argumento  é  um  recinto  sagrado,  enquanto

recriação em nível da comunidade da separação do original, ou seja, no momento que o

indivíduo  reconta  as  histórias  de  cunho  mitológico  atribui  uma  nova  roupagem  de

fragmentos e fatos na construção da nova versão do mito contado, sem infligir à ideia

principal da história. Desse modo, o coletivo passa a recriar sua versão a partir de seu

mundo atual com suas ideias remetidas ao passado. 

As  histórias  contadas servem também para  entender  o  funcionamento  de uma

cultura, de um tempo que se gerou e que foi transformado.

De acordo com SILVA (2012), contar histórias sempre foi à arte de recontá-las de

novo, seja em outro lugar, tempo ou espaço de vivência, pois elas pedem para serem

contadas e se perdem enquanto histórias quando não são mais preservadas ou pelo

único motivo de ninguém as querer enquanto histórias, ficando apenas em lembranças

guardadas pelo tempo em uma caixa de baú chamado de cabeça pedindo para retirá-las

para irem mundo a fora. Salienta Santiago (1989, p.51).

O espetáculo torna a ação representação. Representação nas suas
variantes lúdicas, como futebol, teatro, dança, musica popular, etc.; e
também  nas  suas  variantes  técnicas,  como  cinema,  televisão,
palavra,  impressa,  etc.;  Os  personagens  observados,  até  então
chamados de atuantes, passam a ser atores de grande drama da
representação humana, exprimindo- se através de ações ensaiadas,



produto de uma arte,  a arte de representar.  Para falar das várias
facetas dessa arte é que o narrador pós – moderno – ele mesmo
detendo a arte da palavra escrita – existe. Ele mesmo narra ações
ensaiadas  que  existem  no  lugar  (o  palco)  e  no  tempo  (o  da
juventude) em que lhes é permitido existir.

Entretendo, estudar, interpretar, compreender as narrativas, suas interlocuções e

suas representações para o contexto cultural do município de Benjamin Constant não é

tarefa fácil muito menos acabada ou fechada, porém faz-se com o esforço da academia e

com a etnografia analisá-las, estudá-las e compreendê-las. O esforço de situá-las dentro

deste estudo marcado por “vozes e atores sociais” diversos, como modo discursivo ou

como os contos  do contato  entre  pesquisador  e  pesquisado,  pode ser  compreendido

como  um  estudo  entrelaçado  pelos  paradigmas  discursivos  de  diálogo  e  polifonia

(CLIFFORD, 1978) para valorizar a inteligência, a memória, o discurso, a vivência e a

narrativa da pessoa contadora.

Reflexões Finais: um elo entre pesquisador e contador de histórias, na continuação
de um discurso polifônico (...) 

No inicio  deste  trabalho,  propusdiscutir  a  reconstrução  das  histórias  da  cultura

popular que se voltam ao contexto da natureza, histórias de pescador, de caçador, de

pessoas encantadas, de rios, cobra grande, botos e entre outras tantas, narradas pelos

contadores  de  histórias  da  cultura  Benjaminense,  tendo  como  marco  inicial  suas

trajetórias de vida. Busquei a possibilidade de conhecer a dinâmica do processo de contar

histórias  e  sua  relação  com  as  vivências  desses  agentes  culturais,  tendo  como

instrumentos  teórico-metodológicos  a  história  de  vida,  a  memória,  a  oralidade  e  as

lembranças desses contadores. 
Na primeira parte do artigo, considerei importante contextualizar uma discussão da

antropologia  contemporânea  com a  proposta  que  faz  este  Grupo  de  Trabalho  “Falas

etnográficas. Narrativas e políticas da expressão entre grupos tradicionais”. Tracei assim,

uma discussão sobre o campo, objeto, pesquisador, pesquisado em relação aos estudos

que desenvolvo, numa perspectiva de interação e relação social, vivenciados nos diversos

contextos do fazer antropológico. No dialogo com o outro, na legitimidade e representação

desse outro, no olhar para com esse outro, e o lugar desse outro nos textos acadêmicos,

tento construir assim uma polifonia textual com o saber tradicional e o saber científico

numa  construção  etnográfica  dialógica,  marcada  por  embates  e  dominação  de

conhecimento e cultura.
Na segunda parte, tentei construir uma discussão que gira em torno do contador de

histórias numa perspectiva de conhecer mais afundo quem são esses contadores? Suas



falas? Suas performances e suas vivencias enquanto “atores sociais”, entrelaçado a isso,

fiz uma reflexão sobre a memória e a oralidade como um processo de contar, recontar e

reconstruir essas narrativas populares de Benjamin Constant. 
No  terceiro  momento  deste  estudo  trouxe  algumas  narrativas,  classificando-as

mediante um sistema de classificação que criei para sistematizar os dados, pelo cunho

dessas histórias, as localidades que essas se passam e são contadas e reconstruídas.
No quarto momento analisei essas histórias tendo como embasamento teórico os

conceitos  e  definições  da  antropologia  bem  como  das  ciências  sociais.Referente  às

análises, foram feitas por meio de uma articulação entre as diversas áreas das Ciências

Humanas, o que permitiu compreender através dos elementos e fragmentos narrativos o

tempo, o espaço, situação e contextos das histórias, seus aspectos culturais e sociais que

circulam nos cenários onde se desenrolam as narrativas. 
Deste modo as histórias de vida contadas por esses agentes sociais representam

um relato  real,  vivido  e  compartilhado  pelas  suas  experiências  enquanto  contadores.

Marcam uma trajetória inicial de algo que aconteceu em um passado distante, recontado

em um tempo ou espaço chamado de presente, que vive sendo moldado e transformado,

em  uma  dinâmica  que  muitas  vezes  a  memória,  a  oralidade  e  a  lembrança  não

conseguem acompanhar seu ritmo.
Outro aspecto significativo refere-se aos elementos como poder,  sobrevivências,

embates,  parentesco,  economia,  geografia,  que  estão  presentes  tanto  nas  histórias

contadas pelos narradores quanto nas suas histórias de vida.Nessas histórias de vida

transparece uma realidade sofrida, demonstra a luta, perdas e ganhos, o trabalho árduo

na roça, a constituição familiar e social, as origens familiares, a relação de parentesco,

afetividade, relações de subsistências, representam mundos distintos (mundo ribeirinho/

caboclo e urbano) marcados pelos diversos diálogos colhidos.
Referente  à  interação  das  histórias  de  vidas  com os elementos  das narrativas

contadas, ambas se relacionam e se cruzam em determinados momentos como: 1- o local

onde se passa a história é o mesmo lugar onde nasceram esses contadores, no caso, o

seringal, os altos rios, pequenas comunidades ribeirinhas e o próprio contexto urbano; 2-

as relações de forças e relações econômicas presentes nas narrativas, também aparecem

na trajetória de vida desses contadores como os meios de subsistência, a vida sofrida e

os  embates  com  outros  grupos  sociais;  3-  Algumas  histórias  se  passaram  com  os

contadores,  sendo  relatos  vividos;  4-  a  dinâmica  do  contexto  das  histórias  contadas

influenciam de certa  forma na vida dos contadores quão a crendice nos espíritos  da

floresta, preservação da natureza, o fortalecimento da religiosidade, auxilia na construção

do discurso e entre outros aspectos; 5 - as lembranças como mecanismos de sentimentos

e emoções. 



Dessa forma, é possível afirma que há uma interação social e até mesmo uma

influencia cultural das histórias narradas com a trajetória de vida dos contadores, assim,

ambas se complementam e se auxiliam para entendermos o complexo de vida presente-

passado.
Sobre as histórias narradas Bosi (1994) afirma que “a arte da narração não está

confinada a livros, seu veio épico é oral. O narrador tira o que narra da própria experiência

e a transforma em experiência dos que o escutam” (p 85). Neste sentido, cada contador

repassa para seus ouvintes o que viveu,  o que sentiu e o que experimentou.Nota-se

também com o estudo, que os contadores de histórias buscam um reconhecimento, uma

legitimidade por parte da sociedade enquanto grupo e categoria social, buscam estar nos

espaços urbanos para contarem o que sabem e serem também atores produtores da

cultura local.
Falar,  estudar,  escrever  e  dialogar  sobre  a  memória  e  a  oralidade dos “velhos

contadores” torna-se um campo amplo que a antropologia ou qualquer outra ciência não

conseguirá  por  si  só  dar  conta,  necessitando  a  articulação  com  outras  áreas  de

conhecimento.  Este  estudo  possibilitou  narrar  e  construir  em  um  texto  científico  as

contribuições  dos  contadores  de  histórias  da  cultura  popular,  trazendo  para  o

conhecimento acadêmico o saber tradicional desses velhos para repensar e até mesmo

contribuir no meio científico.
Assim, um estudo dessa natureza voltado para memória, história de vida, oralidade

e  lembranças  de  contadores  e  de  suas  narrativas,  demonstra  vivências,  relações  de

sociabilidade, relações de trajetórias, de tempo e aproxima passado-presente, convidando

a antropologia e as ciências sociais a discutirem em suas fronteiras de saberes sobre esta

categoria e suas particularidades. 
E  é  com esses  discursos  construídos,  moldados  e  transformados  a  cerca  das

histórias e da pessoa contadora que encerro esta discussão deixando sempre em aberto

para futuras discussões que possam surgir durante o campo de pesquisa. Deixo aqui um

relato de uma informante para refletirmos sobre o nosso papel enquanto pesquisadores e

“atores sociais” de discursos e práticas na valorização desses contadores:

Uma vez que não se resgata uma vez que não se escreve, uma vez
que não se registra que não se guarda as histórias porque essas
pessoas não são eterna, elas tão indo né, então faz parte do meio
natural  que elas tenham que ir.  Só que se a gente  não guardar
nenhum dado deles  a  gente  jamais  vai  saber  como resgatar  né,
como eram antes né, coisas que poderão ser resgatadas, eles são
importantes sim, é uma categoria muito importante que precisa ser
feito urgentemente um projeto pra organizar essa área. Eles todos
estão morrendo e a histórias levando com eles. (Relato coletado em
2013, Maria Josélia Leandro/ colaboradora do estudo.).



Verão Amazônico
Em outubro de 2015.
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