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1. INTRODUÇÃO 
 

Situar as narrativas orais dentro dos estudos de Teoria Literária é uma discussão de absoluta 

relevância, particularmente se considerarmos o papel secundário a que a oralidade é relegada nas escolas, 

principalmente no campo da Literatura. Aliás, isso era algo a se esperar, haja vista que a expressão literatura 

oral encerra uma contradição de termos, pois o significado etimológico da palavra literatura remete à uma 

origem latina de “letras”. A partir disso, fundamenta-se a exclusão das narrativas orais do campo da 

Literatura. 

Contudo, não deve-se confundir “tradição oral com literatura oral, tanto quanto não devemos 

confundir a sociedade de tradição escrita e literatura ou poesia” (CALVET, 2011, p. 146). A tradição oral  
não se resume à literatura oral. Ao contrário, a “a literatura oral é uma maneira particular de tratar a herança 

cultural própria da tradição oral, enquanto a tradição oral diz respeito à sociedade como um  todo” 

(CALVET, 2011, p. 146). No entanto, existem de forma concomitante pontos de identidade e disparidade 

acerca de manifestações escritas e orais, de maneira que "as diferenças podem ser tão importantes quanto as 
semelhanças" (FINNEGAN, 2006, p. 70). Por isso é necessário o debate sobre a existência de uma literatura 

oral. 

Entre os argumentos segundo os quais as narrativas orais não são literatura, estão os seguintes: uma 

associação direta entre a escrita e a expressão intelectual, a qual só existiria em um mundo letrado; a 

necessidade de distanciamento da obra, que só seria possível no texto escrito; e a condição de arte, contrária 
a uma suposta repetição geração após geração típica da oralidade (FINNEGAN, 2006, p. 71). Por outro lado, 

não se sustenta a imagem de um mundo não-letrado onde existe apenas o ser primitivo, exclusivamente 

emocional, incapaz de ver as coisas intelectualmente; também na oralidade existem recursos que deslocam a 
narrativa da realidade; e a variabilidade é a característica mais marcante da oralidade (FINNEGAN, 2006, p. 

79). 

Em defesa da possibilidade de uma literatura oral, importa ressaltar que ela traz uma “diversidade de 

gêneros e funções, traz, no plano linguístico, o cuidado formal com a palavra, que fica evidente pelo uso de 

figuras de linguagem; e pelos recursos da linguagem poética, como métrica, rima, assonâncias e aliterações” 
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(SCHIFFLER, 2017, p. 122). Dessa forma, não seria adequado restringir a literatura à escrita, haja vista ser 

“expressão cultural e estética, tanto em sociedades letradas quanto nas não letradas, possuindo relações 

culturais engendradas em seu tecido” (SCHIFFLER, 2017, p. 127). E isso é de tal forma que ela reflete 

elementos de cultura, valores e cosmogonia de um determinado povo, em determinado tempo. 

Nessa linha, Anna Christina Bentes argumenta que os narradores são dotados de “uma ‘atitude 
literária’, fazendo com que suas narrativas compartilhem com os textos ficcionais escritos de natureza 

literária algumas características” (BENTES, 2000, p. 105). Essa atitude literária é perceptível em diversos 

níveis temáticos, enunciativos e discursivos. Por outro lado, a literatura escrita, particularmente o romance 

como sua principal expressão, traz em si um aspecto de solidão, pois tanto o escritor confecciona a obra em 
um estado de solitude, quanto o leitor lê o livro também sozinho. Ao contrário, a narrativa oral tem inerente a 

si o aspecto da coletividade, tanto no conteúdo do que se conta quanto na interação necessária entre o 

narrador e o ouvinte (BENJAMIN, 1983, p. 68). 

Nesse sentido, existe uma necessidade de, “ao invés de estudar as narrativas como um produto 

acabado, formular a proposta de tomar como objeto de análise o próprio processo de produção da narrativa, 
já que esta passa a ser considerada parte integral do processo interacional” (BENTES, 2000, p. 67). Portanto, 

para a atividade narrativa tanto o narrador quanto o ouvinte cumprem determinados papéis, e se faz 

necessário o questionamento da função de determinada narração em um contexto específico. Isso significa 
“levar em conta que a narrativa não tem uma função intrínseca baseada em informações semânticas; e que 

estrutura e função não devem ser vistas como categorias mutuamente excludentes”. (BENTES, 2000, p. 67). 

E “os tipos de relações que podem ser estabelecidos nos esquemas narrativos são culturalmente 

determinados” (BENTES, 2000, p. 69), de modo que “o enfoque cultural molda a concepção do que seja uma 

narrativa ou história”, pois “a função das histórias, assim como sua forma de organização e interpretação dos 

fenômenos naturais vai derivar da concepção que cada grupo tem do que é processo histórico” (BENTES, 

2000, p. 70). 

Sempre que se trata de tradição oral tende-se a pensar em “sociedades perdidas no fundo das selvas, 

ou em cumes de montanhas inacessíveis, em costumes estranhos, roupas coloridas, artesanato artístico” 

(CALVET, 2011, p. 139), no entanto, há que se “recusar esse exotismo de bazar, essa atitude de um 

observador que só aceita o outro em sua estranheza e não em sua simples diferença” (CALVET, 2011, p. 

139). 

De tal modo, levando se em consideração a necessidade de se trabalhar, de maneira sistemática, com 

textos orais na sala de aula, e a utilização de narrativas populares existentes na cultura regional, por 

contextualizar temas do cotidiano dos estudantes, além de valorizar os saberes da população tradicional do 
município, bem como elevar a literatura oral ao mesmo nível da literatura escrita, o presente trabalho tem por 

objetivo inserir na sala de aula a tradição oral, particularmente narrativas regionais presentes na cultura da 

cidade São Félix do Xingu-PA. Assim podemos estimular o protagonismo dos estudantes e melhorar o 
desempenho no processo de ensino-aprendizagem, vez que haverá um maior reconhecimento das histórias 

contadas e se valorizará a formação cultural local. 

 

 
2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

A presente Oficina foi aplicada nos dias 03 e 04 de junho de 2019, numa turma do 3º Ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual Carmina Gomes, em São Felix do Xingu-PA. 

Para o desenvolvimento da oficina foram utilizados os seguinte materiais: Livro “lendas do Xingu”; 

Quadro branco; Pincel; Apagador; Data show; Caixa de som; Notebook; Internet; impressora; folhas A4. 

A Oficina foi desenvolvida obedecendo aos seguintes passos: 

Primeira etapa: Problematização: Perguntar aos alunos “o que é uma narrativa?” Após as respostas, 

conceituar o termo narrativas orais; 

Segunda tapa: Apresentação: Contar uma narrativa xinguense (A Cobra Grande) aos alunos e 

estimular a participação; 



Terceira etapa: Discussão: Realizar atividades básicas de interpretação; 

Quarta e última etapa: Socialização: Os alunos devem apresentar a interpretação das lendas. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao final das atividades foi possível perceber a curiosidade dos alunos em relação à narrativa 

apresentada e em relação aos demais textos que povoam o imaginário popular. Isso proporcionou que 

pudéssemos perceber que assim como Benjamin no disse, uma narrativa não se esgota, ao contrário, mantém 
seu vigor mesmo com o passar dos anos, já que sua estrutura e desenvolvimento possui como uma das 

principais características facultar a interpretação da que é narrado. Ela sempre tende ao debate sobre a moral 

da história (BENJAMIN, 1983, p. 61). 

Conforme é possível observar nas imagens abaixo, os alunos se sentiram à vontade com o 

desenvolvimento da Oficina e desenvolveram todas as atividades propostas 
 

 

 
 

Todo os envolvimento dos alunos nos reforçou a ideia de que a narrativa relaciona tanto o narrador 
quanto o ouvinte a um interesse em resguardar aquilo que foi contato, o que resulta na possibilidade de sua 

reprodução em um número indefinido de vezes. Tal questão nos lembra que “é exatamente por isso que 

ninguém se escandaliza se alguém pede ao outro que conte ‘aquela’ estória novamente. O importante aqui é 

assegurar a possibilidade de reprodução” (BENTES, 2000, p. 77) 

 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, fica nítida a necessidade de se trabalhar, de maneira sistemática, com textos orais nas 

aulas cujo objetivo é ensinar e estimular a leitura e interpretação de textos. E a utilização de narrativas 

populares existentes na cultura regional, por contextualizar temas do cotidiano dos estudantes, incentiva 

incentivaria o protagonismo do alunado na sala de aula. Além disso, o trabalho foi uma maneira de valorizar 

os saberes da população tradicional do município, bem como eleva a literatura oral ao mesmo nível da 

literatura escrita, reparando uma distorção causada por uma verdadeira “idolatria à escrita” predominante nas 

escolas. 
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