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A IMPORTÂNCIA DAS NARRATIVAS ORAIS LOCAIS NO ENSINOAPRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Elizandra Gomes de Lima (Graduada – UNOPAR)
Resumo: As narrativas orais locais, sobretudo, as Lendas da região Norte do Brasil,
constituem o patrimônio imaterial de um povo e representam suas características
socioculturais no contexto do Folclore Brasileiro. Diante disso, o presente artigo visa
refletir acerca da relevância do gênero Lenda como estratégia de ensinoaprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica. O
objetivo é contribuir para o debate nas instituições de ensino sobre a importância de
se valorizar a diversidade regional, a exaltação da cultura local e o respeito às
diferenças. Para a elaboração deste trabalho realizou-se uma pesquisa de cunho
bibliográfico em escritos de Coelho (2013), Brasil (2017) e outros, articulando-os a
documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013). Com base nisso,
constatou-se a necessidade de fomentar discussões em prol de uma educação que
vá além dos muros da escola, na intenção de viabilizar aos alunos o reconhecimento
de sua cultural em meio ao processo de interação e aprendizagem.
Palavras-chave: Narrativas orais; Lendas; Valorização cultural; Ensinoaprendizagem.

INTRODUÇÃO
As Lendas são parte do folclore Brasileiro, pois representam a
organização sociocultural de comunidades, como também fazem parte da
riqueza imaterial de um povo. Dessa maneira, ao trabalhar o gênero Lenda
em sala de aula o docente poderá escolher entre um leque de possibilidades;
de conteúdos a serem discutidos; de aprimorar habilidades nos alunos, entre
outras coisas.
Ao realizar a escolha de narrativas orais para intermediar o processo
de ensino e aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura, o
docente convida seus alunos a reconhecer a cultura local e entender-se
enquanto sujeito inserido no contexto sociocultural de seu território. Pois, é
de suma importância discutir maneiras de abordar a valorização da
diversidade cultural existente na região Norte do Brasil, para então,
aproximar a escola da realidade vivenciada pelos alunos e a partir disso
trabalhar o respeito, a equidade e a justiça social.
O objetivo deste trabalho é contribuir para o debate nas instituições
de ensino sobre a importância de se valorizar a diversidade regional, a
exaltação da cultura local e o respeito às diferenças. O trabalho foi divido em
três partes além de introdução e conclusão. O primeiro tópico abordará a
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representatividade das lendas da Região Norte do Brasil

para

as

comunidades, no qual são expostos os conceitos escolhidos para tratar da
temática e a importância dela para a localidade.
O segundo contempla breves considerações sobre as narrativas orais
locais no processo de Ensino-Aprendizagem, levando em consideração a
necessidade de fomentar a reflexão acerca da aplicabilidade de novas formas
de se pensar a oralidade e a diversidade cultural na educação básica. O
terceiro destaca a necessidade de promover discussões Por Equidade,
Educação Pautada no Respeito e Justiça Social; e por fim, as considerações
finais que sintetizam a importância de proporcionar uma educação que vá
além dos muros da escola.

A REPRESENTATIVIDADE DAS LENDAS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL
A região Norte Brasileira é composta por sete Estados: Acre, Amapá,
Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins, como podemos ver na
Imagem 1 abaixo.
Imagem 1: Mapa do Brasil

Imagem 2: Ícones do Folclore.

Fonte: A Região Norte1

Fonte: Lendas da Amazônia2

Disponível em:<https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm>. Acesso em 09
jul. 2019.
2
Disponível
em
:<http://meioambiente.culturamix.com/gestao-ambiental/lendas-daamazonia>. Acesso em 10 jul. 2019.
1
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A Região Norte do Brasil engloba traços culturais diversificados,
dentre os quais são reputadas as características do espaço físico (floresta,
rios, vilas, entre outros) onde residem os ribeirinhos e outras comunidades
tradicionais; donos de costumes e crenças que revelam a ligação existente
entre os moradores com o território. Mediante a isso, por se tratar de uma
região rica em narrativas orais perpassadas entre várias gerações, nesse
artigo propõe-se discutir o gênero Lenda e demarcar sua representatividade
no contexto folclórico e sociocultural.
As lendas representam o cotidiano de comunidades detentoras de
costumes, crenças, valores éticos e morais. Para Mattos (1996, p.331) Lenda
é uma “história criada pela imaginação popular e passada de pais a filhos ao
longo do tempo [...]”, assim, não se sabe o momento exato de seu
surgimento, mas entende-se a importância dessas estórias para a sociedade.
Tendo em vista que podem ser utilizadas como pretexto para evocar nas
escolas a ruralidade da vivência local e atrair a atenção dos alunos ao trazer
a cultura regional para as aulas.
Na Região Norte do Brasil, existem diversas lendas, é comum a
transmissão oral entre famílias ou conhecidos. Nesse contexto, Coelho (2003,
p.17) evidencia que “[...] uma de suas características importantes é o fato
de que ela pode ser contada por qualquer um a qualquer momento, sendo
sua transmissão folclórica, espontânea, e não iniciática ou religiosa”. Ou seja,
é parte da cultura local, valorizam a oralidade e por meio dela transmitem
seus valores sociais.
Nesse contexto, as Lendas são parte da cultura imaterial brasileira,
pois evidenciam as características locais e regionais, as riquezas culturais e
naturais, elas emergem do povo e perpassam as diferentes gerações, por isso
essas estórias carregam as particularidades de sua área. Em meio a isso, a
escola é um espaço plural onde ocorrem interações entre diversos grupos
sociais, lugar em que se pode discutir a multiculturalidade e ao mesmo tempo
compreender a beleza da particularidade de cada região.
Sobre a diversidade cultural Coelho salienta:
Mitos, lendas e histórias orais são justamente formas
discursivas de revelar as diferentes culturas. Ao levantarmos
essa questão, temos sempre em mente a diversidade da
condição humana em sua existência, a partir dos sentidos que
uma realidade cultural constrói para aqueles que a vivem

Anais do XI ECLEB – ISSN
40

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019
(COELHO, p.3).

Ao trazer as características culturais enquanto eixo temático nas
instituições de ensino, considerando a pluralidade cultural e os sentidos das
Lendas para aqueles que as tem enquanto representação cultural é uma
maneira de valorizar e convidar os protagonistas dessas localidades a
construir interações locais, assim como proporcionar momentos de diálogo
entre instituições de ensino e comunidade, fazendo com que a educação seja
coletiva e produtiva.
De fato, ao trazer as narrativas orais para as aulas o docente se
aproxima da realidade da turma, sendo possível promover reconhecimento e
identificação por parte dos alunos com o tema. E assim, partir de aspectos
vivenciados (ouvidos, aprendidos, lidos) para a promoção da valorização
cultural tanto nas escolas quanto em meio à população local, desenvolvendo
projetos que possam abranger a comunidade. As narrativas orais, aqui
entendidas como as Lendas, são oriundas da comunicação oral humana
conforme retrata Barbosa:
De boca em boca, pelas repetições constantes, chegou até nós
aquilo que hoje chamamos de histórias, as narrativas orais
populares. Numa corrente tecida ao longo de séculos, a
experiência humana vem sendo intercambiada pela voz, de
pessoa para pessoa, sem cair no esquecimento. Quando a
oralidade é o único meio de comunicação, as narrativas orais
são a maneira própria de essa sociedade transmitir seus
valores e seus sentimentos aos mais jovens. Por meio dessas
formas, tais como as lendas e os mitos, que se
transmitiram/transmitem experiências, conceitos, e todo um
conjunto de valores. (BARBOSA, 2011, p.19)

A oralidade é o principal veículo de transmissão das narrativas orais
e a partir dela os povos compartilham seus valores, experiências e
aprendizados herdados do costume social de narrar estórias. Entretanto a
escrita pode ser utilizada para realizar os registros do pensamento, da
vivência e das estórias presentes nessas localidades a fim de manter sua
existência.
Nesse contexto, é necessário desenvolver debates que priorizem
uma metodologia de ensino capaz de atrelar a importância da cultura ao
desenvolvimento socioeducacional do conjunto escolar e local. Articulando
comunidades e instituições de ensino no debate de estratégias educacionais
para proporcionar autonomia aos indivíduos que fizerem parte do processo e
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abrir espaço para que a família também possa se fazer presente é um desafio
que necessita ser discutido no âmbito da educação básica.

NARRATIVAS ORAIS LOCAIS E ENSINO-APRENDIZAGEM
A educação é um direito reconhecido pela lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, no Art.3°, inciso “II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”, logo o docente detém a
liberdade de ensinar as várias culturas existentes, mostrando aos alunos a
importância da multiculturalidade. Além disso, a educação básica deve
promover o desenvolvimento do aluno e o conduzir a criar um nexo daquilo
apreendido em casa com o que lhes é ofertado na escola. Pois, falar de Lenda
vai além de se prender a meros conceitos conforme retrata Coelho:
[...] as Lendas da Amazônia expressam a cultura amazônica.
Muitas delas remetem às nossas origens e nos lembram
permanentemente quem somos nós, de onde viemos e para
onde vamos [...] sentimentos de um povo e da forma como
uma sociedade pode se organizar ao eleger os seus valores.
São o patrimônio cultural de um povo[...]. (COELHO, p.18)

O aluno também faz parte do âmbito sociocultural, logo ele precisa ser
situado no processo de ensino nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura.
Por exemplo, os textos têm marcas de suas épocas e o leitor possui valores
e crenças que aprende ao longo da vida. Desse modo, a escola possui o dever
de estimular a classe a buscar compreender as marcas culturais de cada
tempo e a proporcionar a discussões que abarquem a realidade na qual,
poucos refletem.
Por isso deve-se considerar o contexto social e histórico para entender
a essência daquilo que o texto retrata, para tanto Bakhtin (1999:44) apud
Coelho (2003, p.23) diz que “todo signo ideológico e, portanto, linguístico vêse marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social
determinado”, por isso é importante promover o momento de reflexão diante
da análise do conteúdo discursivo, a fim de buscar a compreensão de todas
as variáveis capazes de influenciar direta ou indiretamente a narrativa. Dessa
maneira, Brasil explica que:
Trazer as narrativas do seio da família e da comunidade para
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a sala de aula, significa expandir um e outro setor através da
interação entre os personagens que compõem os cenários
sociais (família e escola), promovendo assim a inclusão e
valorização da cultura e da literatura oral, permitindo que as
pessoas se revelem enquanto ser e estar no mundo,
partilhando vivencias e despertando o respeito e a valorização
cultural. (2017, p.2)

A escola é mais que o ambiente de ensino-aprendizagem, nela podese promover troca de saberes e construção de conhecimento coletivo. Devido
a isso, precisa-se elencar a importância condigna a cultura dos estudantes,
mas isso só proporcionará efeitos positivos se a instituição criar estratégias
para aproximar a comunidade e se certificar de sua participação ativa.
Brasil (2017, p.5) menciona que nas aulas de Português precisa-se
propor “[...] espaços e cenários em que alunos e professores possam
exercitar e desenvolver o respeito pelas diversas manifestações culturais
vigentes em uma mesma sala de aula [...]”. Assim, executar atividades nas
aulas de Língua Portuguesa, por exemplo, abordando o gênero Lendas com
espaço designado para analise literária, possibilita elencar as narrativas orais
junto a articulação do exercício da escrita e da oralidade, ligada a valorização
do patrimônio imaterial desses povos em busca de refletir o respeito a
diversidade cultural. Brasil (2017) afirma:
Portanto a escola precisa ser um espaço que desperte acima
de tudo a paixão pela língua brasileira e não alimente traumas
e negatividade ao seu ensino ou aprendizagem com base em
regras e normas que foram ultrapassadas pelo tempo [...]. O
ensino da língua brasileira precisa ter como foco para a sua
legitimidade as manifestações da plural e mestiçada cultura
brasileira, aqui reconhecida nas narrativas orais populares e
que perduram além do tempo promovendo o reencontrar e
reviver da memória coletiva. (2017, p.6)

Ultrapassou-se a era da memorização sem aprendizagem, aprender
a manusear a língua materna precisa ser apaixonante para se tornar algo
eficaz, portanto não se pode desconsiderar dentro das aulas de literatura as
diversas manifestações culturais populares existentes na Região Norte do
Brasil, ao contrário, deve-se exaltá-las, pois Brasil relata que o aluno precisa
valorizar suas raízes e a partir delas o:
[...] indivíduo percebe a sua própria história, ele é capaz de
perceber também que ele enquanto falante é um dos
elementos que constituem a teia cultural do lugar em que vive,
tendo assim sua autoestima ampliada, considerando que sua

Anais do XI ECLEB – ISSN
43

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019

fala, suas expressões linguísticas, são mais que sons, são na
verdade expressões da cultura por ele produzida. (2017, p.7)

Desse modo, ocorre a promoção de autonomia, na qual

o

leitor/ouvinte percebe a importância que lhes é dada no contexto, mostrando
que nada é desconexo. Brasil (2017, p.7) defende a seguinte ideia: “[...] a
escola tem como objetivo no ensino da Língua Portuguesa proporcionar e
produzir momentos de aplicabilidade real da língua materna[...]”, então, por
que não partir da oralidade para a escrita? Esse é um dos desafios propostos
a serem experienciados, por conta da importância de levar o aluno a refletir
sobre a oralidade, pois, de acordo com Alcoforado:
O texto literário oral não se restringe a um contexto
enunciativo exclusivamente verbal. Aspectos translinguísticos,
específicos do discurso oral, associam-se à voz para lhe dar
mais concretude, como os gestos, a dicção entonacional, as
pausas, a mímica facial, os movimentos do corpo, até mesmo
o estímulo da plateia, que não reduzem a oralidade à ação
exclusiva da voz. (2008, p.114)

As narrativas orais, aqui também entendidas como literatura oral, são
compostas por inúmeros detalhes auditivos e visuais que vão além de contar
tais estórias, pois quem já teve conhecimento de alguma delas sabe o quanto
marcam as pessoas, apesar da simplicidade, tornam-se capazes de despertar
a imaginação e causam emoções aos ouvintes. Essa seria uma forma de
deixar os estudantes envolvidos ao participarem do processo de ensinoaprendizagem.
Entende-se a importância de propor momentos reflexivos em sala ao
fazer uso de análise literária das Lendas selecionadas, a fim de libertar a
criatividade de entendimento e comentários, levando em consideração o
respeito à diversidade e também as ideias contrárias.

EDUCAÇÃO PAUTADA NO RESPEITO, EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL
Espera-se que a educação possa atender o compromisso de formar
cidadãos participantes socialmente, como mencionado nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, pois “[...] a democratização social e cultural atribui à
escola a função e a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os
alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da
cidadania”. (PCN, 1998, p.19), como também diz que um dos objetivos do
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Ensino Fundamental é possibilitar aos estudantes:
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos
e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais. (1998, p.7)

Dessa maneira, além de adquirir conhecimentos da Língua serão
apontadas questões como o preconceito e outras temáticas transversais que
acionam o respeito à diversidade entre os alunos, para que eles entendam
porque devem valorizar a variedade cultural existente na Região Norte
Brasileira, como também compreender que “o objeto de ensino e, portanto,
de aprendizagem é o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o
sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela linguagem [...]”
(PCN, 1998, p.22). Assim, serão estimulados a entender o papel dessas
narrativas orais na sociedade e quão indispensável são aos seus povos. De
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica:
Essa diversidade econômica, social e cultural exige da escola
o conhecimento da realidade em que vivem os alunos, [...]
para que a comunidade escolar venha a conhecer melhor e
valorizar a cultura local. [...] pode levá-los a atuar sobre a sua
realidade e transformá-la com base na maior compreensão
que adquirem [...] a escola deverá propiciar aos alunos
condições para transitarem em outras culturas, para que
transcendam seu universo local e se tornem aptos a participar
de diferentes esferas da vida social, econômica e política.
(2013 p.110)

A partir disso, tanto participam quanto aprendem ambas as partes,
através das trocas de conhecimento no exercício da escrita de atividades
requeridas; da leitura em pesquisas ou de produções apresentadas pelo
direcionador da atividade; da produção textual desenvolvida pelos alunos e
das discussões geradas sobre as estórias carregadas de informações a serem
(devem, mediante a enorme importância deste momento) comentadas. Pois
“toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar
condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva.”
(PCN, 1998, p.23)
As atividades ocorrerão na interação entre o(a) condutora do
encontro e os participantes do projeto, relação mediada pelo processo de
ensino-aprendizagem, somente viável por conta da efetivação do direito
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universal ao acesso educação, a qual “[...] é, pois, processo e prática que se
concretizam nas relações sociais que transcendem o espaço e o tempo
escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a demandam [...]” (DCN,
2013, p.16). Vai além do período nas escolas, pois abrange a todas as esferas
sociais frequentadas pelo falante da Língua Portuguesa, assim como se têm
vários contextos, há também inúmeros perfis que aprendem de maneiras
diferentes, em tempos distintos.
A universalidade desse direito se efetiva no momento exato da
exaltação da cultura popular, na oportunidade de tratar da realidade de
muitos, na conversa sem pressão por um tema que a maioria já ouviu ou viu
dizer. Em meio a isso, adentra a educação sendo “[...] um processo de
socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se
transformam conhecimentos e valores. Socializar a cultura inclui garantir a
presença dos sujeitos das aprendizagens na escola.” (DCN, 2013, p.21) Só o
fato de criar o nexo entre cotidiano e escola, já se promove o ápice da
evolução das estratégias voltadas para a educação, mas com estratégias que
viabilizem as análises propostas a se fazer. Além de:
A educação é, portanto, também um direito político porque a
real participação na vida pública exige que os indivíduos,
dentre outras coisas, estejam informados, saibam analisar
posições divergentes, saibam elaborar críticas e se posicionar,
tenham condições de fazer valer suas reivindicações por meio
do diálogo e de assumir responsabilidades e obrigações,
habilidades que cabe também à escola desenvolver. (DCN,
2013, p.105)

Fomentar

o

desenvolvimento

de

reflexões

que

direcionem

posicionamentos capazes de efetivar os direitos políticos dos estudantes, no
momento de reivindicar por água de qualidade para consumo na escola; por
livros de literatura oral relacionado à cidade ou Estado onde reside a
instituição; o desenvolvimento de atividades recreativas no bairro; no
momento de escolherem as melhores propostas nas urnas e outros. A
interdisciplinaridade existe para preencher essas lacunas, e desenvolver a
criticidade dos alunos, levando em consideração as diferenças e o respeito
como base nos posicionamentos. Mas, para haver tais resultados se faz
necessário compreender que:
Trata-se, portanto, de compreender como as identidades e as
diferenças são construídas e que mecanismos e instituições
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estão implicados na construção das identidades, determinando
a valorização de uns e o desprestígio de outros. É nesse
contexto que emerge a defesa de uma educação multicultural.
(DCN, 2013, p. 105)

Essa multiculturalidade deve ser considerada, principalmente na hora
de apresentar aos alunos sua importância, como também entender suas
manifestações de aprendizagem com cuidado no momento de realizar a
avaliação, pois não se trata de elaborar notas ou conceitos acerca da
“memorização” dos conceitos trabalhados, mas averiguar até onde foi
possível aproveitar os encontros realizados, o material utilizado, a didática
com os participantes, e de que maneira ocorreu a evolução/aprendizado dos
mesmos.
O PCN retrata a avaliação: “[...] como instrumento que possibilite ao
professor analisar criticamente sua prática educativa; e, por outro, como
instrumento que apresente ao aluno a possibilidade de saber sobre seus
avanços, dificuldades e possibilidades”. (1998, p.93) Portanto, a análise é de
suma importância para que as etapas do projeto sejam adaptáveis as
mudanças e componham um plano “b” caso o “a” não seja viável no processo
de ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo visa discutir a importância da valorização cultural local,
pois um patrimônio imaterial tão rico como o encontrado na Região Norte do
Brasil deve ser explorado de maneira positiva. Sabe-se que a literatura
promove o desenvolvimento da criticidade humana, logo a vida requer do
aluno o domínio de análises textuais que possam destrinchar o visível e o
invisível do texto.
Ao utilizar o gênero Lenda o docente torna as aulas de Língua
Portuguesa prazerosas e convida os estudantes a realizarem a construção do
conhecimento junto à exaltação da misticidade local repassada entre
gerações através dessas narrativas orais pelas pessoas da região. De fato,
não será fácil desenvolver tais reflexões com os alunos, professores,
instituições e a comunidade, tão pouco impossível de concretizar tais utopias.
Pois, as narrativas orais são emocionantes, capazes de levar o leitor a viajar
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sem tirar os pés do chão.
Nesse contexto, a docência em si já é desafiadora, logo o ensino de
Língua Portuguesa e Literatura também serão, portanto ao trabalhar textos
prazerosos como Lendas é possível explorar a oralidade, a escrita, a produção
textual, a prática da pesquisa de campo. Principalmente, os alunos da
educação básica por estarem passando por transformações intelectuais
importantes para a fase na qual vivenciam.
Os

alunos precisam sentir-se parte do

processo

de ensino-

aprendizagem, necessitam ver aquilo que conhecem sendo discutido em sala
de aula, entender que estudar não precisa ser nenhum estorvo, mas a
oportunidade de aprimorem suas concepções, desenvolverem a reflexão em
busca de se tornarem homens e mulheres que queiram construir um mundo
melhor, com respeito, equidade e justiça social.
Portanto, é papel da escola dar às mãos a comunidade, convidá-la a
adentrar no trabalho realizado com os alunos, certificar-se de que o ensinoaprendizagem ultrapasse os muros da escola.

Para assim, no futuro a

sociedade possa colher os frutos de tamanho investimento.
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