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RESUMO 

  

As narrativas constituem, do ponto de vista cognitivo e cultural, uma atividade discursiva que 

vai bem além do ato de contar histórias, reais ou fictícias, situadas num dado espaço e tempo; 

portanto, o ato de narrar deve ser examinado como diretamente ligado a processos cognitivos 

de transmissão de conhecimento e construção de significado. A partir dos estudos sobre 

cognição, linguagem e cultura desenvolvidos no âmbito da Linguística Cognitiva (LC) e da 

Linguística Textual (LT), buscamos a compreensão das motivações cognitivas e culturais que 

favorecem tanto a estabilidade quanto a especificidade dos frames BOTO e COBRA 

GRANDE que subjazem às narrativas orais selecionadas.  Esclarecemos que este trabalho está 

fundamentado no arcabouço teórico da Linguística Cognitiva (LC), especificamente da 

Semântica de frames (FILLMORE, 1977; 1982; 1985), além de contribuições da teoria da 

mesclagem conceptual (FAUCONIER e TURNER, 1974). Quanto às contribuições da 

Linguística Textual (LT), nos debruçamos sobre as pesquisas que envolvem, sobretudo, o 

fenômeno da referenciação (MARCUSCHI, 2008; KOCH e ELIAS, 2018; MONDADA e 

DUBOIS, 2003), a fim de observar que há entre a LC e a LT uma interface teórica que nos 

permite analisar de maneira mais consistente os fenômenos linguísticos em questão. Em 

síntese, buscamos mostrar que além das narrativas orais amazônicas serem parte inerente da 

cultura do povo amazônico, os pressupostos cognitivistas nos ajudam a compreender como se 

dá a compreensão e conhecimento dos elementos boto e cobra grande nas narrativas, com 

base nos respectivos frames BOTO e COBRA GRANDE, bem como a construção do 

significado e a valorização dos aspectos sociais e culturais das comunidades amazônicas em 

questão.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas Orais Amazônicas; Frames; Referenciação; Linguística 

Cognitiva; Linguística Textual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Narratives constitute, from the cognitive and cultural point of view, a discursive activity that 

goes well beyond the act of telling stories, real or fictitious, located in a given space and time; 

therefore, the act of narrating must be examined as directly linked to processes knowledge 

transmission and construction of meaning. Based on the study of cognition, language and 

culture developed in the Cognitive Linguistics (CL) and Text Linguistics (TL), we seek to 

understand the cognitive and cultural motivations that encourage both stability and specificity 

of BOTO and COBRA GRANDE frames underlining the selected oral narratives. This work 

is based on the theoretical framework of Cognitive Linguistics (CL), specifically Frames 

Semantics (FILLMORE, 1977, 1982, 1985), as well as contributions from the theory of 

conceptual BLENDING (FAUCONIER and TURNER, 1974). Regarding the contributions of  

Text Linguistics (TL), we lean on research involving especially the referencing of the 

phenomenon (MARCUSCHI, 2008; KOCH and ELIAS, 2018; MONDADA and DUBOIS, 

2003), in order to observe that both the CL and TL have a theoretical interface that allows us 

to analyze more consistently the linguistic phenomena in question. In summary, we try to 

show that beyond the fact that Amazonian oral narratives are an inherent part of the culture of 

the Amazonian people, the cognitivist presuppositions help us to understand how the 

understanding and knowledge of the elements boto and cobra grande occur in the narratives, 

based on the respective frames BOTO and COBRA GRANDE, as well as the construction of 

the meaning and appreciation of the social and cultural aspects of the amazonian communities 

in question. 

 

 

 

KEYWORDS: Amazonian Narratives; Frames; Reference; Cognitive Linguistics; Text 

Linguistics. 
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INTRODUÇÃO  

 

Desde os primórdios da vida em sociedade, sabemos que a fala precedeu a escrita e 

que, nas mais diversas culturas, a oralidade ainda é considerada um importante meio de 

difusão de conhecimento, hábitos e preservação de memórias. 

Ainda que tecnologias como a televisão, o rádio, o computador e a internet tenham 

operado significativas mudanças nas relações sociais comunicativas, uma parte da população 

de nosso país se utiliza da oralidade para perpetuar suas memórias e vivências por meio de 

narrativas – histórias que carregam uma infinidade de elementos que constituem a memória de 

um povo, suas crenças, cultura e tradições – que perpassam as diferentes gerações por meio 

dos relatos contados, em geral pelos mais velhos aos mais jovens, em rodas de conversa, antes 

de dormir, na chegada de uma viagem e em tantas outras situações. 

Do ponto de vista cognitivo e cultural, as narrativas constituem uma atividade 

discursiva que vai bem além do ato de contar histórias, reais ou fictícias, situadas num dado 

espaço e tempo. O ato de narrar deve ser examinado como diretamente ligado aos processos 

cognitivos de transmissão de conhecimento e construção de significado, como observam 

Lakoff e Narayanan (2010): 

 

As narrativas estruturam nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. 

Elas exploram o compartilhamento de estruturas cognitivas das motivações 

humanas, objetivos, ações, eventos e resultados. Estruturamos nossas vidas 

por meio de narrativas e compreendemos os acontecimentos no mundo em 

termos de narrativas – eventos de todos os tipos, na ciência, na política, em 

todas as facetas da vida. (LAKOFF e NARAYANAN, 2010, p. 21) 

 

As narrativas amazônicas, assim, são exemplo da extraordinária habilidade humana 

para operar mentalmente com o irreal e essa habilidade, segundo Fauconnier e Turner (2002), 

depende de nossa capacidade para uma integração conceptual avançada. 

 

Os seres humanos podem dominar vários cenários, verificar mentalmente os 

resultados e fazer escolhas, tudo isso em um curto espaço de tempo. 

Conceber novos cenários de forma complexa enquanto realiza novas e 

complicadas inferências nas escolhas é agora algo que pode ser 

compreendido como parte da vida mental e cultural do homem. As 

capacidades cognitivas dos seres humanos não só permitem aos indivíduos 

um poder muito maior de concepção e escolha, mas também permitem que 

as culturas transmitam escolhas que foram feitas e testadas por comunidades 

inteiras. (FAUCONNIER e TURNER, 2002, p. 217).  
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Temos nas narrativas orais amazônicas a presença de diferentes personagens 

presentes no imaginário do povo ribeirinho: O Curupira, a Matinta Pereira, a Cobra Grande, o 

Boto e tantos outros. Nesta pesquisa, voltaremos nossa análise e estudos para estes dois seres 

pertencentes ao imaginário amazônico: A COBRA GRANDE e o BOTO. 

 A partir dos estudos sobre cognição, linguagem e cultura que são desenvolvidos no 

âmbito da Linguística Cognitiva (LC) e da Linguística Textual (LT), buscamos a 

compreensão das motivações cognitivas e culturais que favorecem tanto a convencionalidade 

quanto a especificidade dos frames COBRA e BOTO que subjazem nas narrativas orais 

selecionadas.  

A escolha da Semântica de frames (FILLMORE, 1982), bem como da concepção de 

mesclagem conceptual (FAUCONNIER e TURNER, 2002), e dos estudos sobre referenciação 

(MONDADA e DUBOIS, 2003; KOCH, 2002) para desenvolvimento de nosso trabalho se 

justifica no fato de que buscamos depreender a representação conceptual de elementos que se 

manifestam por palavras em textos, no caso as narrativas orais amazônicas. Assumimos, com 

base em Filmore (1982), que no processo de compreensão dos elementos boto e cobra 

grande, no contexto das narrativas orais amazônicas, ativamos conhecimentos socioculturais 

que se acham conceptualmente representados e organizados em estruturas cognitivas, a que se 

podem chamar de frames.  

Nosso estudo tem, assim, por objetivo geral identificar os elementos que constituem 

os frames BOTO e COBRA GRANDE, em narrativas orais amazônicas selecionadas para 

esse fim.  

Assumimos a hipótese de que os elementos referenciais, presentes ou inferidos, no 

contexto discursivo-textual das narrativas, possibilitam tanto identificar como se dá a ativação 

dos frames BOTO e COBRA GRANDE, como a identificação da estrutura desses frames. 

Assim sendo, com base em Mondada (2003), propomos também identificar os 

mecanismos de referenciação relacionados à construção dos frames BOTO e COBRA 

GRANDE no texto das narrativas.  

 Temos também como hipótese que, para a compreensão da construção do significado 

dos frames BOTO e COBRA grande, no contexto das narrativas orais, a LC e a LT mostram-

se complementares, uma vez que há uma interface entre essas teorias linguísticas, no sentido 

de que ambas consideram o contexto sociocultural e os processos cognitivos como 

fundamentais à compreensão dos fenômenos da linguagem humana. 

Notamos algumas variações quanto às narrativas pesquisadas, e isso se deve, em 

grande medida, ao fato de ser um corpus de caráter oral, mas o que propomos com esta 
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pesquisa é confirmar a hipótese de que há um esquema em comum, convencionalizado 

cognitiva e culturalmente nessas comunidades, tanto nas narrativas de boto quanto nas 

narrativas de cobra grande.   

 Os seguintes objetivos específicos nortearam nossa pesquisa:  

a. comprovar de que maneira ocorre a interface entre a LC e a LT no estudo das 

narrativas orais analisadas nesta dissertação, a fim de demonstrar essa 

complementação e inter-relacionamento entre os princípios teóricos da LC e da LT 

adotados para os propósitos desta pesquisa.  

b. demonstrar que estratégias de referenciação podem ser observadas na construção 

dos frames BOTO e COBRA GRANDE nas narrativas orais amazônicas;  

c. verificar de que maneira a semântica de frames e a operação da mesclagem 

conceptual podem ser aplicadas para contribuir no processo de apreensão dos 

frames BOTO e COBRA GRANDE;  

 No que se refere à organização do texto, esclarecemos que esta dissertação se 

apresenta da seguinte maneira: O capítulo 2 traz um levantamento das narrativas orais e do 

imaginário amazônico, numa interface entre cultura, sociedade e cognição. O capítulo 3 trata 

do referencial teórico, cujos tópicos encontram-se subdivididos de acordo com a abordagem 

teórica, isto é, a Linguística Cognitiva e a Linguística Textual, embora tratemos muito dos 

mais pontos em comum entre as duas linhas teóricas que das diferenças, uma vez que a 

Linguística Cognitiva busca o significado nas expressões linguísticas em uso, por isso o 

significado não é identificado como conceito, mas como conceptualização (LANGACKER, 

2008, p.30), e a Linguística Textual reconhece que o sentido do texto não é apenas construído 

pelas expressões linguísticas em si mesmas, mas por processos cognitivos e discursivos em 

que estão inseridas (MONDADA; DUBOIS, 2003, p.20). Já os capítulos 4 e 5 tratam, 

respectivamente, dos procedimentos metodológicos e da análise dos dados coletados, sendo 

esta análise embasada nas teorias linguísticas já mencionadas. Por último, as conclusões e 

resultados da pesquisa realizada encontram-se organizadas no capítulo 6.  
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2 AS NARRATIVAS ORAIS AMAZÔNICAS: CULTURA AMAZÔNICA, 

SOCIEDADE E COGNIÇÃO 

 

2.1 Narrativas e imaginário amazônico: os lugares por onde caminham as narrativas 

 

Ao trabalharmos com as narrativas orais amazônicas, nos damos conta de que, mais 

do que o relato de um fato, as narrativas configuram-se como um elemento crucial do 

cotidiano de quem concebe o rio e a floresta como palco de uma vida entrelaçada por crenças 

e costumes que merecem ser conhecidos e reconhecidos por aqueles que se encontram além 

dos limites geográficos que abrangem a floresta amazônica.  

O rio e a floresta, dentro das narrativas, não são vistos somente como elementos que 

constituem a fauna ou as águas turvas dos rios da região amazônica, mas funcionam como 

cenário onde as narrativas orais ganham vida, pelas vozes do povo amazônico que faz delas 

um meio de perpetuar sua cultura, crenças e conhecimento.  

 
[...] o homem amazônico, o caboclo, busca desvendar os segredos de seu 

mundo recorrendo dominantemente aos mitos e à estetização. Uma região 

que é uma verdadeira planície de mitos, na expressão de Vianna Moog, onde 

o homem da terra viveu e ainda vive habitando isoladamente algumas áreas, 

alimentando-se de pratos típicos, celebrando a vida nas festividades e danças 

originais, banhando-se prazerosamente nas águas do rio e da chuva, e 

imprimindo “este ritmo fracionado e múltiplo, indefinidamente enraizado na 

chance de uma evasão na imensidade amazônica”. (PAES LOUREIRO, 

1995, p. 26) 

 

E engana-se quem pensa que quando falamos de narrativas orais amazônicas, nos 

referimos apenas à participação do povo ribeirinho, que vive às margens dos rios e fazem 

deles o seu meio de sobrevivência. As narrativas contemplam também o cotidiano do povo 

citadino que, apesar de possuir maior acesso às novas tecnologias de informação, continuam 

mantendo vivas dentro de si as histórias e costumes deixados pelos seus antepassados.  

 

O homem da Amazônia, o caboclo, vivendo fora do contexto das grandes 

cidades – Belém e Manaus especialmente – não se encontra completamente 

integrado à moderna sociedade de consumo, suprindo parte de suas 

necessidades cotidianas pela abundância dos rios e da floresta. E quando 

migra para as cidades – grandes, médias ou pequenas – carrega consigo e 

nelas insere, uma parte dos traços de sua cultura original. (PAES 

LOUREIRO, 1995, p. 57) 

 



15 
 

Nesse sentido, observamos que as narrativas são ainda muito vivas e presentes no seio 

do cotidiano amazônico, fato que comprova a relevância da presente pesquisa para os estudos 

sobre cognição, linguagem e cultura. 

Considerando assim todo o complexo que se denomina por cultura como fazendo 

parte dos processos cognitivos de conceptualização
1
 e de referenciação, focalizaremos em 

nossa pesquisa alguns aspectos da cultura amazônica, em especial aqueles voltados para o 

imaginário amazônico que tratam da importância dos personagens COBRA GRANDE e 

BOTO. Com esse foco na cultura e na sociedade, ressaltaremos as particularidades 

socioculturais de cada comunidade de onde se originam as narrativas que compõem o corpus 

de nosso estudo, neste caso, as cidades de Abaetetuba, Belém e Santarém.   

Estabelecer as relações entre linguagem, cultura, sociedade e cognição nas 

comunidades amazônicas de onde extraímos o corpus de nossa pesquisa é um fator crucial 

para o desenvolvimento de nosso estudo. Para tanto, vimos a necessidade de falar do viver 

amazônico e de como ele se faz presente nas narrativas. De acordo com Paes Loureiro (1995): 

 

Entende-se aqui, por uma cultura amazônica aquela que tem sua origem ou 

está influenciada em primeira instância, pela cultura do caboclo. É evidente 

que esta é também o produto de uma acumulação cultural que absorveu e se 

amalgamou com a cultura dos nordestinos que, em épocas diversas, mas 

especificamente no período da borracha, migraram para a Amazônia. (PAES 

LOUREIRO, 1995, p. 27) 

 

Ainda segundo Loureiro (1995), observamos na Amazônia a presença de dois 

espaços sociais tradicionais da cultura, que apresentam características bem definidas. Esses 

espaços são definidos pelo autor como o espaço da cultura urbana e o da cultura rural, sendo 

este último especialmente representado pela comunidade ribeirinha: 

 

A cultura urbana se expressa na vida das cidades, principalmente naquelas 

de porte médio e nas capitais dos estados da região [...]. No ambiente rural, 

especialmente ribeirinho, a cultura mantém sua expressão mais tradicional, 

mais ligada à conservação dos valores decorrentes de sua história. A cultura 

está mergulhada num ambiente onde predomina a transmissão oralizada. Ela 

reflete de forma predominante a relação do homem com a natureza e se 

apresenta imersa numa atmosfera em que o imaginário privilegia o sentido 

estético dessa realidade cultural. A cultura do mundo rural de predominância 

ribeirinha constitui-se na expressão aceita como a mais representativa da 

cultura amazônica, seja nos seus traços de originalidade, seja como produto 

                                                           
1
 O termo conceptualização, dentro da Linguística Cognitiva, é concebido como o processo de apreensão e 

construção de significado, que leva em conta aspectos socioculturais, cognitivos, linguísticos experienciais dos 

indivíduos. 
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da acumulação de experiências sociais e da criatividade dos seus habitantes. 

(PAES LOUREIRO, 1995, p. 55) 

 

 

 Dentro de um complexo econômico, social e cultural de dimensões continentais, a 

região amazônica tem uma comunidade que carrega, geração após geração, um tesouro 

imaterial guardado pela memória, que é compartilhado pelas vozes daqueles que buscam 

perpetuar os “causos e crenças” por meio das narrativas orais: o boto que “vira” homem para 

encantar as mulheres cuja inocência é guardada pelos pais atentos e vigilantes; a cobra grande 

que vaga sem destino por entre os rios de águas turvas que banham a floresta a fim de 

encontrar um ser humano com coragem suficiente para dar fim ao seu destino errante 

enquanto ser encantado, entre tantas outras histórias compartilhadas não somente pela 

comunidade ribeirinha, mas por uma infinidade de pessoas que conhecem e se encantam pelos 

relatos pertencentes ao imaginário amazônico. 

 Os lugares cujas narrativas se desdobram e ganham espaço na memória de quem as 

conta e de quem as ouve modificam-se muitas vezes, o que, naturalmente, faz com que as 

narrativas apresentem versões diferentes, cujos elementos sofrem nuances mais suaves ou 

mais marcantes, sem deixar que a “espinha dorsal” da narrativa se perca entre as viagens 

pelos rios amazônicos.  

 Isso significa dizer que, como toda narrativa oral, as histórias ganham elementos 

novos, com uma nova roupagem, e mesclam características ribeirinhas e citadinas a depender 

do lugar onde elas são contadas, em função da dinamicidade da oralidade e dos fatores 

socioculturais e cognitivos. Nesta pesquisa, conforme frisamos em alguns momentos do texto, 

optamos por trazer à tona as narrativas coletadas em três cidades do estado do Pará. Cada uma 

dessas cidades apresenta singularidades e elementos próprios que influenciam diretamente nas 

narrativas orais, mas é importante ressaltar que, apesar de serem observadas algumas 

diferenças entre os textos coletados, é possível observarmos com clareza a presença dos 

elementos que julgamos intrínsecos aos frames BOTO e COBRA GRANDE. 

 Desse modo, julgamos necessário esboçar, ainda que de maneira sucinta, uma parte do 

desenho geográfico e cultural dessas cidades que contribuíram, com suas narrativas orais, para 

o desenvolvimento de nossa pesquisa: Abaetetuba, Belém e Santarém.  
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2.2 Abaetetuba: a terra dos brinquedos de miriti 

 

A história da cidade de Abaetetuba tem sua origem no ano de 1724, quando Francisco 

de Azevedo Monteiro aportou nas terras às margens do rio Maratauíra, onde construiu uma 

capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. A intenção era buscar terras e riquezas 

por aquelas paragens e, com a chegada desses primeiros colonizadores, foi se formando, ao 

lado da capela, um pequeno povoado chamado Nossa Senhora da Conceição de Abaeté.  

 

Figura 1 – Mapa da cidade de Abaetetuba. 

 
Fonte: IMAZON 

 

 Situada às margens do rio Maratauíra, um dos afluentes do Rio Tocantins, a primeira 

cidade cujas narrativas foram selecionadas como corpus de nossa pesquisa é conhecida como 

a Capital Mundial do Brinquedo de Miriti, em função da grande fabricação de peças 

artesanais cuja matéria prima é oriunda do miritizeiro, palmeira abundante na região 

amazônica.  

  O Festival de Miriti (MIRITIFEST) é um evento local que apresenta a variedade dos 

artesanatos de miriti e destaca obras de grande nível artístico produzidas por muitos artesãos 

locais. O MIRITIFEST é atualmente conhecido como o maior evento cultural do Baixo 
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Tocantins e os brinquedos de miriti, além de serem símbolos da cultura abaetetubense, são 

também um dos mais conhecidos elementos do Círio de Nazaré em Belém do Pará.  

 

Figura 2 – Brinquedos de miriti produzidos por artesãos locais. 

 
Fonte: Artesol 

  

 No que tange à questão cultural representada pelo artesanato de miriti, Santos e Silva 

(2012) observam que  

no processo de produção de brinquedos de miriti – artesanato tombado 

como patrimônio histórico cultural, de origem imaterial, pelo governo 

estadual do Pará – notamos reflexos da cultura do povo abaetetubense: 

mitos, lendas, flora, fauna, convicções e crenças expressas pelos 

artesãos. Podemos dizer que tais expressões são fenômenos ligados à 

realidade social nas dimensões cognitiva, afetiva e social. (SANTOS 

E SILVA, 2012, p. 68) 

 
Figura 3 – Brinquedos de miriti produzidos em Abaetetuba 

 
Fonte: Santos e Silva (2012) 

 

 

 No momento em que observamos as características dos brinquedos de miriti, é 

possível notarmos que os artesãos buscam materializar em suas obras traços que são 

característicos do imaginário amazônico. Por exemplo, na figura acima, notamos a 
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representação de elementos do cotidiano ribeirinho, como os popopôs, que são embarcações 

de pequeno porte destinadas ao transporte de pessoas.  

O propósito de se fabricar produtos que fazem parte da realidade sociocultural dessa 

comunidade permite que haja a preservação desses costumes e tradições e revela muito da 

identidade e do cotidiano local. Ainda segundo Santos e Silva (2012) 

 

Observa-se na produção dos brinquedos de miriti o reconhecimento 

de uma realidade compartilhada. Em cada peça de artesanato 

encontram-se uma identidade, um valor cultural, formas de agir, 

pensar e sentir de sujeitos reunidos em um determinado espaço e em 

um contexto histórico cultural, que retratam elementos da Amazônia, 

como o rio, o barco, a mata, a religiosidade, as crenças, entre outros. 

(SANTOS E SILVA, 2012, p. 68) 

 

  

2.3 Santarém: a pérola do Tapajós  

 

Localizada no oeste do estado do Pará, a cidade de Santarém, que carrega o epíteto de 

pérola do Tapajós, assim como muitas regiões do Brasil, teve sua história marcada por 

conflitos políticos. Santarém foi elevada à categoria de Vila de Santarém no dia 14 de março 

de 1758, pelo então governador do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado.  

 

Figura 4 – Mapa da cidade de Santarém 

 

Fonte: Informes Santarém 

 

 A economia do local, antes da chegada dos colonizadores, era voltada para o cultivo 

de produtos como o algodão, o milho, a mandioca, a pupunha, dentre outros. Após a chegada 
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dos europeus, os índios tupaiús, habitantes da região naquele período, passaram a produzir 

outras atividades econômicas como “o extrativismo vegetal e „a coleta de drogas do sertão‟, 

principal riqueza encontrada por sertanistas e missionários que chegavam à região à procura de 

produtos que pudessem ser comercializados na Europa.” (AMORIM, 1999, p. 95). 

 Santarém, considerado o município com maior desenvolvimento econômico do oeste 

do Pará e situado às margens do Rio Tapajós, carrega uma herança marcante deixada pelos 

índios tupaiús, tribo que habitava a região onde a cidade está localizada, e tal herança cultural 

se mostra presente em muitos dos trabalhos produzidos pelos artesãos locais, bem como em 

outras manifestações artísticas.  

 É na cidade de Santarém, mais especificamente no distrito de Alter do Chão, que 

ocorre a celebração do Sairé, considerado uma das manifestações culturais mais antigas da 

Amazônia, resultado de uma mistura entre as culturas portuguesa e indígena. 

 A celebração do Sairé não possui uma data precisa, mas os relatos dos historiadores 

apontam que ela surgiu há pelo menos três séculos, e retratava a chegada dos colonizadores 

portugueses ao território. Com o passar dos anos, o Sairé passou por alguns momentos de 

ascensão e declínio e, mais recentemente, seus organizadores mesclaram à festa outros 

elementos como o Festival dos Botos Tucuxi e Cor-de-Rosa, no qual os participantes 

interpretam a lenda do boto. 

 

Figura 5 – Boto encantador na festa do Sairé em Alter do Chão/PA 

 

Foto: Carlos Matos Jr. 

 No Festival dos Botos, festa mesclada às celebrações do Sairé, observamos que existe, 

nas tradições culturais da cidade, a presença marcante não só da lenda do boto que, apesar de 

ser um personagem fictício do imaginário amazônico, consegue manter-se vivo na memória e 
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nas tradições dessas regiões, mas também de outras manifestações culturais muito 

características do contexto amazônico, como danças de raízes indígenas e africanas, por 

exemplo. Nas apresentações da lenda do boto, observamos a interface existente entre o 

humano e o imaginário, o encantamento e como o significado da figura do boto se reconfigura 

nesses espaços, ou seja, não se trata apenas de uma representação artística e cultural de uma 

lenda que envolve um animal da fauna amazônica, mas o momento em que entram em jogo os 

diversos elementos que compõem esse cenário mítico: o homem de beleza singular, as vestes 

características, o encantamento, a paixão que o boto encantado desperta nas cunhatãs, tudo 

isso se faz presente de forma muito rica nessas apresentações da lenda do boto.  

 

 

2.4 Belém: a cidade das mangueiras 

 

Conhecida também como a “Metrópole da Amazônia”, a cidade de Belém foi fundada 

em 12 de janeiro de 1616, por Francisco Caldeira Castelo Branco. Belém carrega o epíteto de 

“cidade das mangueiras” em função da grande quantidade dessas árvores presentes em 

diversas ruas da cidade, trazidas pelos franceses, ainda na época do ciclo da borracha, período 

de grande crescimento econômico e cultural, conhecido historicamente como Belle Époque.  

A intenção primeira do plantio dessas árvores na cidade era a de amenizar o clima 

quente e úmido, muito diferente do clima europeu, o qual os exploradores estavam 

habituados. O fato é que tais mangueiras hoje representam um dos símbolos de maior valor 

cultural para a capital paraense e são cantadas em versos e prosa, tanto na literatura quanto na 

música paraense.  

Belém é uma cidade cercada por rios, assim como muitas outras cidades amazônicas. 

A chuva diária também é outra marca que essa capital carrega consigo e essa característica 

climática faz com que seus habitantes e também os turistas tenham que adequar-se às traços 

climáticos tão singulares.  

Apesar de ser um núcleo econômico desenvolvido, quando comparado às demais 

cidades do Pará, Belém carrega uma aura enigmática, que envolve crenças, mistérios, lendas 

que perpassam geração após geração, por meio do imaginário de seus habitantes. São muitas 

as histórias contadas e ouvidas, que quase sempre têm como pano de fundo a baía do Guajará 

ou as várzeas que circundam toda a cidade.  
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Figura 6 – Mapa da cidade de Belém 

 

 

Fonte: Arquidiocese de Belém 

 

 É importante destacar que, das três cidades selecionadas nesta pesquisa, Belém é a que 

apresenta maior desenvolvimento urbano e econômico, sobretudo por se tratar da capital do 

estado. Ainda assim, detém um acervo cultural que engloba diversos elementos do imaginário 

amazônico, mesmo que a cidade seja considerada um grande centro urbano dentro da 

Amazônia. 

 Belém é cercada pela baía do Guajará, logo, muitas das pessoas que moram nos 

arredores da cidade, como nas pequenas comunidades e vilarejos, utilizam os rios como vias 

de transporte. Isso significa que, mesclada à ideia de “cidade grande”, a capital do Pará 

carrega ainda muitos traços que a aproximam de costumes antigos, típicos das regiões 

ribeirinhas sem muitos aparatos tecnológicos, como o hábito de se contar e ouvir histórias que 

envolvem as lendas amazônicas ainda ser algo bastante presente no cotidiano belenense. 

 É interessante que o conhecimento da lenda do boto e da cobra grande não se restringe 

apenas às narrativas. É muito comum observarmos a presença dessas figuras emblemáticas em 

espaços característicos de Belém, como o mercado do Ver-o-Peso. Nele, as conhecidas 

vendedoras de essências e ervas apresentam óleos e amuletos feitos com partes do boto, por 

exemplo, e prometem conquistas amorosas para quem os utiliza. Não há nenhuma 

comprovação científica acerca dos “benefícios” trazidos por esses amuletos, exceto a crença 

popular, construída, sobretudo, por meio das narrativas orais. Daí a importância da 

preservação das histórias como um meio de perpetuar essas tradições culturais.  

 Enfatizamos que, em maior ou menor grau, a questão do imaginário e a presença das 

narrativas do boto e da cobra grande estão marcadas como um importante traço cultural 
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dessas comunidades, que ganham vida por meio das narrativas orais, nas quais o significado 

de boto e de cobra grande perpassa as fronteiras do texto oral e se inter-relacionam com 

outros elementos como a cultura e a cognição.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com base nos objetivos desta pesquisa, nos situaremos no quadro teórico da 

Linguística Cognitiva (LC) em interface com o da Linguística Textual (LT), tendo em vista 

que, se buscamos entender a construção dos frames BOTO e COBRA GRANDE no 

imaginário das narrativas orais amazônicas, esse entendimento poderá ser comprovado no 

processo de referenciação que se manifesta nos textos analisados. Trata-se, pois, de uma 

interdependência teórica que aqui estabelecemos e que assumimos como sendo abordagens 

complementares.  

 

3.1 A Linguística Cognitiva 

  

 Nos anos finais da década de 1970 e início dos anos de 1980 surge um paradigma nos 

estudos linguísticos denominado Linguística Cognitiva (LC), que teve como grandes nomes 

Ronald Langacker, George Lakkof, Charles Fillmore, Leonard Talmy, Gilles Fauconnier, 

dentre outros. Tais estudiosos concordavam com os pressupostos de Noam Chomsky de que 

“a linguagem é espelho da mente” (Chomsky, 1975). Entretanto, os cognitivistas “passaram a 

buscar um novo viés teórico capaz de dar conta das relações entre sintaxe e semântica, 

investigando especialmente as relações entre forma e significado na teoria linguística” 

(Ferrari, 2014, p.13). Esses autores concebiam a LC como uma abordagem teórica de base 

conceptual e experiencial que via a linguagem como “uma atividade cognitiva que ajuda no 

processo de reflexão sobre a organização conceptual e influências ambientais e experienciais” 

(Rua, 2017, p. 24).  

A Linguística Cognitiva propunha um afastamento dos pressupostos da teoria 

chomskyana, que concebia a linguagem como um módulo autônomo, independente de outros 

módulos cognitivos. 

 

Como se sabe, a teoria gerativa postula que o módulo cognitivo da 

linguagem é independente de outros módulos cognitivos (como raciocínio 

matemático, a percepção, etc); além disso, no domínio da linguagem, 

reivindica-se a primazia do módulo sintático, que apresenta princípios 

próprios e independentes daqueles atuantes nos módulos fonológico e 

semântico, por exemplo. A Linguística Cognitiva, por sua vez, adota uma 

perspectiva não modular, que prevê a atuação de princípios cognitivos gerais 

compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas, bem como a 
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interação entre os módulos da linguagem, mais especificamente, entre 

estrutura linguística e conteúdo conceptual. (FERRARI, 2014, p. 14) 
 

O inatismo, defendido pela teoria gerativista como a capacidade de falar e entender 

uma língua por meio de um dispositivo inato, uma capacidade genética, foi também criticado 

pelos cognitivistas, que postulam a integração entre os diferentes processos envolvidos no uso 

da língua. Acerca dessa questão, Silva (2006) observa que 

 
A Linguística Cognitiva assume que a linguagem é parte integrante da 

cognição (e não um “módulo” separado), se fundamenta em processos 

cognitivos, sócio-interaccionais e culturais e deve ser estudada no seu uso 

(orientação baseada no uso) e no contexto da conceptualização, da 

categorização, do processamento mental, da interacção e da experiência 

individual, social e cultural. (SILVA, 2006, p. 190) 
 

Note-se que o caráter social e cultural é citado como requisito à compreensão do 

funcionamento da linguagem e, assim sendo, a LC, diferente de algumas outras correntes 

teóricas, necessariamente reúne diversas abordagens. Na LC, não identificamos somente uma 

teoria da linguagem, mas um conjunto de teorias que compartilham hipóteses centrais a 

respeito da linguagem humana e, ao mesmo tempo, detalham aspectos particulares 

relacionados aos desdobramentos dessas hipóteses (FERRARI, 2014, p. 14). Trata-se de 

diferentes perspectivas sobre o fenômeno de construção e compreensão do significado que 

Geeraerts (2007) compara, de forma metafórica, a um “arquipélago” com inúmeras “ilhas”, 

que seriam os diversos modelos teóricos que constituem esse vasto campo de estudos 

linguísticos.  

 Com base nas contribuições de Silva (2006) acerca da diversidade de abordagens 

teóricas em LC, as ilhas que compõem o arquipélago da Linguística Cognitiva podem ser 

distribuídas de acordo com as seguintes linhas de investigação:  

 

-Semântica Cognitiva (Lakoff 1987; Langacker 1987, 1991; Talmy 2000); 

-Gramática Cognitiva (Langacker 1987, 1991, 1999) e Gramática de 

Construções (Goldberg 1995, 2006; Croft 2001); 

-Teoria do Protótipo (Taylor 1995, Geeraerts 1997) e os modelos de rede 

radial (“radial network”, Lakoff 1987) e rede esquemática (“schematic 

network”, Langacker 1987) de descrição semântica, com particular 

incidência no fenómeno da polissemia; 

-Teoria da Metáfora Conceptual (Lakoff e Johnson 1980, 1999; Lakoff 1993; 

Kövecses 2002), da metonímia conceptual (Panther e Radden 1999) e dos 

esquemas imagéticos (“image schemas”, Johnson 1987, Hampe 2005); 

- Teoria dos Quadros Conceptuais (“Frame Semantics”, Fillmore 1985, 

2003); 

-Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier 1985, 1997) e Teoria da 

Integração (ou Mesclagem) Conceptual (“Blending Theory”, Fauconnier e 
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Turner 2002), complementar da teoria da metáfora conceptual e de grande 

alcance no discurso e na gramática; - Teoria dos Modelos Culturais e o 

desenvolvimento da Linguística Cultural (Palmer 1996, Lakoff 1996, 

Tomasello 1999, Kövecses 2005); 

- Teoria da Gramaticalização (Hopper e Traugott 1993, Traugott e Dasher 

2002) e Teoria da Subjectificação (Athanasiadou, Canakis e Cornillie 2006); 

-Teoria Neural da Linguagem (Lakoff 2003). (SILVA, 2006, p. 193) 
 

Das linhas de investigação elencadas anteriormente, que compõem o vasto 

arquipélago da Linguística Cognitiva, consideramos mais adequada para a presente pesquisa a 

teoria dos quadros conceptuais, ou semântica de frames, além de utilizarmos alguns 

pressupostos da teoria da mesclagem conceptual a fim de trabalhar em conjunto com o corpus 

selecionado, no caso, as narrativas orais da Amazônia paraense.  

No decorrer desta dissertação, buscaremos mostrar que as narrativas orais amazônicas 

são parte inerente da cultura do povo amazônico e que os pressupostos cognitivistas acerca do 

fenômeno do significado nos ajudam a compreender como se dá a compreensão e a apreensão 

do conhecimento acerca dos elementos BOTO e COBRA, selecionados para trabalharmos 

neste estudo. A proposta de se aplicar a teoria linguística dos frames e da mesclagem 

conceptual, bem como alguns conceitos da Linguística Textual ao estudo das narrativas, nos 

mostra a relevância que tais teorias têm para os estudos de compreensão da linguagem, bem 

como a construção do significado e a valorização dos aspectos sociocognitivos e culturais.  

  

3.2 A Semântica de frames 

 

Dependendo da teoria aplicada e da área de atuação, o termo frame pode apresentar 

um conceito particular. Áreas de estudos como a Psicologia, a Inteligência Artificial (IA) e a 

Linguística depreendem diferentemente o conceito de frame com base em seus pressupostos 

teóricos.  

No campo da Linguística, mais especificamente da LC, o conceito de frame foi 

introduzido por Fillmore (1977, 1982, 1985), para se referir a uma estrutura conceptual que se 

depreende no uso da linguagem, considerando-se uma relação estreita entre os elementos que 

a compõem.  

 

Com o termo „frame‟, tenho em mente qualquer sistema de conceitos 

relacionados de tal modo que, para entender qualquer um deles, é preciso 

entender toda a estrutura na qual se enquadram; quando um dos elementos 

dessa estrutura é introduzido em um texto, ou em uma conversa, todos os 
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outros elementos serão disponibilizados automaticamente. (FILLMORE, 

1982, p. 25) 

 

As estruturas de conhecimento que compõem um frame estão diretamente 

relacionadas com as experiências do falante e com o seu conhecimento enciclopédico, isto é, 

o conhecimento de mundo, construído a partir das vivências e experiências individuais e 

coletivas.  

Para esta pesquisa, nos ancoramos na noção de frame proposta por Fillmore (1982) 

na compreensão dos elementos COBRA GRANDE e BOTO nas narrativas orais da Amazônia 

paraense, considerando que esses elementos se configuram não apenas como personagens dos 

textos, mas também como frames. Fillmore (1982, p. 26) enfatiza que as palavras representam 

“categorias de experiências, sendo que cada uma dessas categorias se baseia em uma situação 

motivadora que ocorre em determinado contexto de conhecimento e de experiência”. Em 

outras palavras, ao observarmos o conceito de frame com base nos pressupostos do autor, 

observamos que há as estruturas de conhecimento que levam em consideração elementos 

como o conhecimento enciclopédico e o experiencialismo. 

  

Uma generalização que parecia válida era que, muitas vezes, o frame ou o 

contexto no qual o significado de uma palavra é definido e entendido 

consiste de uma porção bastante significativa da cultura circundante, e tal 

compreensão do contexto é melhor entendida como um „protótipo‟ do que 

como um conjunto de suposições sobre como é o mundo. (FILLMORE, 

1982, p. 32) 
 

A Semântica de frames é considerada uma das “ilhas” que compõem o “arquipélago” 

da Linguística Cognitiva, a qual leva em conta os contextos de conhecimento e a experiência 

no processo de construção do significado, conforme pode ser observado em Fillmore (1982): 

 

No que se refere ao significado das palavras, pode-se pensar na semântica de 

frames como um esforço para entender as razões que levam uma 

comunidade de fala a criar determinada categoria representada pela palavra, 

bem como para explicar o significado da palavra demonstrando e 

esclarecendo essas razões. (FILLMORE, 1982, p. 26) 
 

Fillmore (1975, 1977, 1982, 1985) argumenta que a estrutura do significado das 

palavras é subordinada a frames, e que a interpretação de uma palavra ou de um conjunto de 

palavras exige o acesso a uma estrutura de conhecimento muito maior, que vai além do limite 

linguístico, uma vez que os frames “relacionam elementos e entidades associados a cenas da 
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experiência humana, considerando-se as bases físicas e culturais dessa experiência” 

(FERRARI, 2014, p. 50).  

Para esclarecer como se dá o processo de construção do significado a partir da 

Semântica de frames, Fillmore (1982) utiliza como exemplo o frame EVENTO 

COMERCIAL, que pode ser esquematizado da seguinte maneira:  

 

Figura 7: relações entre participantes do frame EVENTO COMERCIAL 

 

Fonte: (FERRARI, 2014). 

 

Tomando como base o esquema acima, é possível compreender o significado do 

frame EVENTO COMERCIAL, uma vez que os papéis que constituem tal frame são 

acionados na memória do falante no momento da interação, o que torna possível a 

compreensão de enunciados como: Pedro comprou uma agenda por R$30,00; Maria vendeu a 

casa por R$50.000,00; João pagou R$100, 00 pelo sapato. Em todos esses casos, acionamos 

informações que vão além daquelas que estão expressas no conteúdo linguístico, pois, para 

comprar algo é necessário haver um COMPRADOR, um VENDEDOR, uma 

MERCADORIA, um VALOR e assim sucessivamente. Logo, a Semântica de Frames 

consegue dar conta do conteúdo significativo que vai além da informação explícita no texto, 

uma vez que aciona o conhecimento armazenado na memória de longo prazo, além de 

considerar as experiências e vivências humanas nesse processo de construção do significado. 

Nos termos de Fillmore (1982), o frame EVENTO COMERCIAL pode ser explicado da 

seguinte maneira:  

 

Usando-se os termos desse modelo, poderíamos dizer, então, que o verbo 

comprar enfoca as ações do Comprador com relação às Mercadorias, 

deixando em segundo plano o Vendedor e o Dinheiro; que o verbo vender 

enfoca as ações do Vendedor com relação às Mercadorias, deixando em 

segundo plano o Comprador e o Dinheiro; que o verbo pagar enfoca as 

ações do Comprador tanto com relação ao Dinheiro quanto ao Vendedor, 
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deixando em segundo plano as Mercadorias, e assim por diante, tendo verbos 

como gastar, custar, cobrar e diversos outros verbos em posição que se 

pode entender como mais periférica em relação aos outros verbos. 

(FILLMORE, 1982, p. 31) 

 

Fillmore (1982) advoga que nos valemos de frames cognitivos e de frames 

interacionais, esses últimos “relacionados ao modo como conceptualizamos o que está 

acontecendo entre o falante e o ouvinte, ou entre o autor e o leitor.” (FILLMORE, 1982, p. 

32). Outro elemento que ganha destaque nos estudos de frames é o contexto motivador, que é 

“um conjunto de conhecimentos, um padrão de práticas ou a história de alguma instituição 

social dentro dos quais a criação de uma categoria específica na história de uma comunidade 

linguística se torna inteligível” (p. 34). 

Para dar conta da explicação acerca desse elemento, o autor da Semântica de Frames 

utiliza a expressão breakfast. No momento em que fazemos uso dessa expressão, é necessário 

levar em conta o contexto cultural no qual a expressão está inserida, e compreender que, 

naquela dada cultura, é hábito que sejam feitas três refeições durante o dia em horários mais 

ou menos convencionalizados, na qual o breakfast se configura como a primeira dessas três 

refeições. No entanto, o autor diz que mesmo quando uma das categorias relacionadas ao 

significado dessa palavra não estão presentes, os falantes continuam a utilizá-la, mesmo que, 

por exemplo, uma pessoa que tenha passado a noite inteira trabalhando e ao amanhecer faça 

uma refeição composta por café, ovos, torradas e suco, por exemplo, vai chamar essa refeição 

de breakfast. O que significa que o horário ou as condições em que o indivíduo consome a 

refeição não são definidores da categoria breakfast. Acerca desse pensamento, Fillmore nos 

diz que:  

 
O que queremos dizer ao observar fenômenos de uso como esses não é que 

não tenhamos conseguido, até agora, capturar o cerne verdadeiro do 

significado de uma palavra, mas sim que a palavra nos oferece uma categoria 

que pode ser usada em vários contextos diferentes, cuja abrangência é 

determinada pelos múltiplos aspectos de seu uso prototípico – o uso que essa 

palavra tem quando as condições da situação contextual se ajustam de 

maneira mais ou menos exata ao protótipo que a define. (FILLMORE, 1982, 

p. 34) 

 

Há uma série de critérios que são levados em conta no processo de categorização dos 

frames, tais como o domínio a que pertencem, o grau de complexidade apresentado, o tipo de 

expressão linguística a qual estão associados ou o grau de especificidade ou universalidade 

cultural.  
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Cabe observar que faremos uso de contribuições de outros autores que possam somar 

à proposta de Fillmore (1977,1982).  Langacker (1987, p. 148), por exemplo, refere-se a 

domínios básicos e domínios abstratos.  São domínios básicos aqueles enraizados na 

experiência humana fundamental e abstratos aqueles que nela não se baseiam diretamente e 

que funcionam como um domínio para definição de conceitos de nível superior. São domínios 

básicos, para Langacker, Tempo, Espaço, Forças, ao lado de outros com base na percepção 

(Cores, Cheiros, Tato etc.) e em sensações corporais (Dor, Prazer etc.). Compõe, ainda, o 

domínio básico o chamado “Esquema de Imagens” (EI): constructo teórico que engloba 

simbolizações imaginárias armazenadas de forma esquemática na mente, a partir de 

experiências. 

 A noção de frame introduzida por Fillmore, a qual foi ilustrada em nosso texto por 

meio da apresentação do frame EVENTO COMERCIAL, foi revisitada neste trabalho a fim 

de apresentar ao leitor como se configuram as relações entre os elementos que compõem um 

frame, não os elementos em si, uma vez que cada frame aciona elementos distintos, mas no 

que se refere ao acionamento automático da cena cognitiva que ocorre durante a apreensão de 

um frame. No que tange aos frames analisados em nossa pesquisa, acreditamos que eles 

apresentam também um caráter pragmático, uma vez que consideram o conhecimento de 

mundo e as experiências socioculturais dos falantes como elementos fundamentais para a 

apreensão dos significados dos frames BOTO e COBRA GRANDE.  

 

 

3.3 Um caso de mesclagem conceptual 

 

 Segundo Fauconnier e Turner (2002), a mesclagem conceptual pode ser concebida 

como uma operação cognitiva que permite atribuir novos significados, a partir da integração 

de domínios conceptuais distintos, em que a correspondência de elementos cria um novo 

espaço estruturado, denominado espaço-mescla.  

 Nas narrativas orais, é possível observar que há expressões linguísticas que acionam 

domínios cognitivos distintos, num jogo de apreensão e compreensão de significados que 

entra em ação, principalmente por intermédio de expressões linguísticas. Em outras palavras, 

é como se houvesse uma dinâmica integração conceptual entre esses domínios, também 

chamados de “space builders” para que a COBRA GRANDE e o BOTO tenham seu 

significado produzido dentro do contexto do imaginário amazônico. 
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 De acordo com Ferrari (2014), o processo da mesclagem conceptual pode ser 

organizado da seguinte maneira:  

 
1. Projeção interdomínios: projeção parcial entre elementos 

correspondentes (contrapartes) dos Inputs 1 e 2. 

2. Esquema genérico: reflete a estrutura e a organização abstrata em 

comum entre os inputs, ou seja, a estrutura compartilhada por esses 

domínios. 

3. Mescla: os inputs são parcialmente projetados nesse quarto espaço. 

Podem ser projetados elementos que eram contrapartes ou não; entidades dos 

inputs podem ser fundidos em um só elemento na mescla, ou ser projetados 

separadamente.  

4. Estrutura emergente: a mescla tem estrutura emergente própria, 

inexistente nos inputs. A estrutura emergente pode ser construída de três 

maneiras: 

a. Por composição – os elementos projetados nos inputs compõem o 

espaço-mescla, e as relações que ficam disponíveis não necessariamente 

existiam nos domínios anteriores à mescla.  

b. Por completamento – a nova composição de elementos no espaço-

mescla pode evocar conhecimento compartilhado de frames e modelos 

cognitivos e culturais ainda não ativados nos inputs.  

c. Por elaboração – em função da nova lógica instaurada, é possível 

haver novas etapas de trabalho cognitivo dentro da mescla. (FERRARI, 

2014, p. 121) 

 

 Levantamos a hipótese de que os frames BOTO e COBRA GRANDE, cada um em 

seus respectivos contextos, podem ser também considerados espaços-mescla dentro das 

narrativas orais amazônicas, em função da interação entre domínios diferentes, os quais serão 

explicitados no capítulo de análise dos dados. Nos frames estudados, observamos que ocorre a 

interação entre domínios distintos os quais, ancorados sociocognitivamente em elementos 

como o contexto, a cultura e a cognição, permitem o acesso ao significado novo que o boto e 

a cobra adquirem dentro do imaginário amazônico, formando, assim, os frames BOTO e 

COBRA GRANDE.  

 De acordo com Ferrari e Fontes (2010), a mesclagem conceptual resulta da interação 

entre diferentes domínios conceptuais, denominados inputs, para a criação do espaço-mescla, 

produto da interação entre esses inputs. As autoras afirmam que  

 

todo processo cognitivo de mesclagem conceptual passa pela projeção 

interdomínios (projeção parcial entre contrapartes dos inputs 1 e 2), pela 

organização abstrata em um espaço genérico (que reúne os elementos 

compartilhados pelos domínios) e culmina no espaço mescla, no qual os 

inputs se projetam total ou parcialmente (elementos dos inputs podem ser 

projetados ou não, podem ser fundidos em um só elemento da mescla ou 

projetados separadamente). (FERRARI E FONTES, 2010, p. 33) 
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 O processo de mesclagem conceptual, segundo as autoras, pode ser ilustrado da 

seguinte maneira:  

 

Figura 8 – Esquema da mesclagem conceptual 

 

Fonte: Ferrari e Marinho (2016) 

 

No que tange à contribuição da operação da mesclagem conceptual dentro das 

narrativas orais amazônicas, julgamos pertinente a hipótese de que há um compartilhamento 

de características abstratas entre diferentes domínios cognitivos, que resultam tanto no frame 

BOTO quanto no frame COBRA GRANDE. Desse modo, embasados nos esquemas de 

mesclagem conceptual propostos por Fauconier e Turner (2002), ilustramos a seguir nosso 

modelo de mesclagem conceptual do frame BOTO: 

Figura 9 – Esquema de Mesclagem Conceptual do frame BOTO 
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Fonte: produzida pela autora 

 

 No caso do frame BOTO, o processo de mesclagem se dá por meio da interação entre 

domínios distintos, nos quais o input 1 representa o boto enquanto animal que faz parte da 

fauna amazônica, pertencente ao grupo dos cetáceos, despido de qualquer característica que 

não esteja relacionada pura e simplesmente ao seu aspecto animal, isto é, o boto do input 1 

ainda não é conceptualizado como o ser encantado presente nas narrativas amazônicas. Já o 

input 2 representa o homem cujas características, somadas ao elemento do input 2, produzirão 

o espaço-mescla, ou seja, a figura do boto encantado, cuja conceptualização e construção do 

frame se dá, sobretudo, no plano imaginativo, a partir do compartilhamento de características 

dos inputs 1 e 2. 

 Tal qual fizemos na análise do frame BOTO, lançaremos mão das contribuições da 

mesclagem conceptual para compreender as relações de significados intrínsecas ao frame 

COBRA. Desse modo, apresentamos a seguir o modelo que ilustra as interações entre 

domínios para a conceptualização desse frame: 

 

 

Figura 10 – Representação de mesclagem conceptual do frame COBRA GRANDE.  

 
Fonte: produzido pela autora. 

 Na figura 10, notamos que o input 1 representa a cobra em seu estágio animalesco. 

Nas narrativas, esse estágio de metamorfose se dá após os pais das crianças tomarem 

conhecimento de que elas são seres encantados. O input 2 apresenta o domínio humano desses 

seres que, ao contrário do ocorre na estrutura cognitiva do frame BOTO, a COBRA 

GRANDE busca, a todo momento, livrar-se da sua condição de encantada, podendo, assim, 

permanecer na forma humana.  O espaço-mescla, nesse caso, ocorre quando a cobra, em sua 

jornada pelos rios amazônicos, que são os espaços-palco das histórias, busca um ser humano 

com bravura o suficiente para dar fim à sua condição de animal encantado.   
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 Assim, o conceito de mesclagem conceptual será utilizado em nossa pesquisa a fim de 

embasar um de nossos questionamentos acerca dos fenômenos linguísticos e socioculturais 

dos domínios conceptuais, chamados também de inputs, que compreendem a figura do boto e 

da cobra grande. Nosso propósito é demonstrar que há um compartilhamento entre inputs 

distintos que, ao projetarem características abstratas, moldam a estrutura mais ou menos 

estável dos frames analisados nesta pesquisa.  

 A contribuição dos estudos sobre mesclagem conceptual, somados às demais teorias 

linguísticas, nos permitem traçar um cenário mais detalhado sobre os fenômenos de 

construção do significado dentro das narrativas, uma vez que acreditamos que a LC e a LT 

configuram-se como campos de estudos da linguagem complementares, uma vez que 

partilham de pressupostos e fundamentos bastante caros à nossa pesquisa.  

 

3.4 A Linguística Textual 

 

A Linguística Textual surgiu na Europa por volta da década de 60, com o intuito de 

desenvolver pesquisas voltadas para o estudo dos textos em seus usos efetivos - cujos 

propósitos se opunham ao campo da Linguística Estrutural – e foi desenvolvida no Brasil por 

autores como Ingedore Villaça Koch e Luiz Antônio Marcuschi.  

É importante destacarmos algumas noções importantes como as de língua e texto, no 

âmbito dos estudos da Linguística Textual, para que possamos estabelecer os elos que 

julgamos pertinentes em nossas análises. O texto, para Marcuschi (2008), pode ser visto como 

uma categoria que, assim como o discurso, é identificada sob a perspectiva sociointerativa:  

 

Texto e discurso não distinguem fala e escrita como querem alguns nem 

distinguem de maneira dicotômica duas abordagens. São muito mais duas 

maneiras complementares de enfocar a produção linguística em 

funcionamento. (MARCUSCHI, 2008, p. 49) 

 

 No que tange à noção de língua, Marcuschi (2008) elenca diversas abordagens que 

variam de acordo com as teorias linguísticas consideradas. No entanto, o autor adota a noção 

que prevê a língua como uma atividade sociointerativa situada, que relaciona aspectos 

linguísticos e históricos. 

  

Essa posição toma a língua como uma atividade sociohistórica, uma 

atividade cognitiva e atividade sociointerativa. Na realidade, contempla a 

língua em seu aspecto sistemático, mas observa-a em seu funcionamento 

social, cognitivo e histórico, predominando a ideia de que o sentido se 
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produz situadamente e que a língua é um fenômeno encorpado e não abstrato 

e autônomo. (MARCUSCHI, 2008, p. 60) 

  

 Desse modo, julgamos que as noções de língua e texto elencadas pelo autor podem 

contribuir significativamente para os propósitos desta pesquisa, uma vez que estamos 

trabalhando com um corpus cujos textos demonstram o alto grau de dinamicidade e 

representação comunicativa, tanto social, quanto cultural e cognitiva que contribuem para que 

o significado dos elementos presentes, em especial os que estamos analisando - COBRA 

GRANDE e BOTO se configurem como conceptualizações operadas por sujeitos situados. 

Chamamos a atenção também para as concepções de referência, desenvolvidas 

amplamente pela Linguística Textual e que serão utilizadas neste trabalho. Para tanto, 

ancoramos-nos em Koch (2015):  

 
Não se entende aqui a referência no sentido que lhe é mais tradicionalmente 

atribuído, como simples representação mental e extensional de referentes no 

mundo extramental: a realidade é construída, mantida e alterada não somente 

pela forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com ele: interpretamos e construímos 

nossos mundos através da interação com o entorno físico, social e cultural. 

(KOCH, 2015, p. 94) 

 

O propósito de nos valermos das contribuições atuais da LT em nossa pesquisa 

concentra-se no fato de que as reflexões sobre a construção textual não se resumem 

unicamente ao estudo do texto em sua superfície linear, ou do cotexto linguístico, mas 

considera as diversas situações comunicativas situadas em contextos específicos, as quais vão 

se moldando e se ajustando no decorrer das interações.  Nas palavras de Koch e Elias (2018, 

p. 63), o processo de compreensão torna-se possível ao considerarmos que “o contexto 

engloba não só o cotexto, como também a situação de interação imediata, a situação mediata 

(entorno sociopolítico cultural) e o contexto cognitivo dos interlocutores”.   

Segundo as autoras, o contexto sociocognitivo 

 

[...] reúne todos os tipos de conhecimentos arquivados na memória dos 

atores sociais, que necessitam ser mobilizados por ocasião do intercâmbio 

verbal: o conhecimento linguístico propriamente dito; o conhecimento 

enciclopédico, quer declarativo (conhecimento que recebemos pronto, que é 

introjetado em nossa memória “por ouvir falar”), quer episódico (“frames”, 

“scripts”), (conhecimento adquirido através da convivência social e 

armazenado em ¨bloco¨, sobre as diversas situações e eventos da vida 

cotidiana); o conhecimento da situação comunicativa e de suas “regras” 

(situacionalidade); o conhecimento superestrutural ou tipológico (gêneros e 

tipos textuais); o conhecimento estilístico (registros, variedades de língua e 

sua adequação às situações comunicativas); o conhecimento de outros textos 
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que permeiam nossa cultura (intertextualidade). (KOCH E ELIAS, 2018, p. 

64) 

 

 É importante observar que as considerações acerca da relevância de se 

considerar o contexto sociocognitivo e seus desdobramentos para a compreensão do 

significado nos incentiva a validar a pertinência da interface entre as teorias do texto, da 

cognição e da cultura, sobretudo nesse momento em que os estudos da cognição se voltam 

para o uso da língua e em que a análise das palavras nos textos não consegue dar conta das 

reflexões atuais acerca das interações comunicativas. 

 

3.5 Significado e referenciação 

 

Significado, para os cognitivistas, é conceptualização, atividade que envolve 

elementos como o experiencialismo e conhecimento enciclopédico. Ferrari e Fontes (2010), a 

partir dos pressupostos de Langacker (2008) elencam as seguintes generalizações teóricas 

acerca da construção do significado, sob o viés da LC: 

 

(i) O significado está intimamente associado à conceptualização. 

(ii) O significado das estruturas linguísticas é motivado por processos 

cognitivos gerais. 

(iii) Os objetivos comunicativos permitem a escolha de construções distintas 

que indicam a subjetividade do falante. 

(iv) O ponto de vista (físico ou mental) adotado pelos interlocutores também 

contribui para a construção do significado numa interação comunicativa. 

(FERRARI E FONTES, 2010, p. 34).  

 

Chamam a atenção dois aspectos a serem desenvolvidos nesta pesquisa: a 

subjetividade e o ponto de vista. Os conceitos de subjetificação e de perspectivação 

desenvolvidos pelos cognitivistas servirão de base para a nossa análise. De acordo com 

Menezes (2017), as noções de conceptualização e de perspectivação conceptual relacionam-se 

à noção de subjetividade e é necessário lembrarmos que todas essas noções correspondem a 

objetos dinâmicos que atuam na interação. Por essa razão, “identifica-se uma inter-relação 

entre subjetividade e intersubjetividade, e também por isso se entende que essas categorias se 

depreendem em processos – nomeados nos estudos cognitivos de subjetificação e 

intersubjetificação, respectivamente”. (cf. MENEZES, 2017) 

A noção de significado, baseada nos conceitos da LC, não se esgota em estruturas 

prontas, estáveis e fixas. De acordo com Silva (2008): 
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A Linguística Cognitiva assume que toda linguagem é acerca do significado 

e o significado é perspectivista (não reflecte objetivamente o mundo, mas 

modela-o, constrói-o de determinada maneira ou perspectiva e, assim, de 

muitas perspectivas diferentes) enciclopédico (intimamente associado ao 

conhecimento do mundo e, por isso mesmo, não autónomo nem separado de 

outras capacidades cognitivas), flexível (dinâmico e adaptável às mudanças 

inevitáveis do nosso mundo e das nossas circunstâncias) e baseado na 

experiência e no uso (na nossa experiência corpórea e na nossa experiência 

coletiva, social e cultural e, sempre, na experiência do uso actual da língua). 

(SILVA, 2008, p. 190) 

 

 

Essa visão cognitiva de significado e de referência foi também amplamente difundida 

pela Linguística Textual a partir da década de 80.  

  

Nosso cérebro não opera como um sistema fotográfico do mundo, nem como 

um sistema de espelhamento, ou seja, nossa maneira de ver e dizer o real não 

coincide com o real. Ele reelabora os dados sensoriais para fins de 

apreensão e compreensão. E essa reelaboração se dá essencialmente no 

discurso. Também não se postula uma reelaboração subjetiva, individual: a 

reelaboração deve obedecer a restrições impostas pelas condições culturais, 

sociais, históricas e, finalmente, pelas condições de processamento 

decorrentes do uso da língua (MARCUSCHI e KOCH, 1998, p. 5) 

 

A concepção cognitiva de significado implica, pois, a negação de uma concepção 

objetivista e fixa de referência, que passa a ser vista como atividade intersubjetiva e dinâmica. 

É nesse sentido que Mondada e Dubois (2005) cunham o termo referenciação. 

 

Em resumo, passando da referência à referenciação, vamos questionar os 

processos de discretização e de estabilização. Esta abordagem implica uma 

visão que leva em conta não somente o sujeito “encarnado”, mas ainda um 

sujeito sócio-cognitivo mediante uma relação indireta entre os discursos e o 

mundo. Este sujeito constrói o mundo ao curso do cumprimento de suas 

atividades sociais e o torna estável graças às categorias manifestadas no 

discurso. Isto significa que, no lugar de fundamentar implicitamente uma 

semântica linguística sobre as entidades cognitivas abstratas, ou sobre os 

objetos a priori no mundo, nós nos propomos a reintroduzir explicitamente 

uma pluralidade de atores situados que discretizam a língua e o mundo e dão 

sentido a eles, constituindo individualmente e socialmente as entidades. 

(MONDADA E DUBOIS, 2005, p. 20) 

  

 A noção de contexto, reformulada pelos cognitivistas e já mencionada anteriormente, 

também será revisada em nossa pesquisa. Koch e Elias (2018) apresentam uma noção 

inovadora de contexto, que não considera apenas o cotexto, como a situação imediata e 

mediata (entorno sociopolítico e cultural), mas também o contexto sociocognitivo dos 

interlocutores, que, aliás, prepondera sobre os demais. 
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Para que duas ou mais pessoas possam compreender-se mutuamente, é 

preciso que seus contextos sociocognitivos sejam, pelo menos, parcialmente 

semelhantes. Em outras palavras, seus conhecimentos (enciclopédico, 

sociointeracional, procedural, textual etc.) devem ser, ao menos em parte, 

compartilhados, uma vez que é impossível duas pessoas partilharem 

exatamente os mesmos conhecimentos. Ao entrar em uma interação, cada 

um dos parceiros já traz consigo sua bagagem cognitiva, ou seja, já é, por si 

mesmo, um contexto. (KOCH E ELIAS, 2018, p. 61).  

 

Com base nos estudos em Linguística Textual, a referenciação pode ser vista como 

um fenômeno linguístico de natureza cognitiva e social que salienta o caráter altamente 

dinâmico do processo de construção de referentes (ou objetos de discurso) em um texto cujas 

informações e conteúdos vão ganhando significado à medida em que agimos com e sobre eles 

nas estratégias de interação (cf. Cavalcante, Filho e Brito, 2014, p. 8)  

Em outras palavras, a referenciação 

 

constitui, portanto, uma atividade discursiva. O sujeito, por ocasião da 

interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem à sua disposição 

e procede a escolhas significativas para representar estados de coisas, de 

modo condizente com a sua proposta de sentido.Isto é, as formas de 

referenciação são escolhas do sujeito em interação com outros sujeitos, em 

função de um querer-dizer. Os objetos de discurso não se confundem com a 

realidade extralinguística, eles a (re)controem no próprio processo de 

interação. (KOCH E ELIAS, 2018, p. 124) 

 

A referenciação se constrói discursivamente de maneira progressiva até a 

identificação de algo, em um processo em que as referências são elaboradas e transmitidas 

discursiva e interativamente, de maneira, ao mesmo tempo, criativa e convencionalizada. Isso 

implica dizer que o significado pode ser concebido como um produto de interações sociais e 

negociações comunicativas, e não como um produto de caráter apenas individual, fruto de 

uma mente isolada. Conforme Marcuschi (2007) 

 

a construção referencial deve ser tida como central na aquisição da língua, 

estendendo-se a todas as ações linguísticas. Considerando que a língua em si 

mesma não providencia a determinação semântica para as palavras e as 

palavras isoladas também não nos dão sua dimensão semântica, somente 

uma rede lexical situada num sistema sócio-interativo permite a produção de 

sentidos. Assim, dizer que todo sentido é situado equivale a postular que 

nada se dá isoladamente. (MARCUSCHI, 2007, p. 70) 

 

Na noção de linguagem mediada pela cognição, temos o conhecimento como 

construído por intermédio de elementos como a cultura, os contextos de interação, valores e 
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etc, como fruto de uma constante interação. No chamado “compromisso cognitivista”, a 

língua é comandada pela realidade sociocultural. Tal compromisso não admite a perspectiva 

vericondicional segundo a qual a linguagem é autônoma. Acerca dessa questão, Marcuschi 

(2007, p. 68) postula que “nossas versões de mundo são sempre construídas, provisórias, 

praxeológicas e não devem ser tomadas como formas naturais de dizer uma suposta realidade 

discretizada”.  

Para Koch e Elias (2018), existem distintas estratégias de referenciação que entram 

em cena no momento da construção dos referentes textuais. São elas:  

 
A introdução (construção): um “objeto” até então não mencionado é 

introduzido no texto, de modo que a expressão linguística que o representa é 

posta em foco, ficando esse “objeto” saliente no modelo textual; retomada 

(manutenção): um “objeto” já presente no texto é reativado por meio de uma 

forma referencial, de modo que o objeto de discurso permaneça em foco; 

desfocalização: quando um novo objeto de discurso é introduzido, passando 

a ocupar a posição focal. O objeto retirado de foco, contudo, permanece em 

estado de ativação parcial (stand by), ou seja, ele continua disponível para 

utilização imediata sempre que necessário. (KOCH E ELIAS, 2018, p. 126) 

 

Isso significa que os referentes já presentes na interação podem sofrer modificações, 

em função de possíveis categorizações ou recategorizações dos referentes, considerando-se a 

dinamicidade da interação.  

Koch e Elias (2018) apresentam ainda as chamadas “formas de introdução de 

referentes no modelo textual”, conhecidas como ativação “ancorada”, que ocorre quando um 

novo objeto de discurso é introduzido no texto a partir de uma associação com elementos já 

presentes no cotexto ou no contexto sociocognitivo e ativação “não ancorada”, quando um 

objeto novo é introduzido no texto, sem haver, necessariamente, uma associação com algum 

elemento já existente. (cf. Koch e Elias, 2018, pg. 127).  

Tomando como base o pressuposto de que há certo grau sociocognitivo de 

estabilidade nos frames BOTO e COBRA, passamos agora a uma análise mais pormenorizada 

de um caso que optamos por chamar de referente ancorado no frame. Destacamos que ao 

utilizarmos a expressão grau sociocognitivo de estabilidade, estamos trabalhando com a ideia 

de que a estabilização cognitiva dos frames em questão torna-se possível devido ao 

conhecimento partilhado (cf. CAVALCANTE, 2012, p. 658) das comunidades amazônicas de 

onde as narrativas se situam. Uma possível explicação seria a de que, em um contexto social e 

cultural diferente do contexto amazônico, os interlocutores poderiam apresentar certa 

dificuldade para interpretar essa estrutura cognitiva facilmente acessada por aqueles que já 
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partilham do conhecimento das histórias de boto ou de cobra. Acerca dessa pressuposição, 

Marcuschi (2007) nos diz que  

 

A ideia é ampliar a observação considerando dimensões tais como: 

atividades, contextos, artefatos, interações e crenças, entre outras. A 

preocupação não incide nas condições de predizibilidade ou falseabilidade 

dos resultados, já que tais requisitos situam-se em um contexto teórico 

insensível à indexicalidade. Os princípios de falseabilidade e predizibilidade 

continuam importantes para a ciência, mas não são decisivos para uma 

explicação dos fenômenos cognitivos. (MARCUSCHI, 2007, p. 62) 

 

Podemos aplicar esse posicionamento de Marcuschi (2007) às nossas assertivas, 

quando buscamos explicar a natureza sociocognitiva dos frames BOTO e COBRA, por 

exemplo. Não se trata da busca por evidências empíricas para a existência de tais frames, uma 

vez que eles já fazem parte dessa cultura e são referenciados nos discursos dos sujeitos 

discursivos que têm conhecimento das narrativas, mas de entender quais os processos 

linguísticos e sociocognitivos que entram em cena durante a construção desses frames.  

 

 

3.6 A contribuição dos estudos dos gêneros textuais para o estudo das narrativas 

 

 Outrora concentrado no campo literário, o estudo dos gêneros surgiu com Platão e 

Aristóteles, este último dando início à tradição retórica. As reflexões acerca dos estudos que 

discutem a questão dos gêneros textuais se mostram muito caras ao desenvolvimento de nossa 

pesquisa, uma vez que as narrativas apresentam uma espinha dorsal que se configura por meio 

dos gêneros. Para compreender melhor essas questões, lançaremos mão das contribuições de 

Bakhtin (2003), Marscuschi (2008), Koch e Elias (2018), entre outros autores.  

 Bakhtin (2003) postula que o emprego da língua se dá por meio de enunciados e que 

estes refletem específicas condições e finalidades de cada campo da comunicação. O autor 

salienta também que cada enunciado é individual, mas que existem tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais são denominados gêneros do discurso. Segundo o autor,  

 

O gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma típica de 

enunciado; como tal forma, o gênero inclui certa expressão típica a ele 

inerente. No gênero, a palavra ganha certa expressão típica. Os gêneros 

correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos, 

por conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com 

a realidade concreta em circunstâncias típicas. (BAKHTIN, 2003, p. 293) 
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 Assim, quando analisamos as estruturas conceptuais que englobam as narrativas 

amazônicas, é possível observar que há nelas uma espécie de reconfiguração dos significados 

das expressões que envolvem a imagem do boto e da cobra grande. Isso se deve, 

possivelmente, a fatores linguístico-discursivos e culturais aos quais as narrativas encontram-

se vinculadas, por exemplo. Bakhtin (1992) fala dos gêneros e de sua condição mais ou menos 

estável de estruturação, o que nos permite compreender com mais clareza essa multiplicidade 

de definições sobre o que são os gêneros: 

 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras 

palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 

relativamente estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico 

repertório de gêneros do discurso orais (e escritos). Na prática, usamo-los 

com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua existência 

teórica. (BAKHTIN, 1992, p. 301-302) 

 

 Ainda sobre a importância dos gêneros textuais para os propósitos desta pesquisa, 

Marcuschi (2008) enfatiza que  

 

os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que se 

prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao exercício 

de poder. Pode-se, pois, dizer que os gêneros textuais são a nossa forma de 

inserção, ação e controle social no dia-a-dia. Toda e qualquer atividade 

discursiva se dá em algum gênero. (MARCUSCHI, 2008, p. 161) 

 

 Marcuschi (2008, p. 155) aponta que os gêneros referem os textos materializados em 

situações comunicativas recorrentes. Assim, os estudos sobre gêneros nos auxiliam na 

compreensão das estruturas comunicativas mais ou menos estáveis que se fazem presentes nas 

narrativas orais.  

 Apesar da observação de que os textos apresentam grande dinamicidade em virtude 

de aspectos como a oralidade, o imaginário e os contextos socioculturais específicos, vale 

destacar que tais fatores, no caso das narrativas que examinamos, contribuem para essa 

ressignificação que a cobra grande e o boto ganham nesses espaços. O autor (idem, p. 72) 

concebe a língua como um conjunto de práticas sociocognitivas e discursivas historicamente 

situadas. Nesse quadro teórico, ele apresenta significativas contribuições sobre as noções de 

gênero, as quais se mostram muito pertinentes à nossa análise. O texto, para Marcuschi,  

 

pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma 

entidade de comunicação e um artefato sociohistórico. De certo modo, pode-

se afirmar que o texto é uma (re)configuração do mundo e não uma simples 
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refração ou reflexo. Como Bakhtin dizia da linguagem que ela „refrata‟ o 

mundo e não reflete, também podemos afirmar do texto que ele refrata o 

mundo na medida em que o reordena e reconstrói. (MARCUSCHI, 2008, p. 

72) 

 

 Marcuschi ainda ressalta também que a compreensão de um texto vai além do ato de 

se considerar apenas a linguagem em si, uma vez que o texto apresenta relações contextuais e 

cotextuais.  

 Na tentativa de se compreender melhor os pressupostos formulados por Marcuschi, 

consideremos o trecho a seguir extraído de nosso corpus de pesquisa:  

 
(1) Há muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá porque houve isso, ela 

engravidou-se. E veio duas cobras: uma era homem, como diz o caso, e a 

outra era mulher. Então, a que era homem, por nome, foi colocado de 

Noratinho, né? Então, na baía, foi criado com a mãe. Até que ela não 

pôde mais estar no seio de sua mãe, foi posto no mar, e foi levado, foi 

levado. (SIMÕES E GOLDBERG, 1995, p 100) 

 

 Nesse excerto, o contexto sociocognitivo é um elemento crucial para que ocorra a 

compreensão do texto. Koch e Elias (2018, p. 61) postulam que, para que duas ou mais 

pessoas possam compreender-se mutuamente, é preciso que seus contextos sociocognitivos 

sejam, pelo menos, parcialmente semelhantes. Isso implica dizer que, no caso do trecho em 

destaque, é necessário que haja o entendimento de que se trata de uma história pertencente ao 

imaginário amazônico, no qual a cobra grande é vista não só como um animal irracional, mas 

como um ser encantado que nasceu de uma mulher e que “por obras de encantamento” vive 

na condição ora humana, ora animal.  

 Koch e Elias (2018, p. 106) caracterizam gênero textual como práticas 

sociocomunicativas, construídas de certo modo para certa função. Embasadas na perspectiva 

bakhtiniana, as autoras caracterizam os gêneros como  

 
[...] tipos relativamente estáveis de enunciados presentes em cada esfera de 

troca: os gêneros possuem uma forma de composição, um plano 

composicional; além do plano composicional, distinguem-se pelo conteúdo 

temático e pelo estilo; trata-se de entidades escolhidas, tendo em vista as 

esferas de necessidade temática, o conjunto dos participantes e a vontade 

enunciativa ou a intenção do locutor, sujeito responsável por enunciados, 

unidades reais e concretas da comunicação verbal. (KOCH E ELIAS, 2018, 

p. 106-107) 

 

 Assim, as autoras enfatizam que todo gênero é caracterizado pela sua esfera de 

atuação, além de possuírem uma forma, com conteúdo e estilo que vão se moldando às 

necessidades da interação verbal. Além do mais, Koch e Elias (2018) observam que os 
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gêneros são agrupados em sequências diferenciadas denominadas tipos textuais e que é 

importante não confundir a noção de gênero com a noção de tipo.   

 Os tipos textuais, também distinguidos por Marcuschi (2002, p. 23), “constituem 

sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não textos empríricos”, sendo 

conhecidos cerca de cinco tipos textuais, designados como: narrativos, injuntivos, 

argumentativos, expositivos e descritivos.  

 No caso das narrativas orais amazônicas, acreditamos que os textos podem ser 

agrupados no tipo narrativo e que as narrativas orais em si, ou seja, os textos propriamente 

ditos são considerados como um gênero textual. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O corpus utilizado neste trabalho é constituído por narrativas amazônicas extraídas das 

edições Santarém conta (1995), Belém conta (1995) e Abaetetuba conta (1995), todas 

pertencentes à série de obras intitulada Pará conta (1995) que fazem parte do acervo do 

Projeto Imaginário nas Formas Narrativas Orais da Amazônia (IFNOPAP), da Universidade 

Federal do Pará, sob a coordenação da Professora Maria do Socorro Simões.  

Com o intuito de não ultrapassarmos os limites pré-estabelecidos para a realização de 

nosso trabalho, utilizamos como critério de seleção o recorte das narrativas que continham os 

elementos COBRA GRANDE e BOTO em sua composição. Ao final desse recorte, 

selecionamos um total de 43 narrativas, das quais 20 continham o elemento COBRA 

GRANDE e 23 o elemento BOTO. 

A tabela abaixo faz referência aos dados coletados para a realização da presente 

pesquisa e abarca o número total de narrativas das três edições selecionadas, sendo 

especificada a quantidade de narrativas nas quais observamos a presença dos dois elementos 

que são objeto de nosso trabalho. 

Tabela 1: corpus coletado para a pesquisa 

Edições escolhidas Total de narrativas Narrativas com Cobra Narrativas com 

Boto 

Abaetetuba conta... 60 08 03 

Belém conta... 60 04 04 

Santarém conta... 60 07 16 

 

  É importante elucidar que as narrativas que compõem as edições foram transcritas 

pelos pesquisadores do Projeto IFNOPAP com o intuito de se manter as marcas de oralidade 

dos textos. O processo de recolha e transcrição das narrativas costuma ser feito por meio de 

entrevistas e gravações com os narradores que são, em geral, moradores das comunidades 

localizadas às margens dos rios. Após esse primeiro processo de entrevista e recolha de dados, 

as narrativas passam por um processo de transcrição, sendo colocadas em bancos de dados e 

acervos digitais, ou então são publicadas em formato de livro, como é o caso das edições 

selecionadas para esta pesquisa.  

Conforme esclarecemos anteriormente, selecionamos para este estudo dois dos 

elementos lendários presentes nas narrativas orais amazônicas: o boto e a cobra grande. Tal 
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escolha se deu, a princípio, em razão das narrativas selecionadas e ilustradas em nossa análise 

são consideradas como um recorte do corpus completo, uma vez que esta pesquisa apresenta 

um caráter qualitativo. As narrativas amazônicas carregam uma infinidade de figuras muito 

presentes no imaginário local, entretanto, neste momento optamos por fazer a seleção de 

apenas duas dessas figuras.  

Após esse primeiro recorte, verificamos um total de 43 narrativas que continham os 

elementos boto e cobra grande, sendo: oito narrativas sobre a cobra grande e três sobre o boto 

na edição do livro Abaetetuba conta...; quatro narrativas sobre a cobra grande e quatro sobre o 

boto na edição do livro Belém conta...; sete narrativas sobre a cobra grande e dezesseis sobre 

o boto na edição do livro Santarém conta... 

O segundo recorte feito apresenta um total de oito narrativas, sendo quatro delas sobre 

o boto e as outras quatro sobre a cobra grande. Dessa forma, dividiremos a análise em dois 

tópicos: um para o frame BOTO e outro para o frame COBRA GRANDE. As oito narrativas 

que serão analisadas nesta pesquisa são:  

1- Boto bonito (edição Belém conta...); 

2- Célia e o boto cor-de-rosa (edição Santarém conta...); 

3- O boto (edição Abaetetuba conta...); 

4- O cara metidão (edição Santarém conta...); 

5- A cobra grande de Alenquer (edição Santarém conta...); 

6- A cobra de Prainha (edição Belém conta...); 

7- Encanto dobrado (edição Abaetetuba conta...); 

8- Onorato cobra grande (edição Santarém conta...) 

 

Nosso objetivo é fazer com que o corpus possa conversar com as teorias que serão 

adotadas, de modo que a análise apresente clareza e consistência. Sendo assim, pretendemos, 

em cada narrativa, aplicar as contribuições da LC e da LT, a fim de que possamos embasar 

nossos objetivos de pesquisa por meio da relação coerente entre o corpus e as teorias 

linguísticas que tratam da semântica de frames, da operação da mesclagem conceptual e do 

fenômeno da referenciação. 
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 5 ANÁLISE DOS DADOS 

 A análise a seguir apresenta as oito narrativas já mencionadas no capítulo anterior. 

Esclarecemos que as análises dos textos apresentam um padrão organizacional, no qual 

buscamos relacionar as teorias linguísticas que envolvem a semântica de frames, a 

referenciação e a operação da mesclagem conceptual. O padrão de análise encontra-se 

organizado da seguinte maneira: em cada tópico, optamos por ilustrar a narrativa completa, 

em seguida realizamos a disposição dos elementos de cada frame em quadros, selecionamos 

no texto o excerto no qual julgamos apresentar o elemento analisado e em seguida utilizamos 

as teorias linguísticas já mencionadas para dar encaminhamento às nossas hipóteses e 

objetivos de trabalho. Iniciamos a análise tratando do frame BOTO, utilizando para tal 

objetivo quatro narrativas e, em seguida, realizamos os procedimentos de análise do frame 

COBRA GRANDE com mais quatro narrativas.  

 

5.1 O frame BOTO nas narrativas orais amazônicas 

“Vinha sozinho e vestindo 

Terno branco, cinturão 

Com dois rubis na fivela, 

Sapatos cor de alcatrão 

Feitos do mais fino couro, 

Um belo relógio de ouro 

E um vistoso chapelão.” 

(Juraci Siqueira) 

 

O boto, mamífero cetáceo que faz parte da fauna amazônica, pode ser encontrado nos 

diversos rios da região amazônica. No falar amazônico, destacam-se o boto preto e o 

vermelho. O boto preto é tido como o que protege, o boto vermelho é o “D. Juan das águas”, 

sedutor de moças donzelas e mulheres casadas. (PAES LOUREIRO, 1995, p. 209). Nas 

narrativas orais amazônicas, esse animal adquire uma conotação que vai além do seu papel 

enquanto elemento da fauna local, o boto é conceptualizado como personagem “encantado”. 

Sendo seres encantados, podem se transformar, em um momento de epifania 

humana, em belos rapazes vestidos de branco e grandes sedutores [...]. O Boto 

é um encantado da metamorfose por excelência, expansão de uma espécie de 

êxtase dionisíaco, que deixa as mulheres fora de si mesmas, fazendo-as 

esquecerem de todas as normas para seguirem somente o impulso ardoroso 

desse ser de puro gozo, de amor sem ontem nem amanhã. Esse ato puro de 
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prazer que em si mesmo se encerra, que é forma e conteúdo de si mesmo e que 

se estrutura esteticamente como mito. (PAES LOUREIRO, 1995, p. 209) 

 

Ao assumir a forma humana masculina, o boto surge como uma figura enigmática, 

munido de uma beleza física que atrai, sobretudo, as moças virgens e ingênuas que vivem nas 

comunidades ribeirinhas da Amazônia. Por se tratar de um corpus oral transcrito, 

encontramos variações nos relatos, a depender do local ou de quem está contando, mas 

também estabilidade, pois, para aqueles que têm conhecimento da cultura amazônica, a figura 

do boto traz consigo uma áurea de encantamento e metamorfose, na qual homem e animal se 

misturam, dando espaço a um ser que ainda hoje é motivo de cuidados por parte dos pais para 

com suas filhas jovens. 

Na maioria das narrativas o boto apresenta-se já transfigurado na forma de um 

homem de aparência física agradável, geralmente vestindo roupas brancas e sempre com um 

chapéu para ocultar o furo que esse animal possui no alto da cabeça. Nas noites de luar, ele 

surge sorrateiro, a fim de cortejar as moças mais bonitas da comunidade, conquistando-as por 

meio de sua beleza e sensualidade. No final da noite, após lançar seu encanto sobre aquela 

que ele escolheu, o boto encantado volta para o fundo do rio, deixando a moça apaixonada e 

ansiosa por um novo encontro.  

 

O Boto – epifanizado em rapaz vestido de branco – pode surgir em uma festa 

de dança, sem que ninguém o conheça ou tenha convidado. Destaca-se pela 

habilidade na dança e nas maneiras elegantes como se apresenta vestido. Ele 

pode, de outra maneira, aparecer no quarto e deitar-se na rede com a mulher 

que pretende seduzir e amar. Pode-se, também, engravidar as mulheres que, 

estando menstruadas (ou enluadas, segundo a palavra da linguagem cabocla 

de origem indígena) o tiverem olhado de perto, seja do tombadilho de um 

barco, seja de algum lugar à beira do rio. Se dessa ligação nascer um filho – 

filho de Boto – a moral reguladora dos costumes da família altera seu 

julgamento e, ao invés das condenações e punições habituais em casos como 

este (de filhos antes do casamento) ou sem o concurso do marido, há a 

compreensão e a aceitação do ato, como algo sobrenatural-natural. (PAES 

LOUREIRO, 1995, p. 210) 

 

Nesta análise, consideraremos que, apesar de existirem variações nas inúmeras 

narrativas sobre BOTO, há uma estrutura em comum a todas as elas, ou seja, existe uma 

espinha dorsal Tal estrutura reúne os seguintes elementos que, de acordo com a nossa 

hipótese, são partes constituintes do frame BOTO: 

✓ OS RIOS 

✓ O HOMEM DESCONHECIDO 
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✓ A BELEZA FÍSICA 

✓ A INDUMENTÁRIA  

✓ A METAMORFOSE 

✓ O BOTO ENCANTADO 

 

 Esclarecemos que os elementos citados foram organizados e classificados como 

pertencentes à cena cognitiva do frame BOTO com base nas narrativas coletadas durante a 

pesquisa. Assim, sugerimos o seguinte esquema para ilustrar como se dá a construção de 

significados do BOTO nos textos 01, 02, 03 e 04, tomando como base as ideias de Fillmore 

(1982), nas quais o autor cita que “ao empregar a palavra „frame‟ para indicar a maneira 

estruturada por meio da qual a cena é apresentada ou lembrada, podemos dizer que o frame 

estrutura os significados das palavras, e que a palavra „evoca‟ o frame”. Baseamos nossa 

proposta tanto nos pressupostos de Fillmore (1982) quanto no esquema proposto por Ferrari 

(2014): 

Figura 11: relação entre participantes do frame BOTO  

 

Fonte: produzido pela autora 

 

Para a análise de frames tão específicos de uma cultura, como estes que são objeto de 

nossa pesquisa, nos valemos dos pressupostos Langacker (1987) e Fillmore (1982) que 

enfatizam a questão dos frames estarem associados a esse conhecimento culturalmente 

compartilhado. Ferrari (2014) observa que a interpretação de uma palavra ou de uma 

expressão requer “o acesso a estruturas de conhecimento que relacionam elementos e 

entidades associados a cenas da experiência humana, considerando-se as bases físicas e 

culturais dessa experiência.” (cf  FERRARI, 2014, p. 50). 
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 Apresentamos, a seguir, quatro narrativas de BOTO a fim de observamos como os 

fenômenos linguísticos dos frames, da mesclagem conceptual e da referenciação se aplicam 

nesses textos. Esclarecemos que os quadros de análise dos elementos do frame BOTO estão 

organizados em duas colunas: a primeira referente aos elementos do frame e a segunda 

referente aos dados encontrados nas narrativas. Esclarecemos que o modelo do quadro a 

seguir será utilizado nas análises de todas as narrativas analisadas nesta dissertação.  

 

 

 

5.1.1 Boto bonito – narrativa 01  

A primeira narrativa a ser trabalhada traz como título Boto bonito e está presente no 

corpus Belém conta (1995, p.118). A seguir, apresentamos o texto completo. 

 

Narrativa 01: 

(– E o curupira? A senhora nunca ouviu falar? [  ] Histórias que a senhora 

sabe sobre o curupira, boto?) 

- Ah! O boto também, ouvi falar muito. Era uma festa no interior [  ] Isso 

minha mãe que contava, né? Eu era muito pequenininha; não via. Mas a 

minha mãe contava que houve uma festa grande no interior. Então, diz que 

era de madrugada, aparecia um rapaz bonito, bonito, bonito. Era um rapaz 

lindo, né? Branco, louro, olhos azuis. Quer dizer que ali ninguém conhecia. 

Ela apareceu na festa... Aí, mais tarde, ele. A moça começou a namorar com 

ele, né, e ele com a moça. Aí, foi a maior alegria. Quando [  ], quando deu 

quatro e meia pras cinco... Aí, eles tinham se combinado. Os rapazes lá do 

interior tinham se combinado de pegar aquele rapaz que não sabiam de onde 

era. Iam pegar pra dá-lhe uma surra nele. Quando foi uma quatro e meia pra 

cinco... Aí, ele disse que ia embora e vinha noutro sábado, quando tivesse 

uma festa. A moça ficou apaixonada por ele. Aí, ele saiu. Ela ficou 

olhando...Ele não foi pra outro canto. Seguiu, seguiu no rumo do trapiche. 

Então, ele tinha na mão uma bengala e um chapéu na cabeça. Quando 

chegou bem na ponta da ponte... Aí, ele deixou na ponte a bengala e o 

chapéu. Aí, se jogou n‟água e soprou lá na frente. Aí, sabiam que ele era 

boto. Aí, era. Aí, todo o pessoal corria atrás dele, pra linchar ele. Chegam lá, 

não encontram nada. Só viam o rebu [correr lá]. Aí, foram olhar. O chapéu 

era uma arraia. Aquelas arraias! A bengala era um peixe-agulha. Aí... Aí, era 

boto. 

( - A bengala era?) 

- um peixe-agulha. 

(-Ah, sim!) 

- A arraia era o chapéu; o chapéu era uma arraia. Isso, lá, todo mundo sabe. 

Aí, de vez em quando...Uma festa que ele aparecia... Aí todo mundo já 

ficava sabendo quem ele era. Queriam pegar ele, mas nunca pegaram. Ele 
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era mais esperto. Aí, quando ele já estava sabendo disso... Parece que estava 

ali...Mas ele sabia, né? Porque era encantado, né? Ele ficava sabendo... Que 

ele já ia embora, né? Ele só aparecia assim, pra banda da madrugada [  ]. Ele 

vinha...   

 

Nesta primeira narrativa, destacamos os trechos que apresentam os elementos 

constituintes da cena cognitiva do frame BOTO. 

 

Quadro 1 – narrativa Boto bonito 

  BOTO BONITO (NARRATIVA 01)      

ELEMENTOS  DADOS  

Os rios  Aí, se jogou n‟água e soprou lá na frente. 

O homem desconhecido  
 

Quer dizer que ali ninguém conhecia. Ela apareceu na festa; aquele 

rapaz que não sabiam de onde era. 

 

A beleza física 
um rapaz bonito, bonito, bonito;  

Era um rapaz lindo, né? Branco, louro, olhos azuis 

A indumentária ele tinha na mão uma bengala e um chapéu na cabeça 

A metamorfose Quando chegou bem na ponta da ponte... Aí, ele deixou na ponte a 

bengala e o chapéu. Aí, se jogou n‟água e soprou lá na frente. 

O boto encantado Queriam pegar ele, mas nunca pegaram. Ele era mais esperto. Aí, 

quando ele já estava sabendo disso... Parece que estava ali...Mas ele 

sabia, né? Porque era encantado, né? 

Aí, sabiam que ele era boto. 
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 No momento em que analisamos a narrativa 01, encontramos, por meio das expressões 

e estratégias referenciais, as evidências textuais que confirmam nossos pressupostos de que 

são acionados cognitivamente e de maneira simultânea diferentes elementos que estruturam o 

frame BOTO. Ilustramos, na tabela referente à narrativa Boto bonito, os enunciados em que 

ocorrem as referências textuais que permitem que o leitor, nesse caso, consiga construir o 

significado que o boto assume na narrativa, isto é, um animal que assume uma forma humana 

por um determinado período de tempo e que depois retorna à sua forma animal. No caso dessa 

narrativa, não observamos textualmente essa progressão narrativa animal-homem-animal, mas 

podemos fazer essa associação ao levarmos em conta elementos que estão ancorados no 

contexto sociocognitivo. Em outras palavras, compreendemos que apesar de não haver 

explicitamente a menção de que antes do boto encantado surgir sorrateiramente na festa 

transfigurado como um belo rapaz ele estava na sua forma animal, sabemos que, por 

compartilhamento sociocultural e através do conhecimento de mundo, em algum momento, 

“fora do texto” e ancorado no contexto, houve essa metamorfose. Ou seja, houve o que Koch 

(2002) chama de reconstrução de objetos de discurso, uma vez que o boto, na narrativa, 

assume uma significação que é reconstruída por meio de fatores contextuais e sociocognitivos 

específicos. 

 Quando nos debruçamos na análise da relação entre diferentes domínios cognitivos 

que entram em jogo nessa primeira narrativa, o conceito de mesclagem conceptual se mostra 

pertinente, uma vez que compreendemos que há a presença de dois domínios cognitivos 

distintos que envolvem, especificamente, o boto: o domínio “homem” e o domínio “animal”.  

O chamado input
2
 1, representado na narrativa como o momento em que ocorre a 

presença do domínio humano, pode ser visto no excerto “Então, diz que era de madrugada, 

aparecia um rapaz bonito, bonito, bonito. Era um rapaz lindo, né? Branco, louro, olhos 

azuis.”, uma vez que retrata a figura de um homem de notável beleza física, cujos traços 

destoam das características do caboclo amazônico, por exemplo. Essa questão da aparência do 

homem que surge de forma repentina também contribui para a sua áurea de sedução, visto que 

ele é uma figura que não se assemelha aos homens locais, o que desperta a curiosidade e a 

atenção das jovens.  

Já o input 2 pode ser observado nessa narrativa no momento em que ocorre a procura 

pelo homem desconhecido, procura esta que tem seu fim quando as pessoas do lugar se 

                                                           
2
 Cf. Fauconnier e Turner (2002). 
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deparam com um peixe que nada no rio de águas turvas, ou seja, esse segundo domínio surge 

quando o boto apresenta-se como um cetáceo. 

Por fim, o espaço-mescla ocorre quando há a projeção parcial dos domínios “humano” 

e “animal”, o que resulta na imagem do boto encantado, aquele ser enigmático e sedutor que 

vive na região amazônica, como pode ser observado em “Quando chegou bem na ponta da 

ponte... Aí, ele deixou na ponte a bengala e o chapéu. Aí, se jogou n‟água e soprou lá na 

frente. Aí, sabiam que ele era boto.”  

Com isso, observamos que em todas as narrativas que contêm a figura do BOTO o 

domínio ou input “homem”, enquanto ser racional, com características físicas bem definidas, 

se fazia presente, antes de ocorrer a metamorfose na qual ele ganha a alcunha de “animal 

encantado” o que, de acordo com nossa análise, caracteriza o espaço-mescla. Vale ressaltar 

que as mulheres são conquistadas quando o boto encantado ainda se mostra enquanto ser 

humano, logo, o encantamento ocorre no domínio do espaço-mescla, uma vez que, apesar de 

o homem surgir na festa como um ser humano comum, sabemos, na condição de 

pesquisadores das narrativas amazônicas sob a ótica cognitiva, que ele é um animal 

metamorfoseado, ou seja, há a presença tanto do animal quanto do homem nessa 

representação. 

A fim de contribuir para a análise do texto, examinemos um trecho da narrativa Boto 

bonito com o intuito de observarmos como se dão as estratégias referenciais no texto. 

 

(2) Mas a minha mãe contava que houve uma festa grande no interior. 

Então, diz que era de madrugada, aparecia um rapaz bonito, bonito, 

bonito. Era um rapaz lindo, né? Branco, louro, olhos azuis. Quer dizer 

que ali ninguém conhecia. Ela apareceu na festa... Aí, mais tarde, ele. 

A moça começou a namorar com ele, né, e ele com a moça. Aí, foi a 

maior alegria.  

 

Nossa atenção está voltada para as estratégias de referenciação utilizadas pelo 

narrador para se referir à moça. No exemplo (2), observamos que a expressão referencial 

representada pelo pronome (ela) surge antes mesmo de surgir o referente introdutório (a 

moça). Perguntamos, então, o que possibilita ao narrador introduzir uma expressão linguística 

pronominal antes do referente ser nomeado. Com base na narrativa, acreditamos que o 

narrador não veja isso como um impedimento à compreensão do enunciado, pois mesmo não 

havendo explicitamente uma âncora textual, há um conjunto de fatores que trabalham 

simultaneamente para que ocorra a compreensão dos significados do texto por parte do 
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interlocutor. Conforme explanamos no capítulo sobre frames, os frames BOTO e COBRA 

GRANDE, presentes nas narrativas orais amazônicas, são construídos em grande parte pela 

bagagem sociocognitiva e sociocultural da parcela da população para quem os elementos que 

constituem ambos os frames são conhecidos.  

No caso da narrativa anterior, de onde se extraiu o exemplo (2), trata-se de uma 

“história de boto”, em que a narradora introduz o pronome ela antes de nomear o referente ao 

qual tal pronome se relaciona, indicando o que Cavalcante e Santos (2012, p. 658) chamam de 

marcas de conhecimento partilhado. As autoras (idem, p. 658) explicam: “os interlocutores 

sempre recorrem a conhecimentos prévios, ainda que supostamente compartilhados, para 

reelaborar os sentidos do texto a partir do fenômeno da referenciação”.  

Poder-se-ia pensar que se trata de um caso de anáfora indireta (AI), explanada por 

Marcuschi (2010), uma vez que, para o autor, a AI é composta por expressões nominais 

definidas ou pronomes interpretados referencialmente sem que lhes corresponda um 

antecedente ou um subsequente explícito no texto. No entanto, na narrativa em questão, 

parece válido dizer que a estratégia do narrador em introduzir o pronome antes do referente 

moça deu-se em razão de esse narrador considerar que o conhecimento linguístico do 

interlocutor identificaria o ela como a moça que mais tarde seria seduzida pelo boto 

metamorfoseado na figura de um belo rapaz.  

Cavalcante, Filho e Brito (2014) trabalham com um conceito bastante caro à nossa 

análise que é o de negociação, no qual a referenciação é construída por intermédio de trocas 

dinâmicas entre os sujeitos que participam da interação, em que o trabalho de construção dos 

referentes configura-se como uma atividade intersubjetiva, de conhecimento compartilhado. O 

referente, também chamado em Linguística Textual de objeto de discurso, pode ser 

interpretado como a representação na mente dos interlocutores de uma entidade estabelecida 

no texto. Assim, no caso da narrativa (01), deve haver essa negociação entre os interlocutores, 

que necessitam do conhecimento sociocultural partilhado para que pelo acesso aos frames 

possa emergir e assim efetivar-se a conceptualização dos referentes.  

Quando utilizamos a expressão “referentes ancorados em frames”, para nos 

referirmos aos pronomes que retomam (ou não) os frame BOTO, no caso do ela que aparece 

antes do elemento moça, podemos validar a proposta de que mesmo o referente ativado no 

texto antes do elemento linguístico a que tal referente se liga pode ser conceptualizado. No 

exemplo dado, é possível compreender que o pronome ela refere-se à moça, ainda que esse 

referente não tenha se manifestado no texto de forma explícita.  
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Ressaltamos que o imaginário amazônico abarca uma extensa variedade de narrativas 

que falam do boto e da cobra grande, por exemplo, mas, mesmo havendo essa diversidade de 

versões contadas, há uma estrutura em comum, com um grau sociocognitivo considerável de 

estabilidade. No corpus utilizado em nossa pesquisa, observamos com clareza as nuances 

presentes nos relatos, que variam na dependência de uma série de fatores como o local do 

relato, o narrador, a época, o contexto, etc.  

Em algumas narrativas, o grau de negociação (cf. CAVALCANTE, 2010) é muito 

elevado, no qual o narrador espera que o interlocutor já tenha conhecimento do contexto 

sociocognitivo das histórias, o que resulta em grande número de referentes e expressões 

referenciais que não se ancoram, explicitamente, a nenhum referente introdutório (cf. 

MARCUSCHI, 2001).  

Tomando como base que a referenciação é uma atividade discursiva, buscamos, 

nesse momento, compreender como se dá o processo de construção dos referentes textuais 

utilizados na narrativa Boto bonito para se referir ao BOTO. Para tanto, utilizaremos os 

conceitos de Koch e Elias (2018) no que se refere às estratégias de referenciação. No texto 01, 

observamos as seguintes expressões utilizadas para se referir ao boto:  

 

(3) (– E o curupira? A senhora nunca ouviu falar? [  ] Histórias que a 

senhora sabe sobre o curupira, boto?) 
- Ah! O boto também, ouvi falar muito. Era uma festa no interior [  ] Isso 

minha mãe que contava, né? Eu era muito pequenininha; não via. Mas a 

minha mãe contava que houve uma festa grande no interior. Então, diz que 

era de madrugada, aparecia um rapaz bonito, bonito, bonito. Era um rapaz 

lindo, né? Branco, louro, olhos azuis. Quer dizer que ali ninguém conhecia. 

(grifo nosso) 

 

Inicialmente, observamos que há um questionamento sobre a entrevistada conhecer 

histórias de boto. Nesse momento, já observamos que se trata de um objeto de discurso 

específico, que está inserido em um contexto igualmente específico: tanto a entrevistadora 

quanto a entrevistada não tiveram problemas em compreender que a história a ser contada 

tratava de um boto encantado, não somente de um cetáceo que vive nos rios amazônicos. Ou 

seja, já de início se pressupõe um saber que não se resume à porção linguística do texto, mas 

que considera os saberes locais, a natureza sociocognitiva da referência, uma vez que o boto, 

naquele contexto amazônico, é visto também como uma criatura encantada. Acerca dessa 

conjunção de saberes, Koch e Elias (2018) explicam que  

 
Trata-se de uma construção e reconstrução de referentes bastante complexa. 

Nessa construção intervêm não somente o saber construído linguisticamente 
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pelo próprio texto e os conteúdos inferenciais que podem ser calculados a 

partir de elementos nele presentes (graças aos conhecimentos lexicais, 

enciclopédicos e culturais e aos lugares-comuns de uma dada sociedade), 

como também os saberes, opiniões e juízos mobilizados no momento da 

interação autor-texto-leitor. (KOCH E ELIAS, 2018, p. 125) 

 

Além disso, observamos que, no decorrer da narrativa, são utilizadas diferentes 

expressões nominais que vão retomando a figura do boto, tais como: um rapaz bonito, bonito, 

bonito; um rapaz lindo; branco, louro, de olhos azuis. Koch e Elias (2018) nomeiam essa 

estratégia de referenciação como retomada ou manutenção, pois ela ocorre quando um 

“objeto” que já está presente no texto, neste caso o objeto seria o boto, mencionado 

anteriormente na narrativa, é reativado por meio de expressões, como essas mencionadas.  

Vejamos mais um excerto da narrativa Boto bonito:  

 

(4) Iam pegar pra dá-lhe uma surra nele. Quando foi uma quatro e meia pra 

cinco... Aí, ele disse que ia embora e vinha noutro sábado, quando 

tivesse uma festa. A moça ficou apaixonada por ele. Aí, ele saiu. Ela 

ficou olhando...Ele não foi pra outro canto. Seguiu, seguiu no rumo do 

trapiche. Então, ele tinha na mão uma bengala e um chapéu na cabeça. 

Quando chegou bem na ponta da ponte... Aí, ele deixou na ponte a 

bengala e o chapéu. Aí, se jogou n‟água e soprou lá na frente. Aí, sabiam 

que ele era boto. Aí, era. Aí, todo o pessoal corria atrás dele, pra linchar 

ele. 

 

Inicialmente, observamos o reiterado uso do pronome pessoal anafórico “ele”, como 

manutenção do referente “rapaz”, anteriormente introduzido no discurso. Esse expediente 

parece ser comum nas narrativas orais, uma vez que o narrador conta com o entendimento da 

correferencialidade. Outro ponto volta-se para o que Koch e Elias (2018) denominam 

anáforas indiretas entendidas como a introdução de um referente novo no texto por meio de 

relações meronímicas. (KOCH E ELIAS, 2018, p. 128). Ocorre em (4) um caso de anáfora 

associativa, uma vez que os elementos como a bengala e o chapéu podem ser considerados 

ingredientes que compõem a cena cognitiva do frame BOTO. 

 

5.1.2 Célia e o boto cor-de-rosa – narrativa 02  

A seguir, apresentamos a narrativa 02 – Célia e o boto cor-de-rosa, retirada da obra 

Santarém conta (1995, p. 99).  
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 Narrativa 02:  
 

Eu estive numa casa, numa casa chamada... num lugar chamado Anapu. 

Eu moro... parei uns quatro meses naquele rio. Então, teve uma moça lá, que, 

conversando comigo, ela me disse: 

- Você sabia, que teve uma prima minha que casou com o boto? 

Aí eu disse: 

- Como? 

Ela disse: 

- Porque de noite, sabe, a gente ia... meu tio apagava a luz...Ela contando... 

Aí, então chegava um rapaz muito bonito. Loiro, de olho azul, né. E essa 

moça estava às vezes dormindo. E esse rapaz chegava, chamava ela. Ela 

levantava e, por fim, ele levou uma vez. Da outra, ela não voltou mais. 

Aí, a mãe dela chamou o pai dela e foram e deram o alarde. E a menina tinha 

ido embora pro rio. Aí, ficaram naquele negócio: será que o boto carregou? 

Ou ficou? Ou cobra? Alguma coisa. 

[...] 

Uma das filhas que eu conheci, era a mais bonita que tinha das outras. Então, 

as irmãs dela, quando tinha festa na casa, assim... quando tinha festa, que o 

pai dela fazia o salão, ele vinha dançar com ela. Mas era um dos rapazes 

mais cobiçados ali do rio. Era esse dito rapaz que chegava. E os próprios 

rapazes que chegavam diziam assim: 

-“Olha, chegou o Príncipe.” 

Chamavam ele de Príncipe. 

E aí, foram descobrir que era o boto. O boto cor-de-rosa, esse que é do 

Amazonas.  

 

No texto 02 observamos a ausência de referência explícita à indumentária que 

caracteriza o boto na maioria das narrativas, nas quais ele sempre está bem vestido. A 

relevância do contexto sociocognitivo também nos permite inferir que, apesar de não haver 

menção clara à indumentária, ativamos essa informação durante o processo de 

conceptualização da cena cognitiva.  Na narrativa anterior, observamos que o boto é 

referenciado como um príncipe: “-olha, chegou o Príncipe.”. É possível estabelecermos uma 

cena cognitiva considerando que um “príncipe” possui uma indumentária especial, que destoa 

dos trajes do cotidiano. Como podemos observar, há uma nuance nessa narrativa, que pode ser 

explicada por fatores como o local de onde foi extraída, por exemplo. Entretanto, a estrutura 

principal da narrativa de boto pode ser identificada, apesar da ligeira variação.  
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Quadro 2 – narrativa Célia e o boto cor-de-rosa 

 Narrativa Célia e o boto cor-de-rosa   

ELEMENTOS DADOS  

Os rios amazônicos Eu moro... parei uns quatro meses naquele rio; E a menina 

tinha ido embora pro rio  

 

O homem desconhecido 

 

Mas era um dos rapazes mais cobiçados ali do rio. Era esse 

dito rapaz que chegava. 

A beleza física  Aí, então chegava um rapaz muito bonito. Loiro, de olho azul, 

né.  

A indumentária (inferível a partir do contexto sociocultural) 

A metamorfose Chamavam ele de Príncipe. E aí, foram descobrir que era o 

boto. 

O boto encantado Você sabia que teve uma prima minha que casou com o boto? 

 

 

 Ainda no início da narrativa acima, notamos que o texto já apresenta o frame BOTO já 

iniciando a história. Notamos que, para quem estava contando e também para quem estava 

ouvindo a narrativa, não houve dificuldade em se compreender que o boto mencionado era, na 

realidade, o ser encantado característico do imaginário amazônico. A compreensão da figura 

do boto enquanto frame de um animal encantado é possível em função do compartilhamento 

de saberes locais e da construção sociocultural que esse frame assume nas narrativas 

amazônicas. 

  Não é simplesmente a história de uma moça que está casada com um animal, o que, à 

primeira vista e numa leitura descontextualizada que se detenha exclusivamente aos 

elementos linguísticos ou ao cotexto, nos parece algo irreal, mas, dentro do contexto 
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sociocultural amazônico, é aceitável porque se trata de obras de encantamento. Daí a 

importância que as teorias aplicadas em nossa análise, haja vista que a cognição, a cultura e as 

experiências surgem como fundamentais à apreensão do frame BOTO. É válido ressaltar que, 

ao tratarmos de frames, Fillmore (1977) aborda que a cena cognitiva é acionada em função de 

diferentes fatores e que o contexto no qual ocorre a situação linguística tem grande relevância 

na construção do significado desses frames.  

 A mesclagem conceptual, atrelada à teoria dos frames e às estratégias de referenciação 

surge para dar mais consistência às nossas análises. A projeção parcial entre domínios 

distintos aparece, no texto 02, já no início, no momento em que observamos a presença do 

homem e do animal, cujas características se fundem para dar origem à figura do boto 

encantado.  

 Levando em consideração nossas observações acerca da operação de mesclagem 

conceptual, sugerimos a ocorrência de uma projeção parcial entre os inputs 1 e 2 na narrativa 

02, os quais resultam no espaço-mescla. No trecho “você sabia que teve uma prima minha 

que casou com o boto?” observamos que ocorre, de fato, a integração entre os dois domínios, 

e que o boto mencionado no trecho acima é o ser mítico já metamorfoseado.  

 Atrelada à mesclagem conceptual e à semântica de frames, passamos neste momento 

para a análise das estratégias de referenciação presentes na narrativa Célia e o boto cor-de-

rosa (narrativa 02).  Para tanto, produzimos uma tabela baseada nos pressupostos teóricos de 

Koch e Elias (2018) acerca dos fenômenos de referenciação que subjazem no texto 02. As 

autoras chamam a atenção para a construção e reconstrução dos objetos de discurso, o que 

significa que “os referentes de que falamos não espelham diretamente o mundo real, não são 

simples rótulos para designar coisas no mundo.” (KOCH E ELIAS, 2018, pg. 123), ou seja, 

no caso dos referentes utilizados nas narrativas para designar os elementos do frame BOTO, 

podemos dizer que eles são construídos e reconstruídos a partir do discurso e dos contextos 

sociocognitivos.  

 Desse modo, propomos o seguinte quadro com os referentes encontrados na narrativa 

02:  

Quadro 3 – estratégias de referenciação observadas na narrativa 02 

Referentes de introdução ou construção O boto;  

Referentes de retomada ou manutenção um rapaz muito bonito; Loiro, de olho azul; esse rapaz; 

ele; um dos rapazes mais cobiçados; esse dito rapaz; o 

Príncipe. 
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 No caso do referente boto, consideramos que ele é um objeto novo introduzido no 

texto. É, portanto, um referente de introdução ou referente de construção. Ele recebe essa 

denominação por ser introduzido na porção textual e por estar “em foco”. De acordo com os 

 pressupostos de Koch e Elias (2018), podemos considerar que esse primeiro referente 

introdutório surge de maneira não-ancorada, uma vez que ele não se relaciona, até então com 

nenhum objeto de discurso já mencionado.  

 No caso dos referentes um rapaz muito bonito; loiro, de olho azul; esse rapaz; ele; um 

dos rapazes mais cobiçados; esse dito rapaz; o Príncipe, são considerados referentes de 

retomada ou de manutenção, pelo fato de reativarem o referente introdutório e não ancorado 

boto, a fim de manter a progressão textual, numa espécie de cadeia referencial.  

 

5.1.3 O Boto – narrativa 03  

A narrativa a seguir, intitulada O Boto (03), foi extraída da obra Abaetetuba conta 

(1995, p. 132): 

Narrativa 03: 

 

A minha avó contava uma história para nós que era assim: 

Ela dizia, que havia um homem muito [bonito?], que morava com sua 

família em uma das ilhas, aqui de Abaetetuba, chamada de Costa Manatuíra. 

Esse homem era pai de uma moça muito bonita, que era dada a prendas 

domésticas. 

O pai queria ela muito bem, onde satisfazia todos os desejos da filha. 

A família observou que, toda boca da noite, quando todos dormiam, a moça 

saía do quarto, e se dirigia à cabeça da ponte grande, que existia na frente da 

casa, onde ficavam os barcos.  

[...] 

Ela chegou na cabeça da ponte, e ficou olhando as águas do rio. De repente, 

um rapaz muito lindo, e bem vestido, veio se encontrar com ela e desceram 

as escadas da ponte. Ele ficou esperando, esperando, mas, quando olhou, a 

moça já vinha voltando, mas estava sozinha. 

No outro dia, ele contou tudo a seu tio, que começou a ficar preocupado, 

pois sua filha, já fazia umas três semanas, que não ligava pra nada, não. Só 

vivia triste pelos cantos, bem como vivia chorando. 

Nessa mesma noite, precisamente, à meia-noite, a filha saiu para a cabeça da 

ponte. Ele saiu e aproximou-se com cautela. E qual não foi o seu susto, ao 

deparar com um peixe muito grande, que rodava e mergulhava nas águas do 

rio, fazendo piruetas e a moça toda risonha, conversando com ele. 

Então, o pai entendeu que a filha estava sob o encantamento do boto.  

Calmamente ele voltou a casa e reuniu alguns homens que trabalhavam para 

ele, para fazerem um cervo e matarem o boto. De repente, ouve-se o 

estampido de uma arma de fogo e o peixe boiou e tornou a afundar. A moça 

deu um grito e jogou-se no rio, atrás de seu amado. 

Seu pai e os empregados pularam na água mas não acharam nada, nem a 

moça, nem o peixe.  
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Neste momento, utilizamos nosso modelo quadro para ilustrar os elementos que se 

encontram em comum de acordo com nossa hipótese na narrativa 03.  

Quadro 4 – narrativa O Boto 

O BOTO (NARRATIVA 03) 

ELEMENTOS DADOS 

Os rios  

 

Ela chegou na cabeça da ponte, e ficou olhando as águas do 

rio  

O homem desconhecido De repente, um rapaz muito lindo, e bem vestido, veio se 

encontrar com ela e desceram as escadas da ponte.  

A beleza física De repente, um rapaz muito lindo, e bem vestido [...] 

A indumentária (inferível a partir do contexto sociocultural) 

A metamorfose E qual não foi o seu susto, ao deparar com um peixe muito 

grande, que rodava e mergulhava nas águas do rio, fazendo 

piruetas e a moça toda risonha, conversando com ele. 

O boto encantado Então, o pai entendeu que a filha estava sob o encantamento 

do boto.  

 

 

 Na narrativa 03 observamos que ocorre uma projeção parcial entre o input 1, o qual 

representa o domínio homem e que aparece no texto no momento em que há a descrição física 

do rapaz: “um rapaz muito lindo e bem vestido”. Há também a beleza e a sensualidade que 

encantam a jovem, elementos que consideramos pertencentes ao input 1 e que são projetados 

no espaço-mescla, na construção do boto encantado.  O input 2 surge de forma bastante 

evidente no texto 03, apresentando traços característicos do boto enquanto animal: “um peixe 

muito grande, que rodava e mergulhava nas águas do rio, fazendo piruetas”. De acordo com 

a narrativa em questão, o pai da jovem constata que a filha está sob o feitiço do boto após 

levar em conta o encontro da jovem com o rapaz desconhecido e com o comportamento da 
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filha perante o animal do rio, como pode ser observado no trecho: “então, o pai entendeu que 

a filha estava sob o encantamento do boto”, um boto que, nesse ponto do texto, pode ser 

considerado o elemento do espaço-mescla.  

 Com o intuito de tornar a análise mais consistente, trataremos, a partir de agora, das 

estratégias de referenciação observadas no texto 03, pois consideramos que as contribuições 

da LT podem trazer ainda mais clareza aos nossos estudos, uma vez que as teorias têm se 

mostrado complementares até o momento.  

 No texto em análise observamos a seguinte estrutura referencial:  

 

Introdução – Retomada – Desfocalização 

  

Isso ocorre porque há nessa narrativa, a construção de dois referentes que estão em 

evidência: o pai da jovem encantada pelo boto e o próprio boto, como podemos observar nos 

trechos a seguir:  

 

(5) “Ela dizia, que havia um homem muito [bonito?], que morava com sua 

família em uma das ilhas, aqui de Abaetetuba, chamada de Costa 

Manatuíra. Esse homem era pai de uma moça muito bonita, que era dada 

a prendas domésticas. O pai queria ela muito bem, onde satisfazia todos 

os desejos da filha.”  

  

 Até esse momento, notamos a ocorrência de um referente introdutório (um homem 

muito bonito), seguida de duas ocorrências de referentes de retomada ou manutenção (esse 

homem; o pai). Entretanto, no decorrer do texto ocorre o que Koch e Elias denominam de 

desfocalização, uma vez que o objeto um homem muito [bonito]  é retirado de foco para a 

introdução de um novo referente, conforme o trecho abaixo:  

 

(6)  “De repente, um rapaz muito lindo e bem vestido, veio se encontrar com 

ela e desceram as escadas da ponte.” 

  

 O referente representado pela expressão um rapaz muito lindo e bem vestido surge 

como um novo objeto que é colocado em foco e esse novo objeto também está atrelado aos 

referentes de retomada ou manutenção: 

 

(7)  “E qual não foi o seu susto, ao deparar com um peixe muito grande, que 

rodava e mergulhava nas águas do rio, fazendo piruetas e a moça toda 

risonha, conversando com ele. Então, o pai entendeu que a filha estava 

sob o encantamento do boto.” 
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 No caso do trecho acima, observamos a ocorrência de um encapsulamento por meio de 

uma expressão nominal definida (o encantamento do boto). O encapsulamento ocorre quando 

há uma sumarização “das informações precedentes do texto (informações-suporte) 

encapsulando-as na forma de uma expressão nominal, isto é, transformando-as em objetos de 

discurso” (KOCH E ELIAS, 2018, p. 138). Consideramos como um caso de encapsulamento 

em virtude das informações textuais “um peixe muito grande, que rodava e mergulhava nas 

águas do rio, fazendo piruetas e a moça toda risonha, conversando com ele” serem 

encapsuladas na expressão nominal “o encantamento do boto”, uma vez que as atitudes e 

comportamentos descritos no trecho destacado configuram-se, na narrativa em questão, como 

obras de encantamento. Trata-se, portanto, de um encapsulamento especial, cuja interpretação 

depende não apenas do contexto linguístico, mas também do contexto cognitivo cultural, pois 

o narrador expressa inferências do pai, com base em seu conhecimento de mundo.  

 Por último, apresentamos um quadro com as estratégias de referenciação utilizadas no 

texto 03, isto é, as estratégias de introdução e retomada relacionadas ao frame BOTO:  

 

Quadro 5 – Estratégias de referenciação observadas na narrativa 03 

Referentes de introdução ou 

construção 

um rapaz muito lindo e bem vestido. 

Referentes de retomada ou 

manutenção 

um peixe muito grande; ele; o boto; o peixe.  

 

 Ainda na narrativa 03 observamos a ocorrência de pronomes que nem sempre estão 

ancorados ao último referente nomeado, como ocorre no trecho:  

 

(8) “Ela chegou na cabeça da ponte, e ficou olhando as águas do rio. 

De repente, um rapaz muito lindo, e bem vestido, veio se encontrar 

com ela e desceram as escadas da ponte. Ele ficou esperando, 

esperando, mas, quando olhou, a moça já vinha voltando, mas 

estava sozinha.”  

 

 Caso optemos por fazer a análise do trecho acima considerando somente os elementos 

do cotexto, não seria possível compreender o texto com clareza. Daí a importância de se 

considerar o contexto sociocognitivo e a natureza cognitiva da referência. Acerca dessa 

questão, Marcuschi (2008) explica que:  
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Os textos orais costumam ter um número maior de formas pronominais, mas 

aí elas assumem uma relação situacional e não confundem o interlocutor. Os 

textos orais são altamente dêiticos, ou seja, estruturam-se indexicalmente, já 

que a situação concreta não exige que se transfira para o texto o universo em 

que a informação atual está se processando. Daí também o grau maior de 

complexidade correferencial no texto escrito, onde o universo de 

processamento deve ir sendo paulatinamente construído. (MARCUSCHI, 

2008, p. 111) 

  

Atrelando-nos às observações de Marcuschi (2008), afirmaremos que ocorre também 

um compartilhamento de saberes culturais, pois as narrativas que tratam do boto encantado 

sugerem que os pais das jovens encantadas pelo boto são sempre apresentados como pessoas 

atentas e cuidadosas, que zelam pelo bem-estar de suas filhas. 

 

5.1.4 O cara metidão – narrativa 04 

 A próxima narrativa foi extraída da edição Santarém conta... (p. 95) 

 

Narrativa 04 

O cara metidão 
     às vezes, os “bacanas” se dão mal...  

 

Tinha um negócio de uma sede, aí no João Carlos, e, toda vez que tinha festa 

dançante, quando era assim ... uma certa hora da noite, quase já pra banda da 

meia-noite, aparecia aquele camarada, lá na festa: todo metidão, todo de 

branco, todo no pitose.  

Aí, ele se agradou de uma dona. E ela, também, pensando que fosse uma 

outra pessoa. E, aí, ficou certo, né. Era toda festa que tinha, quando era 

àquela hora, ele ia farrear com a dona, lá. Ela já sabia, também. Esperava por 

ele, e, aí , foi. Foi, foi, foi...  

Depois, o pessoal começaram a desconfiar com o negócio. Que uma pessoa, 

aí em Óbidos que ... (nós não somos classe de gente de fora, assim, dessas 

nação). Mas esse camarada dava o tipo de uma pessoa estrangeira. Alemão, 

coisa assim: claro, bonito. E olha foi, foi, foi... 

Aí, depois, a menina foi ficando descaída, descaída. Aí, depois, 

desconfiaram com o negócio. E o pai dela foi procurar saber. Levou ela no 

curador.  

- Foi mesmo o cara?  

E, aí, ela disse:  

- Foi esse camarada.  

Ele não era gente, não. Ele era boto.  

Novamente na festa. O pai da menina viu ele com ela e ficou na espera, lá, 

antes de terminar a festa. Termina de madrugada. Mas ele não esperava 

terminar a festa. Ele ia logo. Então, ninguém sabia de onde ele vinha. Quem 

era e pra onde ele ia. Só viam quando ele chegava lá.  

Quando foi nesse dia, o pai dela foi esperar ele. Quando chegou lá, ele já 

tinha enxergado ele lá. Ia passando, ele botou-lhe o tiro. Foi paaaá. Ele 

correu, caiu n'água. Foi aí mesmo, no Laguinho, atrás de Óbidos, Quando foi 

no outro dia, estava tufado o bichão, o caboclo. 
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Quadro 6 – narrativa O cara metidão 

 O CARA METIDÃO (NARRATIVA 04)  

ELEMENTOS  DADOS  

 

Os rios  

 

 

Ele correu, caiu n'água. Foi aí mesmo, no Laguinho, atrás de 

Óbidos [...] 

 

 

O homem desconhecido  

 

Mas ele não esperava terminar a festa. Ele ia logo. Então, ninguém 

sabia de onde ele vinha. Quem era e pra onde ele ia. Só viam 

quando ele chegava lá.  

 

A beleza física Mas esse camarada dava o tipo de uma pessoa estrangeira. Alemão, 

coisa assim: claro, bonito. 

A indumentária uma certa hora da noite, quase já pra banda da meia-noite, aparecia 

aquele camarada, lá na festa: todo metidão, todo de branco, todo no 

pitose. 

 

A metamorfose  Ele correu, caiu n'água. Foi aí mesmo, no Laguinho, atrás de 

Óbidos, Quando foi no outro dia, estava tufado o bichão, o caboclo. 

O boto encantado  Ele não era gente, não. Ele era boto.  

 

 

Com base na leitura da narrativa 04, observamos, a princípio, como funcionam os 

mecanismos textuais que nos permitem depreender a cena cognitiva do frame BOTO: a 

narrativa em questão tem seu início apresentando a figura do homem desconhecido a partir 

das expressões linguísticas como aquele camarada; todo metidão, todo de branco, todo no 

pitose. Essa apresentação por parte do narrador nos permite depreender que se trata de alguém 

que não é próximo das pessoas que ali residem, e que é visto sob uma ótica de desconfiança, o 

que pode ser observado também em trechos como: mas esse camarada dava o tipo de uma 

pessoa estrangeira. Alemão, coisa assim: claro, bonito. O narrador acentua os traços físicos 

do homem desconhecido que destoam das características marcantes do homem amazônico, o 

qual costuma apresentar traços indígenas muito acentuados, por exemplo. A imagem de um 
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homem estrangeiro que surge na comunidade de forma repentina passa, então, a despertar a 

atenção e a curiosidade das pessoas do lugar, fato atrelado ao elemento homem desconhecido, 

que é acionado durante a operação cognitiva de apreensão do frame BOTO.  

A reação que a mulher passa a ter depois do encontro com esse homem desconhecido 

também é motivo de dúvidas e preocupações: surge então o questionamento sobre a origem 

daquele homem com quem a moça se envolveu.  É importante destacar que há a necessidade 

de haver, entre os interlocutores da narrativa, compartilhamento, ainda que parcial, de saberes 

socioculturais que são tidos como próprios do meio amazônico. Isto é, para que a 

compreensão dessa narrativa seja alcançada, faz-se necessário ter em mente um conjunto de 

conhecimentos e saberes partilhados entre os interlocutores acerca das narrativas amazônicas 

e da lenda do boto, ou seja, deve haver um processamento estratégico desse texto (KOCH, 

2004, p. 28).  

Esse processamento estratégico refere-se a fatores como o conhecimento de mundo e 

significados situacionais, bem como a outras estratégias cognitivas utilizadas na compreensão 

de um texto. Por exemplo, a narrativa 04 começa introduzindo características que permitem 

ao interlocutor que possui algum conhecimento sobre a lenda do boto depreender que aquele 

homem que vai sendo desenhado no decorrer do texto é a figura lendária do frame em foco. 

Caso não houvesse um conhecimento acerca das narrativas orais ou o contexto sociocognitivo 

fosse outro, é possível que a compreensão ficasse prejudicada, pois, o significado é 

situacional e vai sendo construído por intermédio de saberes e experiências subjetivas.  

Antes de surgir a expressão linguística boto, em “Ele não era gente, não. Ele era boto”, 

que, de forma bastante categórica, aciona o frame BOTO, com todas as características 

mencionadas anteriormente no texto, observamos que na narrativa 04 são introduzidos e 

retomados elementos linguísticos que podem ser classificados como ingredientes do frame 

BOTO, principalmente aqueles que tratam da aparência física, da indumentária e do 

desconhecimento da origem desse frame, como pode ser observado no quadro a seguir: 
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 Quadro 7 – Estratégias de referenciação observadas na narrativa 04 

Referentes de introdução Referentes de retomada Referente encapsulador 

O cara metidão  

 

o bichão; 

o caboclo. 

aquele camarada; 

todo metidão, todo de 

branco, todo no pitose.  

Ele; 

esse camarada; 

uma pessoa estrangeira. 

Alemão, coisa assim: 

claro, bonito 

Ele era boto.  

 

 

A paixão que a jovem mulher nutre pelo ser desconhecido, que se constata pela 

mudança de comportamento que ela passa a ter logo após o encontro com o boto, também 

aparece na narrativa 04, ancorada sociocognitivamente no frame BOTO. É fundamental que 

os saberes culturais acerca das narrativas amazônicas estejam em constante ativação para que 

o interlocutor compreenda que essa paixão que adoece a mulher também faz parte da cena 

cognitiva que compreende o frame BOTO. Nessa narrativa, observamos a presença desse 

elemento por meio do excerto seguinte: Aí, depois, a menina foi ficando descaída
3
, descaída. 

Aí, depois, desconfiaram com o negócio.  

De acordo com os pressupostos da referenciação, a construção de significado do boto 

na narrativa acontece por meio de uma reconstrução de um objeto de discurso: o boto, que é 

visto a princípio como um dos elementos da fauna amazônica, mas que tem seu significado 

ampliado e reconstruído, pois, dentro das narrativas, ele passa a ser uma figura encantada, que 

sofre metamorfoses, num constante ciclo homem-animal.  

Atrelada às estratégias de referenciação do frame BOTO, temos a integração parcial 

que ocorre entre os chamados inputs que corroboram para a apreensão desse frame. Na 

narrativa 04, observamos que o espaço-mescla representado pelo boto metamorfoseado na 

imagem do homem desconhecido surge intimamente relacionado ao input 1 (o ser humano do 

sexo masculino) e ao input 2 (o cetáceo boto). Esse processo dinâmico deve ser compreendido 

ao se considerar que homem e animal, apesar de pertencerem a categorias distintas, projetam 

                                                           
3
 Fraca, pálida.  
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suas características de forma parcial de modo a criar uma terceira figura: a do boto encantado. 

Essas projeções parciais entre os inputs, que caracterizam o surgimento do espaço-mescla, só 

se tornam possíveis de serem observados por meio das expressões linguísticas, bem como 

pelas estratégias de referenciação, como um constante processo de construção e reconstrução 

dos objetos de discurso, uma vez que, dentro das narrativas, o significado que o boto tem 

depende de como os interlocutores o apreendem.  
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5.2 O frame COBRA GRANDE nas narrativas orais amazônicas 

 

Há muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá porque 

 houve isso, ela engravidou-se. E veio duas cobras: uma era 

homem, como diz o caso, e a outra era mulher. (Simões e Goldberg) 

Assim como o boto, a cobra grande é outro ser que, nas narrativas amazônicas, 

apresenta aspectos que vão além de sua condição de animal irracional. As narrativas que 

remetem à figura da cobra podem ter algumas nuances a depender do lugar onde está sendo 

narrada a história e de quem a conta, por exemplo. Em algumas narrativas ela é descrita como 

um animal feroz, que assusta pescadores e ribeirinhos. Em outras, aparece com um ser 

encantado que habita as águas barrentas e turvas dos rios amazônicos. De acordo com Paes 

Loureiro (1995): 

Há, entretanto, inúmeras concretizações narrativas da Boiúna
4
, seja como 

mãe-d‟água, seja como recriação das mouras portuguesas, seja como a 

encarnação de um rapaz de nome Norato etc. É um ciclo de interesse 

inesgotável e vasto de transfigurações. (PAES LOUREIRO, 1995, p. 222) 

 Entretanto, apesar de haver essas variações, muito comuns por se tratarem de 

narrativas orais, a nossa intenção é mostrar que há uma série de processos cognitivos que são 

realizados para se construir o significado que a cobra grande assume nessas narrativas e que 

tais processos cognitivos têm um esquema em comum, que julgamos tratar-se do frame 

COBRA GRANDE.  Trabalhamos neste momento com a hipótese de que tal esquema é 

constituído pelos seguintes elementos:  

✓ OS RIOS  

✓ A COBRA 

✓ CRIANÇAS GÊMEAS 

✓ BEM E MAL 

✓ ENCANTAMENTO 

✓ METAMORFOSE  

Da mesma maneira que optamos pela metodologia de transcrever uma narrativa de 

cada corpus contendo a figura do BOTO, neste tópico também selecionamos quatro narrativas 

que trazem a COBRA em sua composição. Esclarecemos que o mesmo modelo de análise 

utilizado na análise das narrativas 01, 02 e 03 e 04 será utilizado nas quatro próximas, com 

                                                           
4
 Nome pelo qual a COBRA é chamada em algumas narrativas. 
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algumas alterações no que se refere aos elementos constituintes da estrutura dos textos com o 

elemento cobra grande, selecionadas para este segundo momento da análise.  

Na figura a seguir, buscamos fazer a representação dos participantes envolvidos 

durante o processo de construção de significado do frame COBRA. Destacamos que essa 

análise propõe o que chamamos de papéis em comum, ou seja, nas narrativas com COBRA, 

assim como nas narrativas com BOTO, observamos que há variações no enredo das histórias, 

mas que há um esquema comum entre as narrativas analisadas. Partindo dessa proposta é que 

nos ancoramos na teoria linguística da Semântica de frames, uma vez que, mesmo quando há 

variações nas histórias contadas, há uma estrutura em comum que é compartilhada no 

momento da conceptualização da cena cognitiva.  

Assim como propusemos um esquema que tem por objetivo ilustrar as relações entre 

os participantes que compõem o frame BOTO, lançamos a proposta de criar uma estrutura que 

representasse as relações entre os participantes do frame COBRA. Tal representação pode ser 

observada a seguir: 

 

Figura 12: relação entre os participantes do frame COBRA GRANDE 

 

.Fonte: produzido pela autora. 

 

No caso do frame COBRA, a figura busca ilustrar a relação dos participantes que 

podem ser relacionados a esse frame: há sempre a mulher, que engravida geralmente por obra 

de forças místicas que envolvem o rio e horas cabalísticas, por exemplo. Quando é chegado o 

momento do nascimento, ela dá à luz a duas crianças gêmeas, um menino e uma menina, que 

trazem consigo o encantamento, pois não se tratam de duas crianças “comuns”, mas de duas 

cobras que se metamorfoseiam em algumas situações. Na maioria das histórias, as crianças 
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são colocadas no rio e, assim, adquirem a forma animal, pois continuam encantadas. A 

menina, agora metamorfoseada em cobra, geralmente representa o mal, ao contrário do irmão, 

que, segundo as narrativas, tem bom coração e busca constantemente meios de se 

“desencantar” e assim voltar à forma humana. No entanto, ele não consegue esse feito em 

razão da falta de coragem daqueles que se propõem a ajudá-lo.  

 

5.2.1 A cobra grande de Alenquer - narrativa 05 

 A narrativa 05, intitulada A cobra grande de Alenquer, foi extraída da obra 

Santarém Conta (1995, p.123 ) 

 

Narrativa 05: 

 
 ( - É verdade que em Alenquer existe mesmo cobra grande?) 

- É. Existe sim. E que ela sempre teve duas, agora. Teve duas irmãs. 

A mãe, um dia, foi a hora de meio-dia, na beira do rio. Então, sentiu uma 

dor no ventre. Aí, aí com aquela dor no ventre foi, foi e foi... Aquela 

arrumação toda, foi num curandeiro. Disseram que era mãe-dágua que tinha 

flechado ela. Então, ele disse que era só esperar ter o bebê e que iam nascer 

dois. E, sim, quando ela teve os filhos... 

Aí, de dia eram criancinhas e de noite viravam cobras. Então, nessas horas, 

ela dava mama pras [cob...], pros filhos dela. E eles começaram a chupar ela, 

né. Começaram a gemer. Quando o marido dela abria a porta pra ver, aí, eles 

viravam criancinhas de novo. 

[...] 

No que ela soltou dentro d‟água, aí, eles deram o rabinho, né, dando tchau 

pra mãe deles. Ela disse:  

“-Vão com Deus, meus filhos, Deus abençoe vocês”. 

[...] 

Aí, então, aquelas cobrinhas foram. O Noratinho era bom. A Joaninha era 

má. Só queria fazer o mal.  

[...] 

(-E essa doença que você fala, era que ele era encantado, né? Ou seja, ele 

procurava alguém para desencantá-lo, é isso?) 

- Isso aí. Ele era encantado e não voltava daquela doença que ele tinha, né. 

Então, tentava se libertar e não tinha como. 
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Quadro 8 – narrativa A cobra grande de Alenquer  

A COBRA GRANDE DE ALENQUER (NARRATIVA 05) 

ELEMENTOS DADOS 

Os rios A mãe, um dia, foi a hora de meio-dia, na beira 

do rio. 

Crianças gêmeas Então, ele disse que era só esperar ter o bebê e 

que iam nascer dois. E, sim, quando ela teve os 

filhos... 

A cobra Aí, então, aquelas cobrinhas foram. 

Bem e mal Aí então, aquelas cobrinhas foram. O Noratinho 

era bom. A Joaninha já era má 

O encantamento  (-E essa doença que você fala, era que era 

encantado, né? Ou seja, ele procurava alguém 

para desencanta-lo, é isso?) 

A metamorfose Aí, de dia eram criancinhas e de noite viravam 

cobra; Quando o marido dela abria a porta pra 

ver, aí, eles viravam criancinhas de novo. 

 

 Tomando como base a estrutura do frame COBRA GRANDE desenvolvido em nesta 

pesquisa, desenvolvemos o quadro 8 a fim de ilustrar como se dá a presença de cada elemento 

constituinte do frame em questão. É importante lembrar que Fillmore (1982) recorrentemente 

ressalta que, para entender um frame, é preciso levar em consideração toda a estrutura na qual 

os elementos da cena se enquadram. Com base nesses pressupostos e a partir da leitura das 

narrativas, passamos à identificação dos elementos que são evocados na cena cognitiva 

durante o processo de apreensão do frame COBRA GRANDE. Isso significa que, de acordo 

com nossas hipóteses, o frame em questão seria constituído pelos seguintes elementos: os 

rios; as duas cobras, homem e mulher; bem e mal; o encantamento e a metamorfose.  
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 Tal como trabalhamos nas narrativas 01, 02, 03 e 04, utilizaremos as operações de 

mesclagem conceptual, semântica de frames e a referenciação com o intuito de mostrar que as 

teorias em uso conversam entre si. No caso da mesclagem conceptual, observamos que as 

projeções entre os domínios ocorrem de forma parcial, resultando no espaço-mescla 

denominado COBRA GRANDE, que seria também o frame COBRA GRANDE.  

 Na narrativa anterior, observamos que os domínios encontram-se intimamente 

relacionados, como se houvesse o predomínio do espaço-mescla, já que a COBRA GRANDE 

surge, na maior parte do tempo, em seu estado de encantamento.  

 Nas narrativas de cobra grande é comum observarmos algumas semelhanças com as 

narrativas de boto: a questão do encantamento surge como um ponto em comum, uma vez que 

tanto o boto quanto a cobra são vistos dentro do imaginário amazônico como seres 

encantados. Entretanto, nas narrativas de cobra, a exemplo da narrativa 05, não ocorre a 

paixão e esse ser mítico não se mostra satisfeito com a sua condição de animal, o que não 

acontece nas narrativas de boto.  

 No caso da narrativa 05, a intenção é mostrar como se dá a projeção parcial entre o 

input 1 e o input 2 para a construção do espaço-mescla, em que o input 1 aparece 

representado como o domínio humano dentro da narrativa, isto é, o momento em que as 

crianças gêmeas não são vistas como seres encantados. O input 2, nessa narrativa, é 

representado pela projeção do animal cobra dentro da narrativa, a participação que esse ser 

vivo tem na história. O espaço-mescla é de fato onde ocorre os processos de metamorfose e 

encantamento da cobra grande, nos quais acontecem as imbricações entre os domínios 

humano e animal. Conforme explicitamos, nessa narrativa os inputs se mostram bastante 

imbricados, sendo mais fácil identificar o espaço-mescla que os inputs.  

 Quanto às estratégias de referenciação observadas nesse texto, voltamos nossa atenção 

para os referentes que foram utilizados na introdução e retomada do item cobra grande. Desse 

modo, produzimos o seguinte quadro:  

Quadro 9 – Estratégias de referenciação utilizadas no texto 05 

Referentes de introdução ou construção Cobra Grande 

Referentes de retomada ou manutenção Ela; duas irmãs; o bebê; dois; os filhos; 

criancinhas; cobras; filhos; eles; aquelas 

cobrinhas; o Noratinho; a Joaninha; ele. 

 

 Na narrativa 05 observamos que ocorrem processos de categorização e recategorização 

do objeto de discurso Cobra Grande. Já no início do texto, observamos a introdução e 
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categorização do referente: “é verdade que em Alenquer existe mesmo Cobra Grande?”. 

Trata-se de uma introdução não ancorada, pois esse referente foi introduzido pela primeira 

vez no texto, sem nenhuma âncora textual cognitiva evidente. No caso dos referentes de 

retomada elencados no quadro acima, observamos que foram utilizadas estratégias de 

manutenção e progressão textual por meio do uso de pronomes (ela, eles, ele) e expressões 

nominais definidas (o bebê, aquelas cobrinhas, o Noratinho, A Joaninha, os filhos).  

Vê-se, portanto, que as escolhas lexicais feitas na narrativa 05 para fazer referência à 

cobra grande, além de se configurarem como estratégias de referenciação, podem ser 

associadas aos processos sociocognitivos de apreensão do frame COBRA GRANDE. Isso 

significa que os pressupostos teóricos aqui adotados, semântica de frames e referenciação, 

apesar de tratarem de fenômenos linguísticos tidos como distintos, numa primeira visão, 

podem ser inter-relacionados de modo a que as análises linguísticas alcancem um grau maior 

de compreensão do processo de conceptualização dos elementos examinados. 

 

 

5.2.2 A cobra de Prainha - narrativa 06 

A narrativa a seguir foi retirada da obra Belém conta...(p. 94) e tem como título A 

cobra de Prainha. 

Narrativa 06: 

 
(Pode ficar à vontade.) 

Essa história que eu vou contar, ela se deu em Prainha. História-verdade que 

meu avô contava pra mim. O meu avô mesmo. Ele realmente conheceu ele, o 

Norato. 

Existia um homem, que ele, realmente... Só ele e a esposa dele morava em 

cabeceira de igarapé e a esposa ficou grávida. Ficou grávida e aconteceu que 

passou dos nove meses pra ter a criança. Aí, ela começou a adoecer. 

Quando foi com uns doze meses, ele não estava. No caso, tinha feito uma 

viagem, mas a parteira estava lá à disposição, né, quando deu a dor pra ter a 

criança. Que, quando a parteira foi assistir ela, nasceu duas cobrinhas. 

Nasceu duas cobrinhas.   

[...]  

Passado tempo, muito tempo....Passado já sete anos, aconteceu que um dia 

ela estava em asa passando a renda. Ela estava tecendo a renda. Foi, quando 

apareceu duas crianças na porta de casa. 

[...] 

-Nós somos seus filhos!  

Era um casal. 

-Mas, olha: nós viemos aqui porque amanhã nós vamos completar sete anos 

e nós somos cobras. A senhora teve duas cobrinhas. E é eu e minha irmã. 

Meu nome é Norato.  

[...] 
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E, Norato, vendo que estava só o soldado ali, ele apareceu. Apareceu e falou 

com o soldado. Falou com o soldado. O soldado disse. Ele disse: 

-Soldado! Quer me desencantar? Eu sou encantado. Eu quero me 

desencantar. 

Ele disse: 

-Me diz uma coisa, rapaz? Como posso te desencantar?  

Ele disse: 

-Olha! É o seguinte: eu sou o Norato. Meu nome é Norato. Tu não te lembras 

daquele caso que se deu aqui nesse lugar, em Prainha? Uma senhora que 

teve duas cobrinhas? Sou e eu quero me desencantar. A minha irmã eu matei 

– ele disse – a minha irmã eu matei porque ela era muito braba. Andava 

atacando os povo e eu briguei umas três vezes com ela e matei ela. Só ficou 

eu e eu quero me desencantar.  

Ele disse: 

- Como eu te desencanto? 

Disse:  

- Olha, agora mesmo. À meia-noite. 

A maré estava grande, né, na beira da cidade. 
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Quadro 10 – narrativa A cobra de Prainha 

A COBRA DE PRAINHA (NARRATIVA 06) 

ELEMENTOS DADOS 

Os rios A maré estava grande, né, na beira da cidade. 

Crianças gêmeas A senhora teve duas cobrinhas. E é eu e minha irmã. Meu nome é 

Norato; quando a parteira foi assistir ela, nasceu duas cobrinhas. 

A cobra  Que, quando a parteira foi assistir ela, nasceu duas cobrinhas. Nasceu 

duas cobrinhas.   

Bem e mal a minha irmã eu matei porque ela era muito braba. Andava atacando 

os povo e eu briguei umas três vezes com ela e matei ela. 

O encantamento  Soldado! Quer me desencantar? Eu sou encantado. Eu quero me 

desencantar; -Me diz uma coisa, rapaz? Como posso te desencantar?; 

Uma senhora que teve duas cobrinhas? Sou e eu quero me desencantar 

A metamorfose Que, quando a parteira foi assistir ela, nasceu duas cobrinhas. Nasceu 

duas cobrinhas; Passado tempo, muito tempo....Passado já sete anos, 

aconteceu que um dia ela estava em asa passando a renda. Ela estava 

tecendo a renda. Foi, quando apareceu duas crianças na porta de casa. 

-Nós somos seus filhos!  

 

  

Nessa narrativa, nos deparamos com a figura de Norato (que seria uma Cobra Grande) 

desempenhando um papel fundamental no enredo: o papel do ser encantado bom, que busca a 

todo custo ser desencantado. Conforme foi dito anteriormente, as narrativas orais tendem a 
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sofrer variações em função da oralidade, da dificuldade em se obter registros escritos, do local 

e de quem conta as histórias, entre outras questões. A cobra Norato, representação do homem 

encantado por razões desconhecidas, aparece nessa narrativa como a cobra boa, que precisou 

dar cabo à vida da irmã por esta ser uma cobra braba.  

 Outro ponto a ser discutido trata do complexo jogo lexical que se faz presente na 

narrativa 06. Nela, é necessário que haja por parte do interlocutor uma compreensão do 

contexto situacional, o qual, segundo Marcuschi (2008, p. 87), é a “contextualização, em 

sentido amplo, que envolve desde as condições imediatas até a contextualização cognitiva, os 

enquadres sociais, culturais, históricos e todos os demais que porventura possam entrar em 

questão num dado momento do processo discursivo”.  

 Marcuschi (2008) diz que não se pode compreender um texto considerando apenas a 

linguagem. Observamos de forma empírica que essa afirmação se aplica de forma bastante 

adequada às narrativas orais amazônicas, sobretudo no que se refere à apreensão de frames, 

bem como às operações de mesclagem conceptual e aos mecanismos de referenciação. Todos 

esses fenômenos linguísticos mostram a importância de se considerar o contexto sociocultural 

e cognitivo e as experiências linguísticas baseadas no uso. 

 Ao propormos tratar a COBRA GRANDE como um frame que nasce do imaginário 

amazônico, se faz necessário compreendermos os elementos cognitivos que nos permitem 

identificar esse frame. No caso da narrativa 06, os elementos identificados na narrativa nos 

permitem depreender que há a presença de uma cena cognitiva que é evocada dentro das 

narrativas, num contexto sociocultural específico. Nesse cenário, a cobra deixa de ser somente 

um animal da fauna amazônica e passa a ter uma história carregada de mistérios, medo e 

encantamento.  

 No momento em que, na análise linguística, buscamos compreender os domínios 

cognitivos que estruturam o frame COBRA GRANDE, encontramos na operação da 

mesclagem conceptual um meio de compreender como se dá essa construção: trata-se da 

presença de dois domínios cognitivos que são diferentes, os quais partilham traços que vão 

construindo e reconstruindo o significado de COBRA GRANDE. 

 A mesclagem conceptual ocorre na narrativa 06, no momento em que observamos a 

presença do domínio cognitivo representado pelo homem e pela mulher que na narrativa 

desempenham o aspecto racional e humano. No início, a narrativa trata da história de uma 

mulher grávida que não tem conhecimento do encantamento que envolve seus filhos. Seria até 

esse momento uma história “comum”, se não houvesse esse amálgama entre homem e animal. 

O input 2 seria a representação da cobra na narrativa. A escolha desse animal para representar 
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um dos seres encantados pertencentes ao imaginário amazônico talvez se deva ao fato de que 

esse tipo de animal, de tamanho avantajado em alguns casos, desperte o medo e a imaginação 

nas comunidades amazônicas, por exemplo. O espaço-mescla nessa narrativa apresenta a 

cobra grande que é nomeada: Norato. É bastante comum esse ser mítico receber nomes 

variados em função da grande dinamicidade das histórias, mas há uma predominância na 

relação da cobra grande macho ser vista como a representação do bem, enquanto a COBRA 

GRANDE fêmea é considerada má.  

 Quanto aos processos referenciais presentes na narrativa anterior, observamos a 

ocorrência de formas remissivas referenciais como o uso de pronomes, de expressões 

nominais definidas, como pode ser observado no excerto: 

 

(9) “Essa história que eu vou contar, ela se deu em Prainha. História-

verdade que meu avô contava pra mim. O meu avô mesmo. Ele 

realmente conheceu ele, o Norato.” 

 

 A atividade discursiva observada no exemplo (9) aponta para uma estratégia de 

referenciação denominada catáfora, uma remissão referencial para a frente. O nome próprio 

Norato também possui um papel fundamental na compreensão da narrativa 06, uma vez que 

ele já carrega uma associação à figura da Cobra Grande.  Tal associação se faz de maneira não 

ancorada, isto é, o referente introdutório ancora-se, sobretudo, no contexto sociocognitivo.  

 O quadro abaixo classifica os demais referentes observados no texto 04, de acordo 

com os postulados de Koch e Elias (2018): 

 

Quadro 11 – Estratégias de referenciação na narrativa 06 

Referentes de introdução ou construção O Norato 

Referentes de retomada ou manutenção Duas cobrinhas; a criança; um casal; ele. 

 

 Tal como nos textos analisados até então, observamos a importância do uso das formas 

remissivas para a progressão referencial das narrativas. No caso da narrativa 06, além do 

papel fundamental dos referentes de introdução e de retomada, o conhecimento cultural e 

outros processos cognitivos também se mostraram indispensáveis para a compreensão do 

texto.  
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5.2.3 Encanto dobrado - narrativa 07 

A narrativa intitulada Encanto Dobrado foi extraída do livro Abaetetuba conta... (p. 

100): 

 

Narrativa 07:  

 

Há muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá porque houve isso, 

engravidou-se. E veio duas cobras: uma era homem, como diz o caso, e a 

outra era mulher. Então, a que era homem, por nome, foi colocado 

Noratinho, né? Então, na baía, foi criado com a mãe. Até que ela não pôde 

mais estar no seio de sua mãe, foi posto no mar, e foi levado, foi levado. 

Então, um dia ele veio e disse: 

- Minha mãe, eu quero que a senhora, amanhã, vá lá na praia, e terá dois 

montes de lixo. E você toque fogo, que tanto eu quanto a minha irmã, a 

senhora nos desencanta.  

Quando foi no outro dia de manhã, ela foi. Chegando lá, o mar estava lindo, 

mas naquele momento ela estremeceu. Não teve coragem. O mar ficou todo 

cinzento, horrível. Ela dobrou-se, foi embora. Depois ele apareceu e disse:  

- Minha mãe, o último traço que eu quero que a senhora faça. Cada vez está 

aumentando o nosso encantamento. Agora, eu exijo que a senhora amanhã 

de manhã vá à beira do oceano e veja que vêm três maretas. Três maresias 

grandes. E a primeira a senhora não corta. Vem a segunda, a senhora não 

corta, e quando vim a terceira, a senhora corta, que a senhora desencantará 

tanto eu como a minha irmã.  

Bom, ela disse que sim. Ela partiu e foi chegando lá de manhã. O mar estava 

lindo, todo sereno, todo bonito, dado almejo para que ela se encorajasse para 

fazer aquela obrigação, porque mãe é obrigada a fazer e ajudar seus filhos. 

Então, naquele momento, veio a primeira, ela deixou passar. Veio a segunda, 

mas veio a terceira, muito maior que as duas. Ela tremeu. Não fez. Não 

executou a obra. Voltou, quando dobrou as costas o filho apareceu, disse:  

- Mãe, não fez sua obrigação, então, como pedido eu fiz para que nós 

pudéssemos nos desencantar. E, por meio desse, já que a senhora dobrou o 

nosso encanto, se a senhora quiser nos ver, será muito curto, e não 

poderemos suportar dobrado o encanto. 

Saíram de rio em rio, de baía em baía. Quando chegou num local, a irmã 

teve uma transação com uma cobra braba. Ele fez o seguinte: 

Subiu aquele rapaz numa canoa, avisando o povo daquele rio, que enchesse 

água. Que todo mundo das casas se mantes
5
 de água, que ia ter uma luta no 

mar. Bom, aí todo mundo se preveniu. O povo se preveniu, se preveniu. 

Quando foi no outro dia, a luta entrou. Ele muito brabo com a irmã. A luta 

foi tão grande que ele matou a irmã.  

[...] 

Aí, ele saiu. Foi embora, foi subindo. Onde ele chegava, naqueles rios, ele 

era encantado.  

 

 

                                                           
5
 abastecesse 
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Quadro 12 – narrativa Encanto dobrado 

ENCANTO DOBRADO (NARRATIVA 06)  

ELEMENTOS DADOS  

Os rios Onde ele chegava, naqueles rios, ele era encantado; Até que 

ela não pôde mais estar no seio de sua mãe, foi posto no 

mar, e foi levado, foi levado; Quando foi no outro dia de 

manhã, ela foi. Chegando lá, o mar estava lindo, mas 

naquele momento ela estremeceu. Não teve coragem. O mar 

ficou todo cinzento, horrível. Ela dobrou-se, foi embora; 

Saíram de rio em rio, de baía em baía; subiu aquele rapaz 

numa canoa, avisando o povo daquele rio, que enchesse 

água. Que todo mundo das casas se mantes
6
 de água, que ia 

ter uma luta no mar. 

Crianças gêmeas Há muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá porque houve 

isso, engravidou-se. E veio duas cobras: uma era homem, 

como diz o caso, e a outra era mulher.  

A cobra E veio duas cobras: uma era homem, como diz o caso, e a 

outra era mulher. 

Bem e mal Quando chegou num local, a irmã teve uma transação com 

uma cobra braba; Quando foi no outro dia, a luta entrou. 

Ele muito brabo com a irmã. A luta foi tão grande que ele 

matou a irmã. 

O encantamento Minha mãe, eu quero que a senhora, amanhã, vá lá na praia, 

e terá dois montes de lixo. E você toque fogo, que tanto eu 

quanto a minha irmã, a senhora nos desencanta. 

 

 A narrativa 07 traz a história da cobra grande que vagueia pelos rios à procura de um 

ser humano que possa dar fim à sua condição de ser encantado. O início da narrativa remete à 

ideia de imprecisão do lugar onde a história aconteceu, o que é um traço característico da 

oralidade, uma vez que registros escritos eram escassos e a memória funcionava como o meio 

de transmitir tais histórias para as gerações seguintes, por exemplo.  

                                                           
6
 abastecesse 
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 Nas narrativas de cobra grande analisadas nesta pesquisa, um fato também chamou 

nossa atenção, que é o foco da história ser voltado, na maioria das vezes, para a figura da 

cobra macho que, semelhante à narrativa anterior, nesta recebe o nome de Noratinho. O 

homem é nomeado, mas a mulher não. Uma das possíveis explicações para esta recorrência 

está centrada no fato de a cobra macho, ou o homem que está sob a forma animal, ser a 

representação do bem: o gêmeo bondoso que busca o seu desencantamento, ao contrário de 

sua irmã, desenhada nas narrativas como a cobra maldosa. Ainda que tenhamos observado a 

nomeação da cobra fêmea em algumas das narrativas analisadas, o foco principal continua 

sendo a cobra macho.   

 No que diz respeito à estrutura cognitiva do frame COBRA GRANDE, a narrativa 07 

apresenta uma estrutura de elementos que constituem tal frame. Há nessa narrativa a presença 

das crianças gêmeas, representadas por Noratinho e sua irmã, assim como os demais 

elementos, o que confirma a presença de uma “espinha dorsal” do frame COBRA GRANDE 

que, apesar das variações nas narrativas, mantém-se essa estrutura comum.  

Quando decidimos trabalhar com as construções de significado do frame COBRA nas 

narrativas orais da Amazônia paraense, julgamos necessário esclarecer que há uma 

diversidade de interpretações acerca desse elemento tão presente nos relatos do homem 

amazônico, tanto daquele que mora às margens dos rios, cercado pela floresta, vivendo num 

ambiente mais isolado, quanto do homem citadino, que, mesmo vivendo em centros urbanos 

mais desenvolvidos economicamente, os quais dispõem de um aparato tecnológico mais 

avançado, mantém em suas memórias a imagem da cobra grande como esse ser que povoa o 

imaginário das narrativas. Acerca dessa variedade de narrativas que tratam da cobra, Simões 

observa que: 

Há, naturalmente, um esquema comum a todas elas: a mulher dá à luz duas 

cobrinhas, que são criadas em casa durante três meses e depois são jogadas 

ao rio. A fêmea, em geral, é má – ataca embarcações, devora pescadores, 

etc., e o macho tem atitudes que se opõem às da irmã. Em geral, estes 

buscam formas e fórmulas para o desencantamento, mas não o conseguem 

por falta de coragem daqueles que se propõem a ajudá-los. (SIMÕES, 2010, 

p. 5) 

 

Tomemos a mesclagem conceptual a fim de observar como ocorre a projeção dos 

diferentes domínios que se imbricam parcialmente, para a construção do espaço-mescla tido 

em nossa análise como o frame COBRA GRANDE. A partir dessas considerações, ilustramos 

abaixo como se dá o processo de interação entre esses inputs dentro da narrativa 07:  

 O input 1, que nomeamos “aspecto humano” pode ser observado no texto 07 no 

momento em que nos deparamos com a presença do aspecto humano, como no trecho: “Há 
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muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá porque houve isso, engravidou-se.”. Até esse 

momento, textualmente não há indícios de que estamos diante de uma história de um ser 

encantado, visto que a gravidez, ainda que sem origem conhecida, como propõe o texto, 

apresenta-se dentro de uma “normalidade”. Entretanto, no decorrer da narrativa, observamos a 

ocorrência de elementos que fogem da normalidade e entram numa categoria não-humana, ou 

seja, o input 2 entra em cena quando o “aspecto animal” surge no texto: “E veio duas cobras: 

uma era homem, como diz o caso, e a outra era mulher.” O espaço-mescla aparece quando 

esses dois domínios cognitivos, ou seja, humano e animal aparecem imbricados, originando o 

ser encantado COBRA GRANDE.  

No caso da cobra grande, apesar de ela configurar-se de forma singular, nas narrativas, 

esse frame está quase sempre relacionado às duas cobras gêmeas que, ao serem abandonadas 

pela mãe em algum rio amazônico, partem errantes buscando alguém que as “desencantem”, 

objetivo que nunca é alcançado em função do medo que as criaturas despertam nos seres 

humanos, até nos mais destemidos.  

É importante ratificar que os processos de significação e ressignificação dentro das 

narrativas podem ocorrer de maneiras distintas, a depender de quem lê ou ouve a narrativa por 

exemplo. Em outras palavras, o conhecimento sociocultural das histórias tem uma 

importância fundamental no momento da compreensão, pois, se a pessoa que lê ou ouve uma 

narrativa de cobra grande, é muito provável que desde o início já tenha ideia de que o 

fenômeno do encantamento, da metamorfose e etc, são característicos das histórias de cobra 

grande. Por outro lado, também é possível que não ocorram essas associações de significado 

com interlocutores que desconhecem a lenda da cobra grande, sendo necessária uma 

familiarização com os conhecimentos socioculturais que estão associados a essa lenda, o que 

mostra a importância de se considerar o contexto sociocognitivo para a compreensão desses 

textos.  

 

5.2.4 Onorato Cobra Grande – narrativa 08 

 

 A última narrativa que será utilizada em nossa análise foi extraída da edição Santarém 

conta... (p.52) 

 

Narrativa 08 – Onorato: Cobra Grande 
O começo é sempre igual: meio mágico ... 

 

 A mãe deles teve duas crianças gêmeas. Uma menina e um menino. 

Aí, minha filha, nasceram... toda noite choravam, choravam .... Aí, ela dava 
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o peito pra ele. Quando ela terminava de dar o peito, ela colocava cada um 

na sua redinha . 

[...] 

Aí, se levantou, minha querida. Quando ela olhou na rede: na primeira, da 

menina, que ela olhou, estava aquele rolinho de cobra. Aí, ela quis se 

espantar, não sabe? E foi na rede do Onoratinho, que era o macho. Chegou 

na rede do menino ... era a cobra ... o rolinho de cobra. 

Minha filha, e aí, ela falou espantada e não disse nada. E passou o primeiro, 

segundo dia, pelo quarto .... Quando foi na quinta noite, ela já estava quase 

com vinte e cinco dias de resguardo. Aí, ela foi outra vez olhar. As crianças 

choravam ... choravam ... E ela disse: 

-Valha-me Deus! O que será? 

Foi olhar, outra vez. Que quando tomou a olhar: era a cobrinha. Outra vez: 

as duas cobras. Aí, ela disse: 

- Não! Tenho que passar. Vou contar pra minha filha. 

[...] 

-Sabe o que é minha filha, essas tuas criança. Tem um negócio com eles. 

Quando dá meia-noite, é duas cobra: o menino é uma cobrinha e a menina é 

outra cobrinha. 

 [...] 

Aí, passou.... Quando foi uma noite, a velha sonhou que, uma pessoa disse 

pra ela pegar as duas crianças botar embaixo do cajueiro, na beira do rio, 

quando viesse a maresia: A primeira, segunda, na terceira era pra ela levar as 

crianças. Aí, ela começou a chorar ... 

[...] 

Quando foi um tempo, os pescador, diz que viram aquelas duas cobras. 

Crescendo d'um dia pra outro. Aí, viram aquelas duas cobras, minha 

irmãzinha! Correram. Foram contar pra os parente da menina.  

- Olha, fulano, eu vi as duas cobras. Um pertinho da outra. 

[...] 

Batizaram n'água. O padre batizou n'água: Maria e Onorato. Mas a mais 

perigosa era ela.  

Minha filha, aí ela já estava demais. Fazia muita malvadeza. Virava canoa, 

pra matar as pessoas ... [fundiava]. Não sei o que foi que aconteceu. A mãe 

dela sonhou com o filho dela. Ele pedindo socorro. Que ele queria sair, sabe? 

Ele estava encantado. Queria sair do encanto. Não sei como aconteceu. A 

mãe dela (da mãe dos meninos) fez uma promessa. Ele se desencantou. Ela 

ficou.  

Aí, ficou Onoratinho. Ele era baixinho, minha irmã: cabuquinho, 

homenzinho, entroncadinho. Eles moraram aqui em Santarém. Era de 

Alenquer. Ainda foi fazer uma [sessão] em Belterra.  

Eu me lembro o dia. Parece que tinha 35 anos. Agora não vi mais falar nele. 

A irmã ainda está n‟água. 
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Quadro 13 – narrativa Onorato: Cobra Grande 

Onorato: Cobra Grande (narrativa 08) 

ELEMENTOS DADOS 

Os rios 
Aí, passou.... Quando foi uma noite, a velha sonhou que, 

uma pessoa disse pra ela pegar as duas crianças botar 

embaixo do cajueiro, na beira do rio, quando viesse a 

maresia: A primeira, segunda, na terceira era pra ela 

levar as crianças. Aí, ela começou a chorar ... 

Batizaram n'água. O padre batizou n'água: Maria e 

Onorato. 

Eu me lembro o dia. Parece que tinha 35 anos. Agora 

não vi mais falar nele. A irmã ainda está n‟água. 

 

Crianças gêmeas A mãe deles teve duas crianças gêmeas. Uma menina  

um menino. Aí, minha filha, nasceram... toda noite cho-

ravam, choravam  

A cobra  Quando ela olhou na rede: na primeira, da menina, que ela 

olhou, estava aquele rolinho de cobra. Aí, ela quis se 

espantar, não sabe? E foi na rede do Onoratinho, que era o 

macho. Chegou na rede do menino ... era a cobra ... o 

rolinho de cobra. 

 

Bem e Mal Mas a mais perigosa era ela.  

Minha filha, aí ela já estava demais. Fazia muita mal-

vadeza. Virava canoa, pra matar as pessoas ... 

[fundiava]. Não sei o que foi que aconteceu. 

O encantamento A mãe dela sonhou com o filho dela. Ele pedindo 

socorro. Que ele queria sair, sabe? Ele estava 

encantado. Queria sair do encanto. Não sei como 

aconteceu. A mãe dela (da mãe dos meninos) fez uma 

promessa. Ele se desencantou. Ela ficou. 

A metamorfose Aí, se levantou, minha querida. Quando ela olhou na 

rede: na primeira, da menina, que ela olhou, estava 

aquele rolinho de cobra. Aí, ela quis se espantar, não 

sabe? E foi na rede do Onoratinho, que era o macho. 

Chegou na rede do menino ... era a cobra ... o rolinho 

de cobra. 
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 Os elementos constituintes do frame COBRA GRANDE aparecem de forma bastante 

delimitada na narrativa 08, como pode ser observado no quadro anterior, por meio das 

porções textuais da narrativa em questão. No caso dessa última narrativa, ocorre algo que não 

é comum ao desfecho das histórias sobre a cobra grande: o desencantamento. Na maioria das 

narrativas analisadas cujo mote é a cobra grande, observamos que os serem metamorfoseados 

nunca conseguiam deixar a condição de encantados, pois as pessoas desistiam do ritual de 

desencantamento em virtude do medo que a cobra grande despertava nelas.  

Na narrativa Onorato: Cobra Grande, buscamos analisar e identificar por meio dos 

excertos a ocorrência e a presença dos elementos constituintes do frame COBRA GRANDE e 

notamos que esses elementos considerados em nossa hipótese como presentes no acionamento 

da cena cognitiva do frame em questão estão presentes em Onorato: Cobra Grande.  As 

porções textuais que representam a projeção parcial entre os inputs 1 e 2 também pode ser 

observada nessa narrativa, sendo o input 1 observado em trechos como:  

 
(10)  A mãe deles teve duas crianças gêmeas. Uma menina e um menino. 

Aí, minha filha, nasceram... toda noite choravam, choravam .... Aí, ela 

dava o peito pra ele. Quando ela terminava de dar o peito, ela colocava 

cada um na sua redinha . 

 

Em (10) destacamos a ocorrência do input 1 que, em nossa proposta de análise, é 

correspondente ao domínio homem e mulher, isto é, o domínio humano, o qual é parcialmente 

projetado na narrativa.  

Já o input 2 é tido como o domínio animal, representado na narrativa 08 pelas cobras, como 

pode ser visto em:  

 

(11)  Quando ela olhou na rede: na primeira, da menina, que ela olhou, 

estava aquele rolinho de cobra. Aí, ela quis se espantar, não sabe? E foi 

na rede do Onoratinho, que era o macho. Chegou na rede do menino ... 

era a cobra ... o rolinho de cobra. 

 

A projeção parcial entre os dois inputs produz o espaço-mescla que, na narrativa 08, é 

representado pela constatação de que as crianças gêmeas detêm características peculiares que 

as colocam como seres encantados, sendo essa principal característica a metamorfose. 

Vejamos:  

 

(12)  -Sabe o que é minha filha, essas tuas criança. Tem um negócio com 

eles. Quando dá meia-noite, é duas cobra: o menino é uma cobrinha e a 

menina é outra cobrinha. 
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Desse modo, podemos pressupor que o espaço-mescla representa, a partir de uma 

projeção parcial, o domínio animal e o domínio homem, a formação do frame COBRA 

GRANDE.  

No que se refere às estratégias de referenciação observadas na narrativa anterior, já de 

início chamamos a atenção para o processo de reconstrução do objeto de discurso crianças 

gêmeas, o qual é bastante complexo, pois leva em conta o saber construído pelo próprio texto 

e os conteúdos inferenciais que podem ser calculados a partir dos elementos nele presentes. 

(KOCH E ELIAS, 2018, p.125). Isso significa que os saberes socioculturais e conhecimentos 

sobre as lendas amazônicas devem entrar em cena para que se compreenda esse processo de 

reconstrução do objeto de discurso em questão.  

A expressão crianças gêmeas adquire na narrativa um significado que abarca uma 

série de fatores, e esse significado vai sendo construído com base nas experiências de seus 

interlocutores: se o interlocutor tiver conhecimento sobre a lenda da cobra grande, saberá 

desde o início que as crianças gêmeas são os irmãos encantados. Caso o interlocutor não 

possua esse saber sociocultural em sua bagagem cognitiva, seria bastante possível que essa 

reconstrução do objeto de discurso fosse diferente.  

Consideramos que o objeto de discurso crianças gêmeas é um referente de introdução 

ou construção, pois a partir dele, novos referentes vão sendo introduzidos na narrativa, de 

modo a criar uma progressão referencial coerente. Vejamos o quadro a seguir:  

 

 

Quadro 14 – Estratégias de referenciação observadas na narrativa 08 

Referentes de introdução Referentes de manutenção  

Duas crianças gêmeas 

 

 

 

 

Um menino e uma menina; 

Aquele rolinho de cobra; 

O rolinho de cobra; 

As crianças; 

As duas cobras; 

As duas crianças; 

Aquelas duas cobras; 

Maria e Onorato; 

A irmã. 

 

Os referentes de retomada ou manutenção surgem na narrativa 08 com o objetivo de 

manter em foco o objeto de discurso cobras gêmeas. Tais referentes se manifestaram no texto 

por meio de pronomes ou outras formas de valor pronominal, como ela, ele, nela, bem como 



86 
 

expressões nominais definidas, a exemplo de: um menino e uma menina, o macho, as 

crianças, a cobrinha, etc.  

Outro ponto importante é que também podemos observar na narrativa Onorato: Cobra 

Grande um caso de anáfora associativa (KOCH, 2004; KOCH E ELIAS, 2018). Vejamos o 

que diz Koch (2004) sobre as anáforas associativas:  

 
A anáfora associativa explora relações meronímicas, ou seja, todas aquelas 

em que entra a noção de gradiência, tal como descrita por Leminsk (1989). 

Inclui-se, pois, aqui não somente as associações metonímicas, mas também 

todas aquelas relações em que um dos elementos pode ser considerado 

“ingrediente” do outro. (KOCH, 2004, p. 36)  

 

Assim, consideramos que expressões nominais definidas como um menino e uma 

menina, aquele rolinho de cobra, Maria e Onorato, duas cobras, as crianças e as cobrinhas 

são, no interior da narrativa, “ingredientes” que estão diretamente relacionados à reconstrução 

de significado que o objeto de discurso cobras gêmeas adquire nessa narrativa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 A interface entre cultura, cognição e sociedade surge como uma proposta atual que 

pode dar conta das complexas relações que permeiam a linguagem humana. Isso pode ser 

observado em nossa pesquisa, pois percebemos que a análise linguística embasada somente 

em aspectos puramente linguísticos não seria suficiente para dar suporte às nossas hipóteses 

de que há certo grau de estabilidade nas estruturas linguísticas, cognitivas e socioculturais que 

permeiam os frames BOTO e COBRA GRANDE nas narrativas orais amazônicas. 

 A ideia de mesclar as contribuições da Linguística Cognitiva e da Linguística Textual 

ao estudo das narrativas permitiu que compreendêssemos os diferentes elementos que entram 

em cena no momento da construção de significados. Além disso, os estudos realizados sobre o 

contexto sociocognitivo e os mecanismos de construção referencial foram de fundamental 

importância para analisarmos os processos de apreensão e compreensão dos frames estudados. 

Desse modo, observamos que os frames podem ser entendidos como um constructo 

teórico que busca captar a estrutura do significado durante o enquadramento de uma cena. É 

como se todos os elementos que compõem a cena fossem acessados de maneira simultânea, 

possibilitando apreender o fenômeno de compreensão do significado de forma automática, o 

que pôde ser observado com maior detalhamento tanto nas análises de narrativas orais que 

continham o frame BOTO quanto as que apresentavam o frame COBRA GRANDE. O que 

Fillmore (1982) chama de frame é justamente esse conjunto de conhecimentos ou 

expectativas em relação ao qual uma palavra deverá ser interpretada. As palavras (pistas 

linguísticas), para Souza e Duque (2018),  

 

[...] funcionam como indexadores de sentido, isto é, ativam frames. 

Entretanto, como explicitado por Fillmore (1976), essa ativação não depende 

necessariamente da linguagem, mas sim em como essa linguagem é aplicada. 

Dessa forma, uma mesma estrutura linguística pode ativar frames distintos, 

isso porque o que vai direcionar o acionamento de frames é a perspectiva 

adotada pelo autor do texto. (SOUZA E DUQUE, 2018, p. 380) 

 

Para compreendermos a constituição tanto do frame BOTO quanto do frame COBRA 

GRANDE, é necessário conhecer as particularidades culturais do meio no qual tais entidades 

estão inseridas, uma vez que estamos falando de seres que apresentam traços muito próprios 

da região amazônica. Nas narrativas orais, a cobra apresenta traços específicos como o seu 

tamanho avantajado, por exemplo. Quando falamos dos rios que aparecem nos cenários 
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dessas histórias, estamos falando de rios que possuem também características igualmente 

precisas: trata-se de rios de águas turvas, marrons, de aspecto barrento, o que dificulta a visão 

do que possa haver no seu leito, propiciando um ar de mistério e imaginação ainda maior nas 

narrativas. 

Quanto aos resultados obtidos por meio de nossa pesquisa, destacamos o fato de que 

as narrativas orais amazônicas, além de configurarem um importante tesouro linguístico, são 

um corpus de estudo e pesquisa que não se esgota somente em análises puramente lineares, 

voltadas exclusivamente para a superfície dos textos, mas permitem também compreender as 

relações culturais e históricas existentes dentro do contexto amazônico. Além disso, 

observamos que a análise feita com base nas contribuições de duas teorias linguísticas – a 

Linguística Textual e a Linguística Cognitiva – que algumas décadas atrás não eram vistas 

como complementares, em nossa pesquisa funcionaram como uma completa relação que nos 

permitiu dar andamento às nossas hipóteses de trabalho, as quais trataram da apreensão dos 

significados dos frames BOTO e COBRA GRANDE e do grau de estabilidade desses frames 

no contexto sociocultural amazônico.  

Ademais, destacamos que, com base em nossos estudos e reflexões, pudemos observar 

que é pertinente nossa proposta de mostrar que há um esquema em comum, tanto nas 

narrativas com a presença do boto quanto nas narrativas com a cobra, e que esse esquema em 

comum parece estar estabilizado cognitiva e culturalmente entre os falantes das comunidades 

de onde foram extraídas as narrativas¸ mesmo havendo variações entre elas, característica que 

pode ser explicada não apenas pelo fato de serem narrativas orais, mas também por 

envolverem graus diferenciados de subjetividade. 

Quanto às teorias linguísticas selecionadas para dar embasamento a esta pesquisa, 

julgamos ter sido escolha adequada para tratar dos processos cognitivos envolvidos na 

construção dos frames em questão, o que corrobora nossos pressupostos de que BOTO e 

COBRA GRANDE são frames cognitivos altamente específicos.  De acordo com Fillmore 

(1982),  

o processo de compreensão de um texto envolve recuperar ou perceber os 

frames evocados pelo conteúdo lexical do texto e combinar esse tipo de 

conhecimento esquemático (de uma maneira que não pode ser facilmente 

formalizada) a fim de conceber uma determinada „visualização‟ do „mundo‟ 

do texto. (FILLMORE, 1982, p. 36) 

 

 

No caso dos frames BOTO e COBRA GRANDE, os referentes construídos nas 

narrativas por elementos linguísticos que expressam conhecimento compartilhado de 
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experiências culturais, contribuem para a conceptualização desses personagens.  Como já foi 

dito, há um grau de variabilidade entre as narrativas que contém os dois elementos analisados, 

mas há também um esquema em comum que, de acordo com a nossa proposta, encontra 

estabilidade nesse meio cultural. 

Acreditamos, também, que esta pesquisa poderá contribuir de maneira significativa 

para futuros trabalhos sobre os estudos de linguagem que tenham como mote as narrativas 

orais amazônicas, em especial aqueles que tratam do contexto sociocultural das narrativas. 

Além disso, este trabalho permite também que se realizem possíveis aplicações pedagógicas 

com os alunos do ensino básico, em especial aqueles que têm os seres do imaginário 

amazônico como parte do seu cotidiano, ou seja, é uma maneira de enxergar o uso prático da 

linguagem e dos textos aplicados ao ensino e aprendizagem, levando em consideração o meio 

cultural dos alunos.  

Além das possíveis aplicações que podem ser realizadas a partir de nossa pesquisa, 

há também a contribuição para o projeto IFNOPAP, de onde retiramos as narrativas utilizadas 

em nossa análise. É uma maneira de retornar ao projeto com resultados que darão suporte a 

futuras pesquisas, além de valorizar a importância deste projeto para o meio acadêmico.  

Assim, buscamos por meio desta dissertação, realizar um trabalho que contemplasse 

os propósitos anteriormente elencados, a fim de que esta pesquisa possa contribuir para 

futuros estudos das narrativas orais amazônicas, em especial no que tange as relações entre 

cultura e processos cognitivos da linguagem.  
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A cobra grande 

Para não assustar demais, ela aparece “assim, assim como vem um 

espírito"  

 

Também tem do... Da cobra grande, né? Da sucuriju. Que morava um senhor numa 

beira-mar, na praia. Tinha umas moças bonitas... Ele apareceu. Elas.... Elas estavam na casa. 

Quando elas viram no quarto, estava aquele quase do tamanho do quarto. Aquele monte de 

cobras, cabeça no meio, com cara assustada, com medo, com medo. Aí, aquilo desapareceu, 

né? Depois, ele apareceu pra elas assim, assim como vem um espírito, né? E aí, falando pra 

ela se tinha coragem desencantar ele; que ele era um encantado desde pequenino. Então ele 

queria que uma pessoa desencantasse ele, que já estava no tempo dele desencantar, vivendo 

na terra. Aí, ela disse que já tinha coragem, né? E ela já começou a namorar com ele e eles 

namoraram sempre. Aí, tinha coragem! E ele disse, então, que vinha tal dia aqui [ver o dia]. 

 - [Veio] que é pra você pegar. Pegue uma lança ou então a coisa na ponta do espeto, 

na ponta ... E, quando ele encontrar aquele monte lá no, no quarto, para ela não de ter medo. 

Aí, ela [lança]. Aí, ele fez. Quando ele acendeu, que abriu a porta do quarto, viu tudo vivo. 

Encontrou, e, aí, ela não teve coragem. Ficou com medo e, aí, desapareceu dali. E veio pra 

[eleição e depois em pé], assim espírito vivo, que ele redobrou os encantos dele. 

Era pra ele se desencantar naquele tempo. Como ela não fez o serviço, aí redobrou o 

encanto. Aí, passou tempo, tempo. Aí, ele apareceu de novo pra ela, mas ela foi lá. Apareceu 

já na água, na praia. Aí, ele explicou pra ela qual vinha a primeira onda, a segunda onda, 

quando fosse na terceira onda, aparecia uma cobra enorme, mas enorme. Aquilo ... Sucuriju! 

Daquelas [de olhos] de fogo, mas não era pra ela ter medo que ele estava naquela casca. Era' 

uma casca ... Mas que ela tirasse um pouco de sangue da cabeça dele. Aí, ele se desencantava. 

Aí, foi feito. 

Aí, veio, veio .de novo a primeira onda. Ele não veio. Na segunda ... Na terceira ele 

apareceu. Cobra grande apareceu, pareceu um [toro] de pau. Que ela olhou, eram duas tochas 

de fogo. Aí, ela foi pra fazer menção, fez três vezes, três vezes. Aí, não conseguiu. Não 

conseguiu porque ficou com medo. Aí, voltou de novo. Aí, ele disse que ela tinha redobrado 

todos os encantos dele. Não, não, não desencantou. Aí, ele foi com outra pessoa que tivesse 

coragem; que já estava no tempo dele se desencantar, mas ele veio numa cobra. 

(- Uh! Nossa!)  

- É. Isso acontece. 

Pesquisadora: lara Costa 

             Informante: Rosalina Novaes 
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A lenda do Norato 

"Encantou todo o mundo ..." 

 

O Norato, era, era segundo a lenda, era um rapaz que também era encantado numa 

cobra-grande, e que, no Amazonas, ele teve uma briga muito grande com outra cobra e, essa 

cobra furou o olho dele; ele era cego dum lado. 

Então ele, ele muitas vezes apareceu em festas, ele se... Como é que se diz? Ele se 

transformava em pessoa e ia na festa, dançava, brincava durante a noite, mas não sabiam 

quem era e, quando procuravam, certa hora, ele desaparecia sem dar aviso, sem deixar 

vestígio. E quando foi uma ocasião, aqui no ponta, aqui num lugar denominado Maúba, aqui 

no rio de Igarapé, no município de Igarapé-Miri, ele chegou uma noite na festa e namorou 

duma, duma... Da filha do dono da casa, mas o namoro foi muito, que eles... Ele esqueceu-se 

do horário que ele tinha que desaparecer. Quando ele se lembrou que ele tinha que sair, já as 

pessoas estavam se arrumando, embarcando gente, era madrugada.... Embarcando. Aí, ele 

pediu pra ela que arranjasse um quarto pra ele dormir, que não dava pra ele sair. Aí, ele... É. 

Arranjaram um quarto pra ele na casa grande. Arranjaram um quarto. Ele pediu pra trancar o 

quarto, mas pra ninguém olhar, ninguém tocasse ali, deixasse só quando ele fosse pra se 

acordar mesmo que ele... E a festa foi e, de manhã, todo mundo saiu pra suas casas e ficaram 

lá o dono da casa e a moça que namorou com ele. Esta, crente que ele está lá no quarto, mas 

não pôde suportar a curiosidade e entendeu de ir olhar e, quando ela olhou pelo buraco da 

casa, dentro o que dava o tamanho do quarto era uma cobra, uma monstra duma cobra lá.... 

Que estava dentro do quarto. Aí, ele deu aquele berro.Aí, foi então um estouro que deu; arriou 

com a casa, com o povo, com tudo pro fundo. Quer dizer: encantou todo o mundo. 

Aí, as pessoas antigas contavam que naquele local, quando seis horas da tarde, no dia 

que se completava ano aquela festa que celebravam lá... Podiam ir lá que ouviam, ouviam 

cantiga de galo... Movimento lá... Tudo. Era comum ver ele lá. 

 

Pesquisador: Adnaldo Souza  

Informante: Plácido Pereira 
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Troço impressionante! 

"Um homem todo de branco, chapéu na cabeça, embalando as 

pessoas” 

 

Ela me chamou, disse: 

- João, estou sozinha aqui. O Rui foi pro jogo.  

Eu disse:  

-Vem pra cá.  

Isto aí, nos idos de 69, mais ou menos. Não tinha luz, não tinha nada, e eu fiquei ali na 

frente, né? Escuro! Apagava a luz o [resto], apagava a luz não tinha nada mesmo, não era? A 

luz era da prefeitura. Apagava a luz não tinha nada. De repente, eu vi uma pessoa lá no 

caramanchão. Eu fui, cheguei perto, estava um homem em todo branco, todo de branco, 

chapéu na cabeça, embalando as pernas. Eu cheguei perto, não falei nada. Eu estava com uma 

lâmpada. Quando eu vi, cheguei na metade do caramanchão. Olhei pra atrás, tinha sumido.  

(- Como ele era?)  

- Era baixo, moreno, de chapéu na cabeça, sapato preto, todo de branco. Quando eu 

cheguei no meio do caramanchão, sumiu! Eu vim-me embora. Fechei o portão. Lá, quando eu 

estou fechando o portão, lá vem assobiando, aí pela linha, [vem assobiando, assobiando, 

assobiando], desceu aí, a rampa. Foi embora... Até quando eu não vi mais, aí, pra dentro da 

maré, né? Troço impressionante. Aí, tinha um pescador, velho assim de muitos anos.. Já 

morreu. Duas horas da manhã, eu estou ali no farol... Fui lá na canoa. Dele sempre ele vinha 

conversar aqui comigo. Quando ele chegou aqui, eu contei pra ele. Ele me disse:  

- Não tenha medo. Não é nada demais. Esse boto aqui costuma sempre subir aí.  

(- Mas e aí? Ele nunca encantou as moças aqui de Mosqueiro?)  

- Não! Nunca ouvi falar. Porque, quando eu cheguei no Mosqueiro, em 36, eu tinha 

dez anos. Isto aqui não tinha ônibus. Era um bondinho, em dia de domingo, como hoje. Era 
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uma máquina que puxava seis, oito bondinhos. Puxava...  Ia até ali, Porto Arthur, e depois 

voltava, duas horas da tarde. Ia lá, pegava o passageiro pra ir no navio, que era o "Almirante 

Alexandrino" na época. 

Pesquisadora: Patricia Garcia  

Informante: Joaquim Monteiro Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

A cobra de Prainha 

Seu Monteiro confirma a história da cobra Norato: "É uma história-

verdade. Só isso". 

 

(- Pode ficar à vontade.)  

Essa história que eu vou contar, ela se deu em Prainha. História-verdade que meu avô 

contava pra mim. O meu avô mesmo. Ele realmente conheceu ele, o Norato.  

Existia em Prainha um homem, que ele, realmente ... Só ele e a esposa dele morava em 

cabeceira de igarapé e a esposa ficou grávida. Ficou grávida e aconteceu que passou dos nove 

meses pra ter a criança. Aí, ela começou adoecer, começou adoecer.  

Quando foi com uns doze meses, ele não estava. No caso, tinha feito uma viagem, mas 

a parteira estava lá à disposição, né, quando deu a dor pra ter a criança. Que, quando a parteira 

foi assistir ela, nasceu duas cobrinhas. Nasceu duas cobrinhas.  

Mas a parteira, pra não assustar ela, né, botou num canto, ali, no quarto e deu um 

pensamento nela e, quando ela tomou, que ela perguntou, disse: 

- Não. Por que deu uns passamento em você, eu dei a criança ... Tudo mais.  

No que ela procurou, a cobrinha já tinha saído. E ela ainda viu o choro. Só viu o choro. 

Que ela procurou, não achou.  

Bom! Que ... Quando o marido dela chegou, a parteira chamou e contou que ela tinha 

tido duas cobrinhas.  

Passado tempo, muito tempo ... Passado já sete anos, aconteceu que um dia ela estava 

na casa passando a renda, né? Trabalhava com renda. Ela estava tecendo renda. Foi, quando 

apareceu duas crianças na porta da casa.  

- Senhora! Senhora! Dê licença!  
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-Entre!  

Elas entraram. Duas crianças, chegaram:  

-Bênção!  

Ela abençoou.  

- Que, é meu filho?  

- A senhora não se lembra de nós?  

Ela disse:  

-Não!  

- Nós somos seu filho!  

Era um casal.  

- Mas, olha: nós viemos aqui porque amanhã nós vamos completar sete anos e nós 

somos cobras. A senhora teve duas cobrinhas. E é eu e minha irmã, Meu nome é Norato.  

Não deu o nome da irmã, Só o dele. Aí, sim. Pois está muito bem.  

Disse:  

- Olha, nós, senhora, viemos aqui com a senhora que amanhã, às seis horas da tarde ... 

Não tem aquela ilha, ali, no meio da praia? A senhora arrume uma baciazinha de leite e vá, 

que nós já somos grandes. Somos grandes. Que, quando a senhora se põe dentro d'água, com a 

água pelo joelho, que nós viemos, mas feche os olhos. E, diz-que, uns cinco minutos. a 

senhora abre os olhos que nós estamos com a cabeça em seus pés. A senhora derrama a bacia 

do leite que nós desencanta. 

Ela disse:  

-Está!  

- Mas não diga pro nosso pai.  

E, quando foi no outro dia. ela fez.  

Foi, botou o leite. Trouxe a bacia nova. E, quando foi à tarde. ela foi. Se botou lá perto 

da ilha donde eles espera, né, com os pés dentro da água. Fechou os olhos. Passou uns cinco 

minutos, ela abriu. Eles estava escondido, as duas cobras. Ela deu um grito:  

- Valha-me. minha Nossa Senhora!  

Também eles desapareceram.  

Ela chegou na casa dela e disse:  

- Poxa! O que é que eu fiz? Podia ter jogado o leite. Começou a chorar triste. Quando 

foi, no outro dia. ele veio. Só ele. Disse:  

- É. minha mãe, a senhora redobrou nossos encanto. Redobrou nossos encantos.  
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Desapareceu. Com muitos tempo, muitos tempo em Prainha, tinha um soldado na 

beira do cais. E, nesse tempo, o mundo não era como hoje em dia, né, estava mais...  

E. Norato, vendo que estava só o soldado ali, ele apareceu. Apareceu e falou com o 

soldado. Falou com o soldado. O soldado disse. Ele disse:  

- Soldado! Quer me desencantar? Eu sou encantado. Eu quero me desencantar.  

Ele disse:  

- Me diga uma coisa, rapaz? Como posso te desencantar?  

Ele disse:  

- Olha! É o seguinte: eu sou Norato. Meu nome é Norato. Tu não te lembras daquele 

caso que se deu aqui nesse lugar em, Prainha? Uma senhora que teve duas cobrinhas? Sou eu 

e eu quero me desencantar. A minha irmã eu matei - ele disse - a minha irmã eu matei, porque 

ela era muito braba. Andava atacando os povo e eu briguei umas três vez com ela e matei ela. 

Só ficou eu e eu quero me desencantar.  

Ele disse:  

- Como eu te desencanto?  

Disse:  

- Olha, agora mesmo. Agora, à meia-noite.  

A maré estava grande. né, na beira da cidade.  

- Eu vou me virar numa cobra. porque eu sou cobra mesmo, e vou botar a cabeça em 

cima desse trapiche aqui. E, tu, com a tua espada, tu dar-lhe um golpe que saia sangue. E tu 

me desencantas. Mas tu te encantas. Tu vai viver que nem eu. E eu vou-me embora. Tu faz 

isso?  

Ele:  

- Faço! Faço!  

Soldado que não tinha pai; não tinha mãe; não tinha ninguém, né? Só ele. E assim 

aconteceu.  

Com o prazo de uns cinco minutos, quando o soldado viu, foi aquela enorme de cobra. 

Botou a cabeça em cima da ponte. Soldado meteu-lhe a espada. Botou sangue. E também 

desapareceu.  

Com poucas horas, lá vem ele remando numa canoa. Rema canoinha, saltou e disse:  

- Agora vou te dar minha capa. Você vai ser muito feliz no seu encanto.  

Aí, ele encantou o soldado.  

Acontece que Norato ficou, mas ficou conhecido do povo. Em Prainha ele ficou 

conhecido. Meu avô me dizia que ele ficou conhecido do povo. Meu avô conhecia ele também 

E ele é um grande prático. Prático mesmo de barras foras. Foi andar nesses navio do Lloyd e 

aconteceu um caso muito importante com Norato, porque ele era prático.  
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Diz o meu avô que ele estava pra lá do Rio Grande do Norte, né, viajando, e deu uma 

tempestade muito grande, e ele estava doente. Estava doente. Ele estava na enfermaria do 

navio. E o comandante perdeu-se de rumo do navio.  

Mandaram chamar ele e ele foi. Disse que não podia ir porque ele estava com muita 

febre. Muita dor de cabeça. Mas que enchesse um balde d'água e trouxesse pra ele.  

Aí, encheram um balde d'água por baixo da tempestade e trouxeram pra ele. E ele, 

daquela água, ele acertou o canal do navio pro comandante por debaixo da tempestade.  

Então, que ficou falada a história de Norato. Só isso 

 

Pesquisador: Edmilson Queiroz Informante: Fausto Monteiro 

Nonato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boto bonito 

 

(- E curupira? A senhora nunca ouviu falar? [ ] Histórias que a senhora sabe sobre o 

curupira, boto?)  

- Ah! O boto também, ouvi falar muito. Era urna festa no interior [ ] Isso era minha 

mãe que contava, né? Eu era muito pequenininha; não via. Mas a minha mãe contava que 

houve uma festa grande no interior. Então, diz que era de madrugada, aparecia um rapaz 

bonito, bonito, bonito. Era um rapaz lindo, né? Branco, louro, olhos azuis. Quer dizer que ali 

ninguém conhecia. Ela apareceu na festa... Aí, mais tarde, ele. A moça começou a namorar 

com ele, né, e ele com a moça. Aí, foi a maior alegria. Quando [ ], quando deu quatro e meia 

para as cinco... Aí, eles tinham se combinado. Os rapazes de lá do interior, se combinaram pra 

pegar aquele rapaz que não sabiam de onde era. Iam pegar pra dá-lhe urna surra nele. Quando 

foi uma quatro e meia pra cinco...Aí, ele disse que ia embora e vinha noutro sábado, quando 

tivesse uma festa. A moça ficou apaixonada por ele. Aí, ele saiu. Ela ficou olhando... Ele não 

foi pra outro canto. Seguiu, seguiu no rumo do trapiche. Então, ele tinha na mão urna bengala 

e o chapéu na cabeça. Quando chegou bem na ponta da ponte... Aí, ele deixou na ponte a 

bengala e o chapéu. Aí, se jogou n'água e soprou lá na frente. Aí, sabiam que ele era boto. Aí, 

era. Aí, todo o pessoal corria atrás dele, pra linchar ele. Chegam lá, não encontram nada. S6 
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viam o rebu [correr lá]. M, foram olhar. O chapéu era uma arraia. Aquelas arraias! A bengala 

era um peixe-agulha. Aí... Aí, era boto.  

(- A bengala era?)  

- Um peixe-agulha.  

(-Ah! Sim!)  

- A arraia era o chapéu; o chapéu era urna arraia. Isso, lá, todo mundo sabe. Aí, de vez 

quando... Uma festa que ele aparecia... M, todo mundo já ficava sabendo que ele era. Queriam 

pegar ele, mas nunca pegaram. Ele era mais esperto. Aí, quando ele estava sabendo 

disso...Parece que estava ali... Mas ele sabia, né? Porque era encantado, né? Ele ficava 

sabendo... Que ele já ia embora, né? Ele s6 aparecia assim, pra bandada madrugada [ ]. Ele 

vinha... 

 

Pesquisadora: Iara Costa Informante: Rosalina Novaes 

 

 

 

 

Encanto dobrado 

“....Aí, quando foi à boca da noite... " 

 

Há muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá porque houve isso, ela engravidou-se. E 

veio duas cobras: uma era homem, como diz o caso, e a outra era mulher. Então, a que era 

homem, por nome, foi colocado de Noratinho, né? Então, na baía, foi criado com a mãe. Até 

que ela não pôde mais estar no seio de sua mãe, foi posto no mar, e foi levado, foi levado. 

Então, um dia ele veio e disse:  

- Minha mãe, eu quero que a senhora, amanhã, vá lá na praia, e lá terá dois grandes 

montes de lixo. E você toque fogo, que tanto eu e a minha irmã, a senhora nos desencanta.  

A mãe confirmou a palavra. Mas quando foi no outro dia, cedo, conforme ele disse, 

ela foi. Chegou lá falhou. Ficou com medo, não tocou fogo, hum? Foi embora. Quando ela 

dobrou a costa ele apareceu, e disse a ela: 

- Mãe, a senhora não fez o que lhe pedi. Cada vez mais está dobrando o encanto dele. 

Mas vou lhe dar mais, mais uma chance. De manhã, muito cedo, a água estará muito linda, a 

senhora irá e derramará um pouco do seu leite na água, que desencantará tanto eu como a 

minha irmã.  

Quando foi no outro dia de manhã, ela foi. Chegando lá, o mar estava lindo, mas 

naquele momento ela estremeceu. Não teve coragem. O mar ficou todo cinzento, horrível. Ela 

dobrou-se, foi embora. Depois ele apareceu e disse:  
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- Minha mãe, o último traço que eu quero que a senhora faça. Cada vez está 

aumentando o nosso encantamento. Agora, eu exijo que a senhora amanhã de manhã vá à 

beira do oceano e veja que vêm três maretas. Três maresias grandes. E a primeira a senhora 

não corta. Vem a segunda, a senhora não corta, e quando vim a terceira, a senhora corta, que a 

senhora desencantará tanto eu como a minha irmã.  

Bom, ela disse que sim. Ela partiu e foi chegando lá de manhã. O mar estava lindo, 

todo sereno, todo bonito, dado almejo para que ela se encorajasse para fazer aquela obrigação, 

porque mãe é obrigada a fazer e ajudar seus filhos. Então, naquele momento, veio a primeira, 

ela deixou passar. Veio a segunda, mas veio a terceira, muito maior que as duas. Ela tremeu. 

Não fez. Não executou a obra. Voltou, quando dobrou as costas o filho apareceu, disse:  

- Mãe, não fez sua obrigação, então, como pedido eu fiz para que nós pudéssemos nos 

desencantar. E, por meio desse, já que a senhora dobrou o nosso encanto, se a senhora quiser 

nos ver, será muito curto, e não poderemos suportar dobrado o encanto. 

Saíram de rio em rio, de baía em baía. Quando chegou num local, a irmã dele teve uma 

transação com uma cobra braba. Ele fez o seguinte:  

Subiu aquele rapaz numa canoa, avisando o povo daquele rio, que enchesse água. Que 

todo mundo das casas se mantes" de água, que ia ter uma grande luta no mar. Bom, aí todo 

mundo se preveniu. O povo se preveniu, se preveniu. Quando foi no outro dia, a luta entrou. 

Ele muito brabo com a irmã. A luta foi tão grande, que ele matou a irmã.  

Dizem, né. Eu conto segundo a palavra.  

Aí, ele saiu. Foi embora, foi subindo. Onde ele chegava, naqueles rios, ele era 

encantado. Tinha uma festa, ele saía e as moças vinham para ele. Ele era bonito, né? Era 

encantado, mas era bonito, e as moças vinham.  

Ele foi subindo até chegar em Anabiju. Em Anabiju tinha uma grande festa do Divino 

Espírito Santo, está? Então, nessa festa, ele chegou, e quando as moças viram, pediu aquele 

rapaz para o dono da casa. Ele recebeu com muito bem, com muito carinho, com todo o amor. 

E junto das moças, que mais não queria ele. Ele era muito bonito. Ele dançou até tantas horas 

da noite. Depois ele disse para ela assim:  

- Estou com sono. Pode-se falar com o dono da casa para dar-me um lugar para 

dormir?  

Ela disse:  

-Sim.  

Deu um quarto para ele dormir. Aí, ele disse para ela: 

Enquanto eu, se tiver dormindo, você não olhe pelo buraco da fechadura, está? 

Mas, como diz o caso, estava "doidona" por causa dele. Sabe como é mulher. Aí, vai 

deixar passar um pouco de tempo.... Vai e olha pelo buraco da fechadura. Qual é a surpresa? 

Ela vê um monteiro de bicho imenso, do assoalho até o teto enrolado. Transformou-se em 

cobra. Aí, ela deu um grito, né. Quando ela gritou, ele saltou-se. 
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Saltou tudo. Arriou tudo, tudo, tudo. Toda aquela parte desce tudo. Toda aquela parte 

ficou encantado, né? 

Então, ele seguiu para o Amazonas. E no Amazonas, naquele pedaço, que eu posso 

dizer que foi um pouco explicado, o resto eu não sei. 

No Amazonas, ele já estava tão enorme que a cauda já ia fora d'água. Então lá seis 

horas da tarde, e todas as seis horas da tarde, tinha um soldado que ia tomar o seu banho, 

quando viu boiou. 

E ele disse assim: 

- Tens coragem? 

Ele disse:  

- Por quê?  

- Se tiveres coragem, eu queria que tu fizesse um desencanto para mim amanhã. E tão 

simples. Quando vieres tomar banho, vem a primeira mareta, a primeira maresia, a segunda, 

tu cortas. Que tu me desencantas e o que eu puder fazer por ti eu farei.  

Disse ele.  

O soldado garantiu que sim.  

- Faço!  

Em último detalhe, que espécie de conto foi contado para mim. Por isso foi um ato, 

um ato que contaram.  

Mais velhos do que eu contou. E eu estou contando. 

Mas muita gente tem testemunha e falou a vestigem que foi contada, não. Porque o 

que Deus fez ninguém desfaz.  

Bom, aí, quando foi à boca da noite, o soldado já foi tomar o banho. Aí, veio a 

primeira, veio a segunda, a terceira ele cortou. Desencantou. Mas ele, com pouco tempo, 

segundo a palavra do homem que me contou, não durou muito tempo, morreu. 

 

Pesquisadora: Lúcia Maria Cardoso da Silva Informante: Mozar Costa e 

Silva  
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O boto 

"Era uma linda noite de luar. " 

 

A minha avó contava uma história para nós que era assim:  

Ela dizia, que havia um homem muito [bonito?], que morava com sua família em uma 

das ilhas, aqui de Abaetetuba, chamada de Costa Manatuíra. 

Esse homem era pai de uma moça muito bonita, que era dada a prendas domésticas.  

O pai queria ela muito bem, onde satisfazia todos os desejos da filha.  

A família observou que, toda boca da noite, quando todos dormiam, a moça saía do 

quarto, e se dirigia à cabeça da ponte grande, que existia na frente da casa, onde ficavam os 

barcos.  

Então, seu primo, uma noite, resolveu ir atrás dela, para ver o que ela fazia. Foi bem 

devagar e, escondendo-se, para não ser notado, pois era uma linda noite de luar. O céu estava 

estrelado - só vendo, para ver como era! Ela chegou na cabeça da ponte, e ficou olhando as 

águas do rio. De repente, um rapaz muito lindo, e bem vestido, veio se encontrar com ela e 

desceram as escadas da ponte. 

O primo, curioso, foi atrás. Mas, não viu ninguém.  

Ele ficou esperando, esperando, mas, quando olhou, a moça já vinha voltando, mas 

estava sozinha.  

No outro dia, ele contou tudo a seu tio, que começou a ficar preocupado, pois sua 

filha, já fazia umas três semanas, que não ligava para nada, não. Só vivia triste, pelos cantos, 

bem como vivia chorando.  

Nessa mesma noite, precisamente, à meia-noite, a filha saiu para a cabeça da ponte. 

Ele saiu e aproximou-se com cautela. E qual não foi o seu susto, ao deparar com um peixe 

muito grande, que rodava e mergulhava nas águas do rio, fazendo piruetas e a moça toda 

risonha, conversando com ele.  

Então, o pai entendeu que a filha estava sob o encanto do boto.  

Calmamente ele voltou a casa e reuniu alguns homens que trabalhavam para ele, para 

fazerem um cerco e matarem o boto.  

De repente, ouve-se o estampido de uma arma de fogo e o peixe boiou e tornou a 

afundar. A moça deu um grito e jogou-se no rio, atrás de seu amado.  

Seu pai e os empregados pularam na água procuraram, procuraram e não acharam 

nada, nem a moça, nem o peixe.  

O homem, desesperado por ter perdido a sua filha, vendeu sua casa e tudo o que tinha 

e mudou-se para cá, para a cidade de Abaetetuba, onde vive, até hoje, com sua esposa e seu 

único filho que restou. 
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Pesquisadora: Ruth Lima Informante: Ruth Helena 

 

 

 

O encanto de Honorato 

"Esta é uma versão absolutamente original. " 

 

Minha avó Isabel me contou que, uma vez, uma senhora ficou grávida e, durante sua 

gravidez, sentia muita coisa diferente, já que possuía cinco filhos e não havia sentido nada de 

diferente em outras vezes. Quando se aproxima perto do parto, passou mal, que necessitou da 

presença da velha parteira, mesmo antes da hora do parto. 

Quando chegou sua hora, em vez de nascer uma criança, nasceram duas cobras 

brancas. A parteira as batizou com o nome de Honorato e Felizmina. 

Passaram muitos anos, as duas cobras vivendo nas águas do rio Abaeté. 

Honorato sempre dava conselhos a sua irmã, pedindo a ela que não se envolvesse com 

cobra estranha, pois tinha esperanças que, um dia, haviam de se desencantarem e, assim, 

viverem com pessoas humanas. Livrarem-se desses tormentos e tomarem-se à forma humana.  

Um dia, Honorato foi chamado para resolver um assunto no rio Xingu e teve que 

deixar Felizmina, a sua irmã, por aqui.  

Antes de sua partida, recomendou-a do trato que havia feito com ela: que o esperasse, 

que não se envolvesse com nenhuma cobra do fundo do rio.  

Honorato partiu para sua missão. Passou algum tempo por lá e Felizmina pensou que 

não voltasse mais.  

Namorou e engravidou de uma cobra do Moju. Antes um pouco de Honorato 

regressar, teve notícias que sua irmã havia se envolvido com uma cobra do Moju e que estava 

grávida.  

Honorato, enraivecido pela traição, resolveu voltar por terra, pois sentia muita pressa. 

Por onde ele passou, dizia a minha avó, que deixou marcas profundas nas terras e nas árvores, 

pois tão pesado era seu corpo que quebrava árvores pequenas e deixava rastro fundo na terra.  

Chegando no rio Moju, travou uma luta tão forte com a cobra, amante de sua irmã, até 

matá-lo. E deixou sua irmã bastante ferida.  

O povo do Moju contava, que durante uns oito dias, não puderam beber água do rio, 

tanto era o barro misturado na água, que [ ] comparavam com o tucupi.  

Felizmina, em conseqüência da luta, não agüentou os ferimentos e veio a falecer.  

Ficou Honorato sozinho, triste e desiludido, pois não conseguira fazer sua irmã mudar 

de idéia.  
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Saiu pelos rios em busca de uma pessoa corajosa, que pudesse desencantá-lo. 

Apareceu para diversas pessoas. Todos diziam que tinham coragem, mas, quando chegava o 

momento, não apareciam ou não tinham coragem.  

Triste, Honorato já estava desesperançoso que um dia fosse desencantar.  

De repente, se lembrou de sua mãe, e partiu no mesmo momento, e observou um 

horário que ela pudesse descer a margem do rio.  

Descobriu que, todo dia, ela descia para lavar as peneiras, depois de amassar o açaí.  

Um dia ele apareceu para ela em forma humana e contou sua história e de sua irmã. 

Sua mãe disse:  

- Não é possível. Eu só tenho cinco filhos e nenhum se parece com você - disse.  

Aí, ele disse:  

- Mãe, você se recorda das cobras que você teve e a parteira batizou com o seu leite?  

A mãe disse:  

- Lembro! Honorato!  

Disse:  

- Sou eu mãe!  

- E tua irmã?  

Honorato relatou o acidente ocorrido e pediu a sua mãe que o desencantasse, pois já 

estava cansado dessa vida, e queria viver, os restos de seus dias, ao lado de sua mãe, pois se 

achava muito doente, em conseqüência da luta que teve de travar com essa cobra da [ ] 

desconhecida.  

Sua mãe, emocionada, prometeu que o ajudaria, que desencantaria. Honorato, feliz, 

disse: - Mãe compre uma faca nova, que ninguém tenha usado antes. E, meio-dia, em ponto, a 

senhora venha e retire de minha costa três escamas. Depois faça um ferimento, de forma que 

faça sangue. É importante que faça sangue! Fazendo sangue a senhora desencanta. 

A mãe acertou tudo. 

No dia marcado, Honorato apareceu boiado, em forma de cobra, junto a um 

miritizeiro, que fazia, às vezes, de ponte. 

Sua mãe chegou e, quase morreu de susto, ao ver aquela enorme cobra. Correu 

chorando e nada fez. 

Honorato apareceu, no outro dia, e implorou que ela o desencantasse, que não tivesse 

medo, que ele não queria lhe fazer mal algum. 

Ela disse que, dessa vez, iria e não teria mais medo. 

Quando chegou o momento, a mãe de Honorato, com a faca nova, tirou-lhe três 

escamas de sua costa, mas, quando foi ferir, para tirar sangue, perdeu a coragem. 
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Honorato mergulhou e boiou em forma de um.... Em forma humana, chorando, disse a 

ela: 

- Ingrata, redobraste meu encanto. 

E nunca mais apareceu em forma humana. 

 

Pesquisadora: Ruth H. Dias Informante: Joana Matos 

 

 

Estranho observador 

“..Quando eu vi ele começou a assoviar. " 

 

Eu morei no Campopema. E, quando eu estava criando o primeiro filho, o meu marido 

viajava e eu ficava só.  

Lá, onde eu morava com o meu filhinho, tinha uma árvore. Eu morava bem na beira 

do rio, assim, pra fora. E, de noite, o boto vinha perseguir, ali. O cachorro ficava a noite 

inteira sem dormir.  

Quando foi uma noite, eu olhei e enxerguei um homem de branco, sentado naquela 

árvore de pau, de costa pra, pra, pra, pro rio e de frente pra, pra casa.  

Aí, eu fiz promessa.  

Que, quando eu vi, ele começou a assoviar, pôs-se em pé e caiu na água. Fez barulho 

na água, quando ele caiu na água.  

De muito tempo, ele assoviou lá adiante. Que quando foi... Ele assoviou já muito 

longe, lá, pro lado de lá. 

 

Pesquisadora: Cléa M. Silva Informante: Sebastiana Rodrigues 

 

 

 

Um boto diferente 

Eis um boto amador de rapazes ... 

 

 Isso aconteceu na Vila do Curuaí, né. Que uma noite, uma moça, enquanto ela dormia, 

veio um homem, né, todo de branco..., e levou, né, bem pra perto do... do rio, bem pra beira 

do rio, né, que a casa dela ficava bem pertinho da beira do rio.  
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Então ele levou a moça pra lá, né. E quando foi de manhã, a família da moça procurou pela 

moça e não encontrava. Foi achar a moça nua, né, lá na beira do rio, e... aí, a moça dizia que, 

quando ela acordou, que era um... um rapaz, né, que parece que gostava dela, né. Que tinha 

abusado dela.  

Só que um ... curador, né, desses velhos do interior, ele falou que não. Que tinha sido 

um boto que tinha feito aquilo com ela.  

E o boto, ele sempre aparecia, é ... pra homens também. Uma vez ele apareceu pra um 

rapaz, o nome dele era João ... até ... e ... Ele apareceu e quis tirar o calção, né, do João. Só 

que o João conseguiu fugir, né. Mas dizem, né, que alguns não conseguiam escapar não, da 

mão do boto né?  

Mas, até que uma certa noite, antes do seu Manuel, é, ir pescar, ele foi conversar com 

seu Zé, lá da quitanda, pra ele arrumar um ... um fiado pra ele, né, pra ele levar na viagem.  

E ele pegou várias, várias coisas e foi embora, né. Quando chegou lá no barraco, lá 

vinha o dono da quitanda, o seu Zé mais um amigo dele, e vinham falando que queriam que 

ele pagasse, né, a dívida. Então eles começaram a discutir, né. Ele tinha acabado de comprar. 

Então, o seu Manuel viu que ia perder, né, mesmo uma luta, que eram dois contra ele. Pegou 

um facão que ele tinha e enfiou em baixo do braço do ... aqui no sovaco, é, do seu Zé, o dono 

da quitanda. E nesse momento ele desapareceu. O seu Zé o outro amigo também, que vinha 

com ele. 

Aí, ele correu, voltou para venda desesperado. Deixou tudo lá e voltou contando o que 

tinha acontecido. E o seu Zé disse que não tinha arredado o pé, né, lá da taberna E o amigo do 

... do seu Zé, que estava lá, bebendo, falou também que não, que ele também não tinha saído 

dali.  

Aí, eles descobriram que só podia ser o boto.  

Passou um dia. Eles encontraram um boto morto, né, com um furo muito grande, né, 

que aparecia aqui. Um furo de faca, né, justamente aqui na ... na ... debaixo da nadadeira dele, 

né. Daquilo que parece uma nadadeira. É uma nadadeira aquilo, né? E estava lá furado. Então, 

deduzi que só podia ser uma ... uma ... é ... um boto mesmo. Era um boto, sim, que tinha 

aparecido pro João. 

Pesquisadora: Célia Fátima Cubani  

Informante: Hermita Oliveira de Noronha 

 

Onorato: Cobra Grande 

O começo é sempre igual: meio mágico ... 

 

 A mãe deles teve duas crianças gêmeas. Uma menina e um menino. Aí, minha filha, 

nasceram... toda noite choravam, choravam .... Aí, ela dava o peito pra ele. Quando ela 

terminava de dar o peito, ela colocava cada um na sua redinha  
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Aí, não passava uns quinze minutos a vinte minutos, eles começavam a chorar. 

Choravam ... choravam ... choravam .... Quando foi um dia, a mãe dela (da mãe das 

crianças) se levantou 17 foi olhar e disse: 

-O que que essas crianças têm, que estão chorando? 

Aí, se levantou, minha querida. Quando ela olhou na rede: na primeira, da menina, que 

ela olhou, estava aquele rolinho de cobra. Aí, ela quis se espantar, não sabe? E foi na rede do 

Onoratinho, que era o macho. Chegou na rede do menino ... era a cobra ... o rolinho de cobra. 

Minha filha, e aí, ela falou espantada e não disse nada. E passou o primeiro, segundo 

dia, pelo quarto .... Quando foi na quinta noite, ela já estava quase com vinte e cinco dias de 

resguardo. Aí, ela foi outra vez olhar. As crianças choravam ... choravam ... E ela disse: 

-Valha-me Deus! O que será? 

Foi olhar, outra vez. Que quando tomou a olhar: era a cobrinha. Outra vez: as duas 

cobra. Aí, ela disse: 

- Não! Tenho que passar. Vou contar pra minha filha. 

Chamou o marido dela, contou pro marido dela. Aí, ele disse: 

- Não, minha velha! Sua filha está de resguardo. Ela pode morrer de resguardo. Senão, 

pode ficar doente.  

Não, ninguém pode agüentar. Aí, passou ... passou ... Quando estava pra terminar o 

resguardo, minha filha, aconteceu do mesmo jeito. As crianças choravam. Aí, ela dava os 

peitos pra as crianças. Quando terminou, ela botou na rede. Aí, passou ..., passou uma hora. 

Não demorou muito tempo, começou: cuem, cuem, cuem, cuem ... 

Aí, ela tomou se levantar. A mãe foi olhar, lá estava o rolinho de cobra. Aí, ela 

disse: 

-Hoje não passa! 

Deixou passar... era meia-noite em ponto. Deixou passar a meia-noite. Quando ela foi 

olhar, as crianças se calaram. Quando foi nesse dia, ela disse: 

-Maria José, eu tenho uma coisa pra te contar, minha filha. 

Aí, ela disse: 

- Mamãe, o que é? Se for fofoca do meu marido, não me conte. 

Ela disse: 

-Não é nada de fofoca do teu marido. 

Que era pescador sabe!? 

-Sabe o que é minha filha, essas tuas criança. Tem um negócio com eles. Quando dá 

meia-noite, é duas cobra: o menino é uma cobrinha e a menina é outra cobrinha. 

Aí, ela disse: 
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-Mamãe, não me conta uma coisa dessa! 

-Mas é verdade. 

Passou ... aí, ela disse; 

-O quê que a gente vai fazer? 

-Não sei, minha filha ... só Deus! 

Aí, passou.... Quando foi uma noite, a velha sonhou que, uma pessoa disse pra ela 

pegar as duas crianças botar embaixo do cajueiro, na beira do rio, quando viesse a maresia: A 

primeira, segunda, na terceira era pra ela levar as crianças. Aí, ela começou a chorar ... 

-Ah, mamãe, eu não vou fazer isso não. 

-Tem de fazer, minha filha, porque isso não é coisa. Aí, minha filha, quando ela estava 

pra terminar o reguardo, a mãe disse: 

-Maria José, tu vai fazer ou não vai fazer? 

-Mamãe, eu tenho de combinar com o marido. Aí, ele chegou. Contaram pra ele. Ele 

disse: 

-O quê que eu posso fazer? A senhora sonhou. Isso não é coisa boa. Como é que essas 

crianças se viraram cobra?  

Aí, minha filha, combinaram, o marido e a mulher, o pai e a mãe. Quando foi quase 

pra terminar o reguardo, depois de meia-noite, pegaram as crianças, botaram debaixo da 

árvore do cajueiro. E foi o dia que veio a maresia e aí levou as criança. Aí, quando a maresia 

veio, a terceira levou com tudo, minha mãe! 

Passou ... passou um mês e tal, os pessoal começaram , falar que viram aquelas duas 

peixinhos: um em cima do outro. Correndo, sabe? Mas não eram peixes. Era, diz que, porque 

tem aquela cobra suru .... Como é? Cobra d'água ... Corno é, minha filha ? - Que dá no 

igarapé... sucuriju, minha filha. Eles pensavam que a sucuriju é do igarapé. Uma cobrona 

grande, minha filha. Que ela não mata a gente. Ela só faz enrolar a gente, assim... Aí, minha 

filha, passou ... passou ... foi inteirando mês.  

Quando foi um tempo, os pescador, diz que viram aquelas duas cobras. Crescendo 

d'um dia pra outro. Aí, viram aquelas duas cobras, minha irmãzinha! Correram. Foram contar 

pra os parente da menina.  

- Olha, fulano, eu vi as duas cobras. Um pertinho da outra. 

A velha, que era daquela antigüidade ...  

- Minha velha e meu velho, sabe o que era? Bem, os meninos 

Minha filha, era mesmo as crianças.  

Batizaram n'água. O padre batizou n'água: Maria e Onorato. Mas a mais perigosa era 

ela.  
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Minha filha, aí ela já estava demais. Fazia muita malvadeza. Virava canoa, pra matar 

as pessoas ... [fundiava]. Não sei o que foi que aconteceu. A mãe dela sonhou com o filho 

dela. Ele pedindo socorro. Que ele queria sair, sabe? Ele estava encantado. Queria sair do 

encanto. Não sei como aconteceu. A mãe dela (da mãe dos meninos) fez uma promessa. Ele 

se desencantou. Ela ficou.  

Aí, ficou Onoratinho. Ele era baixinho, minha irmã: cabuquinho, homenzinho, 

entroncadinho. Ele moraram aqui em Santarém. Era de Alenquer. Ainda foi fazer uma 

[sessão] em Belterra.  

Eu me lembro o dia. Parece que tinha 35 anos. Agora não vi mais falar nele. A irmã 

ainda está n‟água. 

 

Pesquisadora: Ansleíria R. Ferreira  

Informante: Ruth M. Santos 

Besta boto 

           "Ai, ele fez o que entendeu" 

 

 Era uma rapariga, uma rapariga assim.... E vi que o boto deu de esfaquear'! ela toda 

noite. Ela foi ficando desprazerada e amarela. 

 - Ah! Mas o que tem? 

- Mas o que tem? 

[Seperguntava] o pai dela. Ela tinha dois irmãos.  

- O que tu tem? Filha dela? Tu está doente, amarela, inchada e esse bicho assobiar aí, 

não está te fazendo alguma coisa?  

- Ah! Mamãe, ele vem assobiando, assobiando, quando chega aqui perto, eu não sei 

mais de mim e fico amortecida. Não sei e nem vocês. Todos estão dormindo. Roncando. E 

não posso chamar, porque estou amortecida. Depois que ele assobia ali, pra fora, é que eu me 

arrepio.  

O velho disse:  

- É, é boto que anda te faqueando. Espera aí, ele anda te botando-lhe a madeira. Espera 

aí, que tu vai me pagar. Aí, o velho disse: 

- Olha! Esta noite, nós vamos matar esse indivíduo.  

- Como nós faz?  

- Um vai-se por lá, no caminho perto do porto, outro mais aqui, desse lado e eu fico... 

Vou ser o último de perto do porto, e um fica aí perto. 
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Preparou a espingarda. Outro preparou o arco. Preparou o bico de águia. Quando 

chegou aquelas horas, de umas nove horas, ele saiu hora dentro. Eles viram um barulho, lá pra 

água. 

-Pode vir !  

Eles já estavam lá, na espera. Quando eles viram:  

- Fiii...  

E chegou bem defronte de um... o bicho: 

 - Fiii...  

E chegou lá pra banda da casa, e pronto, aí, tudo ficou amortecido lá. Os que estavam 

lá na casa. Aí, ele fez o que entendeu. Botou a coisa e, terminou de lá, ele saiu. Ela ficou lá  

Agora, quando passou perto de um... bateu o chumbo: páaa ...! Mas não caiu. Correu 

aquele homem com chapéu na cabeça, um chapéu branco, todo de branco. Correu. Direito 

pegou o bico de águia, tchaaa!" Levou com linha e tudo e o irmão dele... tchaaa! Correu pelo 

caminho. Quando chegou perto do velho: Páaa. Ele só esperneou um bocado. Chegou e caiu 

na água: tapooo ... E não viram mais. Só um barulho pra lá : cabooo, caboo, cabooo. 

 - Fica pra lá.  

Quando foi noutro dia cedo, foram ver. 

- Vamos ver o que aconteceu.  

Foram ver. Besta, boto! Estava morto. A chapuleta dele... uma monstra! E olha lá o 

chumbo e uma faca atravessada. E outra era uma arraia morta, lá perto dele. Besta, arraia! E 

tinha um vergalho, parece dum garrote.  

Mataram ele. Também, pronto: ela ficou rosada e bonita. 

 

Pesquisador: Zair Henrique Santos Informante: Armiro Ramos 

da Silva 
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Boto chupador 

               Aquele pai não tinha escolha... 

 

 O velho tinha uma filha, né. Então, o boto namorava com ela e vira e vira. Mas isso é 

verdade.  

Virou, virou, veio pra Óbidos. Foi pro Lago Grande atrás de ver se conseguia a saúde 

da filha, né. E ele sempre maltratando. Sempre maltratando, quando ele assobiava, o boto 

assobiava pra chegar lá, ela começava a gemer, gemer. E estava chupando ela. Não tinha mais 

jeito. Aí o curador, finado Neco Pacífico disse pra ele:  

- Olhe, sua filha pra ficar boa, e o boto abandonar ela, só se o senhor matar ele. Se 

você não matar ele, ele vai matar a sua filha. 

Levou-se. Levou-se todo tempo, e ela já estava quase pra morrer, né. Quando foi um 

belo dia, aí, levaram ela pra aquela tal de Acarauaçu, aquela Maria Acarauaçu. Daí a mesma 

coisa, ela disse :  

- Você vai perder a sua filha.  

Aí, ele, já tinha um filho rapaz, disse:  

- Mas hoje eu vou matar ele... hoje eu vou matar o boto! 

-Será?  

Levaram ela lá pro Lago Grande. Então fazia assim um luar bonito de noite, né. 

 O cara foi, preparou uma boa flecha, duas flechas. Dessas feitas de Inajá, né. Um arco 

a exposição, aí todos se agasalhou ali. Ele foi, mas como o bicho é miserável, o boto, né. Ele 

ia daqui do Amazonas nesse Lago Grande, lá, se servir dela, chupar ela, lá muito longe. Aí, 

ele disse:  

- Hoje tu vai morrer!  

- Mas, meu filho, como tu vai matar ?  

- Deixe que eu vou matar ele...  

Preparou o arco, a flecha muito bem, foi se esconder no toco de uma laranjeira. 

Quando ele estava pra chegar com ela, né, ele chegava no porto e assobiava. Aí ela ficava 

semimorta. Começava a gemer e ficava semimorta. Aí pegou, quando ele viu, ele assobiou. 

Luar parece dia, né. Aí, ele estava escondido no toco da laranjeira. E, nesse dia, ele tinha que 

morrer mesmo, porque ele adivinha quando a gente vai arpoar ele, nu flechar, né. Ele tinha 

que morrer. Que quando ele viu assobio: lá vem o cara fardado? - roupa branca. Ele deixou 

ele entrar. Foi embora pra lá, com ela. Na baixada dele, de lá, que ele chegou bem defronte da 

laranjeira, botou-lhe debaixo do braço dele, a modo que eu estava enxergando, né.  

Botou – tááá. Ele correu, correu. Caiu na água, lá no porto. Ele foi lá. Foi embora pra 

casa dele, pra lá, pra casa.  



115 
 

Quando foi de manhã ele foi ver. Chegou lá, ele estava teso na ilharga da ponte. Aí, 

foram verificar, estava:  olha a laranja no céu da boca dele. O sangue dela, que ele 

chupava, separava todinho. Quando ele chupa a pessoa, o sangue da pessoa fica na boca dele. 

E, olha, aí, sim, ela ficou outra mulher. Foi o jeito dela viver, foi esse... 

 

Pesquisador: Nanci Souza Pinto Informante: Isaac Alves Santos 

 

Os filhos do boto 

                      ... e “ele”, sempre, a fazer das “suas” ... 

 

Era uma vez... Numa comunidade chamada Urucureá, no rio Arapiuns.  

Meu pai, chamado Mauro, e tinha mais um tio dele José. Eles sentiam que uma tia 

deles andava... o boto andava com ela. Mas só que eles não tinham uma comprovação correta. 

Então, a mulher começou a ficar triste, né, e sentiam que ela estava ficando doente. Quando 

foi uma vez eles se convidaram para ir esperar, né. Só viam quando sentiam aquele pitiú, 

quando ele saía de casa, né, da casa da mulher. Quando foi uma vez, eles se convidaram, né. 

Cada um ficou escondido onde tinha umas mangueiras. Se colocaram lá em cima. Ficaram 

aguardando a chegada do boto. Sempre o pessoal diziam que aparecia, mas não acreditavam 

Nessa noite, eles ouviram uns assobios e ficaram aguardando. Quando já foi lá pela 

madrugada, ele já saiu de novo assobiando. Eles ficaram prestando atenção da onde vinham 

aquilo. Quando eles deram, bem do canto da casa, ia saindo, ia descendo um rapaz todo de 

branco. Vestido de branco, descendo. Aí, o papai deu um tiro, e nisso ele correu em direção a 

água e o tio dele assegundou o outro tiro e pegou no boto, né. 

O que caiu na água, a parte da frente dele, do corpo, do meio corpo pra cabeça, que 

caiu na água, se transfomou em boto e a parte que ficou em cima da terra, ficou ainda gente, 

né. 

Então, eles contam, que foi caso real, que eles viram Todos dois ainda estão vivos e 

contam a mesma história. 

E depois que eles atiraram, né, eles sentiram .. a mulher depois, a mulher começou a... 

Levaram ela a uma pessoa que conhecia essas coisas. Ela disse que era... realmente era o boto 

que andava com ela e se não houvesse um jeito, ele ia acabar matando ela. Então, depois que 

eles viram isto, eles comprovaram mesmo que existia o boto e que o boto se transformava em 

gente e passava a noite com as mulheres. Foi um caso que mexeu com a comunidade toda. 

Onde, este mesmo boto, deixou uma mulher grávida em Vila Goreth, no rio Arapiuns. E ela 

teve dois filhos dele e o pessoal jogaram para o meio do rio. 

Até um tempo desses, mataram um deles que andava por lá. E dizem que era o filho da 

mulher que tinha tido. 

(- Mas era gente, os filhos").  



116 
 

- Era gente. Mas era em forma de boto. Tinha o formato de boto, por isso que eles 

jogaram no rio. Eram duas crianças.  

Um tempo desse mataram um E eles dizem que era filho da mulher com o boto. E o 

pessoal que já viram, sempre eles dizem que aparece uma pessoa lá, em terra, né. Outro 

acompanhou um senhor que vinha de uma comunidade de canoa. Acompanhou ele. Sentou na 

popa da canoa dele e ele, depois que ele encostou em terra, que ele foi buscar armamento, né. 

Quando ele se aproximou, ele caiu na água. Desapareceu. 

 

Pesquisador: Nanci Souza Pinto Informante: Necy Sousa 

Tapajós 

 

O cara metidão 

     Ás vezes, os “bacanas” se dão mal...  

 

Tinha um negócio de uma sede, aí no João Carlos, e, toda vez que tinha festa dançante, 

quando era assim ... uma certa hora da noite, quase já pra banda da meia-noite, aparecia 

aquele camarada, lá na festa: todo metidão, todo de branco, todo no pitose.  

Aí, ele se agradou de uma dona. E ela, também, pensando que fosse uma outra pessoa. 

E, aí, ficou certo, né. Era toda festa que tinha, quando era àquela hora, ele ia farrear com a 

dona, lá. Ela já sabia, também. Esperava por ele, e, aí , foi. Foi, foi, foi...  

Depois, o pessoal começaram a desconfiar com o negócio. Que uma pessoa, aí em 

Óbidos que ... (nós não somos classe de gente de fora, assim, dessas nação). Mas esse 

camarada dava o tipo de uma pessoa estrangeira. Alemão, coisa assim: claro, bonito. E olha 

foi, foi, foi... 

Aí, depois, a menina foi ficando descaída, descaída. Aí, depois, desconfiaram com o 

negócio. E o pai dela foi procurar saber. Levou ela no curador.  

- Foi mesmo o cara?  

E, aí, ela disse:  

- Foi esse camarada.  

Ele não era gente, não. Ele era boto.  

Novamente na festa. O pai da menina viu ele com ela e ficou na espera, lá, antes de 

terminar a festa. Termina de madrugada. Mas ele não esperava terminar a festa. Ele ia logo. 

Então, ninguém sabia de onde ele vinha. Quem era e pra onde ele ia. Só viam quando ele 

chegava lá.  

Quando foi nesse dia, o pai dela foi esperar ele. Quando chegou lá, ele já tinha 

enxergado ele lá. Ia passando, ele botou-lhe o tiro. Foi paaaá. Ele correu, caiu n'água. Foi aí 
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mesmo, no Laguinho, atrás de Óbidos, Quando foi no outro dia, estava tufado o bichão, o 

caboclo. 

 

Pesquisadora: Célia Maria G. dos Santos  

   Informante: Sebastiana Pereira da Silva 

 

 

 

 

Célia e o boto cor-de-rosa 

                                                 ... Jacques Cousteau tinha razão: ele existe! 

 

Eu estive numa casa, numa casa chamada... num lugar chamado Anapu.  

Eu moro... parei uns quatro meses naquele rio. Então, teve uma moça lá, que, 

conversando comigo, ela me disse:  

- Você sabia, que teve uma prima minha que casou como boto?  

Aí, eu disse:  

-Como?  

Ela disse:  

- Porque de noite, sabe, a gente ia... Meu tio apagava a luz... Ela contando ... Aí, então, 

chegava um rapaz muito bonito. Loiro, de olho azul, né. E essa moça estava às vezes 

dormindo. E esse rapaz chegava, chamava ela. Ela levantava e, por fim, ele levou uma vez. 

Da outra, ela não voltou mais.  

Aí, a mãe dela chamou o pai dela e foram e deram o alarme. E a menina tinha ido 

embora pro rio. Aí, ficaram naquele negócio: será que o boto carregou? Ou ficou? Ou cobra? 

Alguma coisa.  

- Passados os dias, - diz a moça pra mim - Diz que passados os dias a moça apareceu. 

Eu disse:  

- Como você viu?  

Ela disse:  

- Porque eu estive no fundo com o meu namorado. Ele é muito bonito.  

E, e, eu fi.., cheguei até a conhecer essa jovem Eu perguntei pra ela, se no fundo tem 

cidade. Ela disse:  
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- Tem Galiby, porque esse rapaz que me levou era muito bonito, esse, esse boto. 

Então, esse boto, ele, ele, principalmente o boto vermelho, né, ele é acostumado. Por isso o 

que muita gente mata ele pra tirar o olho dele pra chama de mulher. Muitas pess... , muitas 

pessoas matam a bota pra tirar a parte... Vou falar o português certo: pra tirar a vagina.  

Quando ela voltou do fundo, a vida daquela moça ela .. Só que ela não era mais 

aquela. Aquela pessoa, como era dentro dela, de antes, né: dada com todas as pessoas. 

Quando ela voltou, ela já não era... Ela já tinha... O jeito mesmo dela, era conviver no fundo.  

E ela passou a morar... Os pais dela tiraram ela daquele lugar. Queriam mandar ela 

para Belém, e ela disse que não ia. Então, ela disse:  

- Minha filha, você tem que ir, de qualquer maneira.  

Aí, a mãe dela e mais um irmão que ela tem, que eu conheci, também, lá, no rio 

Anapu, botaram ela no barco chamado... chamava-se Santa Terezinha. E, esse barco fazia 

linha Belém-Igarapé Mirim, lá. E ela foi pra esse lugar, pra Belém Quando chegou de meia 

viagem .. ela contou que o boto ia seguindo ela, mesmo assim ..Ela não parava na rede.  

Quando o pessoal viu, ela caiu n'água. M, pararam o barco, né. Ficaram rodando, pra 

ver se ela boiava, mas ela não boiou. Aí, o irmão dela foi e disse:  

- Olha, vamos seguir. Seguimos a viagem, porque ela não pertence pra gente. Aí, o 

[pesso]:  

- "Mas ela vai boiar. A moça morreu afogada."  

Ele disse: 

- Não, pode deixar. Ela vai aparecer.  

"- Como que vai aparecer?" O dono do barco ficou com tanta preocupação. Com 

medo. E queria saber como que ela ia aparecer.  

Aí, o rapaz chegou em Belém e telefonou de Belém pra Igarapé Miri, pra casa da tia 

dele, dizendo que a irmã tinha caído n'água. Aí, lá, o pai dela, já sabendo com a mãe, não se 

preocuparam, porque ela não era filha mesmo, mais da casa.  

E, eu quero dizer pra vocês, que, isso aí, é uma coisa que acontece.  

Olha, só, que, para terminar, essa moça eu não sei se ela ainda está vivendo com o 

dito, o dito namorado dela. Mas, eu creio que ela ainda está, porque ela, ela dali não saía pra 

parte nenhuma. Agora, a família dela queria se mudar de lá. Vendeu o terreno pra ir embora. 

Mas, onde, ela não foi.  

Eu acredito que, até hoje, ela esteja com o namorado dela no fundo.  

(- E o senhor lembra o nome dela?)  

- Lembro. O nome dela chama-se Célia. Ela era morena, cabelo meio pixaim. E ela era 

moça tão bo... bonita demais, sabe? Era muito bonita.  

Uma das filhas que eu conheci, era a mais bonita que tinha das outras. Então, as irmãs 

dela, quando tinha festa na casa, assim ... quando tinha festa, que o pai dela fazia o salão, ele 
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vinha dançar com ela. Mas era um dos rapazes mais cobiçados, ali no rio. Era esse dito rapaz 

que chegava. E os próprios rapazes que chegavam diziam assim:  

- "Olha, chegou o Príncipe."  

Chamavam pra ele de Príncipe.  

E, aí, foram descobrir que era o boto. O boto cor-de-rosa, esse que é do Amazonas. 

 

Pesquisadora: Edigleida Silva Cunha  

             Informante: Índio Galiby 

 

 

 

 

 

 

 

A cobra grande de Alenquer 

                                                 Bem ou mal é marca de cada uma daquelas cobras. 

 

(- É verdade, que em Alenquer existe mesmo uma cobra grande?)  

– É. Existe sim. E que ela sempre teve duas, agora. Teve duas irmãs,  

A mãe, um dia, foi a hora de meio-dia, na beira do rio. Então, sentiu uma dor no 

ventre. Aí, aí, com aquela dor no ventre, foi, foi e foi... Aquela arrumação toda, foi num 

curandeiro. Disseram que era a mãe-d'água que tinha flechado ela. Então, ele disse que era s6 

esperar ela ter o bebê e que iam ser dois. E, sim, quando ela teve os filhos...  

Aí, de dia eram criancinhas e de noite viravam cobras. Então, nessas horas, ela dava 

mama pras [cob...], pros filhos dela. E eles começaram a chupar ela, né. E eles começaram a 

gemer. Quando o marido dela abria a porta pra ver, aí, eles viravam criancinhas, de novo. Aí, 

então, ela cansada dessa arrumação, foi no curador. Aí, ele foi, mandou ela deixar no sol 

quente as duas coisas. Ela deixou. Aí, estava muito quente essa hora. Na hora que ficou bem 

quente, elas viraram cobrinhas. Aí, o curador disse: 

"- Pode soltar nas águas".  

No que ela soltou dentro d'água, aí, eles deram o rabinho, né, dando tchau pra mãe 

deles. Ela disse: " 

- Vão com Deus, meus filhos, Deus abençoe vocês".  
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Foi embora.  

(- Mas, faz muito tempo isso? Foi na origem da cidade de Alenquer, ou foi recente?)  

- Foi no início, eu acho que foi no início que aconteceu tudo isso.  

Aí, então, aquelas cobrinhas foram. O Noratinho era bom. A Joaninha já era má. Só 

queria fazer o mal. Então, uma vez, ela foi, tentou derrubar ... tentou derrubar a canoa. 

Derrubou a canoa, e ela comeu a moça. Então, o irmão dela, ficou muito chateado, foi e 

brigou com ela. Aí, ela tentou comer ele e ele não deixava. Foi e brigou com ela e furou o 

olho dela. Então, ele apareceu no sonho da mãe dele e disse:  

- Mãe, o que eu faço com a minha irmã, se ela só tenta fazer o mal e querer me comer.  

Ela:  

- Meu filho, faça o que você achar melhor. O que você fizer está bom. Não deixe que 

ela faça mais maldades, não, na cidade.  

(- Mas faz muito tempo que aconteceu dessa cobra comer essa garota? Era uma 

pescadora? Então, quer dizer que ela comeu, virou a canoa e comeu, foi isso?)  

- Foi isso aí. Ela virou a canoa e comeu a moça. O irmão dela não gostou do que ela 

fez isso e ficou chateado. Então, resolveu aparecer no sonho da mãe dele, para conversar com 

ela, para ver o que ele poderia fazer. Porque a moça ia de travessia pro outro lado.  

(- Quer dizer, que ele tinha o poder de vir, à noite, no sonho, conversar com a mãe 

dele, sem ser transformado em cobra?) 

- Isso, ele poderia ir no sonho dela. Ela também poderia, né. Mas ela só pensava em 

fazer o mal e, por isso, não dava dela chegar até lá. Era no sonho. Ele não, como 'te era bom, 

tinha um coração de gente, mesmo, ía no sonho da mãe dele. Ela não queria saber de ir com a 

mãe dela. E, aí, portanto, ela começou a fazer o mal. Aí, ele não quis, aí furou o olho dela, né, 

como eu já disse. Aí, foi e apareceu, de novo, no sonho da mãe deles:  

- Aí, mãe, o que eu faço com a minha irmã? Ela tenta fazer mal, querer me comer.  

Aí, ela disse:  

- Eu não sei. Faça o que você achar melhor.  

Aí, foi. Lutou, um dia, com ela, bastante mesmo. Aí foi que matou! Conseguiu furar o 

outro olho dela. Aí, furou. Prendeu ela numa ... Aí, arrastou ela, até que prendeu ela debaixo 

de uma cidade, que é a cidade de Óbidos. Prendeu lá e contratou um jacaré de dois metros 

para ficar alimentando ela, enquanto isso ele tentava se libertar dessa doença, tentando se 

libertar, Mas não achava quem fizesse isso para ele. Aí, ele perguntou para um cara, mas ele 

não leve coragem. Até que um dia ele, rodando muito, cansado já de estar nessa vida, estava 

ficando muito velho.  

(- E essa doença que você fala, era que ele era encantado, né. Ou seja, ele procurava 

alguém para desencantá-lo, é isso?)  

- Isso aí. Ele era encantado e não voltava daquela doença que ele tinha, né. Então, 

tentava se libertar e não tinha como. Até que ele achou esse soldado de coragem mesmo. Aí, 



121 
 

foi, só que ele já estava velho e o rabo estava ficando muito grosso. E cada vez ele ia 

crescendo. Então, quando o soldado foi lá, disse que não teria coragem, porque não tinha 

força para cortar o rabo dele. Estava muito grosso. Ele foi e sumiu no rio e nunca mais foi 

desencantado. 

(- Isso quer dizer que essa lenda, essa história li cidade de Alenquer tem muito a ver 

com a cidade de Óbidos, também, ou seja, as duas cobras estavam interliga das?)  

- Eu nunca vi, né, porque a de Alenquer ficou o Noratinho, que tinha coração bom. Na 

de Óbidos ficou, então... a de Óbidos sempre é mau. Se mexerem a santa de lá, ela quer 

derrubar a cidade, que se mexer, quer derrubar a cidade. 

 

Pesquisadora: Clenilda C. S. do Nascimento  

Informante: Francenilson Alves Caripuna 

 

 

 

 

 

 

 

 


