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Saudosa Noêmia 

 

O Sítio Água Nova Um 

Perde uma conselheira 

Uma contadora de histórias  

Das noites de brincadeiras 

E para toda a região 

Cumpriu ela outra missão 

De uma forte curandeira. 

 

Com mais de oitenta e três anos 

Tinha uma larga experiência 

Pra tudo ela dava um jeito 

Não conhecia emergência 

E tudo que ela fazia 

Era sempre com alegria 

E sobrava paciência. 

 

Gostava de dar conselhos 

De ninguém tinha rancor 

Se precisasse pedia 

Mas também fazia favor 

Era muito vagarosa 

E sua fama de mentirosa  

Era uma forma de humor. 

 

Contava suas histórias 

Na maioria, engraçadas 

Dependendo do momento 

Também contava piadas 

Para ela não tinha stress 

Onde Noemia tivesse 

Tinha as histórias contadas. 

Ela sempre distribuiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos nove filhos que criou 

O amor do seu coração  

E nunca se lamentou 

Só veio lamentar depois 

Que dos nove saíram dois 

Que Deus também já levou. 

 

Foi a São Paulo três vezes 

Conheceu outra pastagem 

Não tinha tanta saúde 

Mas tinha em dobro a coragem 

Quando ela não podia 

Procurava alguém que ia 

E mandava só a bagagem. 

 

Depois de um certo tempo 

Foi ficando mais cansada 

Podia se perceber  

Ela mais debilitada 

Queria que alguém lhe levasse 

E o primeiro que passasse  

Ela estava na estrada. 

 

Ela sempre deu apoio  

A quem estava precisando 

Não reclamava da vida  

E aos poucos ia caminhando 

Era esse o seu destino 

Até com o próprio Arcelino 

Quando chegava brigando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma ótima benzedeira 

Que toda mãe conhecia 

Qualquer que fosse o problema 

Se chegasse ela benzia 

Quase tudo ela curava 

Quem mandava confiava 

O restante a fé fazia. 

 

A exemplo do ser humano 

Noemia também sofria 

Enfrentou muitos desafios 

Com pessoas que bebia 

A ninguém deu abandono 

Talvez preparando o trono 

Do seu esperado dia. 

 

Noemia sempre mostrou 

Que tinha bom coração 

Uma participante ativa 

Da sua religião 

De Deus atende um chamado 

Porque havia completado 

Na terra a sua missão. 

 

Aqui fica os pesares 

Do seu povo tão querido 

Entendam que esse momento 

Por Deus ele é permitido 

Se ele mesmo a chamava 

É porque ela já estava 

Com o seu dever cumprido. 

 

Antonio Pereira 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como foco as histórias de Trancoso, analisadas à luz dos estudos da Cultura 

Popular com o objetivo de compreender a relação que se estabelece no cotidiano dos 

contadores de histórias, entre a memória, que permite a perpetuação dos contos, as narrativas, 

que os contadores (re)produzem de acordo com o contexto no qual se inserem, e a construção 

da identidade cultural. Para a realização do estudo lançamos mão da metodologia da história 

oral, a partir da qual gravamos em áudio a contação de algumas histórias de Trancoso 

narradas por D. Noemia, contadora de histórias do município de Água Nova, Estado do Rio 

Grande do Norte, com as quais compomos o material para a análise. Na voz da contadora foi 

possível encontrar enredos que revelam a reelaboração das histórias a partir do modo de vida 

local. A percepção da reconstrução dos enredos se deu por meio das leituras realizadas, nas 

quais nos deparamos com versões das mesmas histórias ouvidas, mas com elementos que 

remetem claramente ao contexto de quem as narrou. As outras versões foram mostradas por 

Câmara Cascudo, Oswaldo Elias Xidieh, Francisco Assis de Souza Lima e Pedro Bandeira. 

Com vistas a fundamentar a efetivação da investigação, realizamos pesquisa bibliográfica a 

respeito das categorias memória, narrativa e identidade, a partir da qual traçamos um 

panorama teórico acerca do estudo do conto popular, visando com isso respaldar teoricamente 

o trabalho. Compreendemos diante da análise dos dados que os contadores de histórias, ao 

narrar, acrescentam algo de sua singularidade ao texto, inserindo assim as marcas de sua 

identidade cultural e do contexto no qual convivem. Desse modo, ao ouvirmos um conto na 

voz de D. Noemia, é possível sentirmos que a história revela em sua composição a maneira da 

contadora conceber o mundo, seus valores e preceitos morais, que aparecem como forma de 

imprimir uma marca peculiar ao que está sendo narrado. 

 

Palavras-chaves: Memória. Narrativa. Identidade. 
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(Mestrado Acadêmico em Letras) Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos 

Ferros, 2011. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work emphasizes “histórias de Trancoso” that were analyzed with base in the studies of 

the Popular Culture in order to comprehend the relation established in the daily of the 

counters of stories among the memory, that permit perpetuation of them, the narratives, that 

the counters (re)produce according to the context in which they are inserted, and the 

construction of the cultural identity. We use the methodology of the oral story to realization of 

this study in which we recorded in audio the storytelling of some “histórias de Trancoso” 

narrated by D. Noemia, counter of stories in Água Nova, Rio Grande do Norte, among which 

we compose the material for analysis. Through of the voice of the counter was possible we 

find plots that reveal the reworking of the stories from manner of local life. The perception of 

reconstruction of the plots happened from readings in which we face with versions of the 

same heard stories, but with elements that refer to the context of whom narrated them. The 

others versions were showed by Câmara Cascudo, Oswaldo Elias Xidieh, Francisco Assis de 

Souza Lima and Pedro Bandeira. In order to substantiate the realization of the research, we 

performed literature about the categories memory, narrative and identity, from which we draw 

a theoretical background about the study of the popular tale, to support our work theoretically. 

Based in the analysis of data we understand that the counters of stories add something of their 

singularity to text, when they are narrating the respective stories. Thus, they insert the marks 

of their cultural identity and context in which they live. Therefore, when we hear a tale in the 

voice of  D. Noemia is possible we feel that the story reveal in her composition in the way of 

the counter conceives the world, her values and moral precepts, that appear as form of print a 

mark peculiar to narrated fact. 

 

Keywords: Memory. Narrative. Identity. 
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ASSIM COMEÇA A HISTÓRIA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Narramos, sobretudo, para nos salvar pela 

palavra da nossa condição lacunar, faltosa e 

incompleta. Comunicar o visto, sentido e 

interpretado é, também uma forma de dizer de nós 

e representar para o outro, e por conseguinte dar 

sentido à vida. 

Joana Cavalcanti 

 

 

 Ouvir histórias contadas pelo viés da oralidade, por alguém que traz consigo o talento 

para encantar pela palavra, revelando um mundo literário rico em figuras e representações é 

um privilégio ao qual nem todos têm direito, ou acesso. Talvez devido ao modo de vida que 

levamos hoje, numa sociedade dominada pela informação rápida e compacta, onde o tempo 

parece se encurtar a cada dia, e parar para ouvir um contador de histórias narrar as aventuras 

de D. Tecederinha em busca de seu príncipe pelo Reino Jardim de Flores não está na rotina de 

muita gente. 

 Entretanto, tivemos a sorte de crescer em um ambiente onde essas histórias faziam 

parte do dia a dia da comunidade, que se reunia toda noite para ouvir os melhores contadores 

de histórias mostrarem todo o seu repertório de histórias de Trancoso, cada qual com seu 

talento e com sua maneira de construir o enredo que contavam. Foi assim que passamos as 

noites de infância, em meio ao universo mágico e revelador das histórias contadas pelas avós 

e pelos tios, que me mostraram a literatura como uma riqueza cultural, que nos chega ao 

longo da história através da memória de nossos antepassados. 

 Podemos então dizer que as histórias de Trancoso sempre fizeram parte de nosso 

universo, e a entrada na vida acadêmica nos possibilitou estudá-las como uma manifestação 

da Cultura Popular, sendo que, o interesse em investigar as narrativas é algo que carregamos 

desde muito cedo, o que torna esse trabalho de extrema relevância, tanto na vida acadêmica, 

por poder mostrar a riqueza de elementos presentes na construção dos contos, como na vida 

pessoal, por está realizando um trabalho que acima de tudo nos traz grande satisfação.  

 Os estudos da Cultura Popular permitem que lancemos nosso olhar de investigador 

para aspectos da cultura oral, na qual se inserem as narrativas aqui estudadas. Além disso, 

possibilita adentrarmos no contexto cultural de produção dessas histórias, pois não podemos 

compreendê-las sem antes conhecermos aqueles que as produzem, seu mundo de expectativas 

e seu fazer cotidiano é que podem nos revelar a importância dessas histórias na organização 

de seu modo de vida. 
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Nessa perspectiva, vamos ao encontro do objetivo proposto neste trabalho, que é 

fazermos uma análise das histórias de Trancoso, procurando compreender a relação que se 

estabelece, a partir de sua reconstrução feita pela contadora de histórias, entre as narrativas, a 

memória e a construção da identidade cultural dentro da comunidade. Para tanto, estudamos 

as histórias de modo a desvendar as particularidades acrescentadas a elas pela contadora, 

mostrando que cada contador insere nas histórias traços de sua cultura e ao mesmo tempo 

retira da histórias elementos que o ajudam a definir uma identidade dentro do grupo. 

É indiscutível que um trabalho como este requer uma postura investigativa pautada na 

ética e no respeito pelos agentes que dela participam, sendo portanto, necessário que o ao 

darmos início a pesquisa, tenhamos uma bagagem teórica consistente, que possa nos guiar em 

uma reflexão sistemática a respeito do tema em questão, bem como no modo de abordagem 

do colaborador e do tratamento cuidadoso com o qual tratamos os dados coletados. Para isso, 

é preciso que o pesquisador tenha consciência de seu papel frente ao universo da pesquisa, 

agindo com profissionalismo e empenho no momento das análises. 

Pensando assim, nos debruçamos sobre os estudos de pesquisadores que se dedicam à 

temática da literatura oral e da Cultura Popular, uma vez que é na Cultura Popular, essa 

literatura tão presente em nosso dia a dia, mas que acaba por vezes passando despercebida 

pelos nossos olhares, que estão às histórias de Trancoso. Nessa perspectiva, na composição de 

nosso referencial teórico, estão presentes estudos como os de Ayala (1989; 1997) Cascudo 

(2002; 2004; 2006), Benjamim (1993), Alfredo Bosi (1992; 1999), Rodrigues (2006), Xidieh 

(1976; 1993), Bom Meihy (2000), Ecléa Bosi (2004), Alberti (2005), Rondelli (1993), Hoffler 

(2009), Lima (2005), entre outros que subsidiam este trabalho e que contribuíram para que 

pudéssemos estudar as histórias de Trancoso como manifestação da Cultura Popular, ou seja, 

a cultura produzida por aquelas pessoas que não freqüentaram academia, nem possuem 

produções intelectuais de nível acadêmico, mas que, no entanto, trazem consigo um grande 

repertório de produção literária, aprendida e (re)produzida pela oralidade. 

Buscando uma melhor organização do trabalho, o dividimos em três capítulos, nos 

quais pretendemos mostrar o panorama teórico, metodológico e analítico do texto. 

Construímos o primeiro capítulo com a intenção de familiarizar o leitor com o aparato teórico 

que sustenta nossa produção. Para tanto, buscamos elaborar um texto que abrangesse 

categorias importantes dessa pesquisa, como a Cultura Popular, a memória e a identidade, 

bem como as relações entre conto popular, narrativas e modos de vida, conto popular e 

identidade social, e o conto e a construção da história de quem o conta. Com isso, nossa 
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intenção é mostrar que essas categorias estão relacionadas entre si e compreendê-las é 

essencial na elaboração de um trabalho como este. 

No segundo capítulo, buscamos traçar o percurso no qual caminhamos rumo às 

histórias. Nesse ponto, são discutidas abordagens acerca da história oral enquanto método 

investigativo que possibilita ouvirmos melhor o colaborador. Discutimos também com relação 

às entrevistas, transcrições, o universo da pesquisa, os contadores de histórias e a construção 

do corpus. Aqui, podemos ver que a realização do trabalho não foi fácil, pois requer do 

pesquisador uma dedicação e reflexão, para poder trilhar um caminho que o leve a alcançar o 

objetivo pretendido. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise, partindo das categorias memória, narrativa e 

identidade cultural. Nele podemos encontrar as narrativas e ouvir a voz da contadora, que nos 

revela um mundo literário rico em construções e elaborações feitas pela própria contadora na 

tentativa de aproximar o ouvinte da história contada. Na análise, é possível ainda 

conhecermos as peculiaridades do conto popular, adentrando no mundo maravilhoso que nos 

revelam através de seus enredos, que encantaram e continuam encantando gerações do mundo 

inteiro. 

Assim, buscamos proporcionar ao leitor uma amostra do universo das histórias de 

Trancoso, enfatizando com isso a (re)construção que cada contador faz ao contar um conto. 

Isso ocorre porque, ao narrar, o narrador incorpora seu modo de vida e de concepção de 

mundo à narrativa, fazendo dela uma ponte entre sua identidade cultural e seu ouvinte, se 

constituindo como uma forma de comunicação, que faz da convivência na comunidade uma 

constante troca de experiência.  
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Capítulo 1 - ERA UMA VEZ...  O CONTO POPULAR: RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA, 

NARRATIVA E IDENTIDADE  

 

1.1 Cultura popular: discutindo as abordagens de um conceito 

 

De longe ainda se ouve a voz que acalenta, que 

transmite o suave carinho das cantigas de ninar, 

que ecoa no imaginário do interlocutor atento aos 

contos que não tem fim. 

Adriano gomes 

  

Discutir a respeito da cultura popular é um desafio que, embora complexo, vem 

ganhando cada vez mais relevância no contexto social atual, isso porque nas últimas décadas 

um grande número de estudiosos têm se dedicado ao estudo da temática, que durante muito 

tempo ficou de fora das discussões travadas dentro das academias. 

No entanto, realizar uma discussão acerca da cultura popular se apresenta como algo 

complexo, pois a própria cultura em si já é carregada de complexidades, uma vez que se 

constitui como um terreno de muitos caminhos, que levam a definições que podem variar de 

um teórico a outro. Isso se dá devido ao fato de que as manifestações da cultura popular só 

são possíveis de se concretizarem a partir do campo simbólico, onde a crença e os interesses 

compartilhados por pessoas que organizam sua vida e definem sua visão de mundo em torno 

de algo em comum ajuda a criar o repertório cultural que os colocam em uma realidade social 

que permite essas manifestações. 

Em seu trabalho, Arantes (2006) aponta para a complexidade existente quando se 

discute a cultura popular. Para ele a cultura popular só pode ser pensada em seu contexto, o 

que implica uma variedade imensa de temas e manifestações, especialmente no Brasil, por ser 

um país culturalmente plural, formado a partir da miscigenação de inúmeras culturas vindas 

de tantos lugares. 

Partindo desse pressuposto, vamos encontrar nas discussões sobre cultura popular uma 

gama de enfoques que buscam não uma definição acabada para o termo, mas uma 

aproximação conceitual que possa dar sustentação aos estudos sobre cultura, em especial a 

cultura popular. Esses enfoques partem da consideração de que existem vários grupos sociais 

organizados em trono de interesses comuns, que os colocam dentro de um contexto cultural 

específico. Temos um enfoque mais crítico da cultura popular trazido por Hall (2006), o qual 

traz uma abordagem que a coloca como terreno no qual as transformações no modo de vida da 

sociedade são operadas, situando assim a cultura popular em “um duplo movimento de resistir 
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e conter, que inevitavelmente se situa em seu interior.” (HALL, 2006, p. 233) Esse 

movimento marcaria a existência de um grupo social formado pelo “povo”, que na dinâmica 

da sociedade estaria em oposição a uma classe social a quem interessa a manutenção do 

poder.  

 Partindo desse pressuposto e da ênfase na existência de uma diversidade de grupos 

culturais, temos na literatura acerca do tema uma espécie de classificação que foi sendo 

elaborada por estudiosos que se preocuparam em identificar características semelhantes 

dentro das manifestações culturais dos diferentes grupos, para assim os determinarem como 

pertencendo a esta ou àquela cultura, criando determinações diferenciadas para cada um. 

Assim, temos hoje, a partir de estudos como os de Bosi (1992), uma classificação das culturas 

existentes na sociedade, já que o autor se preocupou em nomear as várias culturas, dentre elas 

a “cultura erudita”, a “cultura criadora”, a “cultura de massa” e a “cultura popular”, tendo 

ainda a preocupação de marcar dois extremos, que estariam no limiar: academia e folclore.  O 

autor defende seu raciocínio mostrando que: 

 

Se pelo termo cultura entendemos uma herança de objetos compartilhada 

por um grupo humano relativamente coeso, poderíamos falar de uma cultura 

erudita brasileira, centralizada no sistema educacional (e principalmente nas 

universidades), e uma cultura popular, basicamente iletrada, que 

corresponde aos mores materiais e simbólicos do homem rústico, sertanejo 

ou interiorano, e do homem pobre suburbano ainda não de todo assimilado 

pelas estruturas simbólicas da cidade moderna. (BOSI, 1992, p. 309, grifos 

do autor) 

 
 

 O que podemos perceber, a partir do pensamento do autor, é que não há uma precisão 

de conceito quando se trata de cultura, pelo seu caráter plural, o que se estende, ou até se 

intensifica quando se trata da cultura popular, visto que ela própria abrange aspectos 

relacionados à organização social, e acaba abarcando também a divisão de classes presentes 

na sociedade capitalista, que engloba não só o fator econômico, como todo o fazer social, 

inclusive a cultura.  

No entanto, neste momento, nos interessa em particular a cultura popular, pois ao 

lidarmos com as histórias de Trancoso
1
, estamos lidando diretamente com essa cultura, uma 

vez que, de acordo com os estudos teóricos realizados, é conceituada como uma cultura 

“criada pelo povo e apoiada numa concepção do mundo toda específica e da tradição [...]” 

                                                           
1
  Utilizamos a expressão “histórias de trancoso” para se referir as narrativas contadas pela nossa colaboradora, 

pois é assim que essas histórias são conhecidas na comunidade lócus da pesquisa. Vale salientar que essa 
conceituação será discutida melhor no segundo capítulo. 
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(XIDIEH, 1976, p. 3) Isso faz com que possamos compreender que a cultura popular é assim 

chamada por pertencer ao povo, e ser formada com base no costume e na tradição, repassada 

de geração a geração através dos hábitos de vida de uma comunidade, assim como acontece 

com as histórias de Trancoso, que estão na memória dos contadores desde muitas gerações.  

 Desse modo, a cultura popular diz respeito ao fazer, às práticas culturais de uma 

determinada camada social, ou seja, a camada também considerada popular. Para Alfredo 

Bosi:  

 

Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a relação 

homem-mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas de cura, as 

relações de parentesco, as decisões de tarefas durante a jornada, e 

simultaneamente, as crenças, os cantos, as danças, os jogos, a caça, a pesca, 

o fumo, a bebida, os provérbios, os modos de cumprimentar, as palavras 

tabus, os eufemismos, o modo de olhar, o modo de sentar, o modo de andar, 

o modo de visitar e ser visitado, as romarias, as promessas, as festas de 

padroeiro, o modo de criar galinha e porco, os modos de plantar feijão, 

milho e mandioca, o conhecimento do tempo, o modo de rir e de chorar, de 

agredir e de consolar [...] (BOSI, 1992, p. 324) 

 

Com base na abordagem do autor, podemos perceber que a cultura popular traz em sua 

elaboração os hábitos das pessoas que estão inseridas em determinado meio social, por isso, 

as histórias de Trancoso, que são o elemento de nossa pesquisa, fazem parte da cultura 

popular, pois sua narração é feita através da oralidade, sendo um costume dentro da 

comunidade na qual realizamos a investigação. Embora atualmente, o hábito de narrar estas 

histórias tenha se modificado, ainda encontramos contadores de histórias que fascinam pelo 

repertório literário amplo e pela sensibilidade no ato de narrar, o que mostra que a tradição da 

contação de histórias continua viva, mesmo em meio à modernidade.  

Nessa perspectiva, é possível observar que as manifestações da cultura popular, “na 

verdade, se modificam, juntamente com o contexto social em que estão inseridas, sem que 

isso implique necessariamente a sua extinção. Apesar disto, muitos estudiosos até hoje, 

continuam acreditando no seu iminente desaparecimento” (AYALA e AYALA, 2003, p. 20), 

devido ao fato de que a sociedade atual é pautada pela escrita e pelos meios de comunicação 

em massa, contexto no qual não haveria lugar para as narrativas orais. 

Alfredo Bosi discute acerca desse enfoque no prefácio do livro de Xidieh (1993), onde 

mostra que a literatura oral tem uma função social, que a diferenciaria da literatura culta. Nas 

palavras do autor, “[...] A „literatura oral‟ nunca é gratuita como pode ser a literatura culta. 

Ela tem uma função, ou mais de uma: preserva as crenças, os valores, os comportamentos dos 
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grupos rústicos que as produziram. [...]” (XIDIEH, 1993, p. 19, grifos do autor). Dessa forma, 

a produção e conservação da literatura oral se dão de modo espontâneo, pois sua prática se 

apresenta como parte intrínseca do estilo de vida das pessoas que a fazem acontecer. Para 

Xidieh, as manifestações da literatura oral, 

 

Permanecem e resistem, aqui e ali adaptados, porque usos e costumes, lendas 

e narrativas são “formas de explicação” (tendo, portanto, um valor cognitivo 

consensual) e “modelos de comportamentos”, “reduzindo ao contexto 

tradicional as novidades eruditas, ou as coisas, conhecimentos e situações 

que, de um modo ou de outro, poderiam escapar ao domínio popular”. 

Conhecimento e ação, ciência e moral, teoria e prática: eis os pólos de toda e 

qualquer vida social organizada. Se o folklore, ou seja, a sabedoria popular, 

alcança premiar ambas as dimensões dando-lhes uma boa forma (de rito, 

canto, dança, provérbio, narrativa...), então o que chamamos de cultura 

popular resistirá, ao menos enquanto houver povo rústico e gente pobre 

vivendo junto, em comunidade, ou quase. (XIDIEH, 1993, p. 21, grifos do 

autor)  
 

 

Assim, vemos que a literatura oral atua também como uma forma de manter a 

organização de uma dada comunidade, já que através dessas manifestações literárias, 

especialmente as narrativas, são transmitidos valores, crenças e sabedorias, de forma que 

através das histórias o homem cria um mundo de fantasias para o qual projeta seus anseios, 

medos e dúvidas, buscando assim compreender inúmeros dos dilemas vividos pela 

humanidade, através das manifestações da cultura popular. 

Por isso, as histórias de Trancoso representam um importante componente da vida e da 

cultura dos contadores de histórias e de seus ouvintes, pois através delas são apresentados os 

modelos de comportamentos esperados para os membros da comunidade na qual a história é 

narrada, sendo então necessário que as mesmas sejam (re)construídas de acordo com a 

realidade do contador, para atender aos anseios de quem as ouve. 

Para melhor demonstrarmos a importância da contação de histórias na cultura popular 

de uma sociedade que a incorpora em seus costumes, podemos nos reportar ao trabalho de 

Rondelli (1993), no qual enfoca a narração como uma atividade social, mostrando que: 

 
Contar histórias é uma atividade social e, do ponto de vista comunicativo, é 

um canal aberto e controlado por todos aqueles que o queiram usar, quer 

como emissores, quer como ouvintes, embora poucos saibam efetivamente 

contá-las ou, melhor, sejam considerados bons contadores. Essa competência 

cabe, geralmente aos mais velhos, e está associada tanto ao repertório que a 

longa experiência de vida lhes permitiu acumular, quanto ao fato de o hábito 

de contar estórias ser mais comum no tempo em que os velhos de hoje ainda 

eram jovens. Além disso, os contadores geralmente demonstram ter um 

conhecimento mais amplo sobre diversos assuntos do que os não contadores. 
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Às vezes, ele é, por exemplo, o benzedor que sabe as palavras que curam e 

espantam maus-olhados. (RONDELLI, 1993, p. 41) 
 

 

 Desse modo, para pensar as histórias de Trancoso como um fazer social e situá-las 

dentro de um referencial que possibilite sustentação teórica à pesquisa, é preciso observá-las a 

partir do viés de estudos da cultura popular que se preocupam em considerar o contexto 

cultural no qual essa prática acontece. Essa perspectiva crítica de estudo da cultura popular, 

de acordo com Rodrigues (2006), “surge motivada por uma ruptura de concepções teóricas e 

metodológicas com relação aos estudos folclóricos” (RODRIGUES, 2006, p. 23), e sobre essa 

perspectiva, Ayala e Ayala (2003) apontam como alguns dos principais representantes desta 

vertente crítica os estudos de Amadeu Amaral, Mário de Andrade, Florestan Fernandes e 

Osvaldo Elias Xidieh. Esses estudiosos trazem em comum a preocupação em analisar as 

manifestações da cultura popular dentro do contexto sociocultural mais amplo no qual 

ocorrem.  

 Seguindo essa perspectiva crítica de análise, Ayala e Ayala (2003) postulam que situar 

as manifestações populares em seu contexto implica dois caminhos complementares de 

análise. O primeiro caminho de análise pressupõe a inserção das manifestações populares em 

um processo social e cultural mais amplo, considerando seus vínculos com as condições de 

existência e interesse de seus produtores e público, ambos inseridos na camada dominada da 

sociedade. Isso significa que o pesquisador precisa considerar, além de aspectos relativos à 

vida dos criadores e (re)produtores da cultura popular, o fato de que na sociedade capitalista a 

desigualdade social também significa a desigualdade de acesso aos bens produzidos, inclusive 

no que se refere à cultura . Assim, as diferenças de classes marcantes da sociedade capitalista 

precisam ser levadas em conta, uma vez que a dominação econômica traz como consequência, 

uma dominação política e cultural.   

 Dessa forma, a cultura popular ao mesmo tempo em que é a expressão das condições 

de existência e os modos de expressar os pontos de vista das classes dominadas na sociedade 

capitalista, também se configura como internalização de concepções que defendem os 

interesses da classe dominante, que busca impor a sua ideologia como se fosse a de toda a 

sociedade. 

 O segundo aspecto a ser considerado na análise da cultura popular, no ponto de vista 

defendido pelos autores, diz respeito a situar as manifestações na dinâmica cultural da 

sociedade, que sendo uma sociedade de classes, busca controlar as práticas culturais a partir 

de um sistema que se pretende homogêneo. No entanto, as manifestações populares tem se 
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configurado como uma forma de resistência às ideologias das classes dominantes, o que 

denota seu caráter político no seio de uma sociedade capitalista.
2
 

 É nessa vertente teórica que pretendemos realizar nossa abordagem das histórias de 

Trancoso, como uma manifestação da cultura popular, buscando situar os contadores e suas 

narrativas no contexto social em que estão inseridos, uma vez que no enredo das histórias 

contadas é possível encontrarmos a transposição de conflitos típicos da sociedade capitalista, 

tais como as diferenças sociais, raciais, de crenças, valores, modos de vida, entre outros temas 

marcantes da vida de uma comunidade que estão presentes de forma mitificada nas histórias 

contadas. 

 

1.1.1 Puxando os fios da memória: uma breve revisão do conceito 

 

Ao realizarmos uma discussão em torno do conceito de memória torna-se interessante 

iniciarmos nossa abordagem a partir da concepção grega de memória, que a concebia 

personificada como uma deusa, para mostrarmos o quanto essa categoria é importante na 

formação da sociedade humana, uma vez que tem como função primordial a capacidade de 

reter lembranças das experiências vividas, não somente pelo indivíduo em particular, mas 

pelo grupo social, o que permitiu ao homem acumular e transmitir conhecimento ao longo dos 

tempos. 

Dessa forma, a memória representa uma função social muito importante na formação 

da cultura de uma sociedade, em especial para a cultura popular, que tem seu veículo de 

transmissão basicamente formado na oralidade, o que requer um maior trabalho de 

memorização, pois só quem tem uma boa memória é capaz de adquirir um repertório 

significativo dos saberes da cultura popular. 

Sendo a memória um aspecto relevante para a convivência do homem na sociedade de 

um modo geral, e em particular para as tradições populares, a discussão sobre a busca de um 

conceito que venha favorecer o entendimento da memória também perpassa hoje o meio 

acadêmico com bastante ênfase, dada a importância da mesma nos estudos de diversas áreas, 

de estudos filosóficos a científicos, em especial nos estudos referentes às ciências sociais, que 

comportam as pesquisas em torno da cultura, especialmente quando se refere às tradições da 

cultura popular. 

Partindo do pressuposto mitológico de que a memória é uma representação divina, 

uma vez que coloca o homem em um tempo distante do agora e o torna capaz de conhecer e 

                                                           
2
 Cf. AYALA E AYALA, 2003, PP. 56-60 
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fazer conhecer através da palavra, podemos dizer que a capacidade de reter as lembranças é 

algo de grandioso que o homem traz consigo e que, como aborda Vernant (1990), representa 

uma conquista. Para o autor, “a memória é uma função muito elaborada que atinge grandes 

categorias psicológicas, como o tempo e o eu. Ela põe em jogo um conjunto de operações 

mentais complexas, e o seu domínio sobre elas pressupõe esforço, treinamento e exercício.” 

(VERNANT, 1990, p. 108) 

Essa concepção nos leva a refletir que, embora as lembranças façam parte da vida de 

todo homem, a capacidade de rememorar se configura como uma conquista, já que, na 

tradição oral, encontramos aquelas pessoas que trazem o “dom” de narrar, e esse “dom” está 

atrelado também ao da memorização, pois uma boa capacidade de memorizar é indispensável 

para que um indivíduo se torne um narrador, uma vez que a principal condição para a 

narração oral é a capacidade de ouvir e guardar na memória aquilo que ouviu, para assim 

transmitir às gerações seguintes o conhecimento adquirido através do ouvir. 

 No estudo de Vernant encontramos uma discussão acerca da divinização da memória 

na mitologia grega, que elevava a memória à categoria de deusa, sendo mnemosyne sua 

personificação. Esta, segundo os gregos, é a deusa da memória, mãe das musas e inspiração 

dos poetas, uma vez que tinha como atributo o poder de inspirá-los, para que estes não 

esquecessem nada do passado, trazendo todas as lembranças. Como mostra o autor: 

 

O poeta tem uma experiência imediata dessas épocas passadas. Ele conhece 

o passado porque tem o poder de estar presente no passado. Lembrar-se, 

saber, ver, tantos termos que se equivalem. É um lugar comum da tradição 

poética opor o tipo de conhecimento próprio ao homem simples – um saber 

por ouvir dizer, baseando-se no testemunho de outrem, em propósitos 

transmitidos – ao do aedo entregue a inspiração e que é, como o dos deuses, 

uma visão pessoal direta. A memória transporta o poeta ao coração dos 

acontecimentos antigos, em seu tempo. A organização temporal da sua 

narrativa não faz senão reproduzir a série dos acontecimentos, aos quais ele 

assiste de certo modo, na mesma ordem em que se sucedem a partir da sua 

origem. (VERNANT, 1990, p. 110) 

 

 

 O poeta, então, recebe a inspiração direta das musas, filhas de mnemosyne, no entanto, 

ainda segundo Vernant, é necessária uma preparação pela qual o poeta necessita passar para 

poder exercitar sua memória e ser capaz de rememorar o princípio das coisas. Assim os 

gregos concebiam a memória como uma personificação, aquela capaz de revelar o passado em 

suas origens para o poeta, que inspirado pelas musas se transportava de seu tempo para o 

tempo original para buscar ali a fonte do presente, pois “o passado revelado desse modo é 

muito mais que o antecedente do passado: é a sua fonte”. (VERNANT, 1990, p. 112) 
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 Outro autor que faz referência a uma memória mitológica é Mircea Eliade (2006), ao 

se referir à memória dos poetas, que graças à inspiração das musas são conhecedores de um 

passado que está ligado diretamente aos primórdios, o pensamento do autor mostra que, 

“graças à memória primordial que ele é capaz de recuperar, o poeta inspirado pelas Musas 

tem acesso às realidades originais. Essas realidades manifestaram-se nos tempos míticos do 

princípio e constituem o fundamento deste mundo.” (ELIADE, 2006, p. 108) 

Relativamente ao estudo da memória, encontramos uma gama de teóricos que refletem 

sobre os aspectos da memória, e entre eles está o trabalho de Ecléa Bosi (2007) que procura 

mostrar a realidade da sociedade paulista numa determinada época, a partir da história de vida 

de um grupo de moradores, que em sua velhice carregam todo um conhecimento histórico da 

sociedade na qual vivem e da qual adquiriram as experiências vividas no seio dos grupos 

sociais com os quais conviveram. Conhecimento este que lhes foram transmitidos a partir da 

experiência social que acumularam desde a infância, pois desde criança recebemos 

conhecimentos que passarão a compor a nossa memória. Esse aspecto é abordado por Bosi, 

quando enfoca que: 

 

A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; mergulha 

suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade 

que tomaram parte na sua socialização. Sem esta haveria penas uma 

competência obscura para lidar com os dados do passado, mas não a 

memória. (BOSI, 2007, p. 73) 

 

 

A autora mostra que esses dados da história chegam até nós através da memória, e 

revelam muitas vezes um lado da história de uma dada comunidade, que não está escrita. 

Esses dados estão na memória de quem viveu os acontecimentos sociais, mas não escreveu 

sua versão dos fatos, que são repassados aos mais novos, principalmente pelos avós, pois são 

eles que introduzem a criança em um mundo que está no limiar do passado com o presente, 

pois tanto a criança, quanto o velho, não está preocupado com o presente como os adultos. 

Assim, os avós ajudam a socializar a criança com o passado de sua família e da sociedade. 

E essa constante convivência vai ajudar a construir a memória, a conviver com 

lembranças que não são nossas, de momentos e pessoas que não vivemos ou conhecemos, 

mas que nos chegam através das lembranças dos velhos com quem convivemos. Assim 

revivemos o que se perdeu, as histórias e tradições e as pessoas do passado, passando a 

conhecer não só o nosso passado, mas também o da comunidade. 
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Outro aspecto importante quando pensamos em um conceito, ou mesmo na função da 

memória diz respeito à relação que a mesma tem com o tempo, relação esta que se apresenta 

inerente à função da memorização, uma vez que, o ato de lembrar se refere sempre ao 

passado, próximo, distante ou mítico.
3
 No entanto, no dizer de Ecléa Bosi, a memória “[...] 

não reconstrói o tempo, não o anula tampouco. Ao fazer cair a barreira que separa o presente 

do passado, lança uma ponte entre o mundo dos vivos e o do além, ao qual retorna tudo que 

deixou a luz do sol. [...]”. (BOSI, 2007, p. 89) 

O aspecto mítico da memória estaria dessa forma voltado para a tentativa de 

compreensão do tempo, que se configura no espaço da memória como uma evocação de 

lembranças passadas, na tentativa de reter e/ou guardar o tempo que se foi, buscando assim 

compreender a história de cada um e de sua sociedade, não do ponto de vista da história 

escrita pelos historiadores oficiais, mas da vivida no cotidiano de cada um.  

A relação do tempo com a memória também tem sido preocupação de alguns trabalhos 

de história, como o de Jacques Le Goff (1990), no qual o autor levanta alguns 

questionamentos em torno da relação entre história e tempo. E ele reflete da seguinte forma: 

 

Que relações tem a história com o tempo, com a duração, tanto com o tempo 

"natural” e cíclico do clima e das estações quanto com o tempo vivido e 

naturalmente registrado dos indivíduos e das sociedades? Por um lado, para 

domesticar o tempo natural, as diversas sociedades e culturas inventaram um 

instrumento fundamental, que é também um dado essencial da história: o 

calendário; por outro, hoje os historiadores se interessam cada vez mais 

pelas relações entre história e memória. (LE GOFF, 1990, p. 4) 

  

  

 O autor argumenta ainda que o calendário é como um instrumento que o homem usa 

na tentativa de domesticar o tempo natural. No entanto, o tempo na memória corre em ritmo 

diferente, buscando construir uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, pois “a 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuro.” (LE GOFF, 1990, p. 411) 

 A diferença com relação ao tempo cronológico, com o qual a história apresenta uma 

preocupação, e o tempo da memória, também é discutida por Silva (2005), quando aborda que 

podemos perceber, a partir do trabalho com a cultura oral, que a memória não é um tratado da 

história factual, contada oficialmente ao longo dos séculos. “Ela é um discurso mítico e dá-se 

pela oralidade, a qual alimenta o imaginário que tem na figura do contador de história o 

                                                           
3
 Como era pensado pelos gregos, para quem a função mítica da memória se voltava para a busca pelas 

lembranças de como tudo começou, na tentativa de refletir sobre a origem do mundo e do homem. 
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suporte para a história não oficial, [...].” (SILVA, 2005, p.74) E aborda ainda que, na cultura 

popular, “a memória não tem recortes estanques, de começo e fim, ela funciona como uma 

espiral em constante movimento, dando continuidade e re-inventando as tradições, a partir da 

existência de uma memória coletiva.” (SILVA, 2005, p. 72) 

 Partindo do pressuposto de que a memória não trabalha com o tempo cronológico, 

nem com a preocupação de começo e fim, podemos ver que sua construção é de suma 

importância para a construção da história vista a partir da experiência vivida, bem como para 

o coletivo social e a convivência na sociedade. 

Podemos encontrar uma discussão interessante sobre a memória e sua função na 

sociedade no pensamento de Pollak (1989), que tenta mostrar o enquadramento da memória 

na vida social a partir do pressuposto de que a formação de nossas lembranças nos vem a 

partir de nossa convivência como membro de um determinado grupo social. Para o autor: 

  

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 

do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas 

mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de 

pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos 

diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, 

nações etc. A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e 

das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar 

respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. 

(POLLAK, 1989, p. 7) 
 

 

 Como vimos, a formação da memória, segundo Pollak, se dá de maneira coletiva, a 

partir da formação cultural à qual o indivíduo está vinculado na comunidade, o que nos leva a 

uma compreensão melhor da importância da memória dos contadores de história, pois eles 

podem ser considerados como um grupo que guarda os ensinamentos vindos dos tempos 

passados através da narrativa mítica, que busca apresentar para os ouvintes uma sabedoria 

necessária para uma vida harmoniosa na cultura à qual pertencem. 

 Em outro estudo, Pollak fala sobre a articulação da memória, lembrando que, “a 

memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória 

também sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está 

sendo expressa.” (POLLACK, 1992, p. 4). Aqui, o autor nos leva a uma reflexão sobre o 

aspecto hereditário que a memória apresenta, refletindo ainda sobre o fato de que carregamos 

em nossa memória um passado que não é só nosso, pois herdamos lembranças de um tempo 

que talvez nem tenhamos vivido, mas que ficam em nós através de nossa cultura, e passam a 

fazer parte de nossa memória. O autor fala ainda sobre alguns elementos constitutivos da 
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memória, entre eles os acontecimentos vividos pessoalmente, os acontecimentos vividos pelo 

grupo ou pela coletividade e o fato de que a memória também é constituída por pessoas e por 

personagens. 

 Temos ainda que refletir a partir das palavras de Pollak a respeito da articulação da 

memória, especialmente quando pensamos sobre os contadores de histórias, que trazem em 

suas narrativas resquício de um tempo que está além da ordem cronológica à qual o homem 

está habituado, e esse tempo surge em suas lembranças justamente no momento de narrar, 

pois como narrador, seu papel é expressar não um pensamento individual, ou um ponto de 

vista estático, mas a forma de vida de toda uma cultura, formada por séculos afins através da 

oralidade. Esses elementos das histórias de Trancoso são configurados como parte de uma 

coletividade, o que nos leva à discussão que Halbwachs (2006) levanta a respeito da 

existência de uma memória coletiva. Para o autor, “nossas lembranças permanecem coletivas 

e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós.” [...] 

(HALBWACHS, 2006, p. 30) O autor argumenta ainda que: 

 

Nossa memória não se apóia na história aprendida, mas na história vivida. 

Por história devemos entender não uma sucessão cronológica de eventos e 

datas, mas tudo que faz com que um período se distinga dos outros, do qual 

os livros e as narrativas em geral nos apresentam apenas um quadro muito 

esquemático e incompleto. (HALBWACHS, 2006, p. 79)  

 

 

A concepção de memória coletiva, desenvolvida por Halbwachs, veio subsidiar os 

estudos relativos à memória e sua função social, inclusive no campo da história. No entanto, o 

autor defende que a memória coletiva se distingue da história por pelo menos dois aspectos: 

primeiro, porque a memória é um pensamento contínuo, que nada tem de artificial, retém 

apenas o que ainda pode estar vivo na consciência do grupo. A história, por sua vez, divide a 

sequência de séculos em períodos. Segundo, porque existem muitas memórias coletivas, 

enquanto a história, embora exista uma de cada país por exemplo, é uma história só.
4
  

A partir do exposto, podemos ver que as discussões sobre o conceito e a função da 

memória são muitas e de suma importância para a compreensão da cultura popular, 

especialmente para o estudo das histórias de Trancoso, pois para podermos realizar uma 

abordagem desse aspecto cultural é preciso que possamos compreender o meio pelo qual é 

veiculado: através da memória. 

                                                           
4
 Cf. HALBWACHS,  2006, pp. 102-109 
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1.1.2 Memória, narrativa e cultura popular 

 

Considerando a vertente dos estudos sobre a cultura popular que nos permite uma 

abordagem crítica das manifestações ocorridas no âmbito dessa cultura, e considerando que as 

histórias de Trancoso (que constituem nosso objeto de estudo) se configuram como uma 

prática da oralidade que por essência é transmitida pela memória, trazemos aqui uma 

discussão em torno das relações que permeiam as categorias memória, narrativa e cultura 

popular, procurando situar o leitor nas trilhas teóricas que nos conduzem à realização da 

pesquisa.   

 Discutir a importância da memória na vida das pessoas, bem como na formação da 

cultura de um povo implica debruçar o olhar sobre um aspecto da humanidade que a 

acompanha ao longo do tempo, que é a capacidade de lembrar e esquecer. Essa discussão vem 

ganhando cada vez mais espaço nas pesquisas acadêmicas, sendo que aqui iremos destacar a 

intrínseca relação da memória com a cultura popular, mais especificamente no âmbito da 

narração de contos maravilhosos, que foram transmitidos de geração em geração através da 

oralidade. 

A memória como capacidade indissociável do ser humano é abordada em seus 

diversos aspectos dentro de uma literatura que se dedica a temas voltados para a formação da 

cultura e do pensamento do homem ao longo dos séculos. Entre esses aspectos, não podemos 

deixar de abordar a divinização da memória como forma de o homem recuperar seu passado 

mítico, que sem ela se perderia no tempo. 

 Na cultura popular podemos encontrar muitos aspectos ligados à mitologia, como as 

narrativas, em que temos um narrador que também é alguém que busca uma inspiração no 

passado, pois a fonte de sua narração está em um tempo que ninguém consegue discernir com 

clareza, o que nos leva a ver neste aspecto uma referência a mnemosyne, pois se para narrar é 

preciso ter o “dom” da palavra e da memória, podemos dizer que também o narrador é 

inspirado pelas musas, uma vez que ele também carrega uma inspiração para poder conhecer e 

transformar o conto narrado em magia e encantamento para o ouvinte. 

Assim, encontramos na tradição da cultura popular uma relação do contador de 

histórias com o poeta grego, que cantava através da memória, pois também foi assim que a 

contação de histórias se perpetuou de geração em geração, como mostra Benjamim: “a 

reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em 

geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo. [...]” (BENJAMIM, 1993, p. 
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211) Dessa forma, é a memória que permite ao narrador guardar aquilo que ouviu e que de 

alguma forma enriqueceu a sua experiência, pois segundo o autor, “a experiência que passa de 

pessoa a pessoa é a fonte a qual recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, 

as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 

narradores anônimos.” [...] (BENJAMIM, 1993, p. 198) 

A memória se apresenta então divinizada para o narrador, que busca refazer em sua 

memória a narrativa de um passado de certa forma mítico, que lhe ajuda a compreender 

melhor o presente. Essa busca por um tempo além de nossa compreensão está presente na 

narrativa através do modo como os contadores de histórias iniciam sua narração, ou seja, pela 

frase “era uma vez...”, espécie de senha que coloca a história contada como acontecida em um 

tempo diferente do nosso, que no entanto, nos é muito familiar, como se fosse uma lembrança 

guardada no fundo de nossa alma e que desperta ao entrar em contato com o narrado. 

Nessa perspectiva, é certo que lidar com a memória significa lidar com lembranças. 

Sobre isto, podemos recorrer ao pensamento de Rodrigues, quando afirma que “lidar com as 

lembranças, matéria de que é composta memória, é entrar em contato com o movimento que 

põe em cena o passado, [...]” (RODRIGUES, 2008, p. 35). E esse contato com o passado é um 

aspecto constante da cultura popular, já que a mesma é basicamente pautada na oralidade e 

seus conhecimentos transmitidos através da memória, pois é preciso memorizar para saber. 

Sendo assim, é no passado que está aquilo que deve ou não ser lembrado, cabendo ao 

indivíduo, em sua capacidade de rememorar, decidir de que serão compostas as suas 

lembranças. A autora citada complementa esse pensamento afirmando que: 

                               

Entre os tantos estímulos que chegam ao mundo, os indivíduos escolhem, 

conscientes ou inconscientemente, aqueles que irão guardar na memória e 

aqueles que serão esquecidos. Selecionar o que deve ser lembrado e esquecer 

o que deve ficar em zona de sombra e de silêncio constitui-se num processo 

que é responsável por tecer uma trama de imagens que se interligam, dando-

lhes uma forma. Examinando-se esse jogo entre lembrar e esquecer, pode-se 

questionar o que o determina e perguntar o que estaria regendo as escolhas 

entre o que deve e o que não deve ser guardado na memória. (RODRIGUES, 

2008, p. 35) 

                                                

  

Dessa forma, as lembranças que guardamos em nossa memória são fruto de uma 

seleção que realizamos a partir das experiências vividas em sociedade. Esse enfoque nos leva 

a refletir sobre a memória dos contadores de história, que carregam essas narrativas de forma 

espontânea em sua memória, e que as aprenderam apenas através da arte de ouvir, ou seja, 

carregam consigo um repertório literário extremamente rico, e que fascina os ouvintes 
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principalmente pelo modo como é elaborado, isto é, através da rememorização, trazendo 

assim para a cultura de toda uma sociedade o universo mítico das narrativas maravilhosas, em 

que o fantástico e o impossível ganham espaço a partir da capacidade que as pessoas têm de 

viajar no mundo mágico apresentado pelos contadores de histórias. 

Assim, ao buscarmos a relação entre memória e cultura popular, encontramos nas 

histórias de Trancoso um exemplo da interdependência que marca essa relação, uma vez que 

elas, estando presentes em nossa sociedade, fazem parte da própria convivência do homem e 

do universo cultural de nações e gerações, desde as eras mais remotas, tendo se perpetuado ao 

longo dos tempos através da memória daqueles que são conhecidos como os contadores de 

história, e apresentam como característica principal a capacidade de lidar com os conteúdos 

essenciais da condição humana, ou seja, os sentimentos, que são abordados nas narrativas de 

forma simbólica.  

 Dessa forma, os contadores de histórias trazem à tona um além passado a partir de 

suas narrativas, para que seja reconstruído no presente. Esse passado, que se torna comum a 

todos que os escutam, parece ser uma representação da memória, da forma como é abordada 

por Ecléa Bosi (2007), que procura mostrar como o passado pode estar representado no 

presente por meio da memória, quando afirma que: 

 

[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao 

mesmo tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela 

memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se 

com as percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas 

últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como 

força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 

oculta e invasora. (BOSI, 2007, p. 47, grifos da autora)   

 

 

De acordo com a abordagem mostrada acima, a memória ocupa o lugar de ponte entre 

o passado e o presente, tornando-se muito importante no processo psicológico. E no caso das 

narrativas, essa memória aparece como se fosse uma memória de todos, ou seja, no dizer de 

Halbwachs (2006), uma memória coletiva, pois ao contar uma história, o narrador desperta 

emoções profundas, ligadas ao tema apresentado no enredo, e com isso se aproxima da 

memória daqueles que estão ouvindo. 

Essa perspectiva nos leva à discussão realizada por Halbwachs, na qual ele aborda a 

memória formada por dois planos, que formam uma memória individual e outra coletiva. Para 

ele, “no primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos eventos e das 

experiências que dizem respeito à maioria de seus membros e que resultam de sua própria 
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vida ou de suas relações com os grupos mais próximos, [...]” (HALBWACHS, 2006, p. 51). 

Nesse caso, a memória coletiva está presente de forma marcante nas comunidades onde as 

histórias de Trancoso aparecem, pois essas narrativas representam, de certo modo, a vida dos 

membros que formam essas comunidades, o que nos leva a pensar na memória dos contadores 

no plano do coletivo.   

Desse modo, podemos pensar o processo mnemônico como um processo social, no 

qual o indivíduo que recorda o faz porque está inserido em uma sociedade que lhe fornece 

subsídios para suas lembranças através da convivência em grupo, em que a capacidade de 

lembrar, embora se dê no âmbito individual, só se torna significativa dentro de um espaço 

social, enriquecido a partir das manifestações culturais. 

Assim sendo, notamos que a relação entre memória e cultura popular é intrínseca, pois 

os sujeitos que fazem essa cultura, em especial os contadores de histórias de Trancoso, se 

configuram como alguém que tem uma memória extraordinária, capaz de guardar na 

lembrança tudo aquilo que ouviu, para repassar aos ouvintes todos os detalhes da história 

narrada e ainda acrescentar-lhes sua marca pessoal, ou seja, mostrar que seu talento vai muito 

além da capacidade de rememorar e narrar, pois traz em si também a capacidade especial de 

encantar pela palavra. 

 

1.1.3 Quem conta um conto... reconta sua história  

 

Contar um conto parece a princípio algo simples de se fazer, mas na verdade não é. 

Não basta apenas conhecer o enredo para que alguém possa se tornar um contador de 

histórias, há muito mais elementos envolvidos nesse ofício milenar, que ultrapassa os séculos 

e permanece vivo até os dias de hoje. Elementos por exemplo, como a voz, os gestos, o olhar 

e o envolvimento com o enredo, que são essenciais na composição de uma boa contação de 

histórias. 

O contador de histórias, em especial as histórias de Trancoso, que tramitam pela via da 

oralidade, é alguém que, primeiramente, é considerado pela comunidade como possuidor de 

boa memória, para poder decorar os enredos das histórias, que por vezes são muito compridas. 

Essas histórias chegaram até nós através da oralidade, que foi o primeiro veículo pelo qual 

elas circularam entre os mais diversos povos, e graças à memória e à capacidade de 

memorização as narrativas foram sendo transmitidas de geração a geração ao longo da 

história. 
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Nessa perspectiva, podemos então considerar que a capacidade de narrar é uma 

característica marcante do ser humano, e a narração de histórias só se tornou possível graças à 

linguagem, sendo a memória o que estabelece uma relação entre o ouvinte e o narrador. Quem 

ouve deseja memorizar, como mostra Benjamin: “A memória é a mais épica de todas as 

faculdades”. (BENJAMIM, 1993, p.210) É a memória que possibilita ao narrador o dom de 

acumular sabedoria e o torna uma espécie de guardião do saber milenar de uma tradição. O 

contador de histórias é, então, aquela pessoa capaz de transmitir sabedoria, dar conselhos, 

imprimir conceitos e valores através da arte de contar histórias. Como diz o autor: 

 
O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não 

para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. 

Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui 

apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O 

narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir 

dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O 

narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir 

completamente a mecha da sua vida. [...] O narrador é a figura na qual o 

justo se encontra consigo mesmo (BENJAMIM, 1993, p.221). 

 

 

No entanto, na mesma obra, o autor levanta alguns questionamentos sobre o aspecto 

de que a arte de contar histórias está decaindo na sociedade moderna, e acredita que “são cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (BENJAMIM, 1993, p. 197). Esse 

ponto de vista é defendido devido ao fato de que hoje em dia a troca de experiência já não se 

dá de forma artesanal como há alguns anos atrás, como o trabalho manual, em que era 

possível horas de conversas, conselhos e contação de histórias para passar o tempo tedioso do 

trabalho. Hoje, a velocidade da circulação da informação através dos meios de comunicação 

de massa coloca a arte de narrar e ouvir em segundo plano ou até mesmo fora das práticas 

cotidianas das sociedades modernas, pois as pessoas, ao contrário do que ocorria antes, 

procuram fugir do tédio, que para Benjamim (1993), “é o ponto mais alto da dimensão 

psíquica”, onde a história narrada oralmente tem vez, para o autor, “o tédio é o pássaro de 

sonho que choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas folhagens o assusta, seus 

ninhos, as atividades intimamente associadas ao tédio, já se extinguiram na cidade e estão em 

vias de extinção no campo. (BENJAMIM, 1993, p. 204) 

Partindo desse pressuposto, o autor justifica seu ponto de vista com relação à  

permanência da arte de contar histórias, mostrando que ela está se perdendo, e argumenta que: 

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando 

as histórias não são mais renovadas. Ela se perde porque ninguém mais fia 
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ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 

mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo 

do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que 

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

está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os 

lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas 

formas de trabalho manual. (BENJAMIN, 1993, p. 205). 

 

 

Vemos, pois, que os questionamentos de Benjamim apontam para uma discussão em 

torno da permanência ou não da prática de contar histórias na sociedade atual, o que nos 

remete à discussão apresentada por Ayala e Ayala (2003) sobre a idéia de que não só as 

histórias estariam em vias de extinção, mas também outras manifestações da cultura popular. 

Como exemplo, os autores citam Celso Magalhães, para quem a poesia popular estaria 

passando por um processo de degeneração, e Sílvio Romero, que afirmava que a literatura de 

cordel estaria desaparecendo. No entanto, Ayala e Ayala, apontam não para o 

desaparecimento, mas para uma transformação nas práticas culturais populares, e concluem 

seu pensamento, defendendo que “as práticas culturais populares, na verdade, se modificam, 

juntamente com o contexto cultural em que estão inseridas, sem que isso implique 

necessariamente sua extinção.” [...] (AYALA E AYALA, 2003, p. 20)  

Embora encontremos autores que acreditam no iminente desaparecimento da cultura 

popular, alguns abordam a questão da cultura sob outro prisma, como García Canalini (1997), 

para quem a cultura na verdade passa por um processo de hibridização. Em seu enfoque, o 

desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares tradicionais, ou seja, mesmo 

com todo o avanço da tecnologia, da ciência e da própria sociedade, ainda encontramos 

manifestações da cultura popular, entre elas os contos populares, ou seja, as histórias de 

Trancoso e seus contadores, que formam o corpus desta pesquisa. 

Nessas histórias, narradas por pessoas simples, no dia a dia de uma existência ainda 

envolta nos mistérios da natureza e de Deus, sem tantas preocupações com a ciência ou com o 

futuro, (pois “o futuro a Deus pertence”, como ouvimos de um contador de histórias nas 

muitas conversas ao longo do trabalho de campo), é possível encontrarmos a compreensão da 

cultura e do espírito de um povo que, mesmo em meio à modernidade, mantêm aceso o seu 

coração mítico, que encontra na narrativa das histórias de Trancoso, um veio no qual correm 

as águas do passado, que envoltas no presente constituem a esperança do futuro. 

Assim, podemos dizer que aquele que conta um conto reconta também a sua própria 

história, vivida e construída no território mágico da narrativa, nos trilhos da oralidade, que se 

faz nas conversas de fim de tarde, nas quais quem gosta de ouvir aprende a valorizar o 
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contador, que traz na memória, na voz e nos gestos, um mundo de encantamento que nos 

transporta para uma realidade muito além de nossa compreensão e que, no entanto, fala tanto 

e tão concretamente de nosso viver, de nossos medos e angústias, da nossa busca incessante 

pela compreensão da existência humana através da capacidade de simbolizar. Como aborda 

Cavalcanti, “dotado da capacidade de fabular, o homem teve a possibilidade de sair da 

condição de ser primitivo para se tornar narrador, agente da sua própria história, sonhada, 

fabulada e narrada”. [...] (CAVALCANTI, 2002, p. 20) 

Essa capacidade de fabular a respeito da própria existência fez com que o homem 

chegasse à formulação do conto, que passou a ser disseminado através da literatura oral, a 

qual está conectada com o passado de gerações e gerações, e perpassa os séculos como um 

fazer cultural pertencente ao cotidiano das pessoas que convivem com as histórias de 

Trancoso em sua realidade, mediada pela figura do contador de histórias, elemento 

indispensável no elo entre o conto e a comunidade, como aborda Silva, para quem, 

 

Na cultura popular, as narrativas pertencentes a uma tradição oral dependem, 

fundamentalmente, de um mediador que tenha a “autoridade” para veicular e 

propagar através das gerações o discurso corrente nas “comunidades 

narrativas”. Este mediador é o contador de histórias – elemento responsável 

pela transmissão eficiente e atuante das narrativas numa determinada 

comunidade, que para atuar com propriedade no espaço comunitário, faz-se 

necessário ser reconhecido como capaz, pelas demais pessoas daquele setor, 

com a “autoridade” de quem é o responsável pelo repasse das experiências 

transformadas em narrativas por uma coletividade. (SILVA, 2005, p. 73, 

grifos da autora) 
 

 

O contador de histórias é uma pessoa reconhecida na comunidade e que representa 

uma autoridade, ou seja, é uma pessoa importante para a sociedade à qual pertence e por isso 

tem a confiança do público, pois é capaz de encantá-lo com suas palavras. Assim como 

Sherazade encantou o rei Shariar e conseguiu adiar a própria morte por mil e uma noites, 

fazendo com que o amor florescesse no coração do monarca através da magia presente nas 

histórias que ela narrava, também o contador de histórias tem o dom de despertar sentimentos 

no coração de quem o escuta, seja o sentimento de pertencimento a um grupo cultural, ou 

mesmo um conselho sobre determinado comportamento que o ouvinte possa apresentar, uma 

vez que uma das principais características das histórias de Trancoso é ensinar algo a quem as 

ouve. 

 Um trabalho muito significativo sobre as histórias de Trancoso foi desenvolvido por 

Rondelli (1993), que buscou compreender o conteúdo das narrativas e sua esfera de produção, 
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dado que o estudo da cultura popular, e por conseguinte das histórias de Trancoso, não pode 

ser concebido sem levar em conta o contexto de produção, bem como seus produtores, 

especialmente no que se refere à contação de histórias, que são reelaboradas por cada 

narrador. Como aborda a autora, 

 

[...] como o mesmo conto tem a sua contribuição individual da pessoa que o 

narra, ele não existe, como peça única, para ser memorizado, mas sim para 

ser recriado e reatualizado em cada situação particular. As variações de uma 

narrativa podem diferir quanto às palavras empregadas, quanto à sequência 

dos episódios, quanto à introdução de novos elementos e quanto ao próprio 

conteúdo das estórias, existindo, portanto, certo grau de criatividade do 

contador, que também é autor, na medida em que sua recriação contém doses 

de originalidade. (RONDELLI, 1993, p. 26) 

 

 

O enfoque dado por Rondelli encontra consonância no trabalho de Lima (2005), que 

também buscou estudar as histórias de Trancoso a partir de sua comunidade narrativa. Para o 

autor, “contar história é uma atividade ligada ao veio de nossa vida que o cotidiano recebe, 

diversifica, acaba e atualiza, articulando-se, no seu mais amplo sentido, ao anseio de 

imaginação e de encontro que assiste o homem através do tempo e das civilizações.” (LIMA, 

2005, p.68). Assim, o contador de histórias busca trazer para seu ouvinte aquilo que é 

importante ser ouvido, ou seja, o conteúdo das histórias diz respeito a algum aspecto do 

cotidiano que possa ser sublimado no momento de ouvir. 

Nessa perspectiva, a narração de uma história não é um evento isolado da vida do 

contador e do ouvinte, uma vez que acontece quando ambos se encontram numa situação 

propícia à narração, nos momentos de folga, ou de trabalho, nas conversas entre amigos 

naquela roda de fim de tarde, ou nas noites, quando alguns se visitam com objetivo somente 

de conversar, num momento de trocar experiências vividas. Nessas ocasiões, acontece sempre 

a narração de muitas histórias de Trancoso, mas para isso faz-se necessário que pelo menos 

um, dentre os reunidos, seja um contador de histórias, que tenha o dom de encantar a platéia 

com suas palavras, e que tenha amor pela sua arte, pois, como afirma Lima: “[...] Na prática 

de contar histórias é fundamental para o contador o amor ao ofício, marca de sua verdade; 

[...].”(LIMA, 2005, p.29) 

O ouvinte, por sua vez, precisa saber ouvir, e acima de tudo se encantar com a 

narrativa, que para ser ouvida necessita de silêncio, pois “a prática do conto se orienta pela 

escuta de um público diante da figura central do contador, numa concentração participante, 

em que o ponto básico é o silêncio.” (LIMA, 2005, p.72). Esse silêncio torna-se necessário 
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para que o público, ao ouvir uma história, seja possível tirar dela o que é mais essencial, que é 

a capacidade de nos emocionar com o maravilhoso mundo das histórias de Trancoso. 

Assim, contar um conto é muito mais do que simplesmente narrar uma história, é fazer 

com que essa história seja capaz de chegar ao mais íntimo de cada um que a escuta, é poder 

reconstruir sonhos e sentimentos através da arte de contar, é ser um mago que traz de longe, 

do tempo dos reis e rainhas, princesas e príncipes, da magia e da sedução, aquele alento para 

nossa alma, que nos chega pela palavra do contador de histórias. Para Silva (2005), na 

contação de histórias, o público é relevante na apresentação da performance do contador, 

tornando-se assim parte da criação. A autora fala na presença do outro/ouvinte, que é de certa 

forma co-autor da narrativa. Para ela, 

 

O emissor do discurso oral, o contador de história, além de usar o poder de 

sua retórica para prender a atenção de seu público ouvinte, ainda recorre ao 

olhar e à gesticulação: braços, mãos, corpo, tornam-se elementos integrantes 

desse discurso no momento da performance. Na oralidade, o silêncio 

também faz parte do discurso: ele pode revelar, através do olhar perdido do 

contador, por exemplo, um momento de devaneio tentando organizar as 

imagens de suas experiências vivenciadas, tornando-as objetivas para os seus 

ouvintes; ou, por outro lado, esse silêncio pode conter informações sobre 

algum pacto existente. (SILVA, 2005, p. 73, grifo da autora) 
 

 

Temos no momento de contação de histórias todo um universo de talento e carisma 

que são necessários para um bom contador, pois além de narrar, ele precisa também saber 

como fazê-lo, de modo a prender a atenção do público e fazer com que aquela história narrada 

se torne inesquecível, ou seja, entre na memória de quem ouviu e lá permaneça, para assim 

poder sobreviver ao tempo. É a singularidade de cada contador, que entrelaça os caminhos de 

sua própria história ao enredo das narrativas. 

Dessa forma, podemos dizer que o contador de histórias, no momento em que refaz 

um conto, insere no enredo toda sua experiência de vida, e acrescenta a esse aspecto o talento 

para a narrativa, que faz a diferença entre ser um contador de histórias ou não, já que muitas 

pessoas conhecem as narrativas, mas nem todas são contadores de histórias. 

 

1.1.4 Conto popular: narrativa e modos de vida 

 

Contar histórias é uma característica que o ser humano apresenta desde os primórdios 

de sua existência, pois sabemos que mesmo antes de adquirir a linguagem falada, o homem 

narrava os acontecimentos que considerava importantes para sua sobrevivência através da 
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linguagem simbólica, com a qual conseguiu deixar registros do início da vida em sociedade. 

Nesses registros, encontrados por arqueólogos e outros estudiosos ao longo do tempo, já é 

possível notar que as pessoas tiveram ao longo da história a prática de narrar para se 

comunicar. 

Com o passar do tempo, a evolução da sociedade e o aparecimento de diversas 

culturas, muitas foram as transformações que ocorreram em todo o mundo e que modificaram 

em certo grau o modo de vida de muitas comunidades. No entanto, o costume de contar 

histórias se perpetuou através dos séculos e conseguiu sobreviver nas mais diversas formas 

culturais, especialmente na cultura que se tornou conhecida como cultura popular, ou seja, 

uma cultura que tem como base de fundamentação as manifestações que são realizadas e 

transmitidas pela oralidade. 

A abordagem da cultura popular que permite o estudo dos contos populares (que serão 

denominados na presente pesquisa de histórias de Trancoso), nos encaminha para a 

compreensão da busca incessante do homem de construir e reconstruir sua história a partir da 

memória, que vem à tona diante das narrativas presentes em sua cultura ao longo dos séculos, 

e que o coloca em contato com o passado coletivo através da reconstrução dos contos, 

marcados pela identidade cultural de cada narrador, em cada momento histórico, no qual a 

narrativa acontece. 

O conto popular é, nesse sentido, compreendido como a representação psicológica 

coletiva de uma dada comunidade, e está vinculado às manifestações inerentes à cultura 

popular. Estas manifestações acontecem pela necessidade que o homem tem de uma formação 

que satisfaça as características peculiares da humanidade, como a necessidade do simbólico. 

Como aborda Busatto, “o conto da literatura oral serve a muitos propósitos, a começar pela 

formação psicológica, intelectual e espiritual do ser humano. [...]” (BUSATTO, 2003, p. 37). 

Assim, o conto da oralidade, do ponto de vista social, se converte em instrumento de 

produção da cultura popular, que vem persistindo ao longo dos séculos, dado que o ato de 

contar histórias esteve sempre presente na vida das pessoas, seja para relatar um fato do 

cotidiano, ou nas maravilhosas narrações das histórias de reis, rainhas, príncipes, princesas e 

vilões, em que a fantasia é o ingrediente principal dos acontecimentos. O que importa é 

enfatizar que o ser humano é essencialmente um narrador, e essa essência narrativa foi 

possível graças a alguns aspectos singulares da vida em comunidade, como a capacidade de 

conviver em grupo e compartilhar com os seus semelhantes os sentimentos de dúvida, medo e 

busca pelo significado da existência. 
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Com essas peculiaridades desenvolvidas, tornou-se mais fácil a produção da cultura, 

bem como a organização da própria vida social, aumentando ainda mais a capacidade de 

simbolização, tão arraigada na humanidade. A concretização desses aspectos foi possível 

graças à linguagem, que alçou a condição humana ao patamar do simbólico. Como aborda 

Cavalcanti,  

 

[...] é correto pensar que entramos na linguagem porque somos capazes de 

simbolização e isso vai nos transportar na dimensão do outro e da cultura. A 

entrada no mundo simbólico vai viabilizar no homem o sentido da 

linguagem como ponto máximo do processo de humanização, como também 

tecer um fio que vai provocar a descoberta de uma realidade capaz de ser 

narrada e transformada. Contudo, as primeiras narrativas estavam 

estritamente ligadas ao estado de contemplação, ao mundo numinoso e 

revelado, enfim, o animal humano por ser capaz de simbolizar, tornou-se 

capaz de ser, portanto de entrar na dimensão do outro e construir-se pelo 

desejo. (CAVALCANTI, 2002, p. 20) 

 

 

A autora aborda a capacidade de simbolização inerente ao homem como forma 

primeira de narrar, dando ênfase ao fato de que no início das civilizações as narrativas eram 

voltadas para as explicações sobre o universo e a própria existência humana, que ninguém era 

capaz de explicar cientificamente. Desse modo, na tentativa de conhecer, o homem começou a 

narrar, e por saber-se capaz de fabular e fantasiar, criou o mundo mágico da narrativa, mundo 

este que sobrevive até hoje, numa sociedade moderna em que as mudanças estão ocorrendo 

cada dia com mais velocidade. 

No entanto, mesmo em meio às avançadas tecnologias, o sujeito ainda carrega consigo 

a habilidade singular de contar histórias, essa prática secular que sobrevive até hoje através da 

tradição cultural que permite que a narração do conto popular possa ter chegado à nossa 

geração através da arte de narrar. Sobre esse aspecto Cavalcanti nos mostra que as narrativas 

conseguem sobreviver à passagem dos tempos devido ao seu caráter universal, pois para ela, 

“Essas narrativas guardam ritos de iniciação, de morte e de passagem. Por isso conseguem 

sobreviver, pois no âmago de toda civilização está algo de residual que pertence ao ser 

humano universal, entrelaçado pela palavra em ação.” (CAVALCANTI, 2002, p. 66). Por 

isso, as narrativas, que surgiram em um tempo que nenhum teórico até hoje conseguiu 

identificar com precisão, estão ainda presentes em nosso dia a dia.   

Nessa perspectiva, a abordagem da cultura popular adotada neste trabalho se preocupa 

em compreender o processo de elaboração e reelaboração pelo qual as narrativas passam 

dentro de um determinado contexto cultural, levando-se em conta que estas, como aborda 
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Ayala (1989), são sempre “um fazer dentro da vida” e, sendo assim, só podem ser refletidas a 

partir do momento em que seu estudo possa pressupor a presença dos modos de vida dos que 

a praticam, ou seja, os contadores de histórias, que continuam a transmissão destas pela 

oralidade. Como observa a autora, “se quisermos estudar em profundidade as narrativas 

populares, devemos não perder de vista que esta é uma produção cultural que se faz dentro da 

vida, fica na memória dos contadores de histórias e de seus ouvintes.” (AYALA, 1989, p. 

260) 

Esse contexto no qual as histórias são narradas, que para Benjamin (1993) está 

relacionado ao trabalho artesanal, que requer tempo e dedicação, como forma de distrair e 

passar tempo, encontra concordância em Ayala (1989), quando se refere à narrativa como um 

fazer dentro da vida, o que quer dizer que contar histórias requer tempo para narrar, ouvir e 

refazer a história narrada. A autora também enfoca o caráter lúdico das narrativas populares: 

 

As histórias populares orais são caracterizadas, comumente, por narradores e 

ouvintes, como forma de diversão, entretenimento ou brincadeira em tempo 

de folga, em geral à noite, depois do trabalho, ou em situações de festa, onde 

se reúnem várias pessoas, o que possibilita a formação de um público. Em 

certos casos, as narrativas funcionam como cantos de trabalho, que assim 

denomino por analogia aos contos de trabalho. Como os cantos, as histórias 

são narradas durante a jornada de trabalho, como atividade auxiliar em 

práticas comunitárias. (AYALA, 1989, p. 262) 

 

 

Foram essas situações de atividades coletivas que favoreceram a contação de histórias, 

porque as pessoas, ao se juntarem, normalmente para um trabalho manual, que requer pouca 

ou nenhuma concentração mental, encontravam na narração uma forma tanto de favorecer o 

trabalho, entretendo-se enquanto trabalhavam, como também um modo de falar de temas 

como sabedoria, princípios e valores morais, que são intrínsecos às histórias orais. 

Essa prática de contar histórias para entreter ou educar a platéia constitui-se como uma 

fonte de grande riqueza da cultura popular, da qual muitos escritores retiram a matéria de suas 

obras, ou seja, do encantamento marcante do conto oral popular. Temos hoje, na sociedade 

letrada na qual vivemos, todo um repertório de contos escritos que têm inspiração na tradição 

oral. E esta, no entanto, continua presente na memória de muitas pessoas, uma vez que, como 

enfoca Cascudo, "Ao lado da literatura, do pensamento intelectual letrado, correm as águas 

paralelas, solitárias e poderosas, da memória e da imaginação popular. O conto é um vértice 

de ângulo dessa memória e dessa imaginação." (CASCUDO, 2004, p. 12) 
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Dessa maneira, vemos que os contos populares carregam em seu repertório um mundo 

de fantasia e sonhos, mas que se torna representativo das pessoas que o praticam, e essas 

histórias se configuram como “uma expressão que pertence a este contexto de sonho e 

fantasia, de magia e de mistério; ele é parte da fala do povo, um canto harmonioso dirigido ao 

mistério das coisas.” (LEAL, 1895, p. 12)  

Trazendo consigo toda a carga cultural que representam, os contos chegaram até nós 

graças à memória, pois foi memorizando que os povos antigos repassaram de geração em 

geração todo o seu repertório literário, através das lembranças guardadas por aqueles 

considerados possuidores de grande memória. Pelo fato de serem capazes de memorizar 

facilmente uma história ouvida, estes se tornam contadores de histórias e fazem com que, 

através da memória, a cultura seja repassada. Nessa perspectiva, Rodrigues aborda que:  

 

A memória é uma categoria importante para refletir sobre a cultura popular, 

uma vez que esta é o centro vivo da tradição. No entanto, percebendo a 

cultura popular pelo prisma do folclore, vemos que o povo aparece como 

detentor desse saber denominado tradicional, que guardaria as 

especificidades nacionais, os elementos que compõem a identidade nacional 

e, por essa razão, se justificaria a preservação de seu saber, em face dos 

avanços das mudanças exteriores da modernidade. (RODRIGUES, 2008, p. 

37) 

 
 

Partindo do pressuposto de que a cultura popular é o centro vivo da tradição, temos no 

conto popular toda uma sabedoria que vem do povo. Entendemos que o conto está 

condicionado ao modo de vida dos que o praticam, e que o narrador narra ao mesmo tempo 

em que cria ou recria a história, contada e recontada como uma prática cultural que é 

determinada pela comunicação que contador e ouvinte estabelecem no momento da narração, 

e faz com que os modos de vida dos sujeitos que durante várias gerações trabalharam com sua 

criatividade para formular o repertório de contos populares estejam imbricados no processo de 

construção do conto popular. 

A idéia do conto popular como um fazer dentro da vida, defendida por Ayala (1989) e 

respaldada na concepção de cultura popular como uma manifestação viva dentro das 

comunidades, vem nos mostrar que o contador de histórias guarda as histórias de Trancoso em 

sua memória porque elas falam de sua vida diária, sua luta para superar as dificuldades, a fé 

inabalável em Deus e muitos outros aspectos do dia a dia que estão inseridos no enredo das 

histórias. 

Dessa forma, as histórias de Trancoso, conhecidas também como conto popular, ao 

serem revestidas, de certo modo, em um discurso que está inserido em uma formação social 
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específica, que é concretizado pela voz do contador de histórias local, faz com que a forma 

como este sujeito narrador encara sua realidade seja o pano de fundo que permeia o universo 

dos contos, deixando transparecer as marcas inerentes ao contexto sociocultural e ao modo de 

vida da comunidade. 

 

1.2 Narrativa e Identidade  

 

Mediante o que discutimos até agora, fica claro que as narrativas das histórias de 

Trancoso se constituem como um fazer cultural que pode ser analisado dentro da vertente dos 

estudos da cultura popular que se preocupa em considerar as manifestações culturais como um 

evento presente e marcante na vida das pessoas que o realizam, sendo, portanto, um 

acontecimento que, em hipótese alguma, existe fora de um contexto, já que se configura como 

um aspecto comum do dia a dia das pessoas da comunidade. 

Outro fato importante de se frisar aqui é que essas narrativas fazem parte do repertório 

literário de pessoas que as aprenderam e conservaram através da memória, e estão presentes 

em seu fazer e em suas lembranças como algo inerente a seu modo de vida, estando assim 

relacionadas diretamente à construção da identidade do contador de histórias, que retém na 

lembrança os enredos dos contos que aprendeu ouvindo, estando portanto a narrativa 

relacionada às lembranças. Estas são o elemento primordial das narrativas orais, pois é a partir 

delas que o contador consegue elaborar e reelaborar suas histórias.  

As lembranças não são algo estanque que apenas surge do passado, ao contrário, elas 

estão sempre em movimento com o presente, permeando o viver em sociedade, e são, por 

isso, indispensáveis para a vida social. E como lembra Ecléa Bosi (2007, p. 55), “Na maior 

parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e 

idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho.” Esse trabalho 

que a memória faz com as lembranças proporciona ao sujeito a construção de uma identidade 

cultural, pois permite a reflexão sobre si e sobre o seu contexto social. 

Meneses postula que “o conceito de identidade implica semelhança a si próprio, 

formulada como condição de vida psíquica e social.” (MENESES, 2006, p. 182). E se 

aproximaria, por isso, muito mais do reconhecimento, da busca por uma atitude conservadora, 

fato este que leva o autor a dizer que “o suporte fundamental da identidade é a memória”, pois 

é pela memória que o homem se esforça por manter vivo, (embora não seja nunca o mesmo), 

o passado de sua coletividade, pois é desse passado que aflora seu sentimento de 
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pertencimento a uma comunidade e traz elementos para que sua identidade possa ser 

construída. 

No caso das narrativas, esse suporte para a construção de uma identidade provém do 

fato de que o contador de histórias é alguém que se destaca dentro da comunidade devido ao 

seu fazer, à sua capacidade de reter as histórias em sua memória e assim preservar aspectos 

importantes de sua sociedade, mantidos através da oralidade, como bem mostra Xidieh, 

quando diz que “a literatura oral nunca é gratuita como pode ser a literatura culta. Ela tem 

uma função, ou mais de uma: preserva as crenças, os valores, os comportamentos dos grupos 

rústicos que as produziram.” (XIDIEH, 1993, p. 19) 

As narrativas seriam, nessa perspectiva, uma forma de “preservar” os traços da 

identidade de uma comunidade no contexto da sociedade moderna, que valoriza a eficiência 

produtiva e os conhecimentos sistematizados pela escola, mas que, no entanto, ainda abriga 

grupos que se identificam culturalmente através dos conhecimentos aprendidos pelo veio oral.  

Essas histórias imaginárias que compõem o repertório de narrativas do contador são 

compostas por temas e situações que permeiam o contexto social do qual são uma 

representatividade. Por isso, assim como enfoca Lima, o conto não está inscrito em um 

mundo restrito, pois é transmitido em um universo que 

 

[...] extrapola o conto em si mesmo e acha-se na vertente maior das 

manifestações culturais de uma comunidade. Torna-se lícita a hipótese da 

existência de um saber integrado, em cuja determinação se deverá 

reconhecer a presença múltipla do contador em outras manifestações da 

mesma comunidade, junto a um público, que, por sua vez, exerce uma 

vigilância tácita sobre aquele (contador), o qual “obedece” e por isso é 

aceito.  (LIMA, 2005, p.35) 

 

 

Dessa maneira, a identidade do contador de histórias é construída a partir da sua 

atuação, numa relação estreita entre a pessoa que conta e o como ela conta, pois, ao se 

constituir como contador, sua relevância na comunidade enquanto detentor de uma 

capacidade singular o coloca como uma figura que merece respeito e na qual todos depositam 

um tipo de confiança. Tal confiança é adquirida com a prática cultural que o faz pertencer a 

um grupo social que procura encontrar em sua prática narrativa uma forma de estabelecer uma 

continuidade entre passado, presente e futuro. 

Nessa perspectiva, as narrativas buscam representar um todo social tecido ao longo do 

tempo, com base nas idéias, crenças e valores cultuados e alicerçados na cultura coletiva e 
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transportados para as narrativas como uma forma de construir a realidade de modo simbólico, 

de acordo com o contexto cultural do momento.  

Partindo desse pressuposto, fica evidente que a marca do narrador está presente na 

composição da narrativa. Esta marca se inscreve na história narrada a partir do grupo social 

que é representado pelo contador da história, que transforma o conteúdo a ser narrado. Essa 

transformação é alimentada pela experiência do narrador, sendo também pautada pela forma 

de receptividade que os ouvintes apresentam diante do conteúdo da narrativa, que, estando 

marcada por uma identidade cultural, traz muito da história pessoal do contador, pois, como 

mostra Ecléa Bosi,  

 

Todas as histórias contadas pelo narrador inscrevem-se dentro da sua 

história, a de seu nascimento, vida e morte. E a morte sela suas histórias com 

o selo do perdurável. As histórias dos lábios que já não podem recontá-las 

tornam-se exemplares. E, como reza a fábula, se não estão ainda mortos, é 

porque vivem ainda hoje. (BOSI, 2007, p. 89) 

 

 

A autora discute ainda que as narrativas tornam eternos os seus narradores, uma vez 

que, ao serem contadas, permanecem de algum modo no espírito de quem as ouve, e se 

perpetuam pelos caminhos trilhados nas águas da memória, que faz escoar, anos afora, os 

sentimentos despertados no momento de contação de histórias, quando a realidade se 

confunde com a fantasia. Nesses momentos, as histórias são reelaboradas pelos narradores 

populares, que imprimem nas mesmas sua marca particular, seu sentimento e sentido de 

identidade. 

Estas narrativas são entendidas como arte, a arte de narrar, e ao mesmo tempo criar e 

recriar o enredo das histórias, que embora sendo contadas por um indivíduo em particular, 

agregam elementos da vida social da comunidade. Como afirma Cândido, “os elementos 

individuais adquirem significado social na medida em que as pessoas correspondem a 

necessidades coletivas; e estas, agindo, permitem por sua vez que os indivíduos possam 

exprimir-se, encontrando repercussão no grupo.” (CÂNDIDO, 2006, p.35) 

Pollak aborda a questão da relação estreita entre a identidade e a memória, afirmando 

que “a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da 

memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita 

entre a memória e o sentimento de identidade.” (POLLAK, 1992, p. 05). Com isso, o autor 

reforça a ênfase na identidade como fenômeno construído socioculturalmente, bem como o 

papel da memória nesse processo. 
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 O autor defende ainda que a identidade está sendo tomada aqui no sentido da 

“imagem de si, para si e para os outros.” Essa imagem que uma pessoa adquire ao longo da 

vida referente a ela própria, constrói-se pautada na sua experiência dentro dos grupos sociais 

com os quais convive e a partir dos quais busca ser reconhecido como pertencente a este 

grupo, sendo, portanto, essa identidade uma forma de como o indivíduo busca ser apresentado 

ao grupo para ser reconhecido por aquilo que representa. No caso das histórias de Trancoso, o 

contador busca ser identificado pelo fato de carregar consigo o conhecimento do enredo das 

histórias, e ser uma pessoa que sabe conversar.  

Ainda para Pollak, na construção da identidade, 

 

Há três elementos essenciais. Há a unidade física, ou seja, o sentimento de 

ter fronteiras físicas, no caso do copo da pessoa, ou fronteiras de 

pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; há a continuidade dentro do 

tempo, no sentido físico da palavra, mas também no sentido moral e 

psicológico; finalmente, há o sentimento de coerência, ou seja, de que os 

diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados. 

De tal modo isso é importante que, se houver forte ruptura desse sentimento 

de unidade ou de continuidade, podemos observar fenômenos patológicos. 

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 5, grifos do autor) 

 

 

Essa discussão de identidade enquanto categoria construída, levando em conta 

elementos como o sentimento de coerência ou de pertencimento a um grupo comunga com 

discussões como as de Hall (2006; 2009), Woodward (2009), Bauman (2005), nas quais a 

identidade é abordada como em constante construção, sujeita aos processos de transformação 

pelos quais a sociedade pós-moderna vem passando, sendo que sua abordagem só é possível 

quando pensada a partir da diferença, ou seja, levando-se em conta o outro. 

 Partindo desse pressuposto, podemos encontrar uma relação estreita entre a narrativa 

e o sentimento de identidade, no sentido de que, através das narrativas, o indivíduo e o grupo 

têm a oportunidade de sentir e pensar a sociedade na qual convivem, de fazer reflexões sobre 

sua vivência e pertencimento a este grupo, enfim, de buscar uma compreensão de sua 

identidade. O narrador, que domina informações importantes para o grupo, é percebido como 

uma figura que pode conduzir o diálogo sobre quem somos no momento da história narrada, 

ou que características nos colocam em uma mesma situação social, fazendo de nós sujeitos 

com uma identidade que guarda traços comuns. 
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São esses traços comuns a uma comunidade que fazem com que os indivíduos 

busquem preservar as tradições, pois são estas que os aproximam e os fazem se perceber 

dentro de uma realidade que os caracteriza e os coloca em contato com o outro na busca por 

uma identidade. Esta que hoje, em meio à modernidade, está cada vez mais difícil de ser 

definida, pois as mudanças que ocorrem com uma velocidade muito grande do ponto de vista 

histórico-social afetam diretamente nossos sentimentos de quem somos e a que viemos, por 

isso a cultura popular se mostra como uma tentativa de preservação de um fazer pautado no 

cotidiano, e que tenta acompanhar também as mudanças. 

Isso mostra que as manifestações da cultura popular, que estão diretamente 

relacionadas à busca por uma identidade social de um povo, precisam ser pensadas como um 

processo significativo para a sociedade que a pratica, pois, como aborda Rodrigues, “Pensar 

na preservação das tradições populares é compreender a cultura popular como um conjunto de 

significados que estão em um permanente processo de modificação, sendo indissociável da 

vida dos sujeitos que nela estão inseridos.” (RODRIGUES, 2006, p. 265) 

Assim sendo, é possível percebermos que as histórias de Trancoso representam uma 

forma de preservação das tradições que são importantes na vida da comunidade, uma vez que, 

notamos na fala dos contadores uma preocupação com a moral, os bons costumes e a fé. Esses 

sentimentos, além de serem abordados nas narrativas, são reforçados em toda conversa como 

algo indispensável à sobrevivência humana em sociedade, o que mostra a importância das 

narrativas, tanto para o contador como para os ouvintes, pois nelas está a tradição de todo o 

grupo social que as mesmas representam. 

 

1.2.1 Pensando a identidade: uma discussão teórica  

 

A discussão acerca da identidade vem ganhando espaço no meio acadêmico, visto que, 

atualmente, muitos estudiosos debruçam o olhar para as questões relativas a esta categoria, 

buscando uma compreensão de como a mesma está sendo constituída e construída em meio às 

mudanças pelas quais a sociedade tem passado.  

Essa discussão se torna ainda mais relevante quando buscamos um enfoque voltado 

para a cultura, especialmente a cultura popular, a qual é considerada por alguns autores como 

um aspecto das manifestações culturais que, como toda cultura, acompanha as mudanças 

ocorridas na sociedade ao longo do tempo. 

Desse modo, considerando os estudos em torno da cultura, entre eles os estudos 

culturais, que vêm demonstrando um interesse maior pelas questões relativas à identidade, 
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faremos aqui uma discussão teórica acerca da contribuição que esses estudos trazem para 

nosso trabalho, uma vez que para compreender a construção da identidade a partir das 

histórias de Trancoso, como pretendemos, é preciso que possamos discutir e assimilar o que a 

teoria existente nos diz acerca da temática e em que perspectiva podemos encontrar a 

abordagem da identidade. 

Um dos principais enfoques a respeito da identidade na sociedade pós-moderna é 

abordado na obra A identidade cultural na pós-modernidade, na qual Hall (2005) busca 

avaliar se estaria ocorrendo uma crise com a identidade cultural, e levanta o seguinte 

questionamento: se está ocorrendo uma crise de identidade, em que consistiria tal crise e qual 

seria a direção da mesma em um momento pós-moderno como o que vivemos?  

Com o intuito de refletir acerca desse questionamento, o autor discute o processo de 

fragmentação pelo qual está passando o sujeito moderno, no momento definido por ele como 

modernidade tardia, no qual surgem novas identidades, imbricadas em vários aspectos sociais, 

entre eles a história, a política, a representação e a diferença. Com tudo isso, a concepção de 

identidade cultural passa por alterações a partir do deslocamento de estruturas consideradas 

tradicionais nas quais os indivíduos se inserem e nas quais constroem sua referência de 

identidade cultural. 

Hall postula que a fragmentação da identidade se deu a partir do deslocamento do 

sujeito, ocorrido a partir, principalmente, de cinco rupturas no discurso do conhecimento, que 

possibilitou o descentramento do sujeito cartesiano, bem como de sua identidade. O primeiro 

descentramento se refere ao pensamento de Karl Marx, que ao enfocar as relações sociais e de 

produção como centro de sua teoria, deslocou a posição da filosofia moderna de que a 

essência do homem é universal, mostrando que o homem é um ser histórico. 

O segundo descentramento surgiu com a teoria do inconsciente de Freud, para a qual 

nossa identidade, sexualidade e desejos, têm sua formação com base em processos psíquicos e 

simbólicos do inconsciente. Esse postulado “arrasa com o conceito do sujeito cognoscente e 

racional provido de uma identidade fixa e unificada – o „penso, logo existo‟ de Descartes.” 

(HALL, 2005, p. 36).  

Dando continuidade ao pensamento de Hall, encontramos um terceiro momento de 

descentramento do sujeito provocado pelo trabalho do lingüista Ferdinand Saussure, que 

aborda a língua como um sistema social, que não pertence a ninguém individualmente. Sendo 

assim, o que dizemos vem carregado de significados que já estão postos na língua, e sobre o 

que, portanto, não temos controle. Esse pensamento traz o pressuposto de que o falante não 

pode atribuir um significado final, inclusive para sua identidade. 
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Um descentramento da identidade muito importante, considerado por Hall como o 

quarto momento, ocorre a partir dos trabalhos de Michel Foucault, em que o autor aborda o 

poder disciplinar como forma de vigiar e regular a vida social através da criação e ampliação 

das instituições sociais, que levam a um isolamento e individualização do sujeito. 

Por último, encontramos o quinto descentramento, que veio com o feminismo, que, 

entre outras coisas, “politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação,” 

bem como levantou questionamentos em torno do fato de que homens e mulheres teriam a 

mesma identidade humana, levantando assim o debate em torno da diferença sexual. Partindo 

dessas mudanças, “o „sujeito‟ do iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, 

foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, 

do sujeito pós-moderno.” (HALL, 2005, p. 35-46).  

Partindo desses pressupostos, o autor chega à concretude do descentramento do 

sujeito, que estaria desfragmentado, assim como a própria sociedade, o que levaria à 

concepção de identidades plurais e em constante formação. Para Hall “Estamos sempre em 

processo de formação cultural, a cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se 

tornar.” (HALL, 2006, p. 43). Assim, também seria nossa identidade, ou seja, formada a partir 

de nossa experiência cultural e social, com a qual nos definiríamos em termos de identidade 

social.  

Desse modo, o fato de projetarmos a nós próprios nas identidades culturais, enquanto 

internalizamos seus significados e valores, tomando-os como parte de nós, contribui para 

vincular nossos sentimentos subjetivos aos lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 

cultural, este que, guiado pelo processo de globalização atual, vive um momento de intensa 

transformação. Nessa perspectiva, Hall vem nos dizer que  

 

As identidades, concebidas como estabelecidas e estáveis, estão naufragando 

nos rochedos de uma diferenciação que prolifera. Por todo o globo, os 

processos das chamadas migrações livres e forçadas estão mudando de 

composição, diversificando as culturas e pluralizando as identidades 

culturais dos antigos Estados-nação dominantes, das antigas potências 

imperiais, e, de fato, do próprio globo. (HALL, 2005, p. 43) 

 

 

Com tudo isso, ocorre o que o autor denomina de deslocamento das estruturas e 

processos centrais da sociedade, e com esse abalo o sujeito acaba perdendo de vista os antigos 

quadros de referência que lhes permitiam uma estabilidade no mundo social, sendo que a falta 

desta estabilidade, causada pelo alto grau de migração entre as sociedades, vem causar o que o 

autor denomina de fragmentação da identidade. 
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O pensamento de Hall encontra concordância com o de Bauman (2005), que também 

discute a temática da identidade na sociedade pós-moderna, denominada por ele de 

modernidade líquida, na qual a identidade passa a ter um estado provisório. No entanto o 

autor mostra que essa é uma questão recente, e reforça que “a fragilidade e a condição 

eternamente provisória da identidade não podem mais ser ocultadas. O segredo foi revelado. 

Mas esse é um fato novo, muito recente.” (BAUMAN, 2005, p. 22)  

Ainda para o autor, “A idéia de “identidade” nasceu da crise do pertencimento e do 

esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e erguer a 

realidade no nível dos padrões estabelecidos pela idéia - recriar a realidade à semelhança da 

idéia.” (BAUMAN, 2005, p. 26, grifos do autor). Esse postulado é para reforçar a idéia de que 

a identidade, e mais precisamente a identidade nacional, não nasce naturalmente da 

experiência humana, mas chegou, de certa forma forçada na vida do homem na era da 

modernidade.  

A identidade, para o autor, é também ambígua, pode servir de símbolo na luta de 

grupos menores contra as pressões sociais, como também pode servir a um grupo maior, que 

deseja impor sua soberania e deixar de lado as diferenças. Esses aspectos tornam a luta em 

torno da identidade uma luta de guerra. Sendo assim, como mostra Bauman, 

 

 

A identidade – sejamos claros sobre isso – é um “conceito altamente 

contestado”. Sempre que se ouvir essa palavra, pode-se estar certo de que 

está havendo uma batalha. O campo de batalha é o lar natural da identidade. 

Ela só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia no momento em 

que desaparecem os ruídos da refrega. Assim, não se pode evitar que ela 

corte dos dois lados. Talvez possa ser conscientemente descartada (e 

comumente o é, por filósofos em busca de elegância lógica), mas não pode 

ser eliminada, muito menos afastada da experiência humana. A identidade é 

uma luta simultânea contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de 

devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser devorado...  

(BAUMAN, 2005, p. 84, grifos do autor) 

 

 

Partindo do pressuposto apresentado, de identidade enquanto terreno de luta contra a 

fragmentação, chegamos ao pensamento de Woodward (2009), que comunga com a 

abordagem de Bauman, enfocando ainda que essa luta provem das mudanças e 

transformações globais nas estruturas políticas e econômicas do mundo contemporâneo. 

Estas, ao se concretizarem, colocam em relevo as questões de identidade e as lutas pela 

afirmação e manutenção das identidades nacionais e étnicas na sociedade pós-moderna. A 

autora acrescenta que “as identidades em conflito estão localizadas no interior de mudanças 
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sociais, políticas e econômicas, mudança para as quais elas contribuem. Luta e contestação 

estão concentradas na construção cultural de identidades.” (WOODWARD, 2009, p. 25) 

A autora aborda ainda um aspecto relevante nos estudos voltados para a questão da 

identidade, que é a diferença, aspecto esse que está no cerne dos questionamentos acerca da 

identidade hoje, uma vez que esta só é possível de ser questionada a partir do outro, e sendo 

assim,  

 
As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa 

marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de exclusão social. A identidade, pois, não é 

o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. (WOODWARD, 
2009, p. 39, grifos da autora) 

 

Nessa perspectiva, a autora mostra que nas relações sociais existem duas formas de 

diferença, que são estabelecidas, ao menos em parte, através de um sistema classificatório, 

capaz de dividir uma sociedade em dois grupos opostos, que são: nós/eles e eu/outro. Essas 

formas de diferença são a simbólica e a social, que são estabelecidas a partir da cultura, sendo 

que o modo como a cultura distingue as diferenças é de fundamental importância para que 

possamos compreender as identidades, uma vez que “a diferença é aquilo que separa uma 

identidade da outra, estabelecendo distinções frequentemente na forma de oposições. [...]” 

(WOODWARD, 2009, p. 41) 

Concordando com Woodward no tocante à questão da identidade marcada pela 

diferença, Hall (2009) acrescenta que “as identidades são construídas por meio da diferença e 

não fora dela”. A marcação aparece então como um componente chave em qualquer sistema 

classificatório, e esta classificação se dá na relação estabelecida entre nós e os outros, 

entendendo como os outros aqueles que se distanciam de nós e se configuram como o 

exterior. Sendo assim, as identidades são construídas a partir da “narrativação do eu”, 

constituído em parte no simbólico, tendo como ponto de partida a sensação de pertencimento. 

O autor reforça esse argumento, ao enfocar que:  

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como sendo produzidas em 

locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 

práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. 

Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de 

poder e são, assim, mais o poder da marcação da diferença e da exclusão, do 

que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma 

“identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que 
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tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação 

interna. (HALL, 2009, p. 109, grifos do autor) 

 

 

Nesse sentido, as identidades como poder de marcação da diferença e da exclusão são 

formadas e transformadas continuamente através das representações simbólicas do sistema 

cultural no qual estamos inseridos, e podem ser vistas como uma construção discursiva 

situada em um dado momento histórico. Isso nos permite dizer que elas só adquirem sentido a 

partir do momento em que são pensadas dentro dos discursos sociais em que são produzidas. 

Por isso, as histórias de Trancoso representam um elemento essencial na construção da 

identidade dos contadores, pois são a elaboração de um discurso formado a partir do 

pensamento e dos valores de um coletivo social que está representado nestas histórias, criadas 

e recriadas ao longo da história por aqueles que de alguma forma desejam que elas 

permaneçam fazendo parte de sua identidade cultural, uma vez que é nas histórias que eles 

encontram reconhecimento dentro do grupo social ao qual pertencem. 

 

1.2.2 Conto popular e identidade social: algumas discussões  

 

Partindo da discussão feita a respeito da identidade, em que vimos que os estudos 

atuais postulam a identidade como sendo uma construção que, assim como a sociedade, sofre 

as modificações ocorridas na pós-modernidade, dizemos que o conto popular se configura 

como um dos fazeres sociais que colocam o sujeito em contato com os elementos chaves da 

construção de sua identidade. 

Sendo o conto popular inserido numa literatura de tradição oral, passa a ser 

representativo da memorização das histórias criadas e contadas a partir do repertório literário 

coletivo que respeita os valores da comunidade na qual é veiculado, e o contador, que o 

transmite de geração em geração, faz com que o conto, ao ser reelaborado, seja também um 

espaço de construção de identidade, pois ao tratar da cultura coletiva, permite ao sujeito, seja 

contador ou ouvinte, se reconhecer enquanto pertencente a uma sociedade determinada. 

Desse modo, Rondelli afirma que: 

 

 
As histórias de trancoso são elementos de uma tradição compartilhada tanto 

pelo narrador como pelos seus ouvintes e transmitidas por meio de um 

processo de reelaboração e recriação que as integra no momento presente. 

Elas continuam sendo contadas, pois, para o grupo, são recursos explicativos 

de sua própria realidade que caracterizam simbolicamente situações em que 

narradores e ouvintes se reconhecem. (RONDELLI, 1993, p. 33) 
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A autora fala ainda do importante papel que o contador exerce em sua comunidade, 

uma vez que, a partir do ato de contar junto às comunidades, preserva o simbólico e cultural 

inscrito na identidade destas comunidades, promovendo assim um processo de socialização da 

cultura. Por isso, o momento da contação de história é um momento de muita riqueza para o 

grupo, se configurando como um processo de socialização no qual persistem “valores que 

estão contidos nas histórias, nas mensagens que elas transmitem, a própria situação de contar 

história é um momento de socialização, pois propicia a convivência e a troca de experiência 

entre os participantes do evento.” (RONDELLI, 1993, p. 31). Estes enriquecem sua cultura a 

partir do que o conto lhes transmite. 

Para que o conto possa figurar como elemento de construção da identidade social é 

preciso compreendermos sua importância dentro de uma comunidade a partir das 

características que o mesmo apresenta. Estas, de acordo com o modo como foram 

especificadas por Cascudo (1998), sinalizam para a importância que este contar coletivo tem 

na literatura oral de um país, já que o conto documenta a sobrevivência e o registro de usos e 

costumes esquecidos no tempo, mas que se atualizam a cada nova contação, pois cada 

contador imprime nas histórias as marcas de sua identidade cultural. Tais narrativas partem 

“de temas primitivos e obedecem à seriação articulada de elementos, de soluções 

psicológicas, uso de objeto, encontro de obstáculos, comuns e semelhantes.” (CASCUDO, 

1998, p. 303)  

Em outra obra, Cascudo (1984) destaca o caráter plural da literatura oral brasileira, 

mostrando que a mesma é composta por elementos trazidos pelas três raças, (indígenas, 

portugueses e africanos) para a memória e a organização da sociedade atual. Essas influências 

foram se misturando a muitas outras que chegaram aqui ao longo dos séculos, fazendo com 

que o repertório cultural brasileiro fosse composto por influências oriundas de diversos povos. 

Nessa perspectiva, precisamos refletir sobre a importância das histórias de Trancoso 

para a construção da identidade dos contadores, especialmente agora no século XXI, em que 

as identidades estão fragmentadas e deslocadas, seja ela cultural, étnica, de sexualidade, 

classe ou nacionalidade, devido à diminuição de fronteiras provocada pela globalização. É 

importante lembrar que as identidades não são características com as quais nós nascemos, mas 

são formadas e transformadas a partir da experiência cultural pelas quais passamos.  

Vale salientar nesse ponto o trabalho de Garcia Canclini (2008), no qual encontramos 

a idéia de hibridização “como processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 

discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 



48 
 

 

práticas.” (CANCLINI, 2008, p. XIX). O processo de hibridização levaria à configuração de 

identidades híbridas, pautadas na heterogeneidade do sujeito e do mundo moderno. 

O hibridismo presente nas histórias de Trancoso fica evidente no entrecruzamento de 

temas que são abordados nas narrativas. Entre eles, destacamos as práticas religiosas, 

conflitos étnicos, diferenças econômicas, tensões políticas, formulações de identidade, 

confluências entre passado e presente. Esse entrecruzamento de práticas culturais que 

perpassam a construção do conto, nos leva ao fato de que as narrativas se articulam como um 

lugar de transição entre culturas. 

Desse modo, a prática de contar histórias representa uma forma de conviver com a 

diversidade cultural que nos rodeia em toda nossa formação para, a partir desse ambiente 

diversificado, buscar a formulação de uma identidade social, que começa desde a infância, 

como aborda Martin (2003), ao tentar compreender o papel interpretado pelo conto nas 

sociedades tradicionais. Segundo a autora, “no fictício narrativo, e em todas as sociedades, a 

criança constrói a sua personalidade, sua identidade individual, influenciada por, e copiada de, 

seu pai, sua mãe, seus avós, etc.”. (MARTIN, 2003, p. 14) O conto representa então um papel 

bastante relevante na “constituição e representação da identidade social e cultural do 

indivíduo, como também da comunidade.” 

Para compreendermos esse papel desempenhado pelo conto na construção da 

identidade, faz-se necessário compreendermos também o que eles repassam para os ouvintes, 

pois sabemos que os contos exprimem opiniões, sentimentos e o sistema de valores do 

universo dos contadores. A função social do conto popular é de ensinamento e lazer. Portanto, 

os contos não são somente para se distrair, como mostra a autora Cléo Busatto, “as histórias 

que trazem a compreensão da cultura e do espírito de um povo mantêm aceso o seu coração 

mítico.” (BUSATTO, 2006, p. 77) Além disso, encontramos nas histórias de Trancoso uma 

forma de transmitir os preceitos de uma sociedade, aquilo de certo e errado que a cultura 

postula. 

No discurso do narrador estão impressas as narrativas que perpassam os séculos e que 

por isso constituem-se como representatividade da tradição oral, fazendo com que cada 

circunstância da vida social dos indivíduos envolvidos nas histórias se transforme em um ato 

de ensinamento e de intensa oralidade, pois a busca pelo ensinamento é uma característica 

peculiar dos contadores. 

Pensando no conto popular como manifestação cultural capaz de fomentar nossa 

identidade dentro de um universo cultural mais amplo, no qual projetamos nossa identidade a 

partir da internalização de valores advindos dos contos, estamos fazendo com que eles passem 
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a fazer parte de nós. Como aborda Hall (2005), o fato de projetarmos a “nós próprios” nas 

identidades culturais enquanto internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte 

de nós”, contribui para vincular nossos sentimentos subjetivos aos lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural. 

Esse lugar que ocupamos no mundo social e cultural é possível graças ao sentimento 

de identidade para o qual despertamos. Essa identidade, não é algo estático, pronta e acabada, 

como mostram os estudos de Hall (2005, 2009), Bauman (2005), Woodward (2009), que 

enfocam o sentido inacabado da identidade, esta como uma produção que nunca se completa, 

pois é algo que se constrói. 

As formulações dos autores acima colocam em ênfase a questão da diferença como 

ponto de partida para a discussão a respeito da identidade pois, como mostra Silva, “a 

identidade e a diferença não podem ser compreendidas, pois, fora dos sistemas de significação 

nos quais adquirem sentido. Não são seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas 

simbólicos que a compõem.” (SILVA, 2009, p. 78) Sendo assim, são elaboradas por cada 

sujeito a partir de sua convivência e experiência dentro de uma sociedade. 

Nessa perspectiva, sendo o conto popular oral uma forma simbólica de comunicação, é 

o terreno próprio para que a luta pela constituição de uma identidade aconteça, pois no 

momento em que os narradores estão contando estórias, ao mesmo tempo em que estão 

repetindo anacronismos e fórmulas feitas, elaboram e reelaboram eventos passados e 

presentes, propondo uma reinterpretação dos fatos reais. Inspirando-se na tradição, fazem com 

que as narrativas sejam configuradas como um espaço no qual são formuladas as expressões 

da identidade, em que os indivíduos e os grupos fazem escolhas e colocam em movimento 

estratégias identitárias, escolhendo, num registro memorial e num repertório aberto, quais são 

as representações, as histórias, as crenças, os ritos e os saberes que lhes são úteis naquele 

momento.  

A tradição oral, além de fortalecer relações entre pessoas e comunidades, cria uma 

rede de transmissão de tipos distintos de conhecimento e de modos de vida. Essa relação de 

aprendizagem informal é importante na estruturação e consolidação da cultura do grupo. Essa 

cultura se encontra representada de forma simbólica na literatura. Dessa forma, Cavalcanti 

afirma que: 

 

 
A literatura pode servir como ponto mágico do longo percurso a ser 

realizado por cada uma de nós, das histórias de vida que vão se entrecruzar 

com as histórias coletivas e contar/narrar a história da humanidade. [...] É 

necessário apontar o literário como fio condutor para a construção de um 
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sujeito mais consciente da sua condição lacunar e por isso mais sensível ao 

ser buscante que deseja dar sentido à sua trajetória, como também exercitar-

se na contemplação de si e do outro. (CAVALCANTE, 2002, p. 38-39) 

 

 

Portanto, sendo a literatura uma forma de conduzir o sujeito em sua condição de não 

acabamento, na busca pela sua completude, as histórias de Trancoso, inseridas em um fazer 

literário tradicional, fazem dos narradores figuras muito importantes na busca pela identidade 

cultural de uma comunidade, pois estes, na medida em que ensinam os saberes dos antigos, 

pensando sobre as questões que os afetam individualmente e ao grupo, se configuram como 

uma representatividade social e carregam em sua identidade os traços que os caracterizam 

como contadores de histórias, isto porque dentro de sua comunidade são conhecidos por 

serem aqueles que sabem contar histórias. 

Assim, pensar a construção da identidade do contador de histórias é pensar sobre a sua 

participação em um grupo social que o reconhece pela sua prática de contar, e o encara como 

uma espécie de representante daquela realidade cultural, uma vez que ele traz em suas  

histórias a sabedoria de uma cultura que conseguiu ultrapassar séculos e permanecer sendo 

muito importante para podermos refletir sobre quem realmente somos. 
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Capítulo 2. DAS PEDRAS E FLORES NO CAMINHO: A METODOLOGIA 

 

Manhã bem cedo. Outro dia. Hora de partir. Não 

há caminhos. Precisamos abri-los. Nossas picadas 

a facão não nos levarão longe. Mas por elas é 

preciso começar. Terminaremos junto a águas que 

deságuam em algum rio; e rios levam ao mar, aos 

mares. 

  

Mario Osório Marques 

 

2.1 A história oral 
 

A constituição das histórias de Trancoso enquanto objeto de estudo nos leva a trilhar 

um caminho metodológico que possibilite a análise de dados obtidos através da oralidade. 

Desde a escolha da temática a ser pesquisada, precisamos pensar em que metodologia 

possibilitará um tratamento condizente com as características do objeto de estudo, já que o 

método de estudo precisa ser pensado em consonância com o objeto 

Por se tratar de um tema que tem como base teórica os estudos da memória e da 

cultura popular, e dada as peculiaridades do corpus, acreditamos que para a concretização de 

nossos objetivos faz-se necessário lançarmos mão de uma metodologia que favoreça a 

pesquisa qualitativa, na qual possamos analisar os dados coletados à luz do método da história 

oral. Para tanto, vale esclarecer que “o estudo da oralidade veio sendo ensaiado a partir da 

antropologia, no âmbito da pesquisa dos processos de transmissão das tradições orais. [...]”. 

(LOZANO, 2006, p. 15). O autor mostra ainda que esse estudo referente à oralidade 

ultrapassou o campo da antropologia. 

Vale salientar que no decorrer desta pesquisa estamos embasados teoricamente por 

uma visão crítica da cultura popular, requerendo, portanto, um método que possa dar conta 

dessa perspectiva de análise, além de um referencial teórico que possibilite um aparato de 

idéias e conceitos que possam situar o objeto de estudo dentro de uma produção bibliográfica 

significativa sobre a temática em discussão. 

Para tanto, adotamos como método de investigação a história oral. E embora saibamos 

que “desde o século passado, a antropologia, a história, a sociologia, o jornalismo, a 

psicologia, entre outras áreas do conhecimento humano e da comunicação social, tem se 

ocupado de depoimentos, testemunhos e entrevistas como forma de registro e análises 

sociais.” (BOM MEIHY -1998, p. 35), é somente no século XX que a história oral se firma 

como metodologia nas ciências sociais. 
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Segundo Alberti, esse método “apresentou-se como potencial de estudo dos 

acontecimentos e conjunturas sociais somente a partir da segunda metade do século XX”. O 

autor acrescenta que: 

 

Trata-se de ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do passado 

através do estudo aprofundado de experiências e versões particulares; de procurar 

compreender a sociedade através do indivíduo que nela viveu; de estabelecer 

relações entre o geral e o particular através da análise comparativa de diferentes 

testemunhos, e de tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado por 

indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas ações. (ALBERTI, 

2005, p. 19) 

 

 

É importante, nesse ponto, esclarecermos que o método da história oral é advindo dos 

estudos da área de história, no entanto, seu caráter dialógico fez com que o mesmo fosse 

transportado para outras áreas das ciências humanas que procuram desenvolver pesquisas com 

objetivo de compreender as práticas culturais assumidas pelos agentes sociais em 

determinadas comunidades. 

Assim, para compreendermos as histórias de Trancoso, narradas oralmente, 

acreditamos que a história oral é o suporte que melhor se apresenta frente ao delineamento da 

pesquisa, já que, Segundo José Carlos Sebe Bom Meihy, "a história oral pretende ser um 

campo multidisciplinar em que, independentemente das várias tradições disciplinares, 

diferentes linhas de trabalhos possam dialogar sobre maneiras de abordagem das entrevistas e 

trocar experiências." (BOM MEIHY, 1998, p. 35). 

Esse caráter multidisciplinar da história oral também é abordado por Queiroz. Nas 

palavras da autora, “através dos séculos, o relato oral constituirá sempre a maior fonte 

humana de conservação e difusão do saber, o que equivale dizer a maior fonte de dados para 

as ciências em geral. [...]”. (QUEIROZ, 1991, p. 02) Nessa perspectiva, encontramos na 

história oral um método que no permite analisar as histórias a partir das categorias: narrativa, 

memória e identidade, uma vez que, ao ouvirmos a voz do contador, podemos perceber que 

ela vem carregada de todo um contexto social que permeia seu conteúdo. 

 Para que a metodologia utilizada seja compreendida, é preciso elucidar alguns 

aspectos inerentes à sua composição. Entre esses aspectos, segundo Queiroz, está o modo 

como os dados são coletados, que em nosso trabalho se deu a partir do que os estudiosos da 

história oral chamam de “história de vida.” Esta, de acordo com a autora citada, “é, portanto, 

uma técnica que capita o que sucede na encruzilhada da vida individual com o social.” 

(QUEIROZ, 1991, p. 21) E acrescenta que: 
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[...] A história oral pode captar a experiência efetiva dos narradores, mas destes 

também recolhe tradições e mitos, narrativas de ficção, crenças existentes no grupo, 

assim como relatos que contadores de histórias, poetas, cantadores inventam num 

momento dado. Na verdade, tudo quanto se narra oralmente é história, seja a história 

de alguém, seja a história de um grupo, seja a história real, seja ela mítica. 

(QUEIROZ, 1991, p. 05) 

 

Assim, a história de vida se apresenta como uma técnica a ser utilizada dentro do 

campo metodológico da história oral, e sua peculiaridade está no fato de poder capturar, no 

caso de nossa pesquisa, além das histórias de Trancoso, a experiência de vida do narrador, 

suas impressões sobre a sociedade e as relações que este estabelece com os demais membros 

de sua comunidade. Relações essas que perpassam a formação de uma identidade enquanto 

pertencente a um determinado grupo social. 

Tudo isso se torna possível com o uso da técnica de história de vida, uma vez que esta 

se diferencia de outras técnicas de entrevista justamente por se tratar de um momento no qual 

o narrador é quem decide o que vai narrar de acordo com sua experiência, ou seja, o 

pesquisador interfere o mínimo possível na coleta de dados, dando a palavra ao colaborador. 

Como mostra Queiroz, na história de vida, “embora o pesquisador sub-repticiamente dirija o 

colóquio, quem decide o que vai relatar é o narrador, diante do qual o pesquisador deve se 

conservar tanto quanto silencioso. [...]” (QUEIROZ, 1991, p. 07)  

No entanto, o silêncio por parte do pesquisador não exclui, nem tampouco diminui a 

importância de sua participação no registro da história oral, pois é o pesquisador que dará 

corpo à fala do narrador, e isso pressupõe a relevância de sua participação na elaboração do 

documento advindo da oralidade. Nas palavras de Alberti, o pesquisador é, acima de tudo, um 

co-participante: “o entrevistador deve ter consciência de sua responsabilidade enquanto co-

agente na criação do documento de história oral.” (ALBERTI, 2005, p. 23) 

 A essa responsabilidade como co-agente na criação do documento oral, Alberti 

acrescenta que o pesquisador, ao realizar um trabalho com o método da história oral, precisa 

ter em mente que o respeito pelo narrador é um aspecto fundamental para a concretização e a 

validade da pesquisa. Para a autora: 

  

O trabalho com a história oral exige do pesquisador um elevado respeito pelo outro, 

por suas opiniões, atitudes e posições, por sua visão de mundo enfim. É essa visão 

de mundo que norteia seu depoimento e que imprime significado aos fatos e 

acontecimentos narrados. Ela é individual, particular àquele depoente, mas constitui 

também elemento indispensável para a compreensão da história de seu grupo social, 

sua geração, seu país e da humanidade como um todo, se considerarmos que há 

universais na diferença. (ALBERTI, 2005, p. 24) 
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 Com isso, fica evidente que o método da história oral requer do pesquisador um 

posicionamento ético que garanta a fidelidade do que é ouvido, ou seja, que a voz do 

colaborador seja preservada, não precisamente em termos gramaticais, mas no tocante ao 

conteúdo do que é dito.  

 Por se tratar de um método no qual o que está em foco é o indivíduo, é preciso que o 

pesquisador possa trabalhar pautado na questão ética. Pois, como aborda Thomson (2006), a 

metodologia da história oral apresenta dilemas éticos e políticos, no sentido de que ao realizar 

um trabalho no qual os entrevistados procuram rememorar o passado, pode estar trazendo à 

tona uma gama de sentimentos que por motivos diversos estavam esquecidos. E essa 

experiência pode ser, de certa maneira, perturbadora para o entrevistado
5
. 

 Nessa perspectiva, a história oral se apresenta como um método de pesquisa diferente, 

no sentido de que, ao fazer recair a ênfase sobre o indivíduo, coloca em pauta não o evento 

que está sendo narrado, mas o significado que este evento traz para quem o viveu, assim como 

para a comunidade que está sendo representada. Assim, como mostra Portelli, “A primeira 

coisa que torna a história oral diferente é aquela que nos conta menos sobre eventos que sobre 

significados. [...]” (PORTELLI, 1997a, p. 31), e ao falarmos em significado, estamos nos 

referindo à essencialidade de cada narrador, que representa a cultura de sua sociedade. 

 Sobre esse aspecto, Portelli traz, em outro trabalho uma fala bastante significativa para 

compreendermos a relevância do método da história oral quando buscamos estudar um 

aspecto cultural de uma dada realidade a partir da experiência vivida pelos sujeitos dessa 

cultura. Na fala do autor: 

 

 
A História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito – assim 

como a sociologia e a antropologia – a padrões culturais, estruturas sociais e 

processos históricos, visa aprofundá-los em essência, por meio de conversas com 

pessoas sobre a experiência e a memória individuais e ainda por meio do impacto 

que estas tiveram na vida de cada uma. Portanto, apesar de o trabalho de campo ser 

importante para todas as ciências sociais, a História Oral é, por definição, impossível 

sem ele. […] A essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato de a História Oral 

dizer respeito a versões do passado, ou seja, à memória. (PORTELLI, 1997b, p. 15) 

 

 

Enquanto ciência e arte do indivíduo, a história oral nos mostra um caminho na 

tentativa de análise das histórias de Trancoso, pois ao possibilitar essa busca pela 

essencialidade do sujeito através da memória, revela as imbricações que se formam entre as 

histórias contadas, as práticas sociais e a identidade dos sujeitos que estão envolvidos no 

processo de contar e ouvir histórias. Isso porque ao narrar, o contador traz para o enredo as 

                                                           
5
 Cf. Tomson, Frisch e Hamilton, 2006. pp. 70-73. 
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marcas de sua essência enquanto indivíduo social, que embora seja um ser em particular, é 

formado socialmente no coletivo. 

Desse modo, acreditamos que a história oral como suporte metodológico, por seu 

caráter dialógico, vem trazer os subsídios necessários para a concretização de nossos 

objetivos, ou seja, permite uma forma de análise do objeto de estudo que nos leve a perceber 

como as histórias de Trancoso estudadas neste trabalho se vinculam à vida e à construção da 

identidade da contadora de histórias na comunidade. 

 

2.1.1 As entrevistas 

 

Para iniciar a pesquisa de campo na produção de um trabalho como este, é 

indispensável que seu nascimento venha de um interesse verdadeiro em pesquisar o que aqui 

proponho, ou seja, o interesse pela cultura popular, pelo fazer do povo, por uma literatura que 

não está posta em livros, embora hoje as histórias pesquisadas aqui já tenham sido escritas por 

um sem fim de autores que se dedicaram a escrever aquilo que os homens contavam 

oralmente pelos séculos sem fim. Porém, para que o objetivo aqui proposto seja alcançado, 

faz-se necessário ouvirmos a voz daqueles que trazem as histórias na memória, pois na escrita 

não é possível colocar a magia da narrativa oral, aquela contada ao anoitecer, quando 

ninguém estava preocupado com a produção da literatura e sim com a magia em torno das 

narrativas que se faziam ouvir pelas mágicas palavras dos contadores de histórias. 

Desse modo, pesquisar as narrativas orais só é possível se lançarmos mão de uma 

técnica que possa proporcionar uma coleta de dados que permita ao pesquisador analisá-los de 

forma a retomar a fala do entrevistado diversas vezes, para poder imprimir as informações ali 

contidas de maneira mais concreta.  

 Levando em conta tudo isso e a metodologia da história oral, que nos colocou frente 

ao objeto de estudo, composto pelas histórias de Trancoso, compreendemos que a melhor 

forma para a coleta dos dados é a entrevista. Aqui, trabalhamos mais precisamente com a 

entrevista da história de vida, já que neste tipo de entrevista, o entrevistado fala de forma 

espontânea, contando o que considera mais importante de ser narrado.
6
 No caso das histórias, 

deixamos a escolha do repertório a critério da colaboradora, que narrou os enredos que ia 

lembrando conforme a entrevista acontecia. 

Queiroz (1991) considera que nas entrevistas da história oral, o mais usado é a história 

de vida, onde as gravações são semidirigidas, ou seja, o pesquisador interfere o mínimo 

                                                           
6
 Cf. Queiroz, 1991, pp. 81-83. 
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possível no que é dito, deixando a fala do entrevistado transcorrer de maneira natural, para 

que o colaborador possa contar o que considera mais importante, dando espaço para a 

exposição de pontos de vistas e impressões sobre o tema da perspectiva de quem narra.  

A autora fala ainda da confiança e amizade entre pesquisador e informante, além disso, 

requer do pesquisador conhecimento sobre o colaborador e o seu repertório, isso porque “A 

escolha do informante provêm de duas orientações, uma decorrente do tema em pauta, a outra 

decorrente de se saber que determinado indivíduo possui conhecimentos importantes a 

respeito do tema. [...]”. (QUEIROZ, 1991, p. 75) Vale salientar que a autora chama de 

informante a pessoa que colaborou com a efetivação do trabalho, ou seja, quem forneceu o 

corpus. No entanto, optamos por chamarmos de colaborador, por acreditarmos que essa 

pessoa colabora efetivamente com a construção do trabalho. 

Para darmos concretude ao trabalho, utilizamos como técnica a gravação em áudio na 

realização da entrevista. Para Queiroz, a técnica da entrevista com gravador “[...] permite 

apanhar com fidelidade os monólogos dos informantes, ou o diálogo entre informante e 

pesquisador, guardando-o em seguida por longo tempo. [...]” (QUEIROZ, 1991, p. 56), Além 

disso, “a entrevista da história oral permite também recuperar aquilo que não encontramos em 

documento de outra natureza: acontecimentos pouco esclarecidos ou nunca evocados, 

experiências pessoais, impressões particulares, etc. [...]” (ALBERTI, 2005, p. 22) 

 Tudo isso faz da entrevista um momento crucial na realização da pesquisa, já que 

trata-se do momento em que se delineia os rumos da pesquisa, isto é, começa a formação do 

corpus, o que definirá o andamento da análise. É ainda o instante no qual se estabelece a 

relação entre o entrevistador e o entrevistado, essa relação, para Albertini, é, em primeiro 

lugar, uma relação entre pessoas diferentes, com experiências diferentes e opiniões também 

diferentes, que tem em comum o interesse por um determinado tema, por determinados 

acontecimentos e conjunturas do passado. (Alberti, 2005, p. 101).  

 Nessa perspectiva, procedemos às entrevistas com a colaboradora, conhecida na 

comunidade como D. Noemia, que foram realizadas em dois períodos distintos. As duas 

primeiras entrevistas foram realizadas no ao de 2006, por ocasião da produção da monografia 

do curso de Especialização em Literatura e Estudos Culturais, intitulada de “Histórias de 

Trancoso no município de Água Nova: memória e tradição na literatura oral”. Neste trabalho, 

já procurávamos compreender a construção das histórias de Trancoso formuladas pela 

narradora, em comparação com as versões apresentadas por Câmara Cascudo no livro Contos 

tradicionais do Brasil. 
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 As demais entrevistas foram realizadas em 2009, no Sítio Água Nova I, na zona rural 

do município de Água Nova, estado do Rio Grande do Norte, local de residência da 

contadora, que se mostrou disposta a colaborar com a pesquisa, além de demonstrar uma 

grande paixão pelas histórias e pela literatura oral de um modo geral, pois em sua fala 

percebemos que seu repertório literário vai muito além das narrativas de contos orais, conta 

também com outras manifestações da cultura popular, como advinhas, anedotas, músicas, 

crenças, entre outras.  

 A intimidade que sempre tivemos com a entrevistada, e o grau familiar que nos 

aproxima, tornou a entrevista um momento de interação de gerações, de fascínio ainda maior 

por aquela sabedoria carregada por tanto tempo na memória e que desperta o sentimento de 

encanto e magia nos ouvintes. Assim, as entrevistas ocorreram de maneira natural, já que 

procuramos deixar o ritmo da conversa e consequentemente as narrativas fluírem de acordo 

coma as recordações da colaboradora. Como nos mostra Alberti, 

 

Sobre a relação de entrevista, deve-se dizer que seu ritmo, o percurso da 

lembrança e da construção do pensamento são dados pelo entrevistado, mas 

que a entrevista não se faz sem o entrevistador, que tem um papel 

fundamental na busca da cumplicidade entre ambos, de modo que o tema 

proposto possa ser aprofundado e explorado em um diálogo profícuo. É por 

causa dessas características que uma relação prolongada de entrevista se 

mostra mais apropriada para os objetivos do trabalho com a história oral: é a 

continuidade da relação entre entrevistado e entrevistador que permite a 

ambos se conhecer melhor, estabelecer pontes e aproximações entre o que 

foi dito em sessões diferentes, identificar as peculiaridades de cada um e as 

situações que parecem conduzir a um diálogo mais proveitoso para o 

objetivo em comum. (ALBERTI, 2005, p. 105) 

 

 No entanto, nossa proximidade com a colaboradora não implica em menor grau de 

complexidade ou de subjetividade do corpus coletado, dado que “a oralidade vertida em 

depoimentos e tradições, relatos e histórias de vida, narrações, recordações, memória e 

esquecimentos etc., todos esses rotulados como elementos subjetivos de difícil manejo 

científico. (LOZANO, 2006, p. 18) estão presentes no material de análise.  

 A subjetividade é, portanto, uma das principais características das fontes orais e que a 

diferencia de outros documentos, os escritos, por exemplo, que trazem certa objetividade da 

parte de quem os produz. E como enfoca Portelli, “o único e precioso elemento que as fontes 

orais têm sobre o historiador, e que nenhuma outra fonte possui em medida igual, é a 

subjetividade do expositor.” [...] (PORTELLI, 1997, p. 31) 
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 É na subjetividade que encontramos as marcas da identidade do contador, que imprime 

em sua fala as peculiaridades de sua pessoa, seu modo de vida e de ver o mundo e a forma 

como encara o dia a dia da comunidade. É também nesse aspecto que encontramos a riqueza 

escondida na memória daqueles que se ocupam em armazenar o que consideram importante, 

sejam fatos reais ou narrativas fictícias, o que importa é o valor que essas lembranças trazem 

para a sobrevivência de um grupo. 

 Vale salientar que, além das entrevistas gravadas, tivemos várias conversas informais 

sobre as histórias de Trancoso com a colaboradora, momentos nos quais falou sobre como 

hoje em dia as coisa mudaram, que antes, quando não tinha luz elétrica, as pessoas se reuniam 

sempre à “boca da noite” para ouvi-la contar histórias. Em sua fala aparece uma nostalgia, um 

sentimento saudoso dos tempos em que contar histórias era algo indispensável em sua rotina, 

pois se configurava como a principal forma de entretenimento da comunidade. 

  

2.1.2 As transcrições 
 

 Depois da coleta de dados, chegou o momento de transpor o material para sua forma 

escrita, para assim compormos nosso corpus, ou seja, a transcrição dos dados. Esse momento 

requer uma dose de intimidade de quem transcreve com o resultado da entrevista, por isso, 

Queiroz (1991) defende que o mais indicado para realizar essa tarefa é o próprio pesquisador, 

uma vez que é ele quem detém o conhecimento dos detalhes do momento em que se realizou a 

entrevista, e assim sendo: 

 

Ouvir e transcrever a entrevista constitui, para ele, um exercício de memória 

em que toda a cena é revivida: uma pausa do informante, uma tremura de 

voz, uma tonalidade diferente, uma risada, a utilização de determinada 

palavra em certo momento, reavivam a recordação do estado de espírito que 

então detectou em seu interlocutor, revelam aspectos da entrevista que não 

haviam sido lembrados quando efetuou o registro do dia no diário de campo, 

ou mesmo dão a conhecer detalhes que, no momento da entrevista, lhe 

escaparam. Cada vez que re-escuta a gravação, refaz de certo modo o 

contexto todo da entrevista na lembrança para explorá-la mais a fundo. [...] 

(QUEIROZ, 1991, p. 87) 

 

 Nessa perspectiva, a transcrição se configura como um momento no qual o 

pesquisador se apropria dos dados da pesquisa de uma forma diferente do momento da escuta, 

pois por mais que reviva a entrevista, há uma limitação que consiste na diferença relevante 

que existe entre a linguagem escrita e a falada. E ao transcrever compõe a base de onde partirá 

a análise dos dados. 
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 Diante disso, optamos por fazer uma transcrição o mais fiel possível à fala da 

colaboradora, no entanto, sabemos que “toda transcrição, mesmo bem feita, é uma 

interpretação, uma recriação, pois nenhum sistema de escrita é capaz de reproduzir o discurso 

com absoluta fidelidade; de certa maneira, é uma traição à palavra.” (BONAZZI, 2006, p. 

239) O que procuramos foi conservar na forma escrita o ritmo da narrativa, usando para isso 

uma chave de transcrição, na qual elencamos alguns pontos a serem explicitados, como gestos 

e tom de voz da contadora. Tudo isso na tentativa de aproximar o leitor o máximo possível do 

conto narrado. Chamamos a essa chave de transcrição de convenções utilizadas para a 

transcrição, que são as seguintes: 

 

... Pequena pausa; 

[...] Grande pausa para lembrar a história; 

# Passagem na fita onde não dá pra compreender 

 Quando a contadora aumenta o tom de voz de acordo com o enredo; 

 Quando a contadora diminui o tom de voz de acordo com o enredo; 

 Quando a contadora faz gestos; 

Trecho entre parêntese – quando a contadora para a narrativa para 

lembrar algo que esqueceu ou para fazer algum comentário. 

P – Pesquisadora. 

C – Contadora. 

  

 Usando essas convenções, nosso objetivo é fazer com que o leitor compreenda a 

narrativa e mergulhe no seu enredo, podendo ouvir a voz da contadora e seu ritmo de contar, 

pois cada contador apresenta uma forma única de narrar e essa forma é definida pela 

entonação que o mesmo dá à narrativa, o modo como incorpora a voz dos personagens e 

buscam representar, pela voz, o sentimento que estão expressando. 

 Essa postura adotada para a transcrição foi possível graças a estudos como os de 

Rodrigues, onde esta afirma que, “entre os estudiosos da história oral, não existe uma postura 

única para a realização do procedimento da transcrição.” (RODRIGUES, 2006, p.79). Isso 

porque são muitas e significativas as diferenças entre a narrativa oral e o texto escrito, o que 

leva o pesquisador a definir uma postura mediante os dados coletados, postura essa que 

precisa ser respaldada teoricamente, para poder produzir um trabalho de qualidade, que leve 

em conta a importância da fala do colaborador e todo o seu fazer no momento em que 

concedeu a entrevista.  

 Trabalhar na área da cultura popular nos leva ainda à busca pela essencialidade do 

sujeito que produz essa cultura, sendo para tanto necessário que se instale uma ética 

profissional, a qual deve ser seguida pelo pesquisador na construção do seu trabalho. Essa 

ética é imprescindível no momento da transcrição, para que a fidelidade ao que foi dito pelo 
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colaborador possa ser preservada, assim como sua individualidade enquanto produtor do 

conhecimento. Para Portelli, essa individualidade é algo essencial na história oral, e o autor 

salienta que:  

 

A essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato de a História Oral dizer 

respeito a versões do passado, ou seja, à memória. Ainda que esta seja 

sempre moldada de diversas formas pelo meio social, em última análise, o 

ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. A 

memória pode existir em elaborações socialmente estruturadas, mas apenas 

os seres humanos são capazes de guardar lembranças. [...] (PORTELLI, 

1997, p. 16) 

 

 Cabe então ao pesquisador o compromisso com a ética para seguir fiel ao que foi 

gravado, até porque, esses dados, depois de transcritos, passam a ser de domínio público, e 

precisam ser comprovados pelo colaborador, que é quem confirma a veracidade do que foi 

dito e transposto para o escrito, já que a fonte de onde vêm as informações é a sua memória, e 

só ela está apta a consolidar o que está escrito, validando assim o trabalho de análise. 

 Para transpor o registro oral para o escrito, encontramos uma certa dificuldade, 

principalmente no que se refere a reproduzir a fala da contadora, por tratar-se de um dialeto 

que diverge em muito da norma culta da língua e que apresenta, por vezes, expressões 

próprias de sua cultura e modo de vida. Diante disso, optamos por utilizar na transcrição notas 

de rodapé que esclarecem algumas colocações da contadora que soam diferentes a quem 

conhece apenas o dialeto padrão. 

 Na voz da contadora, encontramos um mundo literário repleto de fazeres e dizeres 

próprios da cultura popular e que ultrapassam a narrativa do conto. Além de narrar contos, ela 

demonstrava também um domínio peculiar de outras formas da literatura oral, e uma extensa 

sabedoria popular, que procurava sempre estar repassando a quem estivesse disposto a ouvir. 

Essa busca pelo conselho é visível nos contos transcritos, em que o enredo traz sempre algo 

que possa servir de lição para que os escuta. 

 Como vimos, as entrevistas foram realizadas em dois momentos separados, e 

escolhemos duas das primeiras entrevistas para transcrever, devido ao fato de se tratarem de 

contos de encantamento, que compõem a maior parte do repertório da colaboradora e por 

apresentarem uma maior riqueza em sua composição. Da segunda parte das entrevistas 

transcrevemos mais dois contos de encantamento, duas histórias de facécias e dois contos 

religiosos ou narrativas pias, que são as histórias de Jesus Cristo e São Pedro quando andavam 

pelo mundo. Vale salientar que essa classificação está sendo feita de acordo com os estudos 
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de Cascudo (2004; 2006) e Xidieh (1993). Outro autor que também estudou a classificação do 

conto foi Propp (2010), no entanto, em nossa pesquisa levamos em conta sua posição apenas 

no que se refere à forma e a função do conto, como veremos mais adiante. 

 Assim sendo, esperamos que a transcrição das entrevistas da forma como escolhemos 

fazer possa possibilitar ao leitor, além do encantamento com as histórias narradas, uma 

compreensão do fazer literário na cultura popular e da narrativa como forma de produção de 

uma identidade cultural desenhada a partir da experiência adquirida dentro de um 

determinado grupo. 

 

2.2 O contexto da pesquisa: delimitação do corpus e as narrativas escolhidas 

 

Para compreendermos o que se pretende no objetivo deste trabalho, necessário se faz 

que o contexto da pesquisa seja apresentado, de modo que possamos conhecer o modo de vida 

no qual está inserida nossa colaboradora, bem como as características peculiares da 

comunidade a que pertence e na qual se configura como uma contadora de histórias de 

Trancoso.  

Trabalhar com as histórias de Trancoso é em primeira instância, trabalhar com a 

memória, levando-se em conta que essas narrativas são conhecidas através da prática de ouvir 

e memorizar o enredo, o que faz dos contadores pessoas reconhecidas na comunidade por 

terem essa capacidade memorizar e transmitir. Para tanto, o contexto no qual essa prática se 

desenvolve torna-se relevante no sentido de ser um ambiente propício à contação de histórias, 

ou seja, é preciso que um público esteja disposto a ouvir para poder a narrativa ser 

concretizada. 

Nessa perspectiva, iniciamos nossa pesquisa com os contadores de história do 

município de Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Trata-se de uma cidade 

muito pequena do interior, na qual a maioria das pessoas trabalha na agricultura, no 

funcionalismo público ou em pequenos comércios. A vida pacata e a grande área rural 

habitada proporcionam espaço para as pessoas conviverem mais próximas, sem a correria 

típica das cidades grandes. 

Sendo o conto popular uma manifestação oral, acontece quando as pessoas se 

encontram e se permitem conversar sobre coisas comuns do dia a dia da comunidade, sobre as 

quais encontram sempre uma referência nos contos, por isso, como nos mostra Ayala, “o 

conto popular, como outras manifestações culturais populares, não pode ser compreendido 

plenamente se for desvinculado de seu contexto.” (AYALA, 1989, p. 260) A autora defende 



62 
 

 

com isso a ideia de que o conto popular é um “fazer dentro da vida”, e que portanto, 

compreender o contexto no qual se manifesta é indispensável à sua compreensão. 

Durante as entrevistas, e em outros momentos de conversa, a contadora deixou claro 

que atualmente, a contação de histórias se modificou, o que nos leva a compreender que no 

passado o contexto social era mais propício à prática de narrar. Segundo a colaboradora, 

quando se faziam mais trabalhos artesanais, como colher e debulhar feijão com as próprias 

mãos, as histórias eram mais ouvidas, no entanto, isso não significa que hoje as histórias não 

sejam mais narradas, mas que as oportunidades para esse ato se transformaram, ficando mais 

nos momentos do dia, como o fim de tarde, quando as pessoas se reúnem na calçada, ou nas 

visitas às pessoas amigas, para conversar e se distrair. 

 Desse modo, vamos conhecer um pouco o contexto social no qual D. Noemia está 

inserida. Trata-se de um modo de vida simples, a mesma mora na Zona Rural do município de 

Água Nova, em uma casa muito simples, como também o é a sua forma de vida. É bastante 

conhecida na comunidade, pois além de ser contadora de história é também benzedeira, o que 

a torna bastante requisitada e visitada pelas pessoas que a procuram em busca de benção para 

seus filhos. 

 Como podemos ver, a identidade cultural de D. Noemia está firmada no seu fazer 

dentro da comunidade, sua atuação enquanto pessoa detentora de  um conhecimento secular, 

que é respeitado por todos, que reconhecem em sua pessoa alguém com uma capacidade 

peculiar, de manter viva uma tradição dos antepassados e assegurar uma certa unidade àquela 

comunidade. 

 Os contos que ouvimos da colaboradora, eram sempre acrescidos de comentários sobre 

a conduta dos personagens, de como aquele acontecimento serve de exemplo para nossa vida, 

o que mostra a intenção da contadora de transmitir, além da distração e do encantamento da 

narrativa, algo que favoreça o crescimento pessoal de quem a escuta, pois dessa forma a 

história pode ser gravada na memória e quem sabe, mais tarde, ser retransmitida para outros 

ouvintes, permitindo assim sua perpetuação. 

 Diante das histórias ouvidas e gravadas, chegava o momento de compor o corpus deste 

trabalho. Para tanto, buscamos respaldar nossa prática nos estudos teóricos realizados, e 

chegamos a uma classificação com base em Cascudo (2004; 2006) e Xidieh (1993). Bem 

como procuramos compreender parte do esquema classificatório elaborado por Propp (2010), 

que pode nos ajudar a interpretar melhor o conteúdo das narrativas escolhidas para análise. 

Essas narrativas nos levam à compreensão de como os contadores de histórias, ao 

(re)contarem um enredo, recriam uma base de acontecimentos comuns ao seu contexto e à sua 
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forma de ver e interpretar o mundo, imprimido aí sua identidade cultural e formando-se 

enquanto sujeito pertencente a uma dada realidade social. 

 Com base nos estudos elencados acima, chegamos à seguinte organização dos contos 

que serão analisados. 

 

Contos de encantamento Facécias/anedotas  Contos religiosos/Narrativas pias 

O pato galo 

 

A moça besta 

 

O fígado da ovelha 

 

O jogo das tábuas de ouro 

 

Os dois cumpade 

 

O repente da mulher 

 

As três baginhas de feijão 

 
  

Dona Tecederinha 

 

  

Quadro 1: classificação das narrativas que compõem o corpus do trabalho. 

 

Para compreendermos melhor de onde parte essa classificação, é necessário 

conhecermos os estudos anteriores que nos fizeram chegar até ela. Dentre eles, ganha 

destaque os de Cascudo (2006), no qual busca uma definição para os diversos tipos de 

narrativas populares estudadas por ele no Nordeste brasileiro. Para o autor, os contos se 

dividem em: conto de encantamento, no qual se sobrepõem os elementos sobrenaturais, e o 

herói é sempre auxiliado por algo que está além da realidade. Aqui, se enquadram, como 

podemos ver no quadro 1, as histórias: O pato galo, O jogo das tábuas de ouro, As três 

baginhas de feijão e D. Tecederinha. 

Continuando com a classificação, encontramos no estudo do autor os “contos de 

exemplo”, que buscam ensinar a moral sensível e popular; os contos de animais são os que 

conhecemos como fábulas, nos quais os animais vivem uma situação que serve de exemplo 

para os homens. Há ainda a facécia, que é uma história simples, basicamente com fundo 

cômico, da qual são exemplos os contos: Os dois compadres e A moça besta. Os “contos 

religiosos” contam sempre com a presença divina, com o milagre, a punição ou o 

ensinamento. Para Cascudo, “o conto religioso não fixa tempo nem indica zona de influência 

memorial. Pertence a uma espécie de apologética de espírito popular, com processo especial 

para a dosagem dos pecados e tabelamento dos méritos.” (CASCUDO, 2006, p. 335) São 

exemplos de contos religiosos em nosso corpus, as histórias: O fígado da ovelha e O repente 

da mulher. 
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Há também os “contos etiológicos”, que foram criados com o objetivo de explicar o 

motivo formador das coisas; os “contos de demônio logrado” são aqueles nos quais o 

representante do demo é enganado. Nesses contos, quase sempre está a presença de um ente 

divino, que ajuda o herói a ludibriar o capeta. Temos ainda os “contos de advinhação”, nos 

quais se apresenta um enigma, os de natureza denunciante, onde a natureza denuncia algo que 

se tenta a todo custo esconder; os contos acumulativos, nos quais vão se acumulando 

elementos à história, que parece não ter fim; e os do ciclo da morte, que mostram que a morte 

sempre vence, por mais que tentem enganá-la; 
7
 

Dentro desse esquema de classificação apresentado, encontramos 03 (três) que se 

aplicam aos contos coletados e escolhidos para fazerem parte desta pesquisa, que são os 

contos de encantamento, os de facécias ou anedotas e os religiosos, que também foram 

classificados como narrativas pias populares por Oswaldo Elias Xidieh, em seu livro 

Narrativas populares: histórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São Pedro andando pelo 

mundo. Nessa obra, o autor enfoca que nas histórias de Jesus e São Pedro encontramos 

embutidos os valores típicos da cultura popular, que dão ênfase a aspectos como: moral, 

justiça, roubo e furto, práticas e crenças mágico-religiosas, religião, elementos literários e 

estereótipos sociais.
8
 

No que tange aos valores presentes nas narrativas pias, que são as histórias de São 

Pedro e Jesus, o autor defende que estão relacionados à situações práticas do dia a dia, numa 

tentativa de definir aquilo que deve ou não ser feito pelo grupo social, e propões um quadro 

que retrata a natureza desses valores. Nesse quadro estão presentes, nas palavras do autor: 

 

Expectativas coletivas quanto à hospitalidade, à justiça, à moral dos 

costumes, ao direito de propriedade, com os correspondentes sentimentos e 

qualidades morais de bondade, boa-fé, modéstia, simplicidade e honestidade 

em oposição à vileza, com os correspondentes sentimentos e defeitos morais 

de ganância, malícia, escárnio, hipocrisia, impostura, mentira, etc. Além 

disso, ao propor esse quadro de situações antagônicas, a moral rústica 

intervém nele mais uma vez, completando-o com um rol de prêmios e 

castigos, recompensas e condenações. (XIDIEH, 1993, p. 84) 

 

 

 A fala do autor vem  ilustrar a relevância que as narrativas pias ou contos religiosos 

têm dentro do contexto social no qual circulam, sendo não só veículo de entretenimento, mas 

desempenhando um papel fundamental na formação dos valores e da moral dos sujeitos em 

sociedade. Através dessas narrativas é que se demonstra às pessoas que existem uma série de 

                                                           
7
 Cf. CASCUDO, 2006, pp. 279-363. 

8
 Cf. XIDIEH, 1993, pp. 83-113. 
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normas e comportamentos sociais que precisam ser respeitados, ao mesmo tempo em que 

coexistem comportamentos que são condenáveis do ponto de vista da moral, da religião e da 

cultura. 

 Encontramos nas narrativas, não somente nas histórias de Jesus e São Pedro, mas nos 

contos populares como um todo, essa tentativa de dar conselhos através dos personagens que 

aparecem nas histórias. Sua maneira de ser e fazer o que lhe é determinado, carrega sempre 

um caráter de ensinamento, seja o herói, por suas vitórias, ou o vilão, com os castigos que 

recebe por não ter seguido o que manda a bondade e a obediência. Vemos claramente essas 

características nos contos analisados, como na história das três baginhas de feijão, onde a 

desobediência do rapaz faz com ele tire a vida de duas belas jovens. 

 Sobre a função do conto, encontramos uma contribuição valiosa do estudo de Propp 

(2010), no qual defende que “as funções constituem elementos fundamentais do conto 

maravilhoso, sobre os quais se constrói a ação.” [...] (PROPP, 2010, p. 68) As funções são 

distribuídas entre os personagens, de acordo com sua posição no enredo e com a esfera da 

ação à qual corresponde. Assim, para o antagonista, estão destacadas funções como o dano, o 

combate contra o herói e a perseguição, enquanto para o herói, estão funções como o 

afastamento na busca de reparar o dano, a vitória e o casamento. Vale salientar que essas são 

apenas algumas das funções elencadas por Propp
9
. 

 Percebemos assim que o conto popular traz em sua composição muito mais do que 

uma simples sequência de fatos, ele é uma elaboração complexa, que perpassa a capacidade 

criativa e imaginativa do homem, levando em conta sua formação pessoal e social na busca 

por uma unidade no que se refere à noção de sociedade e de ser humano que se pretende 

formar, e é a partir da voz do contador de histórias que esse conto toma forma e ganha seu 

espaço na comunidade como meio de perpetuar um modo de vida. 

 Dessa forma, podemos dizer que a composição do corpus se concretizou em função da 

fala da colaboradora, pois foi a partir de sua colaboração que conseguimos os dados para a 

análise. E como partimos de um pressuposto teórico que postula a valorização do sujeito 

produtor da cultura, e de um caminho metodológico que procura evidenciar a importância 

daqueles que detém o conhecimento que procuramos, formulamos o elenco das narrativas a 

serem analisadas com base no repertório literário que nos foi apresentado pela colaboradora, 

composto por contos que encantam pela magia literária que carregam.  

 

                                                           
9
     Para maior esclarecimento a respeito das funções do conto na determinação de Propp, consultar, PROPP, 

V. I. Morfologia do conto maravilhoso. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitára, 2010.  
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2.2.1 Conhecendo os contadores de histórias 

 

Na realização de toda pesquisa, é imprescindível que se conheça o campo de atuação 

do pesquisador, e quando se trata do método da história oral torna-se indispensável o 

conhecimento daqueles que irão colaborar na pesquisa. Sendo, portanto, necessário que 

conheçamos os contadores de histórias, em especial a contadora que colaborou na pesquisa, 

que se dispôs a compartilhar conosco sua sabedoria, através de sua voz, que carrega o dom  de 

transmitir a essência da cultura às novas gerações. Como enfoca Hoffler, “cada sertanejo é 

guardião de parte dos saberes e dos segredos de um mundo que só pode ser alçado pela voz. 

Contudo, cabe a alguns poucos escolhidos a responsabilidade da transmissão memorial, da 

tradição e da criação no domínio da oralidade.” (HOFFLER, 2009, p. 194) 

Essa sertaneja, que carregava o dom de narrar, é conhecida como D. Noemia Bezerra, 

contava com a idade de 84 anos, e demonstrava um grande interesse pela literatura e pela 

cultura de um modo geral. Na comunidade, era também a rezadeira, em sua casa, sempre se 

encontrava alguma mãe em busca de cura ou alguém que gostava de ouvir histórias, uma vez 

que a conversa de D. Noemia era sempre recheada de muitas histórias.  

 Os contos narrados por D. Noemia são conhecidos no município como histórias de 

Trancoso, e ao ser indagada sobre a origem do termo Trancoso, a contadora demonstra um 

pouco de incerteza, como é possível notarmos na entrevista a baixo. 

 

P: A senhora sabe por que as histórias são chamadas de histórias de 

Trancoso 

C: Trancoso é o nome das história... porque a história de Trancoso é mentira! 

Mais tem muita...era de ter a origem né!? 

P: E a origem era de onde? 

C: Num sei! Eu só via contar as história e já sabia de cor... no outro 

tempo... que... que nesse tempo agora acabou-se. Quando nós ia fazer 

quarto
10

 os anjo... nesse tempo morria muito menino né!? Aí a gente ia fazer 

quarto os menino... aí ia contar história, dizer adivinhação. 

Oi! Eu naquele dia era pra ter contado muita adivinhação, mais eu me 

esqueci mulher! Que eu vivo assim... na hora que é pra eu dizer uma coisa 

aquilo passa né!? 

C: Eu ia contar muita história de Trancoso e adivinhação, piada... porque eu 

tinha lá em casa um livro de piada de Bocage. Tinha tanta piada bonita! 

(ENTREVISTA aos 20/02/2006) 

 

  Nesse trecho da entrevista, fica claro que a contadora não conhece ao certo a origem 

do termo, no entanto, sabe que Trancoso existiu, o que ela não sabe ao certo é que ele foi um 

contista português, nascido no início do século XVI. Gonçalo Fernandes Trancoso ficou 

                                                           
10

 Essa expressão significa passar a noite acordada cuidando de um doente. 
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conhecido por sua obra “Contos e Histórias de Proveito e Exemplo”, e segundo Joana da 

Gama, Trancoso “não é verdadeiramente um escritor português esquecido, já que, [...] sua 

obra principal, Contos & histórias de proveito & Exemplo, no fim do século XX, foi assunto 

de estudos universitários importantes e de vários artigos” (GAMA, 2006, p.1, grifo da autora). 

Entretanto a importância de Trancoso na literatura popular vai além de sua obra escrita. Ela se 

estabelece pelo modo como as pessoas o incorporaram à literatura contada de forma oral, 

especialmente no que se refere aos contos, que passaram a ser conhecidos como histórias de 

Trancoso. 

 A incerteza da contadora quanto à origem do termo histórias de Trancoso, se deve ao 

fato de não estar preocupada em saber a origem, para ela o que importa é a história, o modo 

como ela faz parte de seu dia a dia e a importância que tem em seu fazer diário e na sua 

identidade dentro do grupo. Para ser um contador de histórias não é preciso realizar uma 

pesquisa sobre as mesmas, é preciso apenas ter o talento de narrar e a capacidade de 

memorizar e encantar os ouvintes com a voz de quem sabe porque soube ouvir. 

Escolhemos D. Noemia para colaborar com nossa pesquisa pelo fato de já conhecer 

seu repertório literário e sua reputação de contadora de histórias. Além disso, a mesma já 

havia participado da pesquisa Memória, narrativa e identidade regional: um estudo sobre 

contadores de histórias do Alto Oeste potiguar, que tinha como objetivo investigar as relações 

existentes entre literatura, memória e identidade, refletindo sobre como as formas de 

expressão literária das culturas populares se relacionam com os processos de construção das 

identidades culturais regionais. E como defende Alberti, “a escolha dos entrevistados não 

deve ser predominantemente orientadas por critérios quantitativos, por uma preocupação com 

amostragens, e sim a partir da posição do entrevistado no grupo, do significado de sua 

experiência. [...]” (ALBERTI, 2005, p. 31) O que torna o perfil da contadora adequado aos 

objetivos da pesquisa. 

Durante as visitas, tivemos várias conversas sobre as histórias, e ao perguntar sobre 

onde e quando ela costumava contar histórias, me revelou que hoje as pessoas não se 

interessam muito por ouvir, mas há algum tempo as pessoas a convidavam exclusivamente 

para contar histórias durante atividades praticadas em coletivo, como a debulha de feijão. 

Nesses momentos ela percorria toda a comunidade narrando as histórias, sempre à noite, pois, 

segundo ela, as histórias não poderiam ser contadas durante o dia, e me disse que “quem conta 

história de dia, cria rabo de cotia.” Entretanto, agora ela conta sempre que alguém quer ouvir, 

o que está cada vez mais raro, porque “hoje, minha filha! As pessoa só quere saber é das 

novela”. 
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Encontramos na contadora uma típica representação da manifestação cultural popular, 

apresentada somente pelo uso da palavra, uma vez que as histórias de Trancoso, ela aprendeu 

somente ouvindo os outros contarem, fato esse do qual muito se orgulhava, pois disse que 

sempre teve uma boa memória, só era preciso ouvir uma história uma vez para poder recontá-

la do início ao fim. Para ela, contar histórias era uma atividade comum nas noites quando as 

pessoas se encontravam para sentar na calçada, no sítio onde até hoje ainda mora, o que as 

pessoas queriam era sempre ouvir uma boa história, e ela narrava com satisfação e de algum 

modo sabia que essas histórias ecoavam na mente e na vida de quem ouvia. 

Quando lhe perguntamos onde e com quem aprendera as histórias que conta, ouvimos 

que aprendeu com muita gente, pois antes, quando era mais moça, as coisas eram muito 

diferentes, e as pessoas se juntavam mais. E me dá um exemplo dizendo que a maioria das 

histórias aprendia quando ela e as colegas iam fazer quarto
11

 às crianças, ou adultos que 

estavam muito doentes, então lá as pessoas mais velhas passavam a noite contando histórias 

para espantar o sono. 

Na fala de D. Noemia, encontramos uma gama de revelações acerca do seu modo de 

vida e da cultura da qual faz parte. Essa descoberta da fala da narradora é possível graças à 

metodologia utilizada, que busca valorizar o sujeito que fala, pois o que realmente tem valor, 

e que muitas vezes não é reconhecido se encontra nas falas dos sujeitos pesquisados. Assim, 

ouvimos essa fala através da história oral, sobre o que Bom Meihy defende que “A história 

oral pode ser feita com base em uma pessoa, em algumas ou em um grande número de 

entrevistados. [...]” (BOM MEIHY, 2000, p.18) Desse modo, registramos não só as histórias 

narradas, mas também as impressões da narradora a respeito das narrativas e do seu contexto 

presentes na voz:  

 

Esta voz que carrega a unidade do mundo torna compreensível e 

interpretável o que se vive muito mais: a voz em performance torna-se vida, 

permite ao público entrar no domínio da festa e do sonho. Ela se projeta no 

tempo/espaço do que é narrado e partilha a aventura dos heróis. Nesse 

universo do mundo tradicional, ouvir é também ver. Aqui a voz dá acesso a 

uma reserva icônica presente na memória e ganha espessura. [...] 

(HOFFLER, 2006, p. 34)  

 

 

 A voz da contadora, a partir de sua performance no momento de narrar, faz com que as 

historias ecoem dentro das pessoas que, como nós, gostam de ouvir as narrativas maravilhosas 

                                                           
11

 Esse termo é usado por ela para se referir as noites que passavam acordadas velando a criança doente, 
para não deixar a criança morrer sem vela na mão. 
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e se encantam com o mundo das histórias de Trancoso, que embora mágico, consegue revelar 

em nós sentimentos escondidos bem no íntimo. Momentos de prazer e desprazer são 

experimentados a partir de um enredo que acontece num mundo que não pode ser medido em 

termos de local ou data, mas que parece tão próximo de nós, graças à memória dos contadores 

de histórias. 

Esses contadores carregam as histórias na memória, e é pela memória que elas são 

repassadas, de acordo com o contexto no qual são narradas. Como observa Ayala, a narrativa 

popular é um fazer dentro da vida, pois faz parte do dia a dia das pessoas que compartilham o 

interesse pela narrativa, o que faz do ato de narrar algo muito mais significativo do que o 

simples fato de distrair os ouvintes, antes, é um momento no qual entram em cena vários 

aspectos importantes para a comunidade na qual a história é narrada, como por exemplo, o 

momento propício para que a contação aconteça. Para a autora: 

 

Se quisermos estudar em profundidade as narrativas populares, devemos não 

perder de vista que esta é uma produção cultural que se faz dentro da vida, 

fica na memória dos contadores de histórias e de seus ouvintes. [...] Sabe-se 

que há situações específicas para que sejam contadas as histórias: o nível de 

reconhecimento desse fazer (enquanto arte, diversão, etc.) varia conforme o 

contexto em que as narrativas se encontram. (AYALA,1989, p. 260-261) 

 

 

Desse modo, mesmo com todas as transformações pelas quais a sociedade passou, as 

pessoas encontram ainda um lugar para as narrativas, pois permanece algo indissociável do 

homem, que é a capacidade de narrar, ou seja, o dom da palavra, que é exclusivo do ser 

humano. Como também todo o imaginário criativo que carregamos conosco e que nos faz 

querer sempre conhecer algo que está além de nós, lá onde somente nossa imaginação pode 

chegar. Esse é o lugar onde se encontram as narrativas, na memória de cada pessoa que sonha, 

que cria, e que narra o que ouve, para repassar valores morais e éticos, na busca por uma 

identidade cultural. 

Não podemos deixar de enfocar nesse momento o caráter utilitário da narrativa, pois 

como mostra Walter Benjamim “[...] Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento 

moral seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer 

maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos, [...]” (BENJAMIM, 1993, p. 200) O 

contador de histórias, ao narrar, transforma as experiências vividas na história, do particular 

para o coletivo, fazendo com que as lições que são vividas no enredo sejam transportadas para 

a vida daqueles que ouvem. 
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Por isso, a identidade do contador de histórias é demarcada pelo fazer, ao mesmo 

tempo em que oferece àquela comunidade elementos para que seus agentes encontrem uma 

forma de inserção social, ou seja, ajuda na construção de um perfil social a ser seguido dentro 

da estrutura de sobrevivência de uma dada sociedade. Isso se torna possível porque o conto, 

segundo Cascudo, “ainda documenta a sobrevivência, o registro de usos, costumes, fórmulas 

jurídicas, esquecidas, mortas. A moral de uma época distante continua imóvel no conto que 

ouvimos nos nossos dias.” (CASCUDO, 2002, p. 156). Vemos, assim, que uma comunidade 

precisa conhecer seus valores culturais e inculcá-los nas gerações seguintes, na busca por uma 

unidade, e os contos, com parte do imaginário coletivo, fazem com que esse processo 

aconteça de maneira lúdica e natural. 

Os contadores de histórias são, portanto, pessoas especiais, que trazem consigo o dom 

de encantar pela palavra, tornando-se, por isso, alguém com certo poder dentro de seu 

contexto cultural, já que a palavra é um elemento de grande poder. Esse poder criador reside 

no som, no quebrar do silêncio, na capacidade de se fazer ouvir, o que faz do contador de 

histórias um agente da formação social de um povo. 

 

2.2.2 A relação da pesquisadora com o universo da pesquisa 

 

O mundo das histórias de Tancoso sempre esteve em meio à nossa convivência diária, 

pois crescemos em uma comunidade onde o contador de histórias era uma figura constante 

nas rodas de conversas à “boca da noite”, quando ouvíamos atentamente a narração de 

aventuras de reis, rainhas, príncipes, princesas e personagens que, a princípio, pareciam 

comuns, mas que no decorrer dos acontecimentos se transformavam no mais destemido herói 

ou heroína. 

 Assim, crescemos em um ambiente rico em manifestações da cultura popular e 

convivemos com acontecimentos culturais diversos, como o reisado, as fogueiras de São João 

e São Pedro, as festas da padroeira, além de outras formas de cultura e literatura oral, como as 

histórias de Trancoso, as emboladas, as advinhas, anedotas, provérbios, parlendas, literatura 

de cordel. Enfim, uma vasta gama desse fazer literário popular, que nos era mostrado através 

dos avós e tios, legítimos praticantes da cultura literária oral. 

 Com isso podemos dizer que nossa relação com o universo da pesquisa é de muita 

proximidade, e que o interesse em estudar as histórias de Trancoso não é recente, visto que já 

desenvolvemos um trabalho monográfico sobre essas narrativas, que foi apresentado ao Curso 

de Especialização em Literatura e Estudos Culturais, vinculado ao Departamento de Letras, da 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Professora Maria Elisa 

de Albuquerque Maia. Além disso, participamos da pesquisa “Memória, narrativa e 

identidade regional: um estudo sobre contadores de histórias do Alto Oeste potiguar”, 

coordenada pela Professora Doutora Lílian de Oliveira Rodrigues, do Departamento de 

Letras, do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Essa experiência nos permitiu um maior aprofundamento teórico acerca do tema, bem 

como conhecer outros contadores de histórias, que como D. Noemia, apresentavam o talento 

de narrar os contos populares que circulam de geração em geração por séculos a fio. Também 

possibilitou a concretização do projeto para pesquisar as histórias de Trancoso, com as quais 

já havia estabelecido intimidade, sendo que estudá-las se tornou um desejo desde o momento 

em que iniciamos os estudos acadêmicos. Esse interesse surgiu do modo como vivemos a 

infância, na qual as histórias de Trancoso eram presença certa nas noites de menina. Portanto, 

a presença dos contos orais em nossa vida vem desde quando ainda nem sabíamos que a 

palavra literatura existia, pois desde a mais tenra idade escutávamos a avó contar aventuras de 

príncipes e princesas, heróis e vilões, bruxas e fadas, que nunca saíram da imaginação. 

 Ao estudarmos o conto popular, nos deparamos com uma manifestação que revela 

traços da comunidade na qual é narrada, ou seja, o contexto da pesquisa é quem revela a 

funcionalidade do conto dentro da comunidade, pois cada contador impregna no conto 

aspectos do seu modo de vida, revelando sua função social, e como mostra Lima:  

 

O conto, na sua mais viva realidade, que é o momento mesmo de sua 

transmissão, retém marcas peculiares e se deixa identificar pela comunidade 

narrativa, fazendo-o de maneira não exclusiva, mas em conexão solidária 

com a vertente inteira da linguagem popular, em sua rica orquestração. 

Nesse sentido, o conto é um registro dentre outros que ao nível oral e gestual 

se pronuncia, em cumprimento de uma função ligada à sociabilidade. Além 

de correr junto a outras formas de cunho oral-narrativo, convive paralelo a 

manifestações de caráter lúdico (do qual se acha plenamente revestido) o que 

não tem, no recurso verbal da fala, o eixo preferencial de estruturação. 

(LIMA, 2005, p. 68, grifo do autor) 

 

  

 É, portanto, no momento da narrativa que o contexto social se faz notar na história 

narrada, e é também por seu caráter lúdico que o conto se tornou uma das mais difundidas 

vertentes da literatura oral, garantindo um lugar na perpetuação da cultura, de forma que ao 

ser narrado, encontra sempre alguém disposto a narrá-lo de novo, e assim continuar exercendo 

a sua função unificadora junto à sociedade. 
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 Nessa perspectiva, conhecer o contexto da pesquisa nos leva a compreendermos o 

modo como as pessoas que o compõem percebem a realidade e de que forma essa realidade 

aparece nos contos, que, como vimos, se configuram como uma representação dos ideais e 

dos valores da cultura local, sendo portanto necessário para o pesquisador um contato mais 

próximo com o universo no qual os contos são narrados. 

 Trata-se de um contexto social onde predomina o modo de vida simples do sertão do 

Nordeste, a cidade onde D. Noemia viveu toda a sua vida, representa o contexto nordestino do 

interior, com uma cultura oral bastante rica e com uma forte manifestação religiosa, 

especialmente da religião católica, onde a festa da padroeira é o maior evento cultural da 

cidade, que reúne a maior parte da população em noites de reza e festa. 

 O contexto, embora já bastante modernizado, ainda apresenta a forma de vida das 

cidades pequenas, ou seja, as pessoas ainda convivem em harmonia e costumam se encontrar 

com a vizinhança no fim da tarde para uma conversa que se estende até a chegada da noite. E 

é nessas conversas que as histórias de Trancoso acabam aparecendo, seja para ilustrar um 

tema que está em foco, ou simplesmente para descontrair a conversa. 

 Além de D. Noemia, a cidade conta com outras pessoas que são conhecidas como 

contadores de histórias. Dessas pessoas, tive a oportunidade de conversar inúmeras vezes com 

uma, que contou muitas histórias, mas infelizmente não se dispôs em participar desta 

pesquisa, porque, segundo ele, não gostava que ninguém gravasse o que dizia. E me relatou 

que uma vez o convidaram para contar histórias na escola, mas não foi porque não gosta de se 

apresentar, só gosta de contar histórias em casa. Esse fato revela que, para o contador de 

histórias, como esse de quem falamos, as narrativas fazem parte de seu dia a dia, e não faz 

sentido contá-las em um momento descontextualizado. No entanto, de tudo que falamos, o 

que mais se destaca é o modo como as histórias estão presentes em suas conversas, já que em 

cada assunto de que se fala, há uma história de Trancoso para ilustrar o que foi dito. 

 Assim, podemos dizer que o contexto da pesquisa revelou para nós um rico repertório 

da literatura oral, e fez com que o trabalho pudesse ser realizado com um corpus que 

contempla os objetivos pretendidos, pois nas narrativas analisadas é possível encontrarmos 

uma (re)construção dos contos, que é feita pelo contador em função de sua experiência 

cultural, o que torna as histórias de Trancoso um  rico material de análise, que revela muito 

acerca da identidade dos contadores e da própria identidade cultural da comunidade à qual 

pertencem. 
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2.2.3 A contadora de história D. Noêmia
12

 

 

Nesse momento, apresentaremos a contadora de histórias que foi nossa colaboradora e 

que tanto contribuiu para que esse trabalho se concretizasse. Essa apresentação é importante 

pelo fato de podermos conhecê-la em suas particularidades, sabermos quem foi essa mulher 

que carregava um repertório literário tão rico e composto pelas mais diversas formas de 

manifestações da cultura popular, pois pelo que conhecemos dela, gostava e valorizava muito 

a cultura. 

 

                        Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                        Dona Noemia 

 

 Essa é Dona Noêmia. Seu nome completo era Noemia Maria da Conceição, mas todo 

mundo a conhecia com Dona Noemia ou Noemia Bezerra. Nascida e criada na município de 

Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, pertencia a uma família tradicional da 

cidade, uma vez que seus pais chegaram na comunidade juntamente com os primeiros 

habitantes que vieram povoar o lugar.  

 Nascida em uma família numerosa, sempre foi uma pessoa que viveu da roça. Casou-

se muito cedo e teve 16 filhos, dos quais criou 09, tendo os outros falecido ainda bebês. No 

                                                           
12

 Salientamos que as fotos que ilustram esse tópico e que aparecem no trabalho como um todo, foram 
tiradas pela pesquisadora. 
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entanto, algo de que se orgulhava era o fato de ter aprendido a ler. Sempre dizia que não era 

fácil estudar em sua época, e contava histórias sobre a cartilha e a palmatória, dando ênfase ao 

fato de a escola ser muito rigorosa com os alunos. 

 A característica de leitora, que em sua época de juventude era de poucas pessoas, fez 

com que se tornasse uma pessoa bastante popular na comunidade. Com o tempo, começou a 

contar histórias e a ler os versos de cordel para toda a comunidade, pois era convidada para ler 

os versos nas casas, especialmente à noite. 

 

                    Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Dona Noemia lendo um cordel 

 

 No Sítio Água Nova Um, local onde residia, Dona Noemia era bastante conhecida, 

pois além de contadora de história, era também benzedeira, e tiradeira de terço
13

, sendo 

bastante requisitada pelas famílias nas datas em que se costuma tradicionalmente rezar o 

terço, como por exemplo no dia de São José e na noite de São Pedro. Essas funções que lhe 

eram atribuídas pela comunidade, ela executava com presteza e satisfação, talvez porque, 

mesmo que de certa forma inconscientemente, sabia que seu ofício lhe conferia uma 

identidade dentro do grupo. 

 Dona Noemia era também uma mulher de muita coragem, e muitas vezes atuou dentro 

da comunidade na função de parteira, sendo chamada para auxiliar as mulheres que estavam 

                                                           
13

 Aquela pessoa que faz frente na hora de rezar o terço 
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prestes a dar à luz, e como era muito comum que as crianças nascessem em casa, Dona 

Noemia fazia as vezes de parteira, o que mostra a confiança depositada pela comunidade em 

sua pessoa. 

 Em sua casa, muitas vezes fazia fila de mães com seus filhos para serem bentos por D. 

Noemia, que rezava em cada um e passava sua fé para aqueles que a procuravam. Muito 

religiosa, acreditava que a bondade salva do pecado e todos na comunidade conheciam sua 

capacidade de ajudar o próximo. Quem quer que precisasse, ela estava pronta para ajudar. 

 

                     Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    D. Noemia exercendo seu ofício de rezadeira 

 

 Assim era D. Noemia, uma contadora de histórias que buscava, em sua sabedoria, 

repassar para os mais jovens sua filosofia de vida através das histórias de Trancoso, histórias 

essas que a deixavam muito orgulhosa de poder guardar na memória tantos enredos 

maravilhosos, que ela mesma dizia não saber ao certo de onde vieram, só sabia que os 

aprendera por ouvir contar, e que eles ficaram em sua memória e marcaram a sua vida e a sua 

identidade cultural. 

 Infelizmente, temos que dizer que D. Noemia veio a falecer antes que esse trabalho 

tivesse sido concluído, e sua partida foi uma grande perda para toda a comunidade. 
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CAPÍTULO 3. E A MOÇA ESPERANDO O POVO CHEGAR NA CARRUAGEM... A 

ANÁLISE 

 

3.1 Os contos de encantamento 

 

Contar histórias é uma arte, uma arte rara, pois 

sua matéria-prima é o imaterial, e o contador de 

história um artista que tece os fios invisíveis desta 

teia que é o contar. 

Cléo Busatto 

 

 

Para podermos alcançar o objetivo de compreender as histórias de Trancoso e a 

relação que as mesmas revelam entre a construção da identidade do contador de histórias em 

sua comunidade e a memória que retém as narrativas ao longo do tempo, faz-se necessário, a 

princípio, conhecermos o conteúdo presente em tais narrativas, uma vez que no conteúdo das 

histórias de Trancoso podemos ver a complexidade com a qual são elaboradas. Vale salientar 

aqui, que as histórias de Trancoso representam um aspecto fundamental da vida dos 

contadores e de seus ouvintes, pois elas encantam, divertem, fazem sonhar, pensar, refletir. 

Enfim, levam as pessoas a saírem de sua realidade para alcançar um mundo de possibilidades 

que só é possível através da imaginação. 

Partindo desse pressuposto, analisaremos em primeiro lugar a história de Trancoso 

intitulada “as três baginhas de feijão”. Este conto, segundo a contadora, é uma das histórias 

mais narradas nos momentos em que alguém se dispõe a ouvir, e quando ela se refere ao 

passado, quando a narração era constante, revela a preferência do público pela história das 

três baginhas de feijão. Vejamos o enredo.  

 

Enredo I: As três baginha de feijão 

 

Era uma vez, ... um rapaz que saiu pra ganhar dinheiro. Andou, andou, 

quando chegou na casa de uma velhinha [...] a velhinha disse:  

– Pra onde vai meu filho? 

– Ora, minha velhinha, eu vou ganhar dinheiro! 

– Pois meu filho, fique aqui mais eu que, ... quando se passar um ano eu lhe 

pago. 

Ele passou o ano lá trabalhando. 

                                   – Agora minha velhinha, ... eu vou embora. 

Ela entrou lá dentro, e deu uma baginha de feijão a ele, e disse: 
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 –  pegue meu filho essa baginha de feijão, seu pagamento é esse ... Agora 

você só disbue
14

 quando tiver pão e água! 

Ele saiu  andou, andou ... quando chegou meio dia, numa árvore  muito 

grande, disse: 

– Você que saber? ... 

Tinha comprado o pão, chegou na árvore. Quando abriu a bagem de feijão  

saltou de dentro uma moça, a coisa mais linda do mundo. Disse: 

 –  Quero pão! Ele foi deu. 

 –  Quero água!  

 – Não tem! Ela  caiu pra trás e morreu. 

Ele chorou muito, pegou ela e foi enterrar. Depois voltou pra casa da 

velhinha. Chegou lá, contou a história. 

– Mais meu filho! Pra que você fez isso!?  

– Não! Vou trabalhar outro ano. Ele trabalhou o ano. Quando foi no fim do 

ano ... ela entrou lá dentro e trouxe outra baginha de feijão, já mais 

pequenininha do que a outra. Disse: 

– Olhe meu filho! Só abra essa bage de feijão quando tiver pão e água! 

Olhe o que eu to dizendo! Ele chegou lá, na hora do meio dia, ... tinha uma 

cacimba d‟água assim , a água muito limpa. Ele disse: 

– Ora! Aqui tem água! Eu vou abrir a bage de feijão. Foi pegou a bage de 

feijão ... disbuiou. Quando disbuiou,  saltou outra moça. Essa é que era 

bonita. E disse: 

–  Quero pão! Não tem. Ela caiu pra trás e morreu. Ele chorou e foi 

enterrar. Voltou de novo para a casa da velhinha ... quando chegou lá contou 

a história. 

– Mais meu filho! Pra que você fez isso meu filho? Eu não disse que você só 

abrisse a bage de feijão quando tivesse pão e água! Agora você vai trabalhar 

outro ano... . Quando foi no fim do ano, ela foi lá dentro, trouxe uma bage de 

feijão bem miudinha, [...] já tirada um pedacinho. Disse: 

–  Olhe que é a derradeira! Olhe! Olhe! Só parta essa bage de feijão quando 

tiver pão e água! Ele foi, andou, andou, quando já tava perto da casa dele, 

tinha uma cacimba d‟água. A água bem limpinha, tinha um pezão de pau 

assim . Ele foi passou na rua, comprou pão. Chegou lá abriu a bage. 

Quando abriu, saltou a moça, essa é que era bonita e nova. Disse: 

–  Quero pão! Ele deu, ela comeu.  

–  Quero água! Ele deu, ela bebeu. E ficou viva. Ele disse: 

– Você fique aqui que eu vou buscar a carruagem pra lhe levar.  Já está perto 

da minha casa. Ela ficou lá. ... ela foi se trepou  em cima do pé de pau. 

Agora, lá de cima a resta dela dava na cacimba. Ela era a coisa mais linda. A 

nega que era da casa do pai dele foi buscar uma lata d‟água. Quando chegou 

lá que viu a resta da moça na cacimba, disse; 

– Mais é muito bonito mesmo! Uma moça bonita como eu! Botar água pra 

rainha minha senhora!  Danou a cabaça no chão e quebrou. A moça com 

muita vontade de achar graça daquilo. A nega voltou. Quando chegou lá a 

patroa dela disse: 

– Cadê a cabaça nega? Disse: 

– Eu quebrei. 

– Pois pegue esse pote! Vá buscar no pote agora! Ela saiu com o potão. 

Quando chegou lá que foi encher o pote, que viu a resta da moça, disse: 

 – Mais eu, uma moça bonita como eu, botar água pra rainha minha senhora! 

Não!...  Danou o pote no chão e quebrou. Voltou pra trás... a rainha disse:  

– Cadê a água nega? 

– Eu quebrei o pote. 

                                                           
14

 Ato de abrir a bagem para retirar os grãos (debulhar) 
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– Pois pegue essa lata. E a moça esperando o povo chegar na carruagem. 

Quando a nega pegou a lata, encheu d‟água, que foi botar na cabeça... Que 

viu a resta da moça disse: 

– Ah! Eu mesmo não vou levar água não! Uma moça bonita como eu, botar 

água pra rainha minha senhora!  Danou a lata no chão, amassou a lata. Foi 

aí que a moça soltou uma gaitada
15

. Não agüentou mais e soltou uma gaitada 

que estrondou. A nega disse: 

– Ah! É você que tá aí! Né? Foi subiu pra lá, chegou lá ... enfiou um alfinete 

na cabeça dela. Ela foi se virou numa rolinha. ... A nega ficou no canto da 

moça. Quando o rapaz chegou, era gente como um todo
16

. O pai dele disse: 

– Meu filho! Como é que você diz que deixou uma moça bonita e tem uma 

nega feia dessa ? Mais torta de um olho! A nega disse: 

– Não! tou preta do sol e com o olho torto de olhar pra o caminho! O 

velho disse: 

– Você tem que levar![...] Você vai se casar com ela. Quem mandou você 

dizer que tinha uma moça aqui bonita e tem é uma nega feia dessa? O rapaz 

disse: 

– Mais meu pai! A moça que eu deixei aqui era uma moça bonita. Não era 

essa nega não! Ficou logo quase doido. Foi levado. Chegou lá o velho fez o 

casamento. Quando a nega vinha para o lado dele, ele dizia: 

– Sai daí nega nojenta!... Eu lá quero conversa com tu? Ficou maluco. Tinha 

uns amigos dele. E chegou um amigo dele e disse: 

–  Amigo! Vamos caçar? Pra se distrair um pouco. Foram caçar. E foram 

bater lá, onde tinha deixado a moça. Chegou lá tinha uma rolinha no canto 

onde ele tinha deixado a moça, uma rolinha tão triste [...] ele foi botou a 

espingarda assim  no rosto pra atirar na rolinha; aí se arrependeu, se trepou, 

a rolinha era bem mansinha, ele pegou a rolinha, botou no bornó
17

 e saiu. 

– Vambora amigo? Eles foram. Quando ele chegou, botou a rolinha assim  

no colo. A nega conheceu. 

– Ah! Fulanim ! me dê essa rolinha pra eu comer assada que eu tou 

desejando. 

–  Que desejando? Nega nojenta! Sai daí! Você ta desejando nada! Ele foi 

pegou a passar a mão assim  na cabeça da rolinha. Deu então com aquele 

carocinho na cabeça dela. Ele puxou. Quando puxou, era o alfinete, aí a 

moça se desencantou. Ele disse: 

– Ah! A minha noiva era essa daqui. A nega correu pra todo canto, pra aqui 

e pra acolá, com medo. O pai disse: 

– Meu filho! O que é que você quer que eu faça com essa nega? 

– Não meu pai. O senhor pega dois burro brabo daqueles que tem na roça, e 

bota uma cangaia num e uma cangaia
18

 noutro e amarra cada perna dessa 

nega no cabeçote de cada cangaia e dê um tiro de bacamarte no pé do ouvido 

deles e pode soltar. 

Foi os burros saíram tudo na carreira. Rasgando a nega todinha, partiram em 

banda. Ele se casou com a moça e disse: 

– Eu não disse meu pai? A minha noiva é essa daqui. Eu não disse ao senhor 

que minha noiva era moça bonita? Casou com ela. E os burros rasgaram a 

nega todinha. E foi uma festa danada. 

 E entrou por perna de pinto e saiu por canela de pato. Rei meu senhor 

mandou dizer que você  contasse quatro.  

  

                                                           
15

 Grande risada  
16

 Muita gente reunida 
17

 Espécie de saco usado na atividade da caça, onde se coloca as ferramentas necessárias ao caçador. 
18

 Instrumento usado para transportar carga nos animais. 
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 Nesta narrativa, encontramos inúmeras marcas da realidade social da contadora na 

produção de seu fazer literário, considerando que o conto popular é uma forma de literatura 

oriunda do cotidiano, apreendida por ouvir contar, no qual o caráter universal da forma se 

entrelaça com a realidade de uma localidade, na busca por um significado maior para a arte 

literária. 

 É importante ressaltar aqui que este enredo, em sua essência, pode ser encontrado 

numa versão da história contada por Pedro Bandeira (2010). Na versão do autor, intitulada de 

“Rosa Flor e Moura Torta”, as moças saem de dentro de uma laranja, e o castigo da Moura 

Torta é cair nas águas do rio e se afogar, o que mostra uma atenuação no preconceito sofrido 

pela negra na versão de nossa colaboradora. Outra versão é encontrada ainda na obra de 

Câmara Cascudo, em seu livro “Contos Tradicionais do Brasil”. No entanto aparece com o 

título de “A moura torta”. Na versão apresentada por Cascudo não é um rapaz que sai para 

tentar ganhar dinheiro, mas sim um príncipe, filho único de um rei, que deseja correr o mundo 

porque assim é de sua vontade. 

 Além dos elementos citados, encontramos outras diferenças entre as versões, que 

mostram como os contadores reelaboram as histórias de acordo com a sua realidade cultural. 

No entanto, o que é essencial no enredo permanece, e em todas as versões que encontramos 

há um rapaz (herói) que se afasta de seu lugar de origem, encontra um amor por meios 

mágicos, perde esse amor por causa da antagonista, e o recupera no final, concluindo com o 

castigo daquela que agiu de má fé, querendo assumir o lugar de outra pessoa. 

 Voltando-nos para a história de Trancoso narrada por D. Noemia, vamos encontrar na 

figura do herói um rapaz que, a princípio, aparece como uma pessoa comum, que necessita 

sair de seu lugar de origem para poder conseguir ganhar algum dinheiro, mas que, ao longo da 

história, se identifica como sendo um príncipe. Essa transformação de uma pessoa comum em 

príncipe ou princesa é um tema bastante recorrente nas narrativas que ouvimos. O que nos 

leva a compreender que isso ocorre devido à necessidade de fabulação, de poder viver uma 

vida melhor, mesmo que seja na ficção. 

A possibilidade de sublimar a realidade através da magia presente nos contos mostra 

como a literatura, sendo compreendida como uma manifestação universal, traz para o homem 

sua característica de humano, ou seja, a  literatura em si tem um caráter humanizador, como 

defende Antonio Cândido. E sendo assim, “não há povo e não há homem que possa viver sem 

ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. [...]” 

(CÂNDIDO, 1995, p. 242) 
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Refletindo então sobre narrativa e identidade, percebemos que a voz da contadora, ao 

trazer para o público essa possibilidade de sublimação, está representando uma necessidade 

que não é só sua, mas de toda a comunidade, a necessidade do sonho e da fantasia, que é tão 

cara e tão presente na condição humana. 

Encontramos ainda na história das três baginha de feijão diversos elementos que nos 

remetem à cultura e à identidade nordestina, como o pote, a cabaça, a lata, objetos que foram, 

e que em muitos lugares ainda são usados para levar água até as casas. Bem como a presença 

da cacimba como fonte de água. Esses recursos são representativos da realidade do alto sertão 

nordestino, que embora tenha melhorado atualmente, carrega em sua história muito 

sofrimento com a escassez de água durante as secas. Esses elementos, que diferem entre as 

versões conhecidas do conto, remetem à identidade regional da contadora. 

Como já vimos, alguns estudiosos dos contos enfatizam a incerteza de suas origens, no 

entanto, muitos concordam que especialmente as histórias de Trancoso trazem uma grande 

influência de Portugal, já que a própria classificação das mesmas remetem a um escritor 

português. Se assim o for, podemos dizer que o contador, ao reelaborar o tema da narrativa 

partindo de singularidades de sua identidade e de sua realidade, realiza o que Maria Ignez 

Novaes Ayala chama de naturalização ou aclimatação, já que os contadores das histórias de 

Trancoso, em suas narrativas “aclimatam, regionalizam, nordestinizam, podemos dizer, estes 

temas cuja origem perde-se no tempo. [...]” (AYALA, 1997, p. 162) 

A autora chama de aclimatação, naturalização ou regionalização o fato de os 

contadores de histórias ou poetas populares refazerem o tema da narrativa com elemento de 

sua realidade, como o herói do conto em análise, que recebe da velhinha como pagamento por 

trabalhar um ano, uma baginha de feijão. Ora, sabemos que o feijão é de fato uma espécie de 

tesouro para o homem do sertão nordestino, pois além de ser o principal ingrediente de sua 

comida, é também o mais fácil de ser cultivado. Daí sua presença no conto como um objeto 

mágico, do qual nasce a promessa de felicidade do herói.   

Podemos mencionar ainda outros elementos dentro do enredo que falam da 

comunidade na qual a história é contada, como por exemplo a figura da velhinha, que 

representa aquela pessoa capaz de ajudar o jovem a encontrar o caminho, e ainda de dar 

conselhos sábios e que não podem ser desobedecidos. Assim, ao entregar ao rapaz a baginha 

de feijão como pagamento, ela adverte: “seu pagamento é esse... agora você só disbui quando 

tiver pão e água.” 

O tema do conselho, seguido da desobediência e castigo, é bastante recorrente nas 

histórias de Trancoso. Com ele vem o alerta para que os jovens não cometam a imprudência 
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de desobedecer aos conselhos dos mais velhos, sob pena de serem castigados. No entanto, 

esse tema vem normalmente seguido de uma repetição de três vezes, como forma de conceder 

uma segunda chance e até uma terceira a quem errou. 

Na terceira vez, a ênfase no conselho é maior, assim como o alerta para que o rapaz 

não desobedeça, pois não terá outra chance. A obediência aos conselhos do mais velho, que 

tem uma sabedoria vinda da experiência, leva o herói a descobrir o amor como forma de 

recompensa por ser trabalhador e obediente, qualidades indispensáveis a um bom rapaz. 

Outro aspecto que merece destaque é a figura da negra, que aparece como uma espécie 

de vilã da trama, transformando a moça em uma rolinha e tomando o lugar dela. A figura da 

negra ou do negro como vilões é muito presente nas histórias de Trancoso, e a explicação para 

esse aspecto das narrativas pode estar no fato de os contos populares terem chegado aqui 

trazidos pelos portugueses, que escravizaram os negros durante muito tempo, o que explicaria 

o papel sempre subalterno representado pelos negros, bem como a grande carga de 

preconceito racial que as histórias apresentam. 

Na atitude da negra novamente encontramos o temática da desobediência por três 

vezes, e que a leva a sofrer danos, pois mesmo tendo conseguido, a princípio, se casar com o 

príncipe, no final é castigada de forma cruel, onde aparecem a figura dos burros e do 

bacamarte. No entanto, essa crueldade não assusta o ouvinte, pelo contrário, o encanta. O 

burro é ainda hoje o animal mais popular do nordeste, e bastante utilizado no dia a dia da 

contadora, bem como o bacamarte, espécie de arma usada pelos sertanejos. 

Ao longo da narrativa, encontramos ainda outras marcas da cultura local e da 

identidade da contadora, como a prática de caçar rolinha, que é um pássaro muito comum e 

bastante utilizado na alimentação dos moradores da zona rural do município de Água Nova, 

como também em outras localidades do Nordeste. 

A história termina com a festa de casamento, que a narradora faz questão de salientar 

que se tratou de uma festa muito grande, ressaltando que “foi uma festa danada.” Ora, o 

casamento é sempre um momento de festa, e ainda mais na realidade na qual a contadora 

escutou e memorizou este conto, pois ficamos sabendo por ela, em uma conversa informal, 

que quando era jovem as festas de casamento duravam até três dias, e que a fartura de comida 

tinha que ser muito grande, além da presença de um sanfoneiro, que tocava a noite toda. Era 

uma oportunidade rara para as pessoas se divertirem, pois na maioria do tempo estavam 

ocupadas com o trabalho, e não dispunham de recursos para festas. 

 De acordo com D. Noemia, uma das atividades que as pessoas da comunidade 

realizavam para se divertir era a contação de histórias, que ocorriam regularmente durante a 
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noite, quando se reuniam na calçada de algum morador. Ou, durante a colheita, momento no 

qual as pessoas se reuniam para ajudar umas as outras na debulha dos grãos, especialmente de 

feijão, que era o mais abundante. 

 Nesse momento, reuniam-se as pessoas, e quem sabia contar história se tornava o 

centro das atenções, sendo mesmo convidado para as debulhas, que geralmente contava com a 

presença de mais de um contador, como mostra a fala da contadora em uma das entrevistas 

para esta pesquisa. 

 

C: Menina eu ia contar história em tudo qué canto. Era eu, Chico Bezerra, 

Cândido... nós tudo contava muita história de trancoso... o povo gostava 

muito... quando tinha disbuia
19

 aí eu ia, lá pra Bibio, pra Margarida, pra todo 

canto. 

P: E contava muita história? 

C: Vixe Maria! Era a noite todinha... o monte de feijão lá e todo mundo ao 

redor... as vez custava a terminar... 

C: Essa que eu vou contar, contei muito, é a de Dona Tecederinha. 

(ENTREVISTA aos 30/12/2009) 

 

Nessa fala, podemos notar que a narradora se orgulha de seu talento de contar histórias 

e sabe que a arte de narrar se modificou, pois se refere ao passado para mostrar que lá as 

histórias eram um instrumento indispensável de lazer de sua comunidade, ela representante 

dessa prática coletiva, e através de sua voz participava da construção de uma prática cultural 

muito importante para seu povo. 

Mostra também que a história de D. Tecederinha é uma das mais populares, 

informação que condiz com o que encontramos em nossas leituras, pois nos estudos de 

Cascudo (2004), podemos ver três versões dessa narrativa, que são: “A princesa de Bambuluá; 

o veado de plumas; e o papagaio real”. Em Lima (2005), a história aparece com o título de “o 

reino do vale verde”, e em Rondelli (2003) se intitula de “a história do fim cantado”. Nessas 

versões, podemos encontrar a composição da história de D. Tecederinha, com algumas 

variações, mas com o mesmo tema e aspectos idênticos no desenrolar do enredo. Por isso, 

podemos reforçar a sua popularidade entre os contadores de histórias. 

Aqui, vamos conhecer a história de D. Tecederinha na versão de D. Noemia, na qual 

encontramos alguns elementos presentes na composição da história das três baginhas de 

feijão, como a presença do elemento três, como número de vezes necessárias para que um 

objetivo seja atingido. Assim, são três os abjetos que ela manda fazer com o ouro que o 
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  Quando as pessoas se juntavam pra debulhar o feijão colhido no ano, pois não contavam com máquinas, 
então reuniam os vizinhos a noite e debulhava à mão.  
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príncipe lhe deixava, a almofada de fazer renda, o pente e o espelho. Também são três os 

lugares onde D. Tecederinha procura até encontrar o Reino Jardim de Flores, e ainda três são 

as vezes em que ela tenta falar com o príncipe Pássaro Verde, para poder conseguir o que 

deseja. Vamos à história: 

 

Enredo II: Dona Tecederinha 

 

Era uma vez seis irmãs. ... Todas tinham um apelido. Elas eram chamadas 

de: um olho, dois olhos, três olhos, quatro olhos, cinco olhos e a outra que 

era Dona Tecederinha. 

D. Tecederinha tecia e morava fora das irmãs. Numa casa sozinha. Lá ela 

trabalhava de tecedera. [...] quando era de noite vinha um pássaro pela 

janela, ela botava uma bacia d‟água. Ele tomava banho e a bacia ficava cheia 

de ouro. Ele era um príncipe encantado a coisa mais linda. ... 

Quando foi um dia, as irmãs deram fé
20

. Um olho disse: 

 – Dona Tecederinha! Eu vou dormir mais tu! 

 – Pode vim. 

Elas queriam descobrir o que era. ... D. Tecederinha a noite deu água de 

dormideira a irmã e ela não viu nada. Quando foi no outro dia, dois olhos 

disse: 

 –  Hoje quem vai sou eu! Hoje eu vou e descubro. Quando foi de noite... 

D. Tecederinha deu a água de dormideira a ela, ele pegou no sono e também 

não viu nada. No outro dia três olhos foi e aconteceu da mesma forma. O 

príncipe disse: 

– O que é isso D. Tecederinha? Ta havendo alguma coisa. Essas suas irmãs 

dormindo aqui não vai dar certo, porque ... elas vão fazer uma falsidade. 

– Faz nada! Eu dou água de dormideira, elas não vêem. Quando foi no outro 

dia foi a vez de quatro olhos e aconteceu do mesmo modo. No outro dia 

cinco olhos disse: 

 –  Eu hoje vou e descubro! Eu sei o que é que ela tá fazendo. Tá dando 

água de dormideira a vocês. Por isso vocês não vêem. Eu hoje quero vê ... se 

não descubro? E assim quando D. Tecederinha foi dá o copo de água de 

dormideira, ela foi botou por aqui  por dentro do vestido ... e não pegou no 

sono de jeito nenhum. Quando o pássaro chegou, disse:  

 – Quem é que tá aqui hoje D. Tecederinha? 

 – È minha irmã, cinco olho. 

 – D. Tecederinha! Esse negócio não vai dar certo! 

 – Elas não vêem porque eu dou água de dormideira a elas. Ele tomou banho 

e se transformou no príncipe, deixando a bacia cheia de ouro. Ela tava rica, 

já tinha mandado 

fazer muita coisa de ouro. E cinco olhos, que não dormiu, viu tudo. Quando 

foi no outro dia, cinco olhos disse em casa: 

 –  Eu não disse! Que ia descobrir tudo. É um príncipe encantado. Ele vem 

como um pássaro passa pela janela, toma banho, se transforma em príncipe e 

deixa a bacia cheia de ouro.  

 – Ah! É assim? Por isso que ela ta rica. O que vamos fazer? Então botaram 

uma navalha envenenada na janela, e quando ele pousou ... cortou o pé. 

 –  Ah! Malvada! Eu sabia!... que suas irmãs aqui ia dá falsidade. 

                                                           
20

 Expressão que quer dizer que notaram alguma coisa. 
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 – Mas pássaro verde! ... não foi eu, foram minhas irmãs. Ele não quis tomar 

banho. Ela insistiu. Ele tomou, mas no lugar do ouro, a bacia ficou cheia de 

sangue. Ele disse: 

 – Agora D. Tecederinha, ... você só me ver se for no reino jardim de flores. 

Se não for lá não me vê mais nunca. Ela então mandou fazer uma almofada 

de ouro ... com os fusos tudo de ouro, um espelho e um pente de ouro. 

Arrumou todas as coisas dela e foi embora. 

Andou, andou ... quando chegou em um casinha. Disse: 

– Ô de casa!  

–  Ô de fora! Saiu uma velhinha, era a mãe da lua. Disse: 

– Por aqui, minha filha? ...  

– Minha velhinha, a senhora não dá notícia do reino jardim de flores? 

– Dou não! Quem pode dar é a lua minha filha.  

Se esconda de trás da porta, porque ela quando chega é muito valente. 

Quando lá veio a lua 

–  Aqui me cheira a sangue real! Aqui me cheira a sangue real! 

– Minha filha! Você sabe que aqui não anda ninguém! Se acalma, minha 

filha! Botou água na bacia. A lua tomou banho. A velhinha disse: 

– Minha filha! ... você não dá notícia do reino jardim de flores? 

– Dou não minha mãe. Por que minha mãe pergunta? 

– Porque aqui tem uma pelegrina que vai pra lá. 

– Só quem pode dá é o sol que anda muito. D. Tecedeirinha andou, andou, 

quando chegou noutra casinha. 

– Ô de casa!  

–  Ô de fora! Saiu uma velhinha. 

 – Por aqui, minha filha? ...  

– Minha velhinha, a senhora não dá notícia do reino jardim de flores?  

– Dou não! Só quem pode dá é meu filho, o sol, mas ele chega tão ruim, tão 

valente quando chega aqui. Falta pouco é me matar. Mas não tem nada não. 

Se esconda aí de trás da porta.  

Quando lá vinha o sol. Isso era uma quentura, parecendo que ia queimar 

tudo. 

–  Aqui me cheira a sangue real! Aqui me cheira a sangue real!  

– Meu filho! Você sabe que aqui não anda ninguém! Se acalma, meu filho! 

Botou água na bacia. O sol tomou banho. A velhinha disse: 

– Meu  filho! ... você não dá noticia do reino jardim de flores? 

– Dou não minha mãe. Por que minha mãe pergunta? 

– Porque aqui tem uma pelegrina que vai pra lá. 

– Só quem pode dá é o vento que anda muito. ... D. Tecedeirinha andou, 

andou, quando chegou noutra casinha. 

– Ô de casa!  

–  Ô de fora! Saiu uma velhinha. 

 – Por aqui, minha filha? ...  

– Minha velhinha, a senhora não dá noticia do reino jardim de flores?  

– Dou não! Só quem pode dá é meu filho, o vento, mas ele chega tão valente, 

me torce, bota em cima da casa... Mas não tem nada não. Se esconda aí de 

trás da porta... Quando lá vinha o vento, no maior redemoinho do mundo.  

–  Aqui me cheira a sangue real! Aqui me cheira a sangue real!  

– Meu filho! Você sabe que aqui não anda ninguém! Se acalma, meu filho! 

Botou água na bacia. O vento tomou banho. A velhinha disse: 

– Meu filho! ... você não dá notícia do reino jardim de flores? 

– Dou, minha mãe! Cheguei de lá nesse instante. Porque minha mãe 

pergunta? 

– Porque aqui tem uma pelegrina que vai pra lá... 
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– O príncipe vai casar daqui a três dias. Ele andava muito por fora, por lá 

levou um corte muito grande, quase morre. Nunca mais saiu de casa, agora 

vai casar. A pelegrina vai pra lá? 

– É pra você levar ela e deixar lá ... Ele disse:  

–  Pois pode montar aqui na minha cacunda e se agarre. Quando eu fizer 

bulandera
21

 você se pegue ... Ele fez a bulandera e ela se agarrou. Quando 

soltou, estavam embaixo de um pé de pau muito grande, onde tinha uma 

cacimba d‟água. Era o reino jardim de flores. O vento disse: 

– Você fique aí que daqui a três dias é a festa, e você vai pra lá pra ajudar. O 

povo tava tudo carregando água pra festa. Então ela pediu um pote pra 

carregar água e ajudar na festa. E ficou por lá. ... Quando foi de noite, ela 

botou a almofada e foi fazer renda. Aí chegou a nega e disse: 

–  Ô pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, 

que tá pra casar com príncipe meu senhor. Você vende? 

– Diga a ela que eu vendo. A nega foi lá e a princesa disse: 

– Diga a ela que mande. A nega disse. E D. Tecederinha respondeu: 

– Eu não só vendo como dou, pra ela deixar eu passar a noite mais o moço 

dela. Aí foi a nega disse a princesa. E ela: 

– Mais é muito bonito mesmo! Eu deixar essa pelegrina passar a noite mais 

meu noivo! ... A nega disse:  

– Tem nada não! Nós damos água de dormideira a ele, e ele não vê nada. 

– Pois diga a ela que mande. Aí ela mandou. ... quando foi no outro dia D. 

Tecedeirinha tava se olhando no espelho de ouro, muito bonito. A nega 

chegou e disse: 

–  Ô pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, 

que ta pra casar com príncipe meu senhor. Você vende? 

– Diga a ela que eu vendo. A nega foi lá e a princesa disse: 

– Diga a ela que mande. A nega disse. E D. Tecederinha respondeu: 

– Eu não só vendo como dou, pra ela deixar eu passar outra noite mais o 

moço dela. Aí foi a nega disse a princesa. E ela: 

– Mais é muito bonito mesmo! Ela já passou uma noite, e quer passar outra? 

... A nega disse:  

– Tem nada não! Nós damos água de dormideira a ele, ele pega no sono e 

não vê ela. 

– Pois diga a ela que mande. Aí ela mandou. ... D. Tecederinha passou a 

noite e ... nada. ... 

 No outro dia, ela tava penteando o cabelo com o pente de ouro, muito 

bonito. A nega chegou e disse: 

–  Ô pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, 

que tá pra casar com príncipe meu senhor. Você vende? 

– Diga a ela que eu vendo. A nega foi lá e a princesa disse: 

– Diga a ela que mande. A nega disse. E D. Tecederinha respondeu: 

– Eu não só vendo como dou, pra ela deixar eu passar outra noite mais o 

moço dela. Aí foi a nega disse à princesa. E ela: 

–  Mais é muito bonito mesmo! Ela já passou duas noites, e quer passar 

outra? ... A nega disse:  

– Tem nada não! Nós damos água de dormideira a ele, ele pega no sono e 

não vê ela #. 

Acontece que neste mesmo dia, durante a tarde tinha um velho que veio 

conversar com o príncipe e disse: 

– Senhor não deixou alguma amante por aí não? Por onde andou? Porque 

toda noite tem uma voz na sua porta, pedindo pra o senhor abrir e dizendo: 

 Acorda Pássaro Verde! Tu não disseste que D. Tecederinha não vinha no 

                                                           
21

 Expressão que, segundo a contadora, quer dizer rolar no chão. 
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reino Jardim de Flores. Hoje vim e tu dormindo! ... Acorda Pássaro Verde! 

Isso foi alguma amante que o senhor deixou por aí. Não lembra não? O 

príncipe então lembrou. E contou toda a história. O velho disse: 

– Pois é água de dormideira que tão lhe dando. Quando for lhe dá hoje, você 

bote por aqui  por dentro da camisa. 

Quando foi de noite que ela chegou e falou: 

–  Acorda Pássaro Verde! Ele abriu a porta, ela entrou. ... E passaram a 

noite conversando. Ele então disse: 

– Você se arrume e vá, na hora do casamento. E ela assim fez. 

Era um casamento em casa. E quando foi na hora de se casar, ele falou com 

o pai. ... 

– Meu pai! Antes de me casar, eu quero ...  falar um negócio com o senhor. 

E continuou: 

– Olhe meu pai! O senhor tem uma mala da fechadura de ouro, aí o senhor 

perde a chave de ouro e manda fazer outra de prata. Hoje aparecendo a de 

ouro, com qual o senhor abrirá a mala? 

– Ora meu filho! Com a de ouro, que já tava acostumado. 

– Pois então a minha noiva é essa !  

E aconteceu que ele casou com D. Tecederinha. E foi uma festa maior do 

mundo. E entrou por perna de pinto e saiu por perna de pato. Rei, meu 

senhor mandou dizer que você contasse quatro.  

 

A história de D. Tecederinha  apresenta um enredo no qual a heroína aparece logo de 

início como uma mulher forte e corajosa, pelo fato de morar sozinha e ser capaz de prover o 

seu sustento através de seu oficio de tecedeira, como fica claro no início da narrativa, quando 

enfatiza que “D. Tecederinha tecia e morava fora das irmãs. Numa casa sozinha. Lá, ela 

trabalhava de tecedera.” Ora, em um contexto social rústico, dominado pelo sexo masculino, 

como o do convívio da contadora, morar sozinha já era por si só um ato de bravura, que deu a 

D. Tecederinha a possibilidade de lutar por uma vida melhor. 

  Essa luta, como muitas outras, aparece sob a forma da busca pela felicidade. Para 

tanto, D. Tecederinha enfrenta vários obstáculos, a começar pelas próprias irmãs, que ao 

saberem de sua fortuna planejam acabar com sua felicidade por causa da inveja. Sendo a 

inveja um tema bastante recorrente no conto popular, representa aqui um elemento que leva 

ao rompimento de uma ordem, trazendo a desordem que precisa ser reorganizada pela 

heroína. Esta precisa transpor um estado que Beth Rondelli (1993) chama de estado liminar, 

no qual o herói ou heroína transita entre um primeiro estado de ordem, que é sua casa, e a 

reorganização final, quando conquista o que está procurando. 

Pensando sobre a reflexão social desse conto, podemos ver que, em se tratando de uma 

heroína, é possível notarmos que suas ações se dão sempre no âmbito doméstico, pois embora 

D. Tecederinha tenha se afastado do lar de sua família para morar sozinha, é preciso a 

presença masculina do príncipe para que ela possa sobreviver e melhorar de vida.  
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Além disso, os espaços por onde D. Tecederinha transita na busca pelo príncipe são, 

de certo modo, resguardados pela figura da velhinha, que a recebe no reino da lua, do sol e do 

vento, protegendo-a sempre da fúria da filha lua, ou dos filhos, o sol e o vento, o que reforça o 

pensamento recorrente na sociedade, especialmente no âmbito rural tradicional, de que a 

mulher sempre precisa da ajuda de terceiros para poder conseguir algo. 

Outro acontecimento no conto que revela esse aspecto é o modo pelo qual a heroína 

consegue se aproximar do príncipe, ou seja, para encontrá-lo, é preciso realizar tarefas 

domésticas, como ajudar na preparação da festa, carregando água junto com os criados. Aqui, 

vemos que a ação da protagonista restringe-se basicamente à execução de tarefas simples, sem 

muita complexidade ou heroísmo, sua inteligência supera os obstáculos e faz com que possa 

se reparar o erro cometido.    

Encontramos também no enredo das histórias, alguns elementos que, por serem 

recorrentes em muitas histórias de Trancoso ouvidas no município, se tornam caracterizadores 

desse tipo de narrativa. Entre eles merece destaque a cacimba de água, que aparece sempre 

embaixo de uma grande árvore e o fato de carregar água para casa em um pote; e a velhinha, 

que sempre aconselha e/ou ajuda o herói/heroína a resolver o conflito no qual se encontra.  

Salientamos ainda a presença da negra, que aparece novamente como empregada, e 

que exerce nesse conto o papel de intermediar a reaproximação de D. Tecederinha com o 

príncipe, embora o faça porque está tentando agradar a princesa, para quem trabalha, pois é 

clara sua atitude de submissão quando ver os objetos de ouro na mão de D. Tecederinha, a 

quem julga desmerecedora de tal jóia, como podemos ver na sua fala quando diz: “Ô 

pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, que tá pra casar com 

príncipe meu senhor.” Nesse trecho, fica claro o papel delegado ao negro nas histórias de 

Trancoso, pois em muitas das narrativas que ouvi, tanto na coleta oficial dos dados quanto em 

outros momentos, o negro ou a negra sempre aparece como empregado e/ou vilão. 

Na composição da história, encontramos ainda algumas marcas da identidade cultural 

da contadora, que são deixadas através da linguagem, que torna visível os traços sertanejos, 

como na forma de cumprimento ao chegar à casa de estranhos. Nesse momento, quem chega 

diz “ô de casa!” e quem está em casa responde “Ô de fora!”. Esse é, ainda hoje, o modo mais 

comum de se apresentar e ser recebido nas comunidades mais afastadas dos grandes centros 

urbanos, como a comunidade de Água Nova. 

Assim, D. Tecederinha percorre o mundo em busca de seu príncipe, que se afasta 

devido a um erro que ela cometera e que, portanto, necessita de ser sanado. Foi o erro que 

levou a heroína a entrar em um mundo de desordem, em uma busca pela restauração de sua e 
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convivência social. Para tanto, é preciso superar os obstáculos, entre eles a água de 

dormideira, recurso usado por ela no início da trama para esconder sua real situação das 

irmãs, mas que reaparece no final para dificultar seu reencontro com o príncipe. 

  Nesse momento, a heroína carece de ajuda, que vem sem que precise pedir, na figura 

de um velhinho, que ao ouvir os apelos de D. Tecederinha durante a noite relata para o 

príncipe Pássaro Verde. Esse trecho da narrativa é bastante rico em elementos que colocam 

em pauta a relevância da memória na constituição da identidade, pois ao lembrar-se do amor 

de D. Tecederinha a partir da rememoração, que foi possível graças à interferência da 

sabedoria de um velhinho, Pássaro Verde passa a lembrar, e é a lembrança que permite a 

reestruturação da ordem, tanto de sua vida, por poder retomar um amor que fora interrompido, 

como de D. Tecederinha, que se lançou ao desafio de reencontrá-lo, e assim recuperar a 

felicidade. 

No desfecho da história, encontramos um recurso utilizado com freqüência para o 

encerramento da trama nas histórias de Trancoso, que se constitui da seguinte pergunta, feita 

pelo herói, geralmente dirigida ao rei, ou, como no caso dessa narrativa, ao pai. “Olhe meu 

pai! O senhor tem uma mala da fechadura de ouro, aí o senhor perde a chave de ouro e manda 

fazer outra de prata. Hoje aparecendo a de ouro, com qual o senhor abrirá a mala?” e o pai 

responde: “ora meu filho! Com a de ouro que já estava acostumado!” 

Ao ouvir a resposta do pai, Pássaro verde pode então retomar a sua história com D. 

Tecederinha, pois através da recuperação, representada nas pergunta e resposta formuladas, na 

qual, a presença do pai como aquele que decide o destino dos filhos, a quem o príncipe 

recorre para poder se casar com seu verdadeiro amor, que é D. Tecederinha, revela a 

legitimidade da heroína como sendo sua verdadeira noiva. Assim, como mostra Beth 

Rondelli, “a recuperação, pela memória, dos episódios ocorridos num tempo passado 

permitirá que seja corrigida a ação presente que está, para o personagem narrador, sendo 

injusta.” (RONDELLI, 1993, p. 110) 

Desse modo, D. Tecederinha consegue retomar seu caminho através da recuperação do 

passado, que se revela no momento do desfecho da narrativa, e é pela história do passado 

revelado que Pássaro Verde e D. Tecederinha podem então contar com a benção do pai para 

se casarem e fazerem a festa maior do mundo. Festa esta muito comum no final das histórias 

de Trancoso, para mostrar que a ordem foi restabelecida, e que os personagens, depois de 

muito esforço, conseguiram conquistar aquilo que desejaram. 

A temática da revelação do passado como forma de reparar o dano sofrido pelo herói 

ou heroína também aparece, com bastante ênfase na história do jogo das tábuas de ouro, que é 
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uma história que, como disse a própria contadora, “essa história é comprida porque repete 

todinha”. Esse recurso da repetição da narrativa não é incomum nas histórias de Trancoso, 

pois grande parte delas são compostas por enredos que voltam para trás, ou seja, a trama é 

narrada novamente desde o começo. Fato este que foi enfatizado por Rondelli em seu 

trabalho, no qual mostra que “[...] a montagem da narrativa faz com que o personagem que 

esteja sofrendo as conseqüências de um dano passe a ser o narrador de sua própria história, 

que então se transforma em „causo passado‟.” (RONDELLI, 1993, p. 110, grifo da autora) 

Para compreendermos melhor esse recurso na composição das histórias de Trancoso, 

bem como outros aspectos relevantes das narrativas, vamos conhecer na íntegra a história do 

jogo das tábuas de ouro, tal como nos foi narrada pela nossa colaboradora. Salientamos aqui 

que essa história é uma das mais ricas nos elementos que a formam, trazendo para uma trama 

só aspectos de várias fontes literárias. 

 

Enredo III: O jogo das tábuas de ouro 

 

Era uma vez um reis e uma rainha que tavam no pátio da casa. 

Aí tinha uma viada no pátio da casa. Aí a rainha dizia que era um viado 

macho, e o reis dizia que era uma viada feme. Daí fizero uma aposta. [...] 

A rainha tava grávida né! Aí fizero uma aposta, se fosse um viado a rainha 

mandava matar o rei e se fosse uma viada o reis mandava matar a rainha. [...] 

Daí o reis chamou o criado e mandou o criado olhar... chegou lá era um 

viado. 

Aí o criado tinha muita raiva da rainha, foi chegou e disse que era uma 

viada. [...] 

Aí foi o reis teve pena de matar ela, porque ela tava grávida, daí mandou 

botar ela na ilha dos leão... 

Aí quando chegou lá os leão nem ligava, tumaro foi amizade com ela, e 

ela ficou lá muito tempo, daí ganhou neném lá, o menino era home. 

O menino já tava grande... aí um dia ela se escapuliu, que ela só saia se fosse 

fugida que eles não deixava né!? [...] aí um dia ela saiu, quando chegou na 

beira do mar tinha um homem. Ela foi falou com o homem pra ser padrinho 

do menino. [...]  

Aí botou o nome do menino de João... Agora... Aí ela que era a rainha... foi 

ser criada do reis viu!?. O reis nem conheceu ela, foi trabalhar na casa do 

reis.  

Aí quando foi um dia João tava rapazim, foi tomar banho na praia, aí a água 

carregou ele, foi deixar lá no fundo do mar. 

Quando ele chegou lá tinha três moças jogando o jogo das tauba, tauba de 

ouro né!? As moças cada qual da mais bonita. Aí ele pegou a jogar, 

namorando com as moças,  na maior palestra. Aí a tauba quebrou no meio 

né!?  

Aí ele disse:  

[...] aí foi uma disse:  u mais você! Ele disse: Apois quando eu 

disser:  
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Aí ele disse:   vamos! Ele ficou lá e 

ela subiu. 

Aí quando ela chegou foi deu a tauba de presente ao padrim dele né!? O 

padrim foi dá ao reis. [...] Aí chegou lá o reis disse:  Por pena de morte 

você tem que me dá a outra banda dessa tauba!Aí foi quando ele [...] Sim ! 

Ele foi deu a moça de presente também ao rei, que era uma moça muito 

bonita. 

Aí foi um dia... João tava lá no fundo... Aí foi ele queria casar com ela né!? o 

jogo das tauba do princípio até o fim. 

Aí toca vim príncipe, rapaz rico, sabido, tudo morria.  Quem não contasse 

a história do começo até o fim, morria enforcado. 

Daí os rapaz tudo doido pela moça, pra casar que a moça era muito bonita.  

Aí quando foi um dia João tava tão triste lá no fundo do mar, daí foi uma 

voz disse:   meu Deus agora me 

esqueci esse pé). [...] 

Aí ele pegou a jogar e ganhou a outra banda da tauba né!? Aí foi disse:  

 

he! Eu vou na frente. Quando eu disser, vamos para nós subir, você 

diga: vamos para nós subir. [...] (não! Parece que eu errei! Eu errei!) 

Aí... ele.. quem levou ele foi um pássaro; viu? Ele tava muito triste viu, aí 

quem me dera! O pássaro disse: 
22

 que eu te levo lá. Olhe quendo eu 

fizer bulandeira
23

, você se agarre. Aí quando ele fez bulandeira ela se 

agarrou... isso era um pé de oiticica muito grande que tinha, tinha uma lagoa 

debaixo, a água bem limpinha. Daí foi o pássaro saiu e disse: 

 Olhe João! Eu vou... eu venho mais tarde com água e comida pra você. 

Olhe você não beba dessa água!. 

Aí toca ele custar e deu a mei dia e ele sem chegar, era uma fome e uma 

sede, ele foi bebeu a agua e ficou bem velhinho, bem cacundim. 

Aí quando o pássaro chegou disse:  

mais lhe deixar! Mas como eu prometi, vou. Munte na minha cacunda, 

quando eu fizer bulandeira você se agarre. Aí quando ele fez bulandeira era 

uns pés de mamão, amarelinho de mamão.  

Ele disse:  

água e comida pra você. 

Aí o pássaro custou, custou, deu a mei dia, ele não veio, inda custou, custou, 

ele foi comeu mamão... caiu os dentes tudinho, ficou sem nenhum dente. 

Aí o pássaro chegou disse: 

 

não comesse desses mamão! Eu tava pro bem não lhe deixar mais! Mas 

como prometi, vou. 

 

 Olhe! Quando eu fizer bulandeira, você desce. 

Aí quando ele fez bulandeira, era num... era num jardim de flores, tanta flor, 

de toda diversidade. Ele disse... o pássaro: 

ocê fique aqui, essas flores nunca cheiraram, elas hoje vão cherar, 

mais você não chere uma flor dessas! 
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 A contadora usa esse termo para se referir as costas. 
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 Nome que se refere a uma cambalhota. 
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Aí o pássaro custou, custou, e ele lá, e era um chero mais medonho do 

mundo, faltou a paciência, ele cherou uma flor. Quando cherou ficou com a 

cabeça bem alvinha. 

Era agora um veinho, bem veinho, sem dente e com a cabeça branca. 

Aí quando chegou.  

  

Aí foi ele tirou três flor daquelas e disse: 

o da tauba de ouro 

do começo até o fim. Quando você chegar na lagoa d‟água, você chere essa 

flor branca que você fica bem novim, do jeito que você era. Quando você 

chegar nos pé de mamão, você chere essa flor amarela, que você fica do jeito 

que era, com os dente do mesmo jeito. Quando você chegar nessas flores, 

você chere essa flor branca, que você fica com o cabelo bem pretim. 

Mesmo assim foi! 

Aí ele saiu. O pássaro foi embora né!? 

Ele saiu, quando chegou numa casa, uma casinha assim  afastada da rua. 

Ele foi pediu arrancho
24

, se arranchou.  

Aí era só vendo gente passar, tanta da gente... tanto rapaz que passava e não 

voltava mais [...] 

por que passa tanto do rapaz aqui e não volta mais. [...] 

Disse: 
casa com o rapaz que contar a história do jogo das tábuas de ouro do começo 

até o fim. E ainda não achou, todos que vem que não conta, morre 

enforcado.  

Ele disse: 

eu vou casar quessa moça! 

O homem fez foi achar graça. Aí ele saiu. Quando chegou lá, falou dizendo: 

fim, que é pra eu me casar aí com a princesa.  

A princesa achou graça com o velhinho. Aí ele disse: 

 

Aí ele disse assim:  

 Era uma vez um rei e a rainha, eles tava sentado na varanda do sobrado, 

aí tinha um viado no pátio da casa, aí o rei disse que era uma viada e a rainha 

dizia que era um viado. Aí fizeram uma aposta. Se fosse viado a rainha 

mandava matar o rei. Se fosse uma viada o rei mandava matar a rainha. Aí 

ele chamou um servo, um criado e mandou olhar, ele chegou lá era um 

viado... mas o criado tinha raiva da rainha e disse que era uma viada. Aí o rei 

teve pena de matar ela que ela tava grávida e mandou botar ela na ilha dos 

leões. Lá ela passou muitos anos, junto com os leões lá e tudo. [...] tudo, 

ninguém bulia com ela. Aí quando foi um dia. Aí ela ganhou neném lá, o 

menino já tava grandim. Um dia ela se escapuliu das unhas deles e veio. 

Quando chegou aqui na beira da praia tinha um homem, ela foi falou com o 

homem pra ser padrim do menino, botaram o nome do menino de Joao.  

omando banho na beira do mar, aí 

veio uma maretada d‟água carregou ele, ele foi pro fundo do mar. Chegou lá 

tinha três moças jogando esse jogo da tauba, da tauba de ouro, foi a tauba 

quebroou-se. Daí ele ganhou a banda da tauba. Aí chamou uma das moças 

pra vim mais ele. 
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 Qual de vocês quer ir comigo? [...] ( Sim! Nem contei! Faltou um pé. 

É que a moça tava cachotando
25

 dele, aí quando viu a coisa séria ficou logo 

triste) 

 fundo do mar foi jogar mais as 

duas moças, jogando, jogando, até que ganhou a outra banda da tauba, aí ele 

chamou ela pra vim mais ele m[...] (não). Aí chegou um pássaro e disse:  

 João! Tu quer ver tua amante? 

Ele disse: 

 ai quem me dera! 

Aí o pássaro:  

 

se agarrou, era uma lagoa d‟água, a água tão limpinha. Foi o passara saiu e 

disse:  

 João, você não beba dessa água! Aí foi ele saiu... quando chegou (#). 

Aí ele bebeu da água, ficou bem velhinho. O pássaro chegou, deu uma 

bronca: 

 

Foi ele cheirou a flor branca, ficou lindo, do jeito que era, bem novinho. 

Aí quando o pássaro chegou, disse: 

vou. Mas tava pro bem não ir. Mas se munte aqui na minha cacunda.  

Ele se muntou. Quando ele fez bulandeira, ele se agarrou, era um pé de 

mamão amarelim de mamão. Ele disse: 

 Olhe João! Você não coma desses mamão! Olhe o que eu to dizendo! 

Eu trago comida e água pra você! 

Aí ele saiu. Deu a mei dia e sem ele chegar. Ele foi pegou uma flor (pegou a 

flor amarela né!?) e cheirou. Os dentes ficaram do jeito que era. 

Aí quando o pássaro chegou, brigou muito com ele. 

 

Aí ele se muntou na cacunda do pássaro. Quando chegou... quando ele 

aterrizou foi num jardim de flores, tinha tanta flor nessa jardim!, cheirava, 

nunca tinha cheirado, mas nesse dia ia cheirar.  Aí quando foi ele disse:  

 

vontade só de cheirar. Aí foi cheirou a flor e ficou com o cabelo bem alvim. 

Aí ele pegou a flor branca e cheirou e ficou com o cabelo bem pretim. Daí 

ficou o rapaz perfeito, do jeito que era. 

 Aí foi uma festa tão grande! Se deram a conhecer, o rei se juntou com a 

rainha. Ele se casou com a moça. 

E entrou por perna de pinto saiu por perna de pato, reis meu senhor mandou 

dizer que você contasse quatro. 

 

Como podemos ver, no enredo dessa narrativa encontramos uma gama de elementos 

que nos remetem à tradição literária, como por exemplo à mitologia grega, à Odisséia e até 

mesmo à Bíblia Sagrada. Todos esses aspectos revelam a reconstrução e reelaboração pelas 

quais as histórias de Trancoso passam até chegar a um contexto social dado, incorporando 

elementos de outras narrativas, em um processo de hibridização. Maria Ignez Ayala enfoca  
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  Quer dizer, caçoando 
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que esse processo é possível graças à “capacidade de fazer o novo com fragmentos e restos de 

algo anterior, de se (re)fazer, constantemente pela mescla” (AYALA, 1997, p. 169). Para a 

autora, não só as histórias de Trancoso, mas todas as manifestações da cultura popular se 

nutrem da mistura, e que essa capacidade de hibridização talvez seja um dos componentes 

mais duradouros e mais característicos da literatura popular. 

Desse modo, a história do jogo das tábuas de ouro, nos coloca frente a uma 

composição rica em aspectos trazidos de outras narrativas, como no início da narrativa, 

quando o rei e a rainha discutem para a respeito do sexo de um animal que se encontra no 

pátio da casa. Aqui, vemos uma semelhança com a história de Tirésias, personagem da 

mitologia grega. Em uma de suas versões, o mito relata a história de uma disputa entre Zeus e 

Hera para saber quem teria mais prazer no sexo, o homem ou mulher. Tirésias responde: “se 

dividirmos o prazer em dez partes, a mulher fica com nove e o homem com uma.” 

(DANNEMANN, 2008). Por causa dessa resposta, Tirésias é castigado por Hera, que o cega. 

No entanto, Zeus, em recompensa, deu-lhe o dom da previsão do futuro.  

Na disputa da história a rainha é castigada injustamente, pois o criado que faz um 

papel parecido com o de Tirésias, mente sobre o sexo do animal com o intuito de prejudicá-la, 

por isso, vemos a recompensa da mesma, que ao ser atirada junto aos leões, não foi devorada 

por eles, tal como Daniel, personagem bíblico que é atirado à cova dos leões mas não é 

devorado por eles. Esse aspecto reforça o pensamento recorrente na cultura popular de que 

aquele que é punido injustamente terá sua recompensa. 

Temos assim, neste conto, como nos outros contos populares a busca pela 

reatualização de saberes, de visões de mundo de um povo, e mais especificamente de uma 

comunidade. Pois o ato de narrar, não é apenas para divertir, é também um modo de incutir, 

nos mais novos determinados valores, oriundos da sabedoria de quem já viveu tempo 

suficiente para saber através da experiência da vida. 

Assim, a rainha, que a princípio é apresentada como protagonista, após um longo 

período junto com os leões, no qual dá a luz a um menino, precisa fugir para poder dar 

continuidade à sua vida e à de seu filho. Para tanto, a narrativa apresenta um ritual muito 

importante para religiosidade popular, que é o batismo, pois a rainha, ao conseguir fugir dos 

leões, a primeira coisa que fez foi encontrar alguém para ser padrinho do filho, só assim ele 

poderá ter um nome e se tornar alguém.  

Na realidade da contadora, em que predomina a religião católica, a identidade de 

alguém começa a se delinear a partir do momento de seu batizado, onde passa a ser 

reconhecido como cristão. E como vimos no conto, esse é o momento em que o menino ganha 
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um nome, “O menino já tava grande... [...] aí um dia ela saiu, quando chegou na beira do mar 

tinha um homem. Ela foi falou com o homem pra ser padrinho do menino. [...] Aí botou o 

nome do menino de João...”. Essa cena do conto mostra a importância do batismo como um 

rito de passagem, no qual o menino assume, além de um nome, uma importância no 

desenrolar dos acontecimentos. 

A partir desse momento, o tempo passa rapidamente, e João, que se torna adulto, 

aparece como herói da história, indo parar no fundo do mar, onde começa a acontecer a 

principal intriga do conto. Aqui temos a presença do ouro, bastante presente nas histórias de 

Trancoso. O ouro aparece sempre como motivo de grandes disputas, onde o mais esperto 

ganha. Nesse conto, além do ouro está em jogo também a felicidade de João, da rainha, do rei 

e da moça que foi tirada do fundo do mar pelo herói. 

Um elemento muito importante nesse enredo é a presença do pássaro como ajudante 

mágico do herói. Este pássaro, além do poder da locomoção, tem também a sabedoria para 

aconselhar João ao longo de sua jornada. No entanto vemos a desobediência aos conselhos do 

pássaro e o conseqüente castigo que João sofre por ter desobedecido, tornando-se um 

velhinho irreconhecível. Aqui temos o ensinamento da moral de um povo na voz da contadora 

de história, que por seu fazer torna-se, assim como o pássaro, dotada de autoridade para 

aconselhar os mais jovens.  

A valorização dos conselhos é outro tema bastante recorrente nas histórias de 

Trancoso, e aparece, na maioria das vezes, como capaz de resolver os problemas e até mesmo 

de salvar vidas. Essa idéia está intimamente relacionada com a sabedoria empírica, com 

alguém que detém experiência e conhecimentos e que, com base neles, indica direções a 

tomar. 

No entanto, o pássaro, enquanto representação do conselheiro, é capaz também de 

livrar o herói do castigo por ter desobedecido, é o que acontece com João, que seguindo 

rigidamente o conselho do pássaro, consegue se livrar de sua aparência de velhinho e voltar à 

sua forma normal. Todo esse processo de metamorfose pelo qual o herói passa nos remete a 

Ulisses, de a “Odisséia,” que ao voltar a Ítaca, se disfarça para poder salvar sua esposa e 

assumir sua identidade. A transformação é assim um rito de passagem, uma possibilidade de 

voltar ao lugar de origem e restabelecer a ordem perdida. 

O aspecto que mais chama a atenção para nossa reflexão sobre a história do jogo das 

tábuas de ouro é o fato de que o desfecho do enredo dá-se graças ao dom de narrar. Aqui, 

contar história é um dom que salva da morte, tal como Sherazade, “que conquista o coração 

do rei, valendo-se da arte de contar histórias.” (DE MARIA, 2004, p. 07). João salva a si 
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mesmo e aos outros, sua mãe, seu pai e sua amada, graças à narração da história do jogo das 

tábuas de ouro, que ele conta do começo até o fim. 

Outra abordagem relevante que encontramos no conto é referente à memória, pois a 

arte de lembrar também livra João do castigo por ter desobedecido o conselho do pássaro e 

bebido da água, comido do mamão e cheirado as flores, ficando por isso com uma aparência 

irreconhecível, ou seja, perdendo sua identidade, que pode ser recuperada porque ele foi capaz 

de lembrar de sua história. Isso nos revela que para sabermos quem somos é preciso não 

perder de vista nossa história.  

É o que acontece com João, que ao trazer para o presente o passado em forma de 

narrativa pode, ao mesmo tempo, se livrar de um castigo, recuperar a situação inicial de sua 

mãe, unindo-a novamente ao rei, e ainda se casar com a mulher amada. Ou seja, a arte de 

narrar faz com que toda a ordem seja restabelecida e conforme a história vai sendo contada, 

sua aparência vai voltando quando ele cheira as flores, trazendo assim a felicidade para todos. 

No enredo das histórias de Trancoso também é comum que alguns personagens, que 

são arquétipos nesse tipo de histórias, não sejam nomeados por um substantivo próprio, como 

no caso do rei, da rainha e da moça deste conto, que embora se apresentem como figuras 

fundamentais da trama, não lhes são atribuídos nomes próprios. Esse fato dá aos personagens 

um caráter impessoal, podendo ser uma representação daqueles que ouvem a narrativa e que 

vivem conflitos semelhantes aos enfrentados pelos protagonistas da história, pois como 

aborda Lima, “[...] Essas narrativas promulgam uma satisfação imaginária frente aos limites 

concretos do cotidiano, realizando a tentativa, vigente no conto maravilhoso, de superar a 

ordem opressiva de uma realidade.” (LIMA, 2005, p. 103.) 

Assim, vemos na história do jogo das tábuas de ouro várias reflexões em torno da vida 

do ser humano, mostrando com isso que o conto popular é um fenômeno vivo, de ordem 

ideológica, traz, em seu formato, os hábitos de uma comunidade e, através da memória 

daqueles que contam, buscam transportar para as novas gerações, valores que acreditam valer 

a pena serem transmitidos, na tentativa de não deixar morrer  os comportamentos da tradição.  

A análise das histórias de Trancoso revela que os motivos se repetem em muitas 

histórias, pois uma mesma intriga desencadeia vários contos, como a busca por uma vida 

melhor, que acaba se transformado em uma jornada pela reconstrução de uma ordem perdida, 

como já vimos na história das três baginhas de feijão, D. Tecederinha e o jogo das tábuas de 

ouro, nas quais encontramos um herói, ou heroína, que enfrenta diversidades para chegar a um 

final feliz. 
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Encontramos também alguns desses elementos na história do pato galo, que como as 

outras, traz em seu enredo uma mistura de traços marcantes de outras narrativas, como a 

presença do ouro como elemento mágico, motivo encontrado em “Almofadinha de ouro”, na 

coletânea de conto populares organizada por Cascudo na obra “Contos tradicionais do Brasil”. 

Embora em almofadinha de ouro seja uma heroína que vive as aventuras na conquista de um 

amor, a presença da ajuda mágica do ouro se assemelha à bolinha de ouro da história do Pato 

Galo, que como veremos traz uma grande riqueza de imagens.  

Assim, para podermos compreender melhor a riqueza literária mostrada na história, 

faz-se necessário conhecermos seu desenrolar da forma como foi narrada pela nossa 

colaboradora, dado que, em seu enredo está imbricada a representação do contexto social, 

tanto o específico da comunidade, quanto de um contexto cultural mais amplo do Nordeste 

brasileiro. Vamos então conhecer a história do pato galo. 

 

Enredo IV: O pato galo 

 

Era um meninozinho né!?  era bem pobrezinho não tinha nada, daí disse: 

iver 

o que nós comer, nós nunca come nada é uma fome medonha. Aí disse: 

três moças velhas.  

Disse   

por que lá em casa não tem nada pra comer e eu disse a vovó que só 

vinha quando tivesse... quando arranjasse dinheiro pra comprar... pra nós 

passar bem. #  

Daí ela disse: 

que você passar bem! 

Aí eles passaram os dias tudim mais as velhas. Quando foi no sábado que era 

dia deles vim elas foi deram uma galinha a ele:  

Tá aqui, ta aqui. Ele queria dinheiro. 

bem mais sua vó, daí ele saiu com a galinha, 

Quando chegou ali  tinha uma vareda
26

, La vinha um homem isso era # tão 

enorme, não tinha tamanho, era um turco né!? ele disse : 

  Menino me venda essa galinha! 

 

 Me venda! 

 

trocar por outra! 

dizendo), eu nem vendo nem troco nem dou [...]  

Aí o turco disse pro menino:  
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 Variação para vereda. 
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 Venda essa galinha! 

 

 

em você toma. 

Aí tumou. Pegou foi empurrou a galinha e saiu, aí saiu chorando, aí quando 

chegou em casa de noite a veinha na beira do fogo  sem ter nada pra 

comer. Aí disse: 

pato galo. 

(não quem chamava o pato era o turco) 

Aí foi disse: 

monstro, foi falou em compra eu disse que num vendia ele queria trocar por 

outra eu disse a ele que nem vendia nem trocava nem dava, daí ele tomou. 

 

muito mendonho,  

Aí #  

ção, (do calção que ele 

tava). Faça uma sainha que eu vô já buscar a galinha! 

Meu fie num vá não! já de noite.  

 

Aí pediu um panim amarrou na cabeça e saiu... quando chegou lá ele já tava 

deitado, ele falou ela saiu, disse: 

me dá uma dormida, daí a mulher disse... a mulher também não tinha famia 

não, aí a muiê disse: 

frente. 

Mulher isso é o menino do pato galo, esse menino tem astucia pra vida,  

É nada!  

Aí foi armaram a rede... ele se deitou, e ele vendo tudim, ele fez que tava 

dormindo daí o turco disse:  

astucia pra tudo. 

vambora revisar!  

Aí quando chegou lá ele bem quetin, aí a mulher disse:  

esse homem é muito teimoso num tá vendo que isso aí é uma menina, 

num tá vendo que é a cara de uma menina! 

Apôis vambora se deitar!  

Aí foram se deitar. Aí quando pegaram no sono o menino foi viu a galinha lá 

amarrada na perna da mesa, aí ele só foi quebrou o cordão e correu, quando 

chegou em casa ele pegou arrancou pescoço da galinha.  

Sim! o turco disse assim:  

 

A mulher disse:  

Eu não sei como é você... vê uma criança no caminho e toma uma galinha,! 

debaixo de uma cuia quando for com meia hora tá virado numa bolinha de 

ouro, eu faça o que eu quizer no mundo. 

E o menino ouvindo tudinho. Aí o menino foi deixou eles pegarem no sono 

pegou o cordão da galinha e correu. Chegou lá a pobrezinha ainda tava na 

beira fogo. Ele foi disse:  

quando foi ver tava uma bolinha de ouro. 
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Aí o turco véi quando se acordou lá foi o rebuliço pra ir atrás do menino.  

Aí o menino foi disse:  

 Minha bolinha de ouro? Ela disse:  

 

 que houver no mundo pra ter tudo que 

precisar dentro duma casa pra num fartar mais nunca, quando deu fé tava 

naquela loja importante tudo que precisava na casa tinha. Ele disse:  

desse tamanho querer ganhar o mundo! 

Aí ganhou mundo. Aí quando foi rapaz [...] 

de Ouro! trabalhar não que ele não trabalhava. 

 

 Pra que mim quer?  

uero um sobrado todo de ouro aqui na frente da casa do rei! mió do 

que o dele todo de ouro! 

Quando deu fé tava o sobrado todo de ouro. Daí foi morar lá sozinho, aí todo 

dia o rei via aquela inquietação pra lá e prá cá, vou saber quem é aquele 

rapaz! 

Aí chegou lá falou com ele, eles entraram começaram  a conversar e tal, aí 

chamou ele pra casa dele, ele tinha uma filha moça né!? Aí se ingraçou-se 

dela se casou com ela e tal, e o turco atrás dele né!? Esse tempo todim. Aí foi 

quando foi um dia [...]  

Sim! daí a mulher nunca tinha visto num sabia em que tinha essa bolinha de 

ouro, um dia ele se esqueceu tirou do bolso, pra trocar de roupa botou dentro 

da gaveta deixou lá, nesse dito dia o turco entrou lá, aí o turco chegou falou, 

ele negociava com ouro né!?  

A senhora num quer comprar ouro não ou trocar ouro novo por um véi? 

minha casa é de ouro!  Pra que eu quero mais ouro?   

Aí ele pegou a remexer na gaveta daí achou a pedinha, aí disse:  

 aí essa aqui que eu queria mesmo! Daí disse:  

 

 

mulher e tudo que tiver dentro! 

Daí quando de fé  tchun! se sumiu o sobrado, daí pronto cadê o sobrado?  

O homem viu. 

aí botou um monte de dinheiro aqui e outro  aqui. Um bem pequenininho 

aqui, disse:  

atrás de 

minha fia e esse aqui é pra eu lhe dá quando você chegar na casa de minha 

fia cê dê esse monte de dinheiro aqui. (faltou uma parte aqui). 

 

Aí pegou, andou cem léguas chegou na casa do rei dos urubu aí foi disse:  

visto um sobrado de ouro aqui por uns tempos, mais hoje vi mais não. Sabe 

quem pode da notícias é o rei dos urubus  ele mora distante você anda cem 

léguas pra chegar lá. 

 andou, andou quando completou as cem léguas chegou lá foi 

perguntou a ele se ele num dava notícias de um sobrado de ouro? Ele disse # 

aí foi ele saiu [...]. 

Chegou lá perguntou... 
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 Não dou notícia não!  Só quem pode dar notícia é meus filho, 

que eles anda muito.  

Os filho dele era umas carta de baralho né!? Ele traçava aquelas carta de 

baralho e jogava pra cima, aí elas trazia toda as notícias... 

 durma aqui, pra ir amanhã... que amanhã você tem resposta. Aí ele 

durmiu, e toca a chegar, toca a descer as carta ele perguntando: 

 

 

Aí quando foi o derradeiro,
27

 chegou, disse: 

 Mais home! Você judiou comigo!? Eu quase não desço! Me enganchei 

aqui pra cima num sobrado de ouro que tem daqui a duzentas léguas... que 

quase num chego!  

Aí foi o... o rapaz: 

Mais meu Deus que que eu faço? [...] 

pra riba
28

 daquela serra, agarre uma espingarda e mate... 

passe... passe lá muito tempo...  Não sei nem quantos anos eram! Só 

matando... o que passar na sua frente você mata. E vai salgando e botando lá 

num canto. 

Aí mesmo assim ele fez. [...] E era pros urubu viu!? Urubu não sei de que! 

Essa carne toda era pro urubu. Daí ele se muntou na cacunda dele  e...  

Sim! Aí ele comprou uma garrafa de uma bebida envenenada e a outra não 

era. Que era pra quando chegar lá a mulher dá ao turco pra ele envenenar e 

morrer e ele vim se embora. [...] 

Aí o urubu era só dizendo: 

 Quero carne! Quero carne! e ele enfia carne no bica do urubu. Aí 

quando ia chegando já bem pertim, ele vendo assim. O urubu disse: 

 Quero carne! ele disse:  

paz  danou a faca cortou o pé e 

avuou
29

 na boca do urubu. Aí ele subiu. Chegou lá a mulher disse: 

 mais fulano pro caridade que é que você tá fazendo aqui? Ele disse: 

escondeu. Ela mandou ele se esconder de trás da porta, ele se escondeu. ... 

Quando foram jantar,  ela tão triste, foi trouxe as duas garrafinhas e disse: 

 é sua e essa  aqui é minha. Ele disse: 

 Eu não quero sua poiquera não! Você nunca inventou isso e agora tá 

inventando. 

completava ano, eu sempre comprava essa bebida pra nós beber, se você 

beber pra mim é mesmo que ser ele. 

 Então  me de cá essa poiquera! Aí quando botou na boca que desceu 

aí, pof  caiu no chão morreu. 

Aí foi o rapaz disse: 

 Minha pedinha de ouro! A voz disse: 

 

morava. Quando ele deu fé tava lá. 

Aí ele chegou lá foi pra casa do rei.  Essa festa foi que foi grande! 

E entrou por canela de pato e saiu por canela de pinto! Reis meu senhor 

mandou dizer que você contasse cinco! 
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 A mesma coisa que fim. 
28

 Em cima. 
29

 O mesmo que jogou. 
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Já no início do conto, temos uma referência à identidade sertaneja na figura do menino 

pobre, que não tem bens materiais, mas tem coragem de sair de casa para procurar trabalho e 

ajudar a saciar a fome de sua família. O que mostra um herói cuja trajetória começa a se 

delinear logo na infância, poismesmo sendo criança mostra habilidade e esperteza para vencer 

desafios e se tornar um adulto com outra condição social, ou seja, conquistar uma condição de 

vida elevada, pois como reforça Rondelli, “ao herói pobre que tenha coragem de sair de sua 

casa está reservada a possibilidade de mudar de posição social, desde que seja astuto e possa 

adquirir alguns conhecimentos, instrução ou poderes mágicos que o auxiliarão nessa trajetória 

que é sobretudo social e econômica.” (RONDELLI, 1993, p. 57) 

Vemos então que nosso herói transita do estado de pobreza para o de riqueza, e para 

tanto, precisa romper barreiras e vencer desafios, figurando como o sertanejo em busca de 

novas terras para sobreviver. É ainda a simbolização da luta travada no dia a dia das pessoas 

que começam a lutar pelo ideal de um futuro melhor desde muito cedo, como o menino do 

conto, que no início é apenas uma criança, mas que pela sua esperteza e astúcia, mostra-se 

uma pessoa inteligente, capaz de vencer os entraves que aparecem em seu caminho. 

Nas histórias de Trancoso, o que rege os acontecimentos está no plano do não 

convencional, isto porque o que predomina é o simbólico, como forma de expressão coletiva, 

onde predominam os elementos comuns a uma dada realidade. Esse aspecto torna relevante o 

fato de uma galinha se transformar em uma bolinha de ouro com poderes mágicos infinitos, 

pois a galinha é muito valiosa no nordeste porque significa abundância de comida e festa. No 

entanto, no conto, a ave não é apenas uma galinha comum, é o pato galo, ou seja, uma espécie 

que pela sua composição já se apresenta como algo especial, singular, que desperta a ambição 

dos poderosos e traz para a narrativa a presença do antagonista da história, representado pela 

figura do Turco como um homem enorme, capaz de cometer maldades contra um pobre 

menino. 

A atitude do Turco enquanto representante do poder vem reforçar o fio temático que 

compõe a narrativa, ou seja, a denúncia da existência de pólos sociais. De um lado o herói, 

que está no mesmo pólo social dos contadores e ouvintes de histórias de Trancoso, e de outro 

o Turco, como símbolo do poder do mais forte sobre o mais fraco, seja pela força física ou 

pelo status social que ocupa. 

No entanto, o que torna as histórias de Trancoso significativas na construção do sujeito 

é o fato de as mesmas trazerem à tona questões de ordem social, uma vez que “tais questões 

estão representadas nas histórias pelos pólos riqueza X pobreza, poder X ausência de poder e 

saber X não saber. [...]” (RONDELLI, 1993, p. 93) Essa dicotomia passa a ser superada pelo 
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herói, que na história do pato galo aparece na figura de um menino, que usa a esperteza como 

arma de sobrevivência e superação. 

A esperteza do menino é algo bastante representativo da cultura popular, que já 

consagrou alguns personagens com essas características, como é o caso de João Grilo e Pedro 

Malasartes, que aparecem como possuidores de uma inteligência capaz de vencer os 

obstáculos que a situação do cotidiano lhes impõe. 

O menino do pato galo é, então, aquele que se sobrepõe aos obstáculos de uma vida 

dura, superada pela sagacidade e vivacidade demonstradas pelo herói, pois como afirma 

Damatta, “as provas e obstáculos revelam que a vida e o mundo são duros e cruéis, e como 

em geral os heróis estão sem família e sós neste mundo vivem de fato uma existência isolada, 

em que tem de demonstrar a sua enorme e inabalável fortaleza diante dos obstáculos. [...]” 

(DAMATTA, 1997, p. 258) 

No conto em análise, o distanciamento da família, forçado pela condição de pobreza, 

acontece para que o personagem possa crescer, tanto do ponto de vista físico como social. 

Antes de se tornar um rapaz rico, o menino anuncia a sua avó que vai embora, pois quer 

ganhar o mundo, e a partir daí enriquece e conquista o amor com a ajuda do elemento mágico, 

que aparece como uma bolinha de ouro, que atende prontamente aos desejos do dono, aspecto 

que nos remete claramente a uma releitura do gênio da lâmpada maravilhosa, da história de 

“Aladim e a lâmpada maravilhosa”, das mil e uma noites. 

O menino do pato galo ilustra aquele que a princípio parece fraco, mas que demonstra 

alta capacidade de conquistar a partir de sua astúcia, e é essa característica que conquista o 

público, marca que nos faz lembrar de João Grilo, personagem conhecido de todos por ser 

esperto. Segundo Brun, “João Grilo é infinitamente astuto. E sua esperteza é tamanha, que 

suplanta o seu porte miúdo, convertendo sua fragilidade em força. Com suas artimanhas, ele 

se agiganta.” (BRUN, 2008, p. 03) 

Enfim, essa narrativa mostra a trajetória típica do herói dos contos populares, que é 

pobre e aparentemente fraco, mas graças a seu caráter e sagacidade consegue a ascensão 

social, sendo, portanto, um conto que fascina a todos com seu enredo, no que concordamos 

com Damatta, quando diz que “[...] Ficamos deveras fascinados com contos de 

enriquecimento e ascensão social violenta e irremediável do herói.” (DAMATTA, 1997, p. 

257) Essa fascinação ocorre provavelmente porque encontramos nesse herói a esperança de 

um futuro melhor, que cada um carrega dentro de si. 

 

3.2 As facécias 
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Enredo VI: Os dois Cumpade 

 

Era uma vez dois cumpade né? Aí um cumpade tumou  em cada pessoa da 

cidade ele tumou emprestado um tustão. Nesse tempo era o tempo do 

minréis e do tustão. 

Aí foi... na cidade todinha, [...] aí ... começou a juntar o dinheiro todinho e 

ficou pra morrer, inventou que tava doente pra morrer... ai! 

E haja sair nas casa: 

morrer e não posso pagar eu não quero morrer e ficar devendo... e o povo 

tudo perdoando, perdoando.  

Aí ficou o cumpade. 

 Cumpade! Perdoe aquele tustão que eu lhe tumei emprestado! 

 

Finalmente o homem  pô, cai e morre né!? Fez que morreu. 

Aí amortaiaram
30

 ele e botaram no caixão nesse tempo o povo era velado na 

igreja e ia só uma pessoa pastorar ela. Aí foi levaram o caixão pra igreja, 

butaram lá. Aí foi o cumpade disse: 

 Eu sou quem vou!... passar lá noite mais cumpade fulano! 

Aí quando foi a meia noite... lá se vinha aquele converseiro, era três... três 

gatuno, nesse tempo o povo chamava ladrão era gatuno. 

Ai... com um saco de dinheiro que não tinha tamanho. Aí dissero: 

 Vamo contar esse dinheiro lá na igreja! Lá tem um difunto pie a luz 

acesa! 

Aí um dos ladrão levava um espeto de ferro né!? E o coisinha escundido, o 

cumpade né!? 

Daí quando foi... eles tavam contando o dinheiro né!? Daí quando foi o que 

tinha levado o espeto o outro disse: 

tu trouxe esse espeto? 

Ele disse: 

 

 aí quando ele enfiou o difunto  meteu dos pés se levantou-se. 

Aí quando viu o monte de dinheiro só era enchendo a mortaia de dinheiro... 

Eles correram tudim com medo os ladrão. 

Aí o cumpade disse: 

 Cumpade me dê meu tustão! Cumpade Me dê meu tustão!  

Aí um... um dos ladrão foi espiar. O outro disse: 

 

Ai foi quando chegou lá correu: 

 Ói! É tanta alma lá que não dá um tustão pra cada um! 

Aí foi eles correram tudo foram simbora aí ele ficou com a riqueza todinha. 

 

 

A narrativa acima está classificada como facécia, conforme a classificação de Câmara 

Cascudo (2006). A principal característica desse tipo é a busca pela comicidade dada ao fato 

narrado. Trata-se de um acontecimento curto, mas suficiente para produzir um efeito de 

humor no ouvinte.  

                                                           
30

 Vestiram com as vestes próprias para ser enterrado, conhecida como mortalha. 
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Outro aspecto do conto facecioso que chama atenção é o tipo de herói que apresenta. 

Trata-se de um herói malandro, que vence os obstáculos através de sua esperteza, então conta 

com a ajuda do sobrenatural, como acontece no conta de encantamento. Aqui, a característica 

principal é o modo alegre com que o episódio é narrado, transformando situações do dia a dia 

em temas humorísticos, brincando até mesmo com situações delicadas como a morte, 

mostrada no conto acima, onde o compadre esperto finge que morreu para sair de uma 

situação difícil, ou seja, se dar bem sem esforço, como acontece com os heróis malandros. 

Na composição dessa história percebemos a presença do dia a dia da contadora, pois 

muitos elementos falam de seu modo de vida, como o próprio título já mostra, pois fala de 

dois compadres, e sabemos que um costume muito usado no nordeste e de grande relevância 

social é o batizado dos filhos, que faz com que as pessoas passem a ser compadres e 

comadres, estreitando os laços de amizade. 

Ao se tornar compadre de alguém, o dever de respeito e consideração aumenta, 

fazendo com que as pessoas passem a se respeitar e se considerar parte da família um do 

outro. Como mostra Câmara Cascudo, “não há homenagem mais alta e afetuosa que convidar 

alguém para levar o filho à pia. [...]”. (CASCUDO, 2002b, p. 58) Ou seja, ser compadre se 

configura como um laço de amizade sincera e de dever, já que os padrinhos assumem o 

compromisso de substituir os pais, caso necessite.  

A narrativa traz ainda alguns fatos corriqueiros nas comunidades pequenas, que é o 

costume de se pedir emprestado aos conhecidos, seja dinheiro ou outras coisas, no caso da 

história, o protagonista pega dinheiro emprestado a todos da cidade, o que vemos como uma 

referência à cidade pequena, onde todos se conhecem e buscam se ajudarem. No entanto, 

nosso herói lança mão da esperteza para não pagar a seus credores e, apelando para a 

sensibilização, passa-se por moribundo para conseguir o perdão da dívida. Isso acontece 

porque as pessoas têm muito medo de quem morre, e não querem deixar de perdoar alguém 

que está para morrer sob pena da alma voltar para conseguir o perdão. 

No entanto, o compadre é o único que não perdoa de imediato, prefere esperar o 

compadre morrer, fato que, sendo contraditório, traz o humor para a narrativa, pois se aquele 

que na prática seria mais amigo, já que é compadre, não perdoa o devedor, o conto ganha um 

desfecho inusitado, já que o protagonista se ver obrigado a ser até velado na tentativa de obter 

o perdão do amigo.  

O velório, sendo um momento solene, de sentimento e respeito, torna-se o cenário 

onde a estrutura de zombaria, que coloca o conto no rol das facécias, acontece. Essa quebra de 

regras, mostra a busca pelo riso, e a tentativa de trazer um pouco de graça a uma situação que 
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comumente é encarada com muito sofrimento, ou seja, o que seria a morte de uma amigo, se 

transforma em uma oportunidade de ficar rico. Tudo graças à malandragem do protagonista 

da história. 

Dando continuidade, encontramos mais um conto que podemos classificar como 

facecioso, dado seu caráter breve e o tom brincalhão com que é narrado, procurando trazer 

para o ouvinte um pouco de graça e liberar a carga de tensão gerada pela rotina do dia a dia de 

uma realidade social. Vamos então conhecer o enredo. 

 

Enredo VI: A moça besta 

 

A moça tava pra casar, daí o noivo dela fez uma casa, de taipa. Nesse tempo 

era casa de taipa viu!? Construíram a casa, cavou um buraco, aí ficou um 

buracão lá, um barreiro. Aí o barreiro encheu d‟água. Aí a moça foi olhar a 

casa. Chegou lá: 

 Mais meu Deus! Eu vou me casar com fulano! Ele fez esse barreiro 

aqui! 

Quando for no inverno nossos filho vem tomar e morre afogado.  

E caiu... tirou a roupa e caiu dentro cassando os menino. [...] aí a mãe dela 

viu aquela zuada aquela festa e chegou foi disse: 

 

 Ah mamãe! ... Já tava morta de cansada, mas disse que: 

fez essa casa aqui, quando nossos 

filho... quando eu me casar com ele que tiver nossos filhim vem tomar banho 

aqui e morre afogado! 

Aí a velha caiu dentro. Gritando e chorando! caçando os menino.  quando 

defé
31

 lá vem o velho. O velho disse: 

 Que diabo é isso? # a velha disse: 

vem se banhar aqui e morre afogado!  

 É mesmo mulher! E caiu dentro, gritando. O velho só de cueca, a velha 

só de camisão, que nesse tempo não usava camisa. Aí quando de fé lá se 

vinha... o noivo dela. Chegou: 

 Que diabo é isso? Daí a mulher não pode mais falar nem a velha quem 

falou foi o velho. Disse: 

você se casar que tiver seus filhim, vem se banhar meus netim aqui e morre 

afogado!  Ah meu Deus! E caçando. Ele disse: 

  Adeus! Se eu achar uma pessoa mais besta que você eu vem casar 

com sua filha. Aí saiu. Andou, andou... 

Aí quando chegou, se arranchou numa casa. Aí almoçou, armou a rede assim 

 Aí lá vinha uma porca, uma porca que era uma monstra. Essa porca era um 

vestido tão bonito! ... de óculos, de cordão de ouro no pescoço, um cordão de 

ouro que era uma beleza, de  brinco de ouro, era toda bacana a porca. Ele 

disse: 

 Ave Maria! Oh que porca lorde
32

! Aí a moça disse: 

                                                           
31

 Igual a ver 
32

 Quer dizer que estava chique. 
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 Porca não! Isso aí é minha... aí é minha tia... minha tia Ana irmã de 

meu pai! Ele disse: 

 Vixe! Vou voltar! Vou me casar com a moça! 

Aí voltou e casou com a moça! 

 

 

O título dessa história já nos diz muito sobre sua personagem principal, chamada de a 

moça besta, alcunha usada provavelmente para zombar de sua atitude, ou seja, é no mínimo 

estranho que alguém sofra por antecipação devido a algo que poderia acontecer em um futuro 

ainda distante.  

Também no início do conto, podemos ver que aparece o casamento como ponto de 

partida para os acontecimentos que virão a seguir, já que tudo que acontece com a 

protagonista da história é porque ela vai se casar. Assim, a casa construída pelo noivo, que 

desencadeia a ação do conto, representa um tipo de moradia bastante popular no sertão 

nordestino, que embora hoje tenha diminuído, dando espaço a construção de casas populares 

pelos governos, fez parte da vida da contadora, que conviveu com diversas dessas 

construções. 

A casa de taipa, da qual fala a história é uma construção rústica, feita de barro e 

madeira, daí o fato de se formar um buraco perto da casa. Esse barreiro, de onde se tira o 

barro para construir a casa, acaba enchendo de água durante o inverno, e como é costume nas 

comunidades rurais, onde a acesso à água é mais difícil, as pessoas acabam aproveitando a 

água acumulada da chuva para tomar banho. Por isso a mulher tinha um medo antecipado de 

que seus filhos viessem a morrer afogados no barreiro de água.  

Mais adiante no conto, encontramos o rapaz descansando em uma rede. Esse aspecto é 

bastante representativo da identidade da comunidade da contadora, como também de todo o 

nordeste, onde o costume de dormir de rede ainda é constante, depois de almoçar nada como 

uma boa rede para deitar e descansar da luta diária. 

A busca do rapaz acaba quando ele encontra uma porca muito rica, cheia de ouro. 

Aqui temos mais uma vez a presença do ouro como sinônimo da abundância e riqueza. O fato 

de a porca estar cheia de jóias faz com que o rapaz acredite que a dona dela seja ainda mais 

besta que sua noiva, pois uma pessoa que tinha coragem de vestir uma porca como se fosse 

gente, com ouro e roupas pomposas, e ainda por cima acreditar que se tratava de sua tia, era 

muito mais “besta” do que quem procurava os filhos que não existiam. 

 

3.3 Os contos religiosos 
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A seguir teremos a análise de dois contos que são classificados como sendo religiosos 

por Câmara Cascudo (2006), e como narrativas pias populares por Xidieh, (1993). Para 

Cascudo, “através desses contos age a mentalidade coletiva, impondo ao personagem 

mentalidade, ações, palavras e sentenças de acordo com o sentimento local.” (CASCUDO, 

2006, p. 335). O autor acredita que nessas histórias há uma contribuição muito grande do 

sentimento do contador no sentido de que este acrescenta à história sua concepção de mundo e 

de moral religiosa. Vejamos a história. 

 

Enredo VII: o repente da mulher 

 

C: Uma vez... no outro tempo, quando Jesus mais São Pedro andava pelo por 

o mundo... eles iam passando perto de uma árvore e aí avistaram um homem 

que era cego e estava abraçado com a árvore... 

Deixa que em cima da árvore tava a muié dele mais outro caba... o coitado 

era cego aí ia atrás da mulher e quando ela subia na árvore ele se agarrava 

né!? Pra ninguém mais subir.  

Aí foi quando São Pedro viu aquilo, foi disse: 

aquele coitado! Faz pena! 

E aí Jesus foi disse: 

Tu tás doido Pedro! Se eu dé a luz dos olhos a ele, ele mata os dois! Eu 

só dou se tu dé o repente
33

 a mulher. 

 Apois tá certo! 

Aí foi Jesus fez o home enxergar... quando ele viu aquela rumação, foi disse: 

 Ah cachorra!  Desce já daí que eu vou lhe matar! 

Aí foi a mulher disse: 

 Tu tas doido marido, esse aqui é um anjo que desceu do céu pra dá a luz 

dos teus olhos! 

 

 

O enredo que mostramos aqui tem como fio temático principal a vida de Jesus Cristo 

na terra, tema que é bastante recorrente na cultura popular de um modo geral, foi bastante 

estudado por Xidieh em seu livro Narrativas Pias Populares: histórias de nosso Senhor Jesus 

Cristo e mais São Pedro andando pelo mundo. Nessa obra o autor busca definir um 

significado para as narrativas pias dentro da sociedade. Para ele,  

 

Quanto à posição e ao significado das narrativas pias populares em relação à 

estrutura social rústica, constatamos que esses relatos consagram tipos 

sociais, status, funções e papéis específicos da estrutura social rústica e, ao 

mesmo tempo, estabelecem juízos e julgamentos de valor sobre tipos sociais, 

                                                           
33

 A contadora entende repente como a capacidade de se livrar de uma situação difícil através da 
inteligência. 
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funções, status, e papéis específicos da estrutura social mais abrangente, 

ponteando uma defasagem entre essas estruturas. (XIDIEH, 1993, p. 127) 

 

 

O desenrolar da narrativa acima, objetiva, de certo modo, consagrar a mulher como 

um tipo social tido como muito inteligente. Dentro da cultura popular é comum encontrarmos 

referência às mulheres como dotadas de uma capacidade singular de se sair de situações 

difíceis, graças à astúcia e ao improviso, e isso a caracteriza como um tipo específico dentro 

da sociedade. Assim, ela se torna uma representação social. 

A história do repente da mulher poderia ainda ser classificada como um conto 

facecioso, já que em sua composição encontramos elementos que a aproximam da 

comicidade. Embora trate de um tema sério, como a traição, a situação na qual acontece o fato 

acaba levando ao riso. Há também no conto, caracteres que o colocariam dentro do rol dos 

contos etiológicos, já que é produzido com a intenção de explicar como a mulher se tornou 

inteligente, ou seja, fala da origem de algo que permanece até hoje. Entretanto, preferimos 

classificá-lo como conto religioso, pois é o aspecto que mais predomina dentro de seu 

contexto, o milagre realizado por Jesus se sobrepõe aos outros aspectos do conto. 

Pedro aparece como um inconsequente, que não pensa no que pode acontecer a partir 

de seus atos, se preocupando apenas com um dos lados da história, que é a situação do 

homem, sem se preocupar com o que poderia acontecer com aquela mudança tão brusca de 

situação, quando o homem, de cego e coitado, passaria a ofendido em sua moral. No entanto é 

Jesus quem alerta Pedro para o perigo de fazermos algo sem pensar nas conseqüências, o que 

mostra sua benevolência mesmo diante da falta de consciência de Pedro.  

Algo muito presente nas histórias de São Pedro e Jesus na terra é o exemplo, Jesus 

procura sempre ensinar a Pedro através de situações práticas, onde a lição vem com a situação 

na qual se encontram, como veremos no conto a seguir, que mostra mais uma vez a sabedoria 

e grandeza de Jesus. 

 

Enredo VIII: o fígado da ovelha 

 

Era uma vez, quando Jesus mais São Pedro andava pelo mundo... aí um dia 

Jesus comprou o figo
34

 de uma ovelha e pediu pra São Pedro cozinhar. 

                                   Aí são Pedro toda vez que mexia a panela, comia um pedaço do figo.  

                                   Aí quando chegou a hora do almoço... eles foram almoçar. Aí Jesus disse: 

 

São Pedro pegou e disse: 

                                                           
34

 fígado 
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Aí quando foi a mei dia eles foram se deitar, armaram as rede assim  

debaixo de uns pés de pau. E aí toca Jesus juntar umas moedinhas em três 

montinho. Aí São Pedro perguntou: 

 

E Jesus respondeu: 

 Esse é pra mim,  esse é pra você e  esse é pra quem 

comeu o figo da ovelha! 

                                    

                                    

Aí Jesus continuou botando as moedinhas em cima das outras. Aí quando os 

monte tava bem grande, São Pedro tornou a perguntar. 

                                    

                                   E Jesus tornou a dizer: 

 Esse é pra mim!  Esse é pra você!  e esse é pra quem comeu o figo 

da ovelha! 

Aí foi São Pedro disse: 

 

 

 

 Essa narrativa mostra a natureza de São Pedro enquanto malandro, que tenta se dar 

bem fazendo algo de errado, mas procurando camuflar o que aconteceu com uma mentira. No 

entanto, Jesus aparece como sinônimo de sabedoria, pois mesmo sabendo que Pedro é 

culpado, busca fazer com que ele confesse, usando para isso uma estratégia que mostra outro 

lado condenável de Pedro, que é a ambição. 

 Nesse caso, temos o conto popular como lição de vida, ressaltando a importância da 

confiança entre as pessoas. Jesus representa um papel muito importante, como ser sábio e ao 

mesmo tempo paciente, pois acaba perdoando os erros de Pedro, mas antes, ensina-lhe uma 

lição, que serve de guia para o comportamento dos ouvintes da história. 

 Encontramos uma versão deste conto na obra de Câmara Cascudo, “Contos 

tradicionais do Brasil,” na qual algumas diferenças chamam a atenção, como o fato de que o 

que São Pedro come não é o fígado, mas os rins da ovelha, e a forma que Jesus encontra de 

ensinar uma lição a Pedro, primeiro ele quase se afoga, mas não conta quem comeu os rins, 

depois quase se queima, mas mesmo assim ainda não conta. Contudo, ao se deparar com um 

monte de moedas que seriam para quem comeu os rins, não resiste e conta que foi ele quem os 

comeu.  

 Na versão de Cascudo fica ainda mais clara a reflexão acerca do comportamento do 

homem, já que o conto termina com a seguinte frase: “O homem resiste mais à água e ao fogo 

do que ao dinheiro. O que o dinheiro não arrumar, não tem mais arrumação.” (CASCUDO, 
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2004, p. 251). Esse aspecto revela que o conto, além de carregar uma lição de vida, traz ainda 

uma necessidade de refletirmos sobre os valores que precisamos em nossa vida. Jesus sabia 

que Pedro era materialista e não poderia resistir ao dinheiro. 

 No enredo narrado por D. Noemia, aparecem alguns elementos típicos de seu modo de 

vida, que não encontramos na versão de Cascudo, como por exemplo o modo de descansar 

embaixo de uma árvore, que á uma forma que o sertanejo encontra de aliviar o cansaço da luta 

diária, bem como  refrescar  o calor causado pelo sol escaldante do Nordeste. Esse momento 

de descanso acontece deitado em uma rede, que representa uma maneira muito comum de se 

descansar no sertão. 

 O conto que vimos, embora seja breve, mostra uma gama de referências que são 

representativas do fazer popular, como a forte presença do ideário religioso, a importância da 

vida de Jesus e o que ele fez aqui na terra. Ao narrar o conto, a narradora mostra plena 

convicção de que realmente Jesus esteve aqui, e a narrativa é uma forma de comprovar essa 

presença no íntimo de cada um que a ouve, e que incorpora mais uma aprendizagem ao seu 

modo de vida. 

 Dessa forma, os contos populares de um modo geral apresentam uma fórmula que é 

seguida e reelaborada pela contadora, essa fórmula, é mais fixa nos contos de encantamento, 

os quais começam quase sempre com era uma vez, e mesmo quando não começam, como na 

história do Pato Galo, encontramos o verbo ser, no pretérito imperfeito. A forma “era”, indica 

ao ouvinte que o tempo e o espaço em que ocorreram os fatos ali narrados é passado, mas um 

passado que está ao mesmo tempo muito próximo, pois ao ouvirmos a “frase era uma vez”, 

nos transportamos para esse tempo e lugar, que nos coloca em sintonia com tudo que acontece 

na história. 

 Para terminar a história, nos contos de encantamento que ouvimos, a contadora usa 

sempre a mesma fórmula: “E entrou por perna (ou canela) de pinto e saiu por perna (ou 

canela) de pato, reis meu senhor mandou dizer que você contasse quatro”. Segundo Cascudo, 

em todo o Brasil existe uma série de fórmulas finais para os contos populares, entre elas o 

autor destaca as elencadas por Lindolfo Gomes, que são: “Era um dia uma vaca chamada 

Vitória. Morreu a vaquinha, acabou-se a história... Pé de pinto, pé de pato, peço agora que me 

conte quatro... Pé de pata, pé de pinto, peço agora que me conte cinco... Trim, trim, trim, a 

história tá no fim.” (CASCUDO, 2006, p. 253).  Como podemos ver, a contadora faz uma 

adaptação de uma das fórmulas de fechamento usadas no Brasil, o que mostra que o ato de 

contar história precisa também seguir uma estrutura pré-definida, 
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 Já nos contos de facécias e religiosos, a forma se apresenta mais livre, o modo de 

começar e encerrar a narrativa varia de uma história para outra e não há um modo fixo de 

terminá-las. Seu estilo breve, permite ao narrador imprimir a marca de sua identidade na 

narração. Essas histórias, por terem o objetivo de, nas facécias, fazerem rir, e nas religiosas 

fazerem refletir terminam com um acontecimento, que parece suspender a história, para que o 

ouvinte possa pensar um pouco sobre o narrado e assim tirar o maior proveito do que ouviu. 

 Não podemos deixar de enfocar o caráter mágico que permeia as histórias de 

Trancoso, elas são compostas por elementos e seres dotados de poderes sobrenaturais, 

aparecem ao longo dos acontecimentos para dar uma áurea mítica ao enredo e ajudar o herói a 

se sair das situações mais embaraçosas. Assim, moças que saem de dentro de vargem de feijão 

e que são transformadas em rolinhas, pássaros que se transformam em príncipes e deixam 

ouro ao tomar banho, rapaz que mora no fundo do mar, metamorfoses, animais que falam... 

Esses e muito outros elementos compõem as histórias de Trancoso, e fazem com que nunca 

percamos o encanto por elas. Parece que, como seres humanos, necessitamos conhecer esse 

mundo maravilhoso dos contos, que faz aflorar em nós o que há de mais especial, que é a 

capacidade de encantar e ser encantado pela palavra. 
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E ENTROU POR PERNA DE PINTO E SAIU POR PERNA DE PATO... ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto houver um conto na terra, um contador 

de histórias para multiplicá-lo e um ouvinte para 

escutá-lo, então haverá esperança no mundo e nos 

homens. 

Joana Cavalcanti 

 

 

 Este trabalho, no qual buscamos estudar as histórias de Trancoso no Município de 

Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, tendo como objetivo compreender a 

relação estabelecida entre essas histórias, a memória e a construção da identidade a partir da 

reelaboração das narrativas por parte dos contadores de histórias, é respaldado na vertente 

crítica de estudos da cultura popular, que considera o sujeito produtor dessa cultura como 

principal agente e fonte de conhecimento. 

 Trata-se de um estudo sobre o conto popular, que chegou até nós através da memória 

dos contadores de histórias, mesclado por influências das diversas culturas que formam o 

nosso povo, pois como mostra Cascudo, “é sabido que os contos mais apreciados pelos povos 

transmigram de uma terra para outra, conservando, com tenacidade admirável, seus traços 

gerais através de todas as mudanças de tempo, de espaço e de idioma.” (CASCUDO, 2002, p. 

96) E ao chegar a cada comunidade, os contos vão ganhando novos traços, incorporados pelos 

contadores de histórias, que são, ao mesmo tempo, co-criadores dos contos. 

O estudo da cultura popular nos permite conhecer o universo dos contadores de 

histórias e sua produção literária, bem como outras formas de manifestação dessa cultura, 

abrindo espaço para a realização de trabalhos como esse, no qual buscamos mostrar que a 

produção cultural popular não ocorre sem uma organização, é antes uma produção pautada em 

fórmulas e tradições que precisam ser seguidas e mantidas dentro de um grupo social.  

Desse modo, o contador de histórias é aquele que detém o conhecimento das histórias, 

que adquiriu através da memória. Essa capacidade de guardar o enredo na memória e ser 

ouvido pelos membros da comunidade faz com que o contador de histórias construa sua 

identidade enquanto representatividade desta comunidade, que o elege como sábio, capaz de 

orientar os seus pares na organização da vida diária. Com isso, contar histórias se torna uma 

marca identitária na qual está implícita uma relação de poder dentro da comunidade, uma vez 

que, como mostra Rondelli, “o contar histórias é, ao mesmo tempo, demonstração de 

sabedoria e discurso sobre o saber como instrumento de conquista de poder e riqueza. 
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(RONDELLI, 1993, p. 46) O que mostra que para o contador de histórias a maior riqueza é 

mesmo a sabedoria adquirida com experiência. 

Outro aspecto que podemos considerar na realização do trabalho é a importância que a 

memória representa no universo das histórias de Trancoso. Podemos observar que os contos 

estão circulando em todo o mundo desde os tempos mais remotos, passando de geração em 

geração, de continente a continente a partir da capacidade que o ser humano tem de se 

encantar e guardar na memória aquele encantamento, sabendo que mais tarde virá a 

oportunidade de encantar a outros com o que ouviu. 

Essa capacidade de encantar através da voz, marca fundamental das narrativas aqui 

analisadas, vem nos mostrar que a voz do contador de histórias, além de favorecer o lazer, 

contribui para a coesão e coerência de um grupo e sua identidade, já que por essa voz é 

repassado todo um repertório, não só de histórias de Trancoso ou outra forma de literatura 

oral, mas também de valores e normas sociais de convivência estabelecidas pelo grupo social, 

na tentativa de manter uma unidade dentro da comunidade. 

Nessa perspectiva, vimos ao longo do trabalho e com as análises, que as narrativas são 

recriadas pelos contadores, sendo adaptadas ao contexto no qual são narradas. Essa recriação 

faz com que os contos se configurem como uma matéria rica em representação da identidade 

de um povo, apresentando em seus enredos os valores tradicionais como os sentimentos de fé, 

coragem, moral, sabedoria e esperança, perpetuadas na sociedade através da tradição oral, 

especialmente dos contos populares.  

 Assim, através das narrativas orais, os contadores são ainda capazes de emitir idéias, 

sentimentos, conceitos de realidade e de valor, passando a ser considerados pelos seus pares 

como pessoas especiais. São procurados pelas pessoas, que os consideram sábios e 

conselheiros, com uma capacidade peculiar de analisar os fatos cotidianos e emitir opiniões 

com base em experiências suas e de outras pessoas, conquistando com isso a credibilidade do 

público. 

No repertório de textos analisados nesse trabalho nos deparamos com a memória de 

uma tradição vinda e estabelecida pelo viés da oralidade e na qual se traduz em formas de 

pensar, viver e se relacionar das pessoas que vivem nas comunidades onde são narrados e dos 

contadores de histórias, que se configuram como os guardiões dessa forma literária secular, 

que perdura anos a fio na memória do povo, que conta e se encanta com as maravilhas do 

mundo literário das histórias de Trancoso. 

Encontramos ainda nestas histórias, uma maneira de mostrar que nas cidades 

pequenas, e mesmo nos lugares mais distantes, existe uma vasta permanência de um 
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repertório literário, que acontece naturalmente e faz parte da vida de todos que ali convivem. 

Por isso, valorizar a cultura formada pela literatura oral é indispensável, uma vez que na 

oralidade nos deparamos com as pessoas que fazem literatura simplesmente pelo prazer de 

estar em companhia das outras e compartilhar com elas suas crenças, visões de mundo e 

fantasias. 

Esses sujeitos, como a contadora de histórias, que colaborou na realização deste 

trabalho, não freqüentaram academia, tampouco se preocuparam em publicar obras, ou 

escrever as tantas histórias fantásticas que povoam seu fazer diário, no entanto fazem da 

memória um meio de eternizar o que sabem. Partindo desse pressuposto, consideramos que os 

contos constituem uma criação coletiva, dado que cada contador lhe introduz inevitavelmente 

pequenas alterações, que são as marcas da identidade cultural de quem conta, impregnada 

com seus sentimentos e visão de mundo, dando ao conto um caráter universal, por tratar de 

temas relacionados à condição humana, e ao mesmo tempo particular, por carregar as marcas 

individuais do contador que o reproduz.  

De qualquer modo, é inegável a presença dos contos nas nossas vidas, uma vez que 

eles nos falam bem de perto, de sentimentos que nos são caros e intrínsecos, como amor, ódio, 

traição, vingança, perda, recomeço, vitória, entre outros, o que demonstra a íntima relação do 

conto com o mundo real, e justifica o fato dessas narrativas terem se perpetuado, apesar das 

drásticas mudanças pelas quais a sociedade passou e continua passando ao longo do tempo. 

Dessa forma, ao refletirmos acerca da relação estabelecida entre as histórias de 

Trancoso, a memória e a identidade, vemos que essas categorias não só se relacionam, como 

se interrelacionam, dado que as histórias continuam a existir graças ao trabalho da memória. 

Esta, por sua vez, possibilita ao sujeito um sentimento de pertencimento a uma sociedade em 

particular, e por meio da memória da coletividade na qual está inserida é que vai se constituir 

sua identidade cultural, dando ao indivíduo uma definição de seu lugar e papel na sociedade. 

Podemos com isso dizer que é a memória do povo que faz com que ainda existam as 

histórias orais, especialmente as de Trancoso, e embora hoje em dia a prática de ouvir 

histórias tenha se distanciado de sua forma original, ao redor da fogueira, ainda é possível 

encontrar quem conta histórias porque sabe de cor, e que aprendeu somente por ouvir. Essas 

pessoas fazem com que a literatura popular oral sobreviva, mesmo em meio a toda a 

modernidade na qual vivemos. Existem ainda pessoas que fazem a literatura popular 

acontecer, entre essas pessoas estão aquelas que contam histórias, e o fazem porque trazem 

consigo o dom de encantar pela palavra cheia de magia. 
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Nossas análises apontam ainda para a introdução de elementos do contexto cultural na 

reformulação das histórias de Trancoso, que no município de Água Nova, abordam 

exatamente a realidade da comunidade, servindo como fonte de aprendizagem sobre seu povo 

e seus costumes. Sendo que, em cada elemento, em cada palavra típica de sua realidade que a 

contadora acrescenta nas narrativas, está presente, talvez de modo inconsciente, uma 

preocupação em aproximar o ouvinte do que está sendo narrado, ou seja, introduzir quem 

escuta no mundo mágico das vagens de feijão das quais saem moças lindas de dentro ou do 

reino jardim de flores, onde mora o príncipe encantado de D. Tecederinha. 

Esperamos, assim, que este trabalho possa mostra a grandeza das histórias de 

Trancoso, sua riqueza literária e a forma como as mesmas estão inseridas no cotidiano das 

pessoas que as reproduzam, sendo ao mesmo tempo fonte de entretenimento e aprendizagem. 

E que dessas histórias é que são extraídas as matérias das quais formamos nossa identidade, já 

que, de uma forma ou de outra, somos permeados pelo mundo mágico dos contos, seja pela 

oralidade, como as histórias de Trancoso, seja pela escrita, com as narrativas da literatura 

canônica. De qualquer jeito, somos seres imersos no simbólico, e é o simbólico que nos dá a 

essência do que é ser humano, que é a capacidade de se encantar com um mundo mágico e 

maravilhoso, que nos é apresentado através da literatura.  
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APÊNDICE 1 - Convenções utilizadas para a transcrição: 

 

LEGENDA 

... Pequena pausa; 

[...] Grande pausa para lembrar a história; 

# Passagem na fita onde não dá pra compreender 

 Quando a contadora aumenta o tom de voz de acordo com o enredo; 

 Quando a contadora diminui o tom de voz de acordo com o enredo; 

 Quando a contadora faz gestos; 

Trecho entre parêntese – quando a contadora para a narrativa para lembrar algo que 

esqueceu ou para fazer algum comentário. 

P – Pesquisadora. 

C – Contadora. 
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APÊNDICE 2 - Transcrição das narrativas na íntegra 

 

As histórias de trancoso presentes neste apêndice foram ouvidas na voz da contadora 

Noêmia Bezerra, conhecida como Dona Noêmia. Salientamos, no entanto, que a 

contextualização das histórias, bem como a apresentação da contadora, estão detalhados no 

corpo do trabalho. 

As entrevistas aconteceram em momentos distintos. As duas primeiras, ocorreram no 

ano de 2006, por ocasião da realização do trabalho monográfico para a conclusão do curso de 

Especialização em Literatura e Estudos Culturais, do Departamento de Letras, na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Professora Maria Elisa 

de Albuquerque Maia. Já as duas últimas, ocorreram no ano de 2009, especificamente para 

este trabalho. 

Também lembramos que não transcrevemos na íntegra a variação linguística falada 

pela contadora, apenas preservamos alguns traços para que o leitor possa compreender o ritmo 

de sua fala. 

 

AS ENTREVISTAS 

Depois de uma conversa onde apresentamos a pesquisa, a contadora concordou e se 

mostrou bastante disposta em colaborar, pois percebemos um grande interesse em contar 

histórias, e uma compreensão bastante significativa da pesquisa.  

Vale lembrar ainda que ao longo das narrativas, procuramos interferir o mínimo 

possível, buscando não quebrar o ritmo da contadora. 

 

1ª Entrevista (06/02/2006) 

C – Eu sabia muitas histórias... ainda sei muito! Mais sabia mais. Ah! Mia fia! Eu tenho 

muita memória, hoje eu esqueço as coisa, mas quando eu era nova, bastava iscutar uma 

história uma vez e eu já contava todinha de novo. Agora eu vou contar a história das três 

baginhas de feijão, viu?  

 

AS TRÊS BAGINHA DE FEIJÃO 

Era uma vez, ... um rapaz que saiu pra ganhar dinheiro. Andou, andou, quando chegou 

na casa de uma velhinha [...] a velhinha disse:  

  – Pra onde vai meu filho? 

  – Ora, minha velhinha, eu vou ganhar dinheiro! 
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  – Pois meu filho, fique aqui mais eu que, ... quando se passar um ano eu lhe pago. 

  Ele passou o ano lá trabalhando. 

  – Agora minha velhinha, ... eu vou embora. 

Ela entrou lá dentro, e deu uma baginha de feijão a ele, e disse: 

 –  pegue meu filho essa baginha de feijão, seu pagamento é esse ... Agora você só 

disbue
35

 quando tiver pão e água! 

Ele saiu  andou, andou ... quando chegou meio dia, numa árvore  muito grande, 

disse: 

 – Você que saber? ... 

Tinha comprado o pão, chegou na árvore. Quando abriu a bagem de feijão  saltou de 

dentro uma moça, a coisa mais linda do mundo. Disse: 

 –  Quero pão! Ele foi deu. 

 –  Quero água!  

 – Não tem! Ela  caiu pra trás e morreu. 

Ele chorou muito, pegou ela e foi enterrar. Depois voltou pra casa da velhinha. 

Chegou lá, contou a história. 

– Mais meu filho! Pra que você fez isso!?  

– Não! Vou trabalhar outro ano. Ele trabalhou o ano. Quando foi no fim do ano ... ela 

entro lá dentro e trouxe outra baginha de feijão, já mais pequenininha do que a outra. Disse: 

– Olhe meu filho! Só abra essa bage de feijão quando tiver pão e água! Olhe o que eu 

to dizendo! Ele chegou lá, na hora do meio dia, ... tinha uma cacimba d‟água assim , a água 

muito limpa. Ele disse: 

– Ora! Aqui tem água! Eu vou abrir a bage de feijão. Foi pegou a bage de feijão ... 

disbuiou. Quando disbuiou,  saltou outra moça. Essa é que era bonita. E disse: 

–  Quero pão! Não tem. Ela caiu pra trás e morreu. Ele chorou e foi enterrar. Voltou 

de novo para a casa da velhinha ... quando chegou lá contou a história. 

– Mais meu filho! Pra que você fez isso meu filho? Eu não disse que você só abrisse a 

bage de feijão quando tivesse pão e água! Agora você vai trabalhar outro ano... . Quando foi 

no fim do ano, ela foi lá dentro, trouxe uma bage de feijão bem miudinha, [...] já tirada um 

pedacinho. Disse: 

–  Olhe que é a derradeira! Olhe! Olhe! Só parta essa bage de feijão quando tiver pão 

e água! Ele foi, andou, andou, quando já tava perto da casa dele, tinha uma cacimba d‟água. A 

                                                           
35

 Ato de abrir a bagem para retirar os grãos (debulhar) 
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água bem limpinha, tinha um pezão de pau assim . Ele foi passou na rua, comprou pão. 

Chegou lá abriu a bage. Quando abriu, saltou a moça, essa é que era bonita e nova. Disse: 

–  Quero pão! Ele deu, ela comeu. 

–  Quero água! Ele deu, ela bebeu. E ficou viva. Ele disse: 

– Você fique aqui que eu vou buscar a carruagem pra lhe levar.  Já está perto da minha 

casa. Ela ficou lá. ... ela foi se trepou  em cima do pé de pau. Agora, lá de cima a resta dela 

dava na cacimba. Ela era a coisa mais linda. A nega que era da casa do pai dele foi buscar 

uma lata d‟água. Quando chegou lá que viu a resta da moça na cacimba, disse; 

– Mais é muito bonito mesmo! Uma moça bonita como eu! Botar água pra rainha 

minha senhora!  Danou a cabaça no chão e quebrou. A moça com muita vontade de achar 

graça daquilo. A nega voltou. Quando chegou lá a patroa dela disse: 

– Cadê a cabaça nega? Disse: 

– Eu quebrei. 

– Pois pegue esse pote! Vá buscar no pote agora! Ela saiu com o potão. Quando 

chegou lá que foi encher o pote, que viu a resta da moça, disse: 

 – Mais eu, uma moça bonita como eu, botar água pra rainha minha senhora! Não!...  

Danou o pote no chão e quebrou. Voltou pra trás... a rainha disse:  

– Cadê a água nega? 

– Eu quebrei o pote. 

– Pois pegue essa lata. E a moça esperando o povo chegar na carruagem. Quando a 

nega pegou a lata, encheu d‟água, que foi botar na cabeça... Que viu a resta da moça disse: 

– Ah! Eu mesmo não vou levar água não! Uma moça bonita como eu, botar água pra 

rainha minha senhora!  Danou a lata no chão, amassou a lata. Foi aí que a moça soltou uma 

gaitada
36

. Não agüentou mais e soltou uma gaitada que estrondou. A nega disse: 

– Ah! É você que tá aí! Né? Foi subiu pra lá, chegou lá ... enfiou um alfinete na cabeça 

dela. Ela foi se virou numa rolinha. ... A nega ficou no canto da moça. Quando o rapaz 

chegou, era gente como um todo
37

. O pai dele disse: 

– Meu filho! Como é que você diz que deixou uma moça bonita e tem uma nega feia 

dessa ? Mais torta de um olho! A nega disse: 

– Não! tou preta do sol e com o olho torto de olhar pra o caminho! O velho disse: 

– Você tem que levar![...] Você vai se casar com ela. Quem mandou você dizer que 

tinha uma moça aqui bonita e tem é uma nega feia dessa? O rapaz disse: 

                                                           
36

 Grande risada  
37

 Muita gente reunida 



124 
 

 

– Mais meu pai! A moça que eu deixei aqui era uma moça bonita. Não era essa nega 

não! Ficou logo quase doido. Foi levado. Chegou lá o velho fez o casamento. Quando a nega 

vinha para o lado dele, ele dizia: 

– Sai daí nega nojenta!... Eu lá quero conversa com tu? Ficou maluco. Tinha uns 

amigos dele. E chegou um amigo dele e disse: 

–  Amigo! Vamos caçar? Pra se distrair um pouco. Foram caçar. E foram bater lá, 

onde tinha deixado a moça. Chegou lá tinha uma rolinha no canto onde ele tinha deixado a 

moça, uma rolinha tão triste [...] ele foi botou a espingarda assim  no rosto pra atirar na 

rolinha; aí se arrependeu, se trepou, a rolinha era bem mansinha, ele pegou a rolinha, botou no 

bornó
38

 e saiu. 

– Vambora amigo? Eles foram. Quando ele chegou, botou a rolinha assim  no colo. 

A nega conheceu. 

– Ah! Fulanim ! me dê essa rolinha pra eu comer assada que eu tou desejando. 

–  Que desejando? Nega nojenta! Sai daí! Você ta desejando nada! Ele foi pegou a 

passar a mão assim  na cabeça da rolinha. Deu então com aquele carocinho na cabeça dela. 

Ele puxou. Quando puxou, era o alfinete, aí a moça se desencantou. Ele disse: 

– Ah! A minha noiva era essa daqui. A nega correu pra todo canto, pra aqui e pra 

acolá, com medo. O pai disse: 

– Meu filho! O que é que você quer que eu faça com essa nega? 

– Não meu pai. O senhor pega dois burro brabo daqueles que tem na roça, e bota uma 

cangaia num e uma cangaia
39

 noutro e amarra cada perna dessa nega no cabeçote de cada 

cangaia e dê um tiro de bacamarte no pé do ouvido deles e pode soltar. 

Foi os burros saíram tudo na carreira. Rasgando a nega todinha, partiram em banda. 

Ele se casou com a moça e disse: 

– Eu não disse meu pai? A minha noiva é essa daqui. Eu não disse ao senhor que 

minha noiva era moça bonita? Casou com ela. E os burros rasgaram a nega todinha. E foi uma 

festa danada. 

 E entrou por perna de pinto e saiu por canela de pato. Rei meu senhor mandou dizer 

que você  contasse quatro.  

 

C: É cumprida né!? Mais história só é bom cumprida!  

P: É mesmo! 

                                                           
38

 Espécie de saco usado na atividade da caça, onde se coloca as ferramentas necessárias ao caçador. 
39

 Instrumento usado para transportar carga nos animais. 
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C: Agora eu vou contar uma curtinha, que já tá tarde! Oto dia eu conto mais! Venha mais 

cedo que eu conto mais! 

P: Tá bom! 

C: É a dos dois cumpade.  

 

OS DOIS CUMPADE 

Era uma vez dois cumpade né? Aí um cumpade tumou em cada pessoa da cidade ele 

tumou emprestado um tustão. Nesse tempo era o tempo do minréis e do tustão. 

Aí foi... na cidade todinha, [...] aí ... começou a juntar o dinheiro todinho e ficou pra 

morrer, inventou que tava doente pra morrer... ai! 

E haja sair nas casa: 

não posso pagar eu não quero morrer e ficar devendo... e o povo tudo perdoando, perdoando.  

Aí ficou o cumpade. 

Cumpade! Perdoe aquele tustão que eu lhe tumei emprestado! 

 

Finalmente o homem  pô, cai e morre né!? Fez que morreu. 

Aí amortaiaram
40

 ele e botaram no caixão nesse tempo o povo era velado na igreja e ia 

só uma pessoa pastorar ela. Aí foi levaram o caixão pra igreja, butaram lá. Aí foi o cumpade 

disse: 

 Eu sou quem vou!... passar lá noite mais cumpade fulano! 

Aí quando foi a meia noite... lá se vinha aquele converseiro, era três... três gatuno, 

nesse tempo o povo chamava ladrão era gatuno. 

Ai... com um saco de dinheiro que não tinha tamanho. Aí dissero: 

 Vamo contar esse dinheiro lá na igreja! Lá tem um difunto pie a luz acesa! 

Aí um dos ladrão levava um espeto de ferro né!? E o coisinha escundido, o cumpade 

né!? 

Daí quando foi... eles tavam contando o dinheiro né!? Daí quando foi o que tinha 

levado o espeto o outro disse: 

 

Ele disse: 

 nu rabo desse difunto! 
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 Vestiram com as vestes próprias para ser enterrado, conhecida como mortalha. 
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 aí quando ele enfiou o difunto  meteu dos pés se levantou-se. 

Aí quando viu o monte de dinheiro só era enchendo a mortaia de dinheiro... Eles 

correram tudim com medo os ladrão. 

Aí o cumpade disse: 

 Cumpade me dê meu tustão! Cumpade Me dê meu tustão!  

Aí um... um dos ladrão foi espiar. O outro disse: 

 

Ai foi quando chegou lá correu: 

 Ói! É tanta alma lá que não dá um tustão pra cada um! 

Aí foi eles correram tudo foram simbora aí ele ficou com a riqueza todinha. 

 

C: A história já tava no fim. 

P: tá bom! 

C: aí eles ficaro tudo rico. 

C: Agora eu sei de umas histórias mas não vou contar não porque tem umas coisa feia. 

P: E é? 

C: É! Não posso contar aqui não! 

 

2ª Entrevista (20/02/2006) 

P: A senhora sabe por que as histórias são chamadas de histórias de trancoso 

C: Trancoso é o nome das história... porque a história de trancoso é mentira! Mais tem 

muita...era de ter a origem né!? 

P: E a origem era de onde? 

C: Num sei! Eu só via contar as história e já sabia de cor... no outro tempo... que... que 

nesse tempo agora acabou-se. Quando nós ia fazer quarto
41

 os anjo... nesse tempo morria 

muito menino né!? Aí a gente ia fazer quarto os menino... aí ia contar história, dizer 

adivinhação. 

Oi! Eu naquele dia era pra ter contado muita adivinhação, mais eu me esqueci mulher! 

Que eu vivo assim... na hora que é pra eu dizer uma coisa aquilo passa né!? 

C: Eu ia contar muita história de trancoso e adivinhação, piada... porque eu tinha lá em 

casa um livro de piada de Bocage. Tinha tanta piada bonita! 

                                                           
41

 Essa expressão significa passar a noite acordada cuidando de um doente. 
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C: Uma vez... no outro tempo, quando Jesus mais São Pedro andava pelo por o mundo... 

eles iam passando perto de uma árvore e aí avistaram um homem que era cego e estava 

abraçado com a árvore... 

Deixa que em cima da árvore tava a muié dele mais outro caba... o coitado era cego aí 

ia atrás da mulher e quando ela subia na árvore ele se agarrava né!? Pra ninguém mais subir.  

Aí foi quando São Pedro viu aquilo, foi disse: 

Faz pena! 

E aí Jesus foi disse: 

Tu tás doido Pedro! Se eu dé a luz dos olhos a ele, ele mata os dois! Eu só dou se 

tu dé o repente
42

 a mulher. 

 

Aí foi Jesus fez o home enxergar... quando ele viu aquela rumação, foi disse: 

Ah cachorra!  Desce já daí que eu vou lhe matar! 

Aí foi a mulher disse: 

Tu tas doido marido, esse aqui é um anjo que desceu do céu pra dá a luz dos teus 

olhos! 

 

C: Aí foi ele acreditou né, porque ele não via nada e de repente tava enxergando tudo. Aí 

desse dia em diante a mulher ficou sempre tendo o repente... pra tudo no mundo) 

P: É por isso que a mulher é esperta então? 

C: É! Foi São Pedro quem deu o repente! 

C: Ói! Agora eu vou contar outra de São Pedro mais Jesus, só essa, viu? 

P: Tá certo! 

 

O FÍGADO DA OVELHA 

Era uma vez, quando Jesus mais São Pedro andava pelo mundo... aí um dia Jesus 

comprou o figo
43

 de uma ovelha e pediu pra São Pedro cozinhar. 

Aí são Pedro toda vez que mexia a panela, comia um pedaço do figo.  

Aí quando chegou a hora do almoço... eles foram almoçar. Aí Jesus disse: 

 

São Pedro pegou e disse: 

                                                           
42

 A contadora entende repente como a capacidade de se livrar de uma situação difícil através da 
inteligência. 

43
 fígado 
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Aí quando foi a mei dia eles foram se deitar, armaram as rede assim  debaixo de uns 

pés de pau. E aí toca Jesus juntar umas moedinhas em três montinho. Aí São Pedro perguntou: 

 

E Jesus respondeu: 

 Esse é pra mim,  esse é pra você e  esse é pra quem comeu o figo 

da ovelha! 

 

 

Aí Jesus continuou botando as moedinhas em cima das outras. Aí quando os monte 

tava bem grande, São Pedro tornou a perguntar. 

 

E Jesus tornou a dizer: 

 Esse é pra mim!  Esse é pra você!  e esse é pra quem comeu o figo da ovelha! 

Aí foi São Pedro disse: 

 

 

C: agora por hoje tá bom! 

 

3ª Entrevista (30/12/2009) 

C: Menina eu ia contar história em tudo qué canto. Era eu, Chico Bezerra, Cândido... nós 

tudo contava muita história de trancoso... o povo gostava muito... quando tinha disbuia
44

 aí eu 

ia, lá pra Bibio, pra Margarida, pra todo canto. 

P: E contava muita história? 

C: Vixe Maria! Era a noite todinha... o monte de feijão lá e todo mundo ao redor... as vez 

custava a terminar... 

C: Essa que eu vou contar, contei muito, é a de Dona Tecederinha. 

 

 

                                                           
44

 Quando as pessoas se juntavam pra debulhar o feijão colhido no ano, pois não contavam com máquinas, 
então reuniam os vizinhos a noite e debulhava à mão.  
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DONA TECEDERINHA 

Era uma vez seis irmãs. ... Todas tinham um apelido. Elas eram chamadas de: um 

olho, dois olhos, três olhos, quatro olhos, cinco olhos e a outra que era Dona Tecederinha. 

 D. Tecederinha tecia e morava fora das irmãs. Numa casa sozinha. Lá ela trabalhava 

de tecedera. [...] quando era de noite vinha um pássaro pela janela, ela botava uma bacia 

d‟água. Ele tomava banho e a bacia ficava cheia de ouro. Ele era um príncipe encantado a 

coisa mais linda. ... 

 Quando foi um dia, as irmãs deram fé
45

. Um olho disse: 

             – Dona Tecederinha! Eu vou dormir mais tu! 

 – Pode vim. 

 Elas queriam descobrir o que era. ... D. Tecederinha a noite deu água de dormideira a 

irmã e ela não viu nada. Quando foi no outro dia, dois olhos disse: 

 –  Hoje quem vai sou eu! Hoje eu vou e descubro. Quando foi de noite... D. 

Tecederinha deu a água de dormideira a ela, ele pegou no sono e também não viu nada. No 

outro dia três olhos foi e aconteceu da mesma forma. O príncipe disse: 

–O que é isso D. Tecederinha? Ta havendo alguma coisa. Essas suas irmãs dormindo 

aqui não vai dar certo, porque ... elas vão fazer uma falsidade. 

– Faz nada! Eu dou água de dormideira, elas não vêem. Quando foi no outro dia foi a 

vez de quatro olhos e aconteceu do mesmo modo. No outro dia cinco olhos disse: 

 –  Eu hoje vou e descubro! Eu sei o que é que ela tá fazendo. Tá dando água de 

dormideira a vocês. Por isso vocês não vêem. Eu hoje quero vê ... se não descubro? E assim 

quando D. Tecederinha foi dá o copo de água de dormideira, ela foi botou por aqui  por 

dentro do vestido ... e não pegou no sono de jeito nenhum. Quando o pássaro chegou, disse:  

 – Quem é que tá aqui hoje D. tecederinha? 

 – È minha irmã, cinco olho. 

 – D. Tecederinha! Esse negócio não vai dar certo! 

 – Elas não vêem porque eu dou água de dormideira a elas. Ele tomou banho e se 

transformou no príncipe, deixando a bacia cheia de ouro. Ela tava rica, já tinha mandado fazer 

muita coisa de ouro. E cinco olhos, que não dormiu, viu tudo. Quando foi no outro dia, cinco 

olhos disse em casa: 
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 Expressão que quer dizer que notaram alguma coisa. 
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 –  Eu não disse! Que ia descobrir tudo. É um príncipe encantado. Ele vem como um 

pássaro passa pela janela, toma banho, se transforma em príncipe e deixa a bacia cheia de 

ouro.  

 – Ah! É assim? Por isso que ela ta rica. O que vamos fazer? Então botaram uma 

navalha envenenada na janela, e quando ele pousou ... cortou o pé. 

 –  Ah! Malvada! Eu sabia!... que suas irmãs aqui ia dá falsidade. 

 – Mas pássaro verde! ... não foi eu, foram minhas irmãs. Ele não quis tomar banho. 

Ela insistiu. Ele tomou, mas no lugar do ouro, a bacia ficou cheia de sangue. Ele disse: 

 – Agora D. Tecederinha, ... você só me ver se for no reino jardim de flores. Se não for 

lá não me vê mais nunca. Ela então mandou fazer uma almofada de ouro ... com os fusos tudo 

de ouro, um espelho e um pente de ouro. Arrumou todas as coisas dela e foi embora. 

 Andou, andou ... quando chegou em um casinha. Disse: 

– Ô de casa!  

–  Ô de fora! Saiu uma velhinha, era a mãe da lua. Disse: 

– Por aqui, minha filha? ...  

– Minha velhinha, a senhora não dá notícia do reino jardim de flores? 

– Dou não! Quem pode dar é a lua minha filha.  

Se esconda de trás da porta, porque ela quando chega é muito valente. 

 Quando lá veio a lua 

–  Aqui me cheira a sangue real! Aqui me cheira a sangue real! 

– Minha filha! Você sabe que aqui não anda ninguém! Se acalma, minha filha! Botou 

água na bacia. A lua tomou banho. A velhinha disse: 

– minha filha! ... você não dá notícia do reino jardim de flores? 

– Dou não minha mãe. Por que minha mãe pergunta? 

– Porque aqui tem uma pelegrina que vai pra lá. 

– Só quem pode dá é o sol que anda muito. D. Tecedeirinha andou, andou, quando 

chegou noutra casinha. 

– Ô de casa!  

–  Ô de fora! Saiu uma velhinha. 

  – Por aqui, minha filha? ...  

– Minha velhinha, a senhora não dá notícia do reino jardim de flores?  

– Dou não! Só quem pode dá é meu filho, o sol, mas ele chega tão ruim, tão valente 

quando chega aqui. Falta pouco é me matar. Mas não tem nada não. Se esconda aí de trás da 

porta.  
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 Quando lá vinha o sol. Isso era uma quentura, parecendo que ia queimar tudo. 

–  Aqui me cheira a sange real! Aqui me cheira a sangue real!  

– Meu filho! Você sabe que aqui não anda ninguém! Se acalma, meu filho! Botou 

água na bacia. O sol tomou banho. A velhinha disse: 

– Meu  filho! ... você não dá noticia do reino jardim de flores? 

– Dou não minha mãe. Por que minha mãe pergunta? 

– Porque aqui tem uma pelegrina que vai pra lá. 

– Só quem pode dá é o vento que anda muito. ... D. Tecedeirinha andou, andou, 

quando chegou noutra casinha. 

– Ô de casa!  

–  Ô de fora! Saiu uma velhinha. 

  – Por aqui, minha filha? ...  

– Minha velhinha, a senhora não dá noticia do reino jardim de flores?  

– Dou não! Só quem pode dá é meu filho, o vento, mas ele chega tão valente, me 

torce, bota em cima da casa... Mas não tem nada não. Se esconda aí de trás da porta... Quando 

lá vinha o vento, no maior redemoinho do mundo.  

–  Aqui me cheira a sangue real! Aqui me cheira a sangue real!  

– Meu filho! Você sabe que aqui não anda ninguém! Se acalma, meu filho! Botou 

água na bacia. O vento tomou banho. A velhinha disse: 

– Meu filho! ... você não dá notícia do reino jardim de flores? 

– Dou, minha mãe! Cheguei de lá nesse instante. Porque minha mãe pergunta? 

– Porque aqui tem uma pelegrina que vai pra lá... 

– O príncipe vai casar daqui a três dias. Ele andava muito por fora, por lá levou um 

corte muito grande, quase morre. Nunca mais saiu de casa, agora vai casar. A pelegrina vai 

pra lá? 

– É pra você levar ela e deixar lá ... Ele disse:  

–  Pois pode montar aqui na minha cacunda e se agarre. Quando eu fizer bulandera
46

 

você se pegue ... Ele fez a bulandera e ela se agarrou. Quando soltou, estavam embaixo de um 

pé de pau muito grande, onde tinha uma cacimba d‟água. Era o reino jardim de flores. O 

vento disse: 

– Você fique aí que daqui a três dias é a festa, e você vai pra lá pra ajudar. O povo tava 

tudo carregando água pra festa. Então ela pediu um pote pra carregar água e ajudar na festa. E 
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 Expressão que, segundo a contadora, quer dizer rolar no chão. 
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ficou por lá. ... Quando foi de noite, ela botou a almofada e foi fazer renda. Aí chegou a 

nega e disse: 

–  Ô pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, que tá pra 

casar com príncipe meu senhor. Você vende? 

– Diga a ela que eu vendo. A nega foi lá e a princesa disse: 

– Diga a ela que mande. A nega disse. E D. Tecederinha respondeu: 

– eu não só vendo como dou, pra ela deixar eu passar a noite mais o moço dela. Aí foi 

a nega disse a princesa. E ela: 

– Mais é muito bonito mesmo! Eu deixar essa pelegrina passar a noite mais meu 

noivo! ... A nega disse:  

– Tem nada não! Nós damos água de dormideira a ele, e ele não vê nada. 

– Pois diga a ela que mande. Aí ela mandou. ... quando foi no outro dia D. 

Tecedeirinha tava se olhando no espelho de ouro, muito bonito. A nega chegou e disse: 

–  Ô pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, que ta pra 

casar com príncipe meu senhor. Você vende? 

–Diga a ela que eu vendo. A nega foi lá e a princesa disse: 

–Diga a ela que mande. A nega disse. E D. Tecederinha respondeu: 

–Eu não só vendo como dou, pra ela deixar eu passar outra noite mais o moço dela. Aí 

foi a nega disse a princesa. E ela: 

–Mais é muito bonito mesmo! Ela já passou uma noite, e quer passar outra? ... A nega 

disse:  

–Tem nada não! Nós damos água de dormideira a ele, ele pega no sono e não ela. 

–Pois diga a ela que mande. Aí ela mandou. ... D. Tecederinha passou a noite e ... 

nada. ... 

 No outro dia, ela tava penteando o cabelo com o pente de ouro, muito bonito. A nega 

chegou e disse: 

–  Ô pelegrina! Ô coisa bonita! Só dava certo pra princesa minha senhora, que ta pra 

casar com príncipe meu senhor. Você vende? 

– Diga a ela que eu vendo. A nega foi lá e a princesa disse: 

– Diga a ela que mande. A nega disse. E D. Tecederinha respondeu: 

– Eu não só vendo como dou, pra ela deixar eu passar outra noite mais o moço dela. Aí 

foi a nega disse à princesa. E ela: 

–  Mais é muito bonito mesmo! Ela já passou duas noites, e quer passar outra? ... A 

nega disse:  
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 – Tem nada não! Nós damos água de dormideira a ele, ele pega no sono e não ela #. 

 Acontece que neste mesmo dia, durante a tarde tinha um velho que veio conversar 

com o príncipe e disse: 

– Senhor não deixou alguma amante por aí não? Por onde andou? Porque toda noite 

tem uma voz na sua porta, pedindo pra o senhor abrir e dizendo:  Acorda Pássaro Verde! 

Tu não disseste que D. Tecederinha não vinha no reino Jardim de Flores. Hoje vim e tu 

dormindo! ... Acorda Pássaro Verde! Isso foi alguma amante que o senhor deixou por aí. Não 

lembra não? O príncipe então lembrou. E contou toda a história. O velho disse: 

– Pois é água de dormideira que tão lhe dando. Quando for lhe dá hoje, você bote por 

aqui  por dentro da camisa. 

 Quando foi de noite que ela chegou e falou: 

–  Acorda Pássaro Verde! Ele abriu a porta, ela entrou. ... E passaram a noite 

conversando. Ele então disse: 

– Você se arrume e vá, na hora do casamento. E ela assim fez. 

 Era um casamento em casa. E quando foi na hora de se casar, ele falou com o pai. ... 

– Meu pai! Antes de me casar, eu quero ...  falar um negócio com o senhor. E 

continuou: 

– Olhe meu pai! O senhor tem uma mala da fechedura de ouro, aí o senhor perde a 

chave de ouro e manda fazer outra de prata. Hoje aparecendo a de ouro, com qual o senhor 

abrirá a mala? 

– Ora meu filho! Com a de ouro, que já tava acostumado. 

– Pois então a minha noiva é essa !  

 E aconteceu que ele casou com D.Tecederinha. E foi uma festa maior do mundo. E 

entrou por perna de pinto e saiu por perna de pato. Rei, meu senhor mandou dizer que você 

contasse quatro.  

 

C: Ficou boa essa? 

P: Ficou. 

C: Agora vou contar outra cumprida, essa é que é... porque ela repete todinha né!? 

 

O  JOGO DAS TÁBUAS DE OURO 

Era  uma vez um reis e uma rainha que tavam no pátio da casa. 

Aí tinha uma viada no pátio da casa. Aí a rainha dizia que era um viado macho, e o 

reis dizia que era uma viada feme. Daí fizero uma aposta. [...] 
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A rainha tava grávida né! Aí fizero uma aposta, se fosse um viado a rainha mandava 

matar o rei e se fosse uma viada o reis mandava matar a rainha. [...] 

Daí o reis chamou o criado e mandou o criado olhar... chegou lá era um viado. 

Aí o criado tinha muita raiva da rainha, foi chegou e disse que era uma viada. [...] 

Aí foi o reis teve pena de matar ela, porque ela tava grávida, daí mandou botar ela na 

ilha dos leão... 

Aí quando chegou lá os leão nem ligava, tumaro foi amizade com ela, e ela ficou 

lá muito tempo, daí ganhou neném lá, o menino era home. 

O menino já tava grande... aí um dia ela se escapuliu, que ela só saia se fosse fugida 

que eles não deixava né!? [...] aí um dia ela saiu, quando chegou na beira do mar tinha um 

homem. Ela foi falou com o homem pra ser padrinho do menino. [...]  

Aí botou o nome do menino de João... Agora... Aí ela que era a rainha... foi ser criada 

do reis viu!?. O reis nem conheceu ela, foi trabalhar na casa do reis.  

Aí quando foi um dia João tava rapazim, foi tomar banho na praia, aí a água carregou 

ele, foi deixar lá no fundo do mar. 

Quando ele chegou lá tinha três moças jogando o jogo das tauba, tauba de ouro né!? 

As moças cada qual da mais bonita. Aí ele pegou a jogar, namorando com as moças,  na 

maior palestra. Aí a tauba quebrou no meio né!?  

Aí ele disse:  

uma disse:    nós 

 

Aí ele disse:    vamos! Ele ficou lá e ela subiu. 

Aí quando ela chegou foi deu a tauba de presente ao padrim dele né!? O padrim foi dá 

ao reis. [...] Aí chegou lá o reis disse:  Por pena de morte você tem que me dá a outra banda 

dessa tauba!Aí foi quando ele [...] Sim ! Ele foi deu a moça de presente também ao rei, que 

era uma moça muito bonita. 

Aí foi um dia... João tava lá no fundo... Aí foi ele queria casar com ela né!? o rei. Daí 

até o fim. 

Aí toca vim príncipe, rapaz rico, sabido, tudo morria.  Quem não contasse a história 

do começo até o fim, morria enforcado. 

Daí os rapaz tudo doido pela moça, pra casar que a moça era muito bonita.  
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Aí quando foi um dia João tava tão triste lá no fundo do mar, daí foi uma voz 

disse:   meu Deus agora me esqueci esse 

pé). [...] 

Aí ele pegou a jogar e ganhou a outra banda da tauba né!? Aí foi disse:  

 

 : 

vamos para nós subir. [...] (não! Parece que eu errei! Eu errei!) 

 Aí... ele.. quem levou ele foi um pássaro; viu? Ele tava muito triste viu, aí chegou um 

disse: 

 Apois suba aqui na minha cacunda
47

 que eu te levo lá. Olhe quendo eu fizer 

bulandeira
48

, você se agarre. Aí quando ele fez bulandeira ela se agarrou... isso era um pé de 

oiticica muito grande que tinha, tinha uma lagoa debaixo, a água bem limpinha. Daí foi o 

pássaro saiu e disse: 

  Olhe João! Eu vou... eu venho mais tarde com água e comida pra você. Olhe 

você não beba dessa água!. 

Aí toca ele custar e deu a mei dia e ele sem chegar, era uma fome e uma sede, ele foi 

bebeu a agua e ficou bem velhinho, bem cacundim. 

 Aí quando o pássaro chegou disse:  

 

deixar! Mas como eu prometi, vou. Munte na minha cacunda, quando eu fizer bulandeira você 

se agarre.aí quando ele fez bulandeira era uns pés de mamão, amarelinho de mamão.  

 Ele disse:  

comida pra você. 

 Aí o pássaro custou, custou, deu a mei dia, ele não veio, inda custou, custou, ele foi 

comeu mamão... caiu os dentes tudinho, ficou sem nenhum dente. 

 Aí o pássaro chegou disse: 

  

comesse desses mamão! Eu tava pro bem não lhe deixar mais! Mas como prometi, vou. 

  muntou.  

  Olhe! Quando eu fizer bulandeira, você desce. 

                                                           
47

 A contadora usa esse termo para se referir as costas. 
48

 Nome que se refere a uma cambalhota. 



136 
 

 

 Aí quando ele fez bulandeira, era num... era num jardim de flores, tanta flor, de toda 

diversidade. Ele disse... o pássaro: 

 essas flores nunca cheiraram, elas hoje vão cherar, mais 

você não chere uma flor dessas! 

 Aí o pássaro custou, custou, e ele lá, e era um chero mais medonho do mundo, faltou a 

paciência, ele cherou uma flor. Quando cherou ficou com a cabeça bem alvinha. 

 Era agora um veinho, bem veinho, sem dente e com a cabeça branca. 

 Aí quando chegou.  

   

 Aí foi ele tirou três flor daquelas e disse: 

 

começo até o fim. Quando você chegar na lagoa d‟água, você chere essa flor branca que você 

fica bem novim, do jeito que você era. Quando você chegar nos pé de mamão, você chere essa 

flor amarela, que você fica do jeito que era, com os dente do mesmo jeito. Quando você 

chegar nessas flores, você chere essa flor branca, que você fica com o cabelo bem pretim. 

 Mesmo assim foi! 

 Aí ele saiu. O pássaro foi embora né!? 

 Ele saiu, quando chegou numa casa, uma casinha assim  afastada da rua. Ele foi 

pediu arrancho
49

, se arranchou.  

 Aí era só vendo gente passar, tanta da gente... tanto rapaz que passava e não voltava 

mais [...] 

 

passa tanto do rapaz aqui e não volta mais. [...] 

 Disse:  tem na casa do rei, e disse que só casa com 

o rapaz que contar  a história do jogo das tábuas de ouro do começo até o fim. E ainda não 

achou, todos que vem que não conta, morre enforcado.  

 Ele disse: 

  

 O homem fez foi achar graça. Aí ele saiu. Quando chegou lá, falou dizendo: 

 

pra eu me casar aí com a princesa.  

 A princesa achou graça com o velhinho. Aí ele disse: 

                                                           
49

 O mesmo que hospedagem. 
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  ruim essa história porque volta né!?) 

 Aí ele disse assim:  

  Era uma vez um rei e a rainha, eles tava sentado na varanda do sobrado, aí 

tinha um viado no pátio da casa, aí o rei disse que era uma viada e a rainha dizia que era um 

viado.  

Aí fizeram uma aposta. Se fosse viado a rainha mandava matar o rei. Se fosse uma 

viada o rei mandava matar a rainha. Aí ele chamou um servo,  um criado e mandou olhar, ele 

chegou lá era um viado... mas o criado tinha raiva da rainha e disse que era uma viada. Aí o 

rei teve pena de matar ela que ela tava grávida e mandou botar ela na ilha dos leões. Lá ela 

passou muitos anos, junto com os leões lá e tudo. [...] tudo, ninguém bulia com ela. Aí quando 

foi um dia. Aí ela ganhou neném lá, o menino já tava grandim. Um dia ela se escapuliu das 

unhas deles e veio. Quando chegou aqui na beira da praia tinha um homem, ela foi falou com 

o homem pra ser padrim do menino, botaram o nome do menino de Joao.  

  do mar, aí veio uma 

maretada d‟água carregou ele, ele foi pro fundo do mar. Chegou lá tinha três moças jogando 

esse jogo da tauba, da tauba de ouro, foi a tauba quebroou-se. Daí ele ganhou a banda da 

tauba. Aí chamou uma das moças pra vim mais ele. 

  Qual de vocês quer ir comigo? [...] ( Sim! Nem contei! Faltou um pé. É que a 

moça tava cachotando
50

 dele, aí quando viu a coisa séria ficou logo triste) 

 

jogando, jogando, até que ganhou a outra banda da tauba, aí ele chamou ela pra vim mais ele 

m[...] (não). Aí chegou um pássaro e disse:  

  João! Tu quer ver tua amante? 

 Ele disse: 

  ai quem me dera! 

 Aí o pássaro:  

 o pássaro saiu.  

 

agarrou, era uma lagoa d‟água, a água tão limpinha. Foi o passara saiu e disse:  

  João, você não beba dessa água! Aí foi ele saiu... quando chegou (#). Aí ele 

bebeu da água, ficou bem velhinho. O pássaro chegou, deu uma bronca: 

  

                                                           
50

  Quer dizer, caçoando 
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 Foi ele cheirou a flor branca, ficou lindo, do jeito que era, bem novinho. 

 Aí quando o pássaro chegou, disse: 

 is João! Como é que você fez uma coisa dessa? Eu prometi lhe deixar, vou. Mas 

tava pro bem não ir. Mas se munte aqui na minha cacunda.  

 Ele se muntou. Quando ele fez bulandeira, ele se agarrou, era um pé de mamão 

amarelim de mamão. Ele disse: 

  Olhe João! Você não coma desses mamão! Olhe o que eu to dizendo! Eu trago 

comida e água pra você! 

 Aí ele saiu. Deu a mei dia e sem ele chegar. Ele foi pegou uma flor (pegou a flor 

amarela né!?) e cheirou. Os dentes ficaram do jeito que era. 

 Aí quando o pássaro chegou, brigou muito com ele. 

  

Aí ele se muntou na cacunda do pássaro. Quando chegou... quando ele aterrizou foi num 

jardim de flores, tinha tanta flor nessa jardim!, cheirava, nunca tinha cheirado, mas nesse dia 

ia cheirar.  Aí quando foi ele disse:  

  

 

cheirar. Aí foi cheirou a flor e ficou com o cabelo bem alvim. 

 Aí ele pegou a flor branca e cheirou e ficou com o cabelo bem pretim. Daí ficou o 

rapaz perfeito, do jeito que era. 

  Aí foi uma festa tão grande! Se deram a conhecer, o rei se juntou com a rainha. Ele 

se casou coma moça. 

 E entrou por perna de pinto saiu por perna de pato, reis meu senhor mandou dizer que 

você contasse quatro. 

C: Eu agora fiquei foi cansada! 

 

4ª Entrevista (02/01/2010) 

C: Eu hoje tava me alembrado de uma bonita pra lhe contar, mais não me alembrei não. 

P: E qual era? 

C: Era aquela da princesa muda e surda do fundo do mar... aquela é bunita! Mais não me 

alembro agora não... destá que eu vou ver se me alembro! 

P: Tá bem! Quando a senhora lembrar a senhora conta. 

C: Então vou contar a da moça besta! 

A MOÇA BESTA 
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A moça tava pra casar, daí o noivo dela fez uma casa, de taipa. Nesse tempo era casa 

de taipa viu!? Construíram a casa, cavou um buraco, aí ficou um buracão lá, um barreiro. Aí o 

barreiro encheu d‟água. Aí a moça foi olhar a casa. Chegou lá: 

 Mais meu Deus! Eu vou me casar com fulano! Ele fez esse barreiro aqui! 

Quando for no inverno nossos filho vem tomar e morre afogado.  

 E caiu... tirou a roupa e caiu dentro cassando os menino. [...] aí a mãe dela viu aquela 

zuada aquela festa e chegou foi disse: 

  

  Ah mamãe! ... Já tava morta de cansada, mas disse que: 

 

eu me casar com ele que tiver nossos filhim vem tomar banho aqui e morre afogado! 

 Aí a velha caiu dentro. Gritando e chorando! caçando os menino.  quando defé
51

 lá 

vem o velho. O velho disse: 

  Que diabo é isso? # a velha disse: 

 

banhar aqui e morre afogado!  

  É mesmo mulher! E caiu dentro, gritando. O velho só de cueca, a velha só de 

camisão, que nesse tempo não usava camisa. Aí quando defé lá se vinha... o noivo dela. 

Chegou: 

  Que diabo é isso? Daí a mulher não pode mais falar nem a velha quem falou foi o 

velho. Disse: 

 ! Meu fi! Você tá pra casar com minha e tem esse poço aqui quando você se 

casar que tiver seus filhim, vem se banhar meus netim aqui e morre afogado!  Ah meu 

Deus! E caçando. Ele disse: 

   Adeus! Se eu achar uma pessoa mais besta que você eu vem casar com sua 

filha. Aí saiu. Andou, andou... 

 Aí quando chegou, se arranchou numa casa. Aí almoçou, armou a rede assim . Aí lá 

vinha uma porca, uma porca que era uma monstra. Essa porca era um vestido tão bonito! ... de 

óculos, de cordão de ouro no pescoço, um cordão de ouro que era uma beleza, de  brinco de 

ouro, era toda bacana a porca. Ele disse: 

 Ave Maria! Oh que porca lorde
52

! Aí a moça disse: 

                                                           
51

 Igual a ver 
52

 Quer dizer que estava chique. 
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  Porca não! Isso aí é minha... aí é minha tia... minha tia Ana irmã de meu pai! Ele 

disse: 

  Vixe! Vou voltar! Vou me casar com a moça! 

 Aí voltou e casou com a moça! 

C: Casou porque achou uma pessoa que era muito mais besta. Né não!? 

P: É! 

C: Agora oi! Essa que eu vou contar é bem cumprida, será que dá tempo? 

P: Dá! Pode contar! 

C: Pois é! Lá vai! É a história do pato galo. 

 

O PATO GALO 

Era um meninozinho né!?  era bem pobrezinho não tinha nada, daí disse: 

comer, nós nunca come nada é uma fome medonha. Aí disse: 

o vó! eu vô # [...] Aí foi saiu, chegou adiante, chegou numa casa tinha três moças 

velhas.  

ronde vai meu filho! você tão pequenininho meu filho sozin no mundo: Disse  

Ora! por que lá em casa não tem nada pra comer e eu disse a vovó que só vinha 

quando tivesse... quando arranjasse dinheiro pra comprar... pra nós passar bem. #  

Daí ela disse: 

a não!  fica aqui que nos te damo com que você 

passar bem! 

Aí eles passaram os dias tudim mais as velhas. Quando foi no sábado que era dia deles 

vim elas foi deram uma galinha a ele:  

Tá aqui, ta aqui. Ele queria dinheiro. 

não tem dinheiro não! Eu lhe dou essa galinha chega lá você mata passa bem mais 

sua vó, daí ele saiu com a galinha, 

Quando chegou ali  tinha uma vareda
53

, La vinha um homem isso era # tão enorme, 

não tinha tamanho, era um turco né!? ele disse : 

  Menino me venda essa galinha! 

endo não!  

 Me venda! 

                                                           
53

 Variação para vereda. 
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trocar por outra! 

isso aqui né galinha, aqui é um pato galo (ele dizendo), eu nem 

vendo nem troco nem dou [...]  

Aí o turco disse pro menino:  

Venda essa galinha! 

 

 

Nem você toma. 

Aí tumou. Pegou foi empurrou a galinha e saiu, aí saiu chorando, aí quando chegou em 

casa de noite a veinha na beira do fogo  sem ter nada pra comer. Aí disse: 

ais meu fie o que você ganhou? Num ganhei nada não mãe!  Ganhei um pato galo. 

(não quem chamava o pato era o turco) 

Aí foi disse: 

ão mãe! eu ganhei uma galinha, mais vinha um homem que era um monstro, foi 

falou em compra eu disse que num vendia ele queria trocar por outra eu disse a ele que nem 

vendia nem trocava nem dava, daí ele tomou. 

  ais meu fie! pra que tu disse isso meu fie! aquilo era um turco, aquilo é muito 

mendonho,  

Aí #  

ãe! pegue esse calção faça uma sainha desse calção, (do calção que ele tava). faça 

uma sainha que eu vô já buscar a galinha! 

Meu fie num vá não! já de noite.  

u vô. 

Aí pediu um panim amarrou na cabeça e saiu... quando chegou lá ele já tava deitado, 

ele falou ela saiu, disse: 

u vim aqui dizendo que to perdido, me perdi não sei onde tô pro senhor me dá uma 

dormida, daí a mulher disse... a mulher também não tinha famia não, aí a muiê disse: 

fulano vamo ficar com essa bichinha pra nós criar! a bichinha pra frente. 

  Mulher isso é o menino do pato galo, esse menino tem astucia pra vida,  

É nada!  

Aí foi armaram a rede... ele se deitou, e ele vendo tudim, ele fez que tava dormindo daí 

o turco disse:  
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 vamo espiá se aquilo é o menino, aquele menino do pato galo tem astucia pra 

tudo. 

as tu né besta não fulano! ta vendo que aquilo é uma menina. Pois vambora 

revisar!  

Aí quando chegou lá ele bem quetin, aí a mulher disse:  

esse homem é muito teimoso num tá vendo que isso aí é uma menina, num tá 

vendo que é a cara de uma menina! 

Apôis vambora se deitar!  

Aí foram se deitar. Aí quando pegaram no sono o menino foi viu a galinha lá amarrada 

na perna da mesa , aí ele só foi quebrou o cordão e correu, quando chegou em casa ele pegou 

arrancou pescoço da galinha.  

Sim! o turco disse assim:  

er! 

A mulher disse:  

Eu não sei como é você... vê uma criança no caminho e toma uma galinha,! 

esse de ser besta mulher aquela galinha eu mato ela tiro a cabeça e boto debaixo de 

uma cuia quando for com meia hora tá virado numa bolinha de ouro, eu faça o que eu quizer 

no mundo. 

E o menino ouvindo tudinho. Aí o menino foi deixou eles pegarem no sono pegou o 

cordão da galinha e correu. Chegou lá a pobrezinha ainda tava na beira fogo. Ele foi disse:  

á aqui vó da carne eu não quero, só foi botou a bicha debaixo de uma cuia quando 

foi ver tava uma bolinha de ouro. 

Aí o turco véi quando se acordou lá foi o rebuliço pra ir atrás do menino.  

Aí o menino foi disse:  

Minha bolinha de ouro? Ela disse:  

?  

Eu quero uma casa mais boa que houver no mundo pra ter tudo que precisar dentro 

duma casa pra num fartar mais nunca, quando deu fé tava naquela loja importante tudo que 

precisava na casa tinha. Ele disse:  

ronto vó! agora vamo embora , mais meu fie pronde é que tu vai? Tu desse tamanho 

querer ganhar o mundo! 

Aí ganhou mundo. Aí quando foi rapaz [...] 

im! ele chegou a cidade começou a trabalhar daí foi disse minha bolinha de Ouro! 

trabalhar não que ele não trabalhava. 
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isse: 

Pra que mim quer?  

u quero um sobrado todo de ouro aqui na frente da casa do rei! mió do que o dele 

todo de ouro! 

Quando deu fé tava o sobrado todo de ouro. Daí foi morar lá sozinho, aí todo dia o rei 

via aquela inquietação pra lá e prá cá, vou saber quem é aquele rapaz! 

Aí chegou lá falou com ele, eles entraram começaram  a conversar e tal, aí chamou ele 

pra casa dele, ele tinha uma filha moça né!? Aí se ingraçou-se dela se casou com ela e tal, e o 

turco atrás dele né!? Esse tempo todim. Aí foi quando foi um dia [...]  

Sim! daí a mulher nunca tinha visto num sabia em que tinha essa bolinha de ouro, um 

dia ele se esqueceu tirou do bolso, pra trocar de roupa botou dentro da gaveta deixou lá , nesse 

dito dia o turco entrou lá, aí o turco chegou falou, ele negociava com ouro né!?  

 senhora num quer comprar ouro não ou trocar ouro novo por um véi? 

Quero não! Pra que eu quero ouro minha casa é de ouro! Tudo que tem na minha 

casa é de ouro!  Pra que eu quero mais ouro?   

Aí ele pegou a remexer na gaveta daí achou a pedinha, aí disse:  

aí essa aqui que eu queria mesmo! Daí disse:  

inha pedinha de ouro!  

? 

u quero eu daqui duzentas léguas pra cima, eu com esse sobrado essa mulher e tudo 

que tiver dentro! 

Daí quando de fé  tchun! se sumiu o sobrado, daí pronto cadê o sobrado?  

O homem viu. 

hegou abriu o cofre aí botou 

um monte de dinheiro aqui e outro  aqui. Um bem pequenininho aqui, disse:  

lhe esse monte de dinheiro aqui é pra eu lhe dar pra você ir atrás de minha fia e 

esse aqui é pra eu lhe dá quando você chegar na casa de minha fia cê dê esse monte de 

dinheiro aqui. ( faltou uma parte aqui). 

 que eu faço? to ferrado mesmo! 

Aí pegou, andou cem léguas chegou na casa do rei dos urubu aí foi disse:  

cias de um sobrado de ouro, dou não,  tinha visto um 

sobrado de ouro aqui por uns tempos, mais hoje vi mais não. Sabe quem pode da notícias é o 

rei dos urubus  ele mora distante você anda cem léguas pra chegar lá. 
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aí ele saiu andou, andou quando completou as cem léguas chegou lá foi perguntou  

a ele se ele num dava notícias de um sobrado de ouro? Ele disse # aí foi ele saiu [...]. 

lá perguntou... 

 Não dou notícia não!  Só quem pode dar notícia é meus filho, que eles 

anda muito.  

Os filho dele era umas carta de baralho né!? Ele traçava aquelas carta de baralho e 

jogava pra cima, aí elas trazia toda as notícias... 

r amanhã... que amanhã você tem resposta. Aí ele durmiu, e 

toca a chegar, toca a descer as carta ele perguntando: 

 

 

Aí quando foi o derradeiro,
54

 chegou, disse: 

 Mais home! Você judiou comigo!? Eu quase não desço! Me enganchei aqui pra 

cima num sobrado de ouro que tem daqui a duzentas léguas... que quase num chego!  

Aí foi o... o rapaz: 

Mais meu Deus que que eu faço? [...] 

55
 daquela serra, agarre uma espingarda e mate... passe... passe lá 

muito tempo...  Não sei nem quantos anos eram! Só matando... o que passar na sua frente você 

mata. E vai salgando e botando lá num canto. 

Aí mesmo assim ele fez. [...] E era pros urubu viu!? Urubu não sei de que! Essa carne 

toda era pro urubu. Daí ele se muntou na cacunda dele  e...  Sim! Aí ele comprou uma 

garrafa de uma bebida envenenada e a outra não era. Que era pra quando chegar lá a mulher 

dá ao turco pra ele envenenar e morrer e ele vim se embora. [...] 

Aí o urubu era só dizendo: 

 Quero carne! Quero carne!e ele enfia carne no bica do urubu. Aí quando ia 

chegando já bem pertim, ele vendo assim. O urubu disse: 

 Quero carne!ele disse:  

 danou a faca cortou o pé e avuou
56

 na boca 

do urubu. Aí ele subiu. Chegou lá a mulher disse: 

 mais fulano pro caridade que é que você tá fazendo aqui? Ele disse: 

                                                           
54

 A mesma coisa que fim. 
55

 Em cima. 
56

 O mesmo que jogou. 
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 se 

escondeu. Ela mandou ele se esconder de trás da porta, ele se escondeu. ... 

Quando foram jantar,  ela tão triste, foi trouxe as duas garrafinhas e disse: 

 é sua e essa  aqui é minha. Ele disse: 

 Eu não quero sua poiquera não! Você nunca inventou isso e agora tá inventando. 

sempre comprava essa bebida pra nós beber, se você beber pra mim é mesmo que ser ele. 

 Então  me de cá essa poiquera! Aí quando botou na boca que desceu aí, pof  

caiu no chão morreu. 

Aí foi o rapaz disse: 

 Minha pedinha de ouro! A voz disse: 

 

Quando ele deu fé tava lá. 

Aí ele chegou lá foi pra casa do rei.  Essa festa foi que foi grande! 

E entrou por canela de pato e saiu por canela de pinto! Reis meu senhor mandou dizer 

que você contasse cinco! 

 

C: Agora eu vou cuidar. Que já tá de noitim! Ainda vai querer gravar mais? 

P: Vou! Outro dia eu venho e trago o gravador! 

C: Então tá certo 
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