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RESUMO 

A Literatura Infanto-Juvenil tem vindo a assumir um papel cada vez mais 

relevante na nossa sociedade, dada a sua importância para o desenvolvimento 

harmonioso da criança. O conto tem sido assim, ao longo dos tempos, uma das 

modalidades genológicas mais trabalhadas por Educadores de Infância e Professores do 

1º CEB. A sua abordagem tem aumentado, pois valoriza a da transmissão de valores de 

geração em geração. De igual modo, a sua qualidade tem-se afirmado progressiva e 

exponencialmente, o que faz com que as crianças os ouçam ou leiam e os adultos 

valorizem cada vez mais a sua utilização na educação para os valores da família e da 

comunidade. O conto ajuda a crescer e a sonhar, ensinando e deleitando crianças e 

adultos desde sempre. 

Dada a sua importância crescente, cada vez mais escritores se têm dedicado ao 

público infanto-juvenil, dando asas à sua imaginação. Este estudo dirige-se à análise de 

alguns textos recuperados da tradição oral e à reinvenção literária desses mesmos contos 

por Alice Vieira, cujo legado, de valor inquestionável, se encontra repleto de magia e 

com um discurso formalmente marcado, diferente das versões do povo. Foram, assim, 

analisados, sob uma perspectiva semiótica e simbólica, os contos: A Bela Moura; Fita, 

Pente e Espelho; Desanda Cacete e A Adivinha do Rei, presentes na obra Histórias 

Tradicionais Portuguesas. 

A componente prática do trabalho decorreu nos Jardins de Infância das Árvores, 

no centro de Vila Real, e de Gravelos e Vila Seca, na zona rural do concelho. Foi 

objectivo deste item do estudo verificar se as características dos grupos e o seu contexto 

geográfico condicionavam a percepção das crianças aos contos apresentados. Os 

resultados permitiram constatar que, na generalidade, a localização não condiciona os 

resultados obtidos. Indiscutivelmente, os contos permitem transmitir mensagens e 

valores a uma colectividade alargada, ainda que com identificações projectivas 

específicas. 
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ABSTRACT 

Children’s Literature has been assuming an increasingly important role in our 

society, given its importance to their harmonious development. Over time, the tale has 

been one of the most important tools for kindergarten teachers and elementary school 

teachers. Its importance has increased since appreciates the importance of transmitting 

values from generation to generation. Also the quality has increased exponentially and it 

has been used for the transmission of their community values. The tales helps you grow 

and dream, educating and delighting children and adults. 

Given its increasing importance, more and more writers are dedicated to children 

and youth, giving wings to your imagination. This study was restricted to the analysis of 

some works of Alice Vieira, whose legacy is full of magic. The following tales were 

analyzed under the aspect of semiotic and symbolic: A Bela Moura; Fita, Pente e 

Espelho; Desanda Cacete and A Adivinha do Rei presented in the Traditional 

Portuguese stories collection. 

The practical work took place on Kindergartens of Árvores, located in the center 

of Vila Real, Gravelos and Vila Seca, in the rural county. It was attempted to study 

whether the characteristics of groups and their geographical context conditioned the 

perception of children to the presented stories. The obtained results indicated that, 

overall, the location does not prejudge the results. Arguably the tales can transmit 

messages and values. 
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INTRODUÇÃO 

A Literatura Infanto-Juvenil tem vindo a ver aumentado o seu interesse na nossa 

sociedade, dada a sua importância para o desenvolvimento integral e harmonioso das 

crianças. Torna-se imprescindível para a formação das crianças em idade pré-escolar e 

escolar, assumindo, assim, um estatuto mais importante, deixando de ser considerada 

uma literatura menor. A Literatura Infanto-Juvenil tem vindo a ganhar um lugar de 

destaque, mais propriamente, o conto, tanto nas famílias, como nas escolas, pois 

valoriza a importância da transmissão de valores de geração em geração. Sendo um 

meio de transmissão de fácil compreensão para as crianças, torna-se num dos mais 

importantes instrumentos de trabalho para Educadores de Infância e Professores do 1º 

CEB. Desde sempre, o conto tem sido usado como objecto de trabalho pelos adultos, 

para atingir os interesses das crianças. Ao longo dos anos, a sua qualidade tem vindo a 

aumentar de forma notória, o que faz com que os adultos e as crianças valorizem cada 

vez mais a sua utilização e optem pelo seu uso para a transmissão de valores da sua 

comunidade. 

O presente trabalho de investigação propõe, assim, o estudo de alguns contos 

tradicionais portugueses, bem como das respectivas versões literárias, da autoria de 

Alice Vieira. A escolha desta autora teve em conta o facto de os seus textos terem muito 

presentes a herança da literatura tradicional oral, facto que nos interesse 

particularmente, tendo em conta o tema da investigação. Não podemos esquecer que 

esta autora tem produzido muitos textos de inquestionável valor para crianças e jovens, 

tendo já recebido inúmeros prémios de inegável mérito. Deste modo, pensamos ser um 

importante objecto de estudo para o presente trabalho. Optamos então pelo estudo de 

quatro dos seus contos presentes na colecção Histórias Tradicionais Portuguesas. 

Procederemos então à análise crítica dos contos A Bela Moura; Fita, Pente e Espelho; 

Desanda Cacete e A Adivinha do Rei. Pretendemos demonstrar que a obra de Alice 

Vieira transmite sempre algo de novo em relação aos textos tradicionais que lhe 

serviram de base. 

A escolha do tema mostrou-se facilitada, devido ao conhecimento prévio de um 

conto adaptado por Alice Vieira e do conto tradicional que esteve na sua origem. 
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Através do conhecimento do livro em questão, apercebemo-nos de que este pertencia a 

uma colecção com outros títulos, também bastante conhecidos e que poderiam ser 

trabalhados em diferentes contextos e de diversas formas. Todos eles se adaptavam 

facilmente ao contexto escolar, bem como, de forma mais específica, ao contexto de 

uma biblioteca Infantil. 

Na primeira parte do nosso trabalho, daremos uma panorâmica geral da 

Literatura Infanto-Juvenil e de alguns conceitos associados a este tipo de literatura, em 

particular, do conto. Pretendemos reflectir sobre as vantagens que este tipo de literatura 

traz às crianças ao longo do seu desenvolvimento. Ao delimitarmos o conceito de 

Literatura Infanto-Juvenil, procuraremos perceber a relevância deste conceito, ao longo 

dos tempos, e no desenvolvimento harmonioso da criança, assim como as suas 

implicações na transmissão e aquisição de valores. Ao longo do presente trabalho de 

investigação, pretendemos demonstrar a crescente importância do livro na vida da 

criança, como meio de aquisição de competências muito específicas, nomeadamente, ao 

nível do desenvolvimento da imaginação e da criatividade, não descurando a aquisição 

de competências linguísticas e literárias do mundo infantil.  

Pretendemos, ainda, realçar através da análise crítica, os vários tipos de conto, 

desde o conto tradicional de transmissão oral ao conto literário, de forma a salientar a 

sua importância no crescimento das crianças. Comprovaremos, também, a função 

socializadora dos contos ao auxiliarem a inserção dos mais novos na sociedade a que 

pertencem, assim como, na construção da sua personalidade e na perspectivação do 

mundo que os rodeia e no qual estão inseridos. Aprendem, com os contos, a aceitar as 

limitações e restrições da vida e são educados para os valores. 

A segunda parte incluirá um estudo comparativo de alguns contos tradicionais de 

transmissão oral de vários compiladores (Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, Viale 

Moutinho, Ataíde de Oliveira, Joaquim Alves Ferreira, Adolfo Coelho, Maria Amália 

Vaz de Carvalho e Gonçalves Crespo). Daremos especial atenção às várias categorias da 

narrativa e à simbologia dos contos. Deste modo, o principal objectivo desta segunda 

parte consiste numa análise semiótica e psicanalítico-simbólica dos textos referidos.  

A escolha dos contos em análise deve-se à memória longínqua de uma infância 

feliz e repleta de momentos em que o conto era o tema principal. Todos nós, certamente, 

teremos memórias mais ou menos nítidas de momentos marcantes, que ficaram 
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escondidos algures na memória do tempo, em que basta uma pequena lembrança, seja 

de um som, um aroma familiar, para que tudo se reaviva e emerja num mar de 

lembranças afectivas. Ao longo da infância, vários foram os contos tradicionais que nos 

foram contados e recontados incessantemente, com o intuito de nos serem transmitidos 

valores e saberes de uma forma lúdica e divertida. Desta longínqua e saudosa infância, 

recordamos alguns dos contos tradicionais que estão na base do presente estudo, daí 

surgindo este corpus seleccionado.  

Na terceira parte, incluiremos um estudo de alguns contos de Alice Vieira. 

Pretendemos dar especial atenção às diversas categorias da narrativa assim, como, a 

simbologia presente nos contos seleccionados. Deste modo, o principal objectivo desta 

terceira parte consiste numa análise semiótica e psicanalítico-simbólica dos contos: A 

Bela Moura; Fita, Pente e Espelho; Desanda Cacete e A Adivinha do Rei, semelhante à 

realizada aos contos tradicionais, referidos anteriormente. Também a escolha de Alice 

Vieira se prende com o facto de esta autora ter feito sempre parte da nossa biblioteca 

pessoal, pela admiração sentida pela sua obra, assim como, pela definição que esta faz 

da sua infância. Alice Vieira foi uma criança muito solitária, sem amigos da sua idade, 

tendo apenas por companheiros os livros e como amigos as personagens que surgiam 

das páginas desses mesmos livros. 

Alice Vieira tem sido agraciada ao longo da sua vida literária com vários 

prémios portugueses de literatura para crianças, tendo inúmeros dos seus livros sido 

traduzidos em várias línguas europeias. Alice Vieira é, neste momento, a autora 

portuguesa de livros para crianças e jovens, mais traduzida e divulgada no estrangeiro. 

Devido ao seu fascínio pela literatura popular, adaptou criteriosamente alguns dos mais 

conhecidos contos tradicionais, integrando-os na colecção Histórias Tradicionais 

Portuguesas com catorze títulos publicados, dos quais quatro serão estudados ao longo 

do presente trabalho. Se lidos em voz alta, estes recontos conquistam o ouvido e a 

atenção dos mais novos, em especial pela forma como são recuperados alguns aspectos 

fundamentais da narrativa oral tradicional, como a constância das fórmulas 

introdutórias, a reiteração dos verbos de acção, as rimas internas e a narrativa 

entremeada de pequenos textos em verso. Juntam-se a estes aspectos enunciados 

algumas pequenas frases curiosas de intromissão do narrador/contador, como tendo 

assistido ou de alguma forma sido testemunha do conto.  
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O conto A Bela Moura remete para um imaginário cultural que acompanha o 

povo português desde os primórdios da sua existência. As mouras fazem parte da 

tradição do nosso povo, assim como a beleza associada à sua imagem - tão diferente da 

mulher portuguesa - e toda uma mística criada à sua volta. As mouras são belas e 

misteriosas, estando associadas a encantamentos e feitiços relacionados, nomeadamente, 

com a água de fontes, rios e mares, em contos que tratam de amores impossíveis, 

encantamentos e desencantamentos, com um final feliz após muitas provações. Em Fita, 

Pente e Espelho, Alice Vieira remete-nos para um universo de magia e mistério, pois 

faz-se referência a objectos usados no universo feminino e não se fala da personagem 

mais importante de toda a intriga. Também, neste conto, o encanto está presente como 

motivador de toda a narrativa, numa sucessão de provas que, ao serem ultrapassadas, 

levam a um desenlace feliz. Em Desanda Cacete, a autora faz referência ao objecto 

mágico que resolve toda a intriga. O título escolhido remete para o termo mais 

conhecido do público presente nos contos tradicionais de origem. Os maus e vilões são 

castigados e os bons recompensados pelo seu trabalho e inteligência. O conto A 

Adivinha do Rei mantém o mesmo nome de um dos contos tradicionais que esteve na 

sua origem, sendo o único caso em que isto acontece. Neste conto, uma jovem é posta à 

prova, tendo de provar, que para além da sua beleza, possui também uma grande 

inteligência. Tem de superar uma dura e iniciática provação para atingir a felicidade e o 

casamento. 

A quarta parte do trabalho centra-se numa breve análise comparativa e 

contrastiva entre os diversos contos tradicionais de transmissão oral e os contos 

literários de Alice Vieira que tiveram na tradição a sua origem. Nesta análise, 

poderemos constatar algumas das diferenças e semelhanças mais marcantes ao longo 

das narrativas. 

A quinta e última parte do nosso trabalho incidirá numa aplicação prática dos 

quatro contos de Alice Vieira analisados, em alguns Jardins-de-Infância, com crianças 

de idades compreendidas entre os três e os cinco/seis anos, de meio rural e urbano. 

Pretendemos elaborar uma análise comparativa dos diferentes grupos estudados, assim 

como enumerar as diferenças e semelhanças encontradas na análise dos trabalhos das 

crianças - sejam o reconto ou os desenhos elaborados - assim como apresentar as 

diferentes formas de exploração dos contos sugeridos. 
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1.1 Os conceitos de Literatura e de Literatura infantil 

Para início da revisão bibliográfica desta dissertação importa reflectir sobre os 

conceitos básicos em que assenta toda a investigação realizada para, à posteriori, poder 

especializar-se nos conceitos mais fortemente associados à temática que aqui prevaleceu 

em análise. Um desses conceitos estruturais é, obviamente, o de Literatura. Esse 

conceito é a pedra basilar de qualquer tese que se venha a desenvolver ao nível de um 

Mestrado de Literatura Infantil. A mera consulta de uma enciclopédia permite constatar 

que Literatura é: 

“[…] a encarnação sensível da ideia na palavra significante quando lograda com 

perfeição. Só entram, pois, na categoria de literárias, as obras escritas que são fruto de 

um processo de criação artística no qual se atinge a perfeição expressiva, embora não 

conscientemente pretendida. Intimamente ligada à religião e às estruturas sociais dos 

povos, a literatura começou por ser oral, sendo as obras literárias transmitidas por 

tradição: foi o que se verificou na China, na Índia, no Egipto e na Palestina (Bíblia). A 

literatura escrita começa na Grécia no séc. VIII a.C.. São vários os géneros literários: 

epopeia, poesia lírica e drama” (Oliveira 1982: 915). 

A definição anterior é particularmente bem conseguida para o presente trabalho 

porque reporta para a evolução temporal do conceito de Literatura, referindo a 

importância na oralidade nesse processo e remetendo-o para as grandes civilizações 

históricas. Este trabalho centra-se aliás na percepção das diferenças que decorrem entre 

essa fase mais pioneira da Literatura, a oralidade, e uma fase mais letrada e 

desenvolvida, a escrita. 

Contudo, numa perspectiva mais particular, este estudo focaliza-se na Literatura 

infantil, pelo que importa especificar em que medida o conceito de Literatura Infantil se 

diferencia do conceito de Literatura reportado anteriormente. 

A Literatura Infantil, “[…] para além de educar, também diverte e proporciona 

momentos de prazer á criança, causando curiosidade, interesse e motivação para 

sonhar” (Proença 2009: 19). Aguiar e Silva defende que a Literatura Infantil cumpre um 

papel importante, no que concerne à estrutura de universos simbólicos e à exploração da 

língua: 
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“[…] a literatura infantil, quer oral quer escrita, tem desempenhado uma função 

relevantíssima, até aos seus destinatários, na modelização do mundo, na construção dos 

universos simbólicos, na consolidação de sistemas de crenças e valores. Esta função 

modelizadora, está indissoluvelmente ligada à imaginação, à fantasia, e ao prazer 

lúdico” (Silva 1981: 14). 

Ainda que seja do conhecimento comum, mas recorrendo a palavras de Clara 

Proença, “a literatura infanto-juvenil é um meio ideal para a criança desenvolver e 

explorar a sua imaginação. Segundo ela, é claro que é especialmente escrita a fim de se 

adequar às exigências da criança, mas isso não quer dizer baixar o nível da linguagem. 

Antes pelo contrário, a exigência linguística vai obrigar a criança a perguntar o 

significado de cada palavra e/ou imagem” (Proença 2009: 20). Aliás, Maria Antonieta 

Cunha corrobora desta ideia ao afirmar que a literatura infantil pode ser lida pelos mais 

novos e pelos mais adultos, enquanto “[… ]a literatura para adultos, ao contrário, apenas 

serve a eles” (Cunha 2003: 28). A literatura Infantil é, assim, uma literatura mais 

exigente e mais abrangente e, estando associada ao processo evolutivo da criança, 

apresenta uma responsabilidade indiscutivelmente mais elevada do que a literatura para 

adultos. 

Manuela Pontes afirma que a divisão da Literatura Oral ou da Literatura Infanto-

Juvenil (dado que partilham a grandes maioria das tipologias textuais) em vários 

géneros nunca foi uma tarefa pacífica, na medida em que as semelhanças são 

normalmente muitas, além de que “[...] raramente um texto concentra em si mesmo a 

realização plena e rigorosa de um determinado género” (Pontes 2009: 16).  

João David Pinto Correia (Correia 1993) defende a divisão dos géneros 

tradicionais em três grandes conjuntos, nos quais se inserem, depois, as tipologias mais 

restritas, como as lendas, contos, romances, entre outros. De acordo com este autor, 

temos: 

As composições de carácter lírico, ligadas à experiência de vida das 

comunidades, e que incluem rezam, benzeduras, provérbios, entre outros; 

As composições narrativas, sobretudo em prosa, que contam histórias mais ou 

menos fantásticas, com destaque para as lendas e os contos;  

Por fim, as composições dramáticas, como os autos, os dramas ou as comédias.  
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Assim, dentro da Literatura Oral, podemos encontrar várias formas, tais como 

lendas, fábulas, contos, provérbios, rimas, canções populares, lengalengas, orações, 

adivinhas, romances, entre muitos outros.  

Os provérbios são frases sentenciosas, que encerram a grande sabedoria dos 

mais velhos e servem como referência ao longo dos tempos. As adivinhas são uma 

forma divertida de desenvolver o intelecto do interlocutor, na medida em que põe à 

prova o raciocínio dos leitores ou ouvintes. As cantigas encontram-se ligadas às 

experiências do povo e podem ser de origem profana ou religiosas. As anedotas, que 

surgem normalmente associadas a situações caricatas e ridículas, ou as lengalengas e 

trava-línguas, são algumas das tipologias referidas.   

A fábula é uma “[...] narrativa (de natureza simbólica) de uma situação vivida 

por animais, que alude a uma situação humana e tem por objectivo transmitir certa 

moralidade. [...] Algumas associações entre animais e características humanas [...] 

mantiveram-se fixas em várias histórias” (Oliveira 2007: 7). Deste modo, podemos 

afirmar que este género narrativo, normalmente escrito em verso (mas que pontualmente 

pode surgir em prosa), alia o aspecto lúdico com o pedagógico, já que tem como 

principal objectivo divertir e distrair o leitor e/ou o ouvinte, e em simultâneo transmitir 

conceitos de moralidade.  

A lenda é uma narrativa que tenta explicar um facto histórico, inserido no espaço 

e/ou tempo, mas que já foi modificado pela mentalidade do povo. Pode ou não 

transmitir uma moralidade e é muitas vezes confundida com o mito, já que ambos os 

géneros têm um teor simbólico e universal, ligado aos primórdios da humanidade e à 

sua evolução. A grande diferença entre ambas as narrativas está no facto do mito ser 

uma história inventada pelo Homem para resolver um problema que ultrapassa a sua 

compreensão. Como refere Mircea Eliade, “o mito conta uma história sagrada, relata um 

acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos. [...] 

os mitos revelam que o Mundo, o Homem e a vida têm uma origem e uma história 

sobrenatural, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar.” (Eliade 1989: 12-

13). 

Por fim, refere-se os contos maravilhosos ou de fadas. Os contos de fadas não 

têm propriamente de ter fadas. Os seus argumentos é que estão dentro da magia feérica 

e têm como objectivo gerar uma problemática existencial. Estão aí expressas as provas a 
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ser superadas para que o herói alcance a sua realização pessoal. Essas provas 

aproximam-se simbolicamente das etapas de desenvolvimento do pequeno leitor e 

permitem-lhe, além de tudo, incrementar a imaginação e compreender a beleza da 

palavra empregada de forma artística. 

 

1.2 O conto popular versus conto literário  

O conto de tradição oral, qualquer que seja a sua a sua apresentação: mito, lenda, 

fábula ou conto de fadas, encanta-nos porque preenche o nosso imaginário com imagens 

e sons que dão encanto à nossa vida, ao nosso mundo interior. Em súmula, dá-nos “a 

possibilidade de criar o seu cenário, a sua música e as suas cores” (Busatto 2003: 17), 

cenário esse que difere de pessoa para pessoa, de acordo com as suas próprias vivências. 

O efeito que o conto provoca em cada um de nós que o escutamos, será certamente 

diferente, logo, “é a história de vida de cada um que determina com que cores e com 

que música ele vai soar” (Idem, 18). Se as experiências forem diferentes, diferentes 

serão as imagens que projectaremos dos contos. 

Como já referido anteriormente, o grande objectivo deste trabalho é o de 

elaborar uma breve caracterização do conto popular em comparação com o conto 

literário. O conto popular baseia-se na tradição oral, presente na memória, e que vai 

sendo transmitido de geração em geração, com vista à perpetuação de um conjunto de 

valores de uma comunidade e tem sido fixado por estudiosos que lhe dão a forma 

literária. “A literatura de expressão oral, oriunda do povo anónimo, tem sido 

universalmente cultivada com mecanismos de transmissão e perpetuação praticamente 

iguais em toda a parte. A universalidade desta tradição popular não está nos efeitos que 

contempla nem nas formas com que se expressa, mas nos sonhos, nas necessidades, nos 

sentimentos que movem a própria tradição e, também, no espírito ou nas crenças que a 

formam. Integrando um indivíduo num determinado grupo, a literatura de expressão 

oral confere, a esse indivíduo, marcas de identidade” (Mesquita 1999: 80).  

Em contrapartida, o conto literário é um texto narrativo com características 

muito próprias, entre as quais podemos destacar a fonte responsável pela sua produção. 

“O conto tem origem na tradição oral numa prática comunitária ao serão e é motivado 

por circunstâncias sócio-culturais, ideológicas e pragmáticas, de forma a dar 
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continuidade à moral vigente e manter coesa determinada colectividade” (Gonçalves: 

1995: 1268). 

O termo popular remete para o povo, sendo este conceito susceptível de diversas 

interpretações, representando “um ser colectivo preferencialmente situado num espaço 

rural periférico, pouco permeável a contaminação da cultura urbana.” (Reis; Lopes 

2002: 82). Esta proximidade ao povo é muitas vezes associada a um conceito de 

menoridade. De acordo com Carlos Nogueira “todos os dias somos confrontados com 

provas óbvias do desprezo a que esta literatura é votada” (Nogueira 2007: 18). 

Segundo Fernanda Frazão, “toda a manifestação popular nasce e propaga-se, em 

geral, ambientada, quer dizer, o carácter do povo que a inventa ou a aceita e as 

circunstâncias locais e temporais em que se produzem, determinantes de um estado de 

cultura, imprimem um cunho específico, nacional ou local, tanto nas criações como nas 

importações” (Frazão 1988: 10). 

“O conto, nas suas diversas formas, os jogos verbais de todos os géneros, os 

provérbios, os ditados populares, as canções para crianças, como ainda a lenda e o mito” 

(Soares 2003: 5), fazem parte de uma literatura de transmissão oral, afirmando a 

manutenção do património cultural de uma determinada população. Desta forma, este 

tipo de literatura persiste ao longo dos tempos, ainda que não seja suportado por um 

código linguístico, mas apenas existindo na oralidade de uma determinada cultura. Esta 

persistência temporal é fundamental na manutenção da identidade cultural destas 

populações em especial, mas, e acima de tudo, da região em que se inserem. 

A história de cada povo, de cada país, caminha a passo com o homem desde os 

tempos mais longínquos e remotos. A comunicação, permite a troca de informações, de 

saberes feitos de cultura e experiência. Assim, os contos foram-se mantendo vivos 

através do tempo, cruzando fronteiras temporais. A transmissão oral foi passando de 

geração em geração. Quem ouvia, passava também a ser contador e transmissor de 

cultura.  

Cecília Meireles afirma que “a Literatura Tradicional apresenta esta 

particularidade: sendo diversa em cada país, é a mesma no mundo todo. […] Se cada 

um conhecer bem a herança tradicional do seu povo, é certo que se admirará com a 
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semelhança que encontra, confrontando-a com a de outros povos” (Meireles 1984: 78-

79). 

Esta literatura, prova assim, a sua grandeza. Esta arte é “[...] a marca do génio 

autêntico, na medida em que é a expressão mais verdadeira de uma colectividade, ou 

seja, a expressão da alma do povo, pois este reconhece nela a sua natureza mais 

profunda” (Parafita 1999: 47). A Literatura oral encontra-se a caminhar para o 

reconhecimento, para um estatuto cada vez mais próxima da restante literatura. Este tipo 

de literatura tem suscitado, ao longo dos séculos, um interesse muito grande em 

estudiosos nesta arte, que se traduz por uma grande quantidade de recolhas de textos, 

alguns dos quais foram lidos para proceder à elaboração deste trabalho. Podemos 

destacar Adolfo Coelho, Consiglieri Pedroso, Maria Amália Vaz de Carvalho, Câmara 

Cascudo, Teófilo Braga, Leite de Vasconcelos entre outros. Contudo, inúmeros autores 

refiram-se aos Irmãos Grimm, como os pioneiros da recolha de contos populares “...sem 

ornatos, nem ampliações, nem combinações literárias” (Coelho 1993: 103). Assim 

sendo, facilmente podemos perceber que a “preocupação de registar por escrito e 

publicar contos populares, transmitidos oralmente entre o povo à gerações, é, por força 

das circunstâncias, uma empresa recente” (Simonsen 1987: 19).   

Os contos tradicionais, aquando do seu surgimento, não se destinavam às 

crianças, mas aos adultos da comunidade que os criou, embora as crianças os ouvissem 

e deles retirassem os ensinamentos possíveis ao seu estádio de desenvolvimento 

psicológico. “A criança ouvia-os, como qualquer membro da comunidade, mas apenas 

captava a mensagem que a sua idade e o seu amadurecimento pessoal lhe permitiam" 

(Diniz 1994: 56). A linguagem simbólica que se encontra subjacente aos contos, dirige-

se às crianças, para que estas resolvam os seus conflitos interiores. 

“Aunque la literatura de tradición oral no estuviera especialmente dirigida a los 

niños en el momento de su creación y difusión, es cierto que, desde los inicios de su 

fijación escrita, há habido una voluntad explícita de apelar a esta audiencia.[...] há sido, 

precisamente, su travase a una nueva audiencia, la constituia ahora por la infancia, la 

que le há permitido mantener su presencia en el imaginario colectivo de las sociedades 

actuales” (Colomer 1998: 49). 

Autores há que consideram que existe uma literatura de expressão oral e que 

apenas esta designação é completa, pois outras designações como “Literatura Popular, 
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Literatura Tradicional, Literatura Oral, por se prestarem a significados pouco claros” 

(Diniz 1994: 47). 

A expressão Literatura Popular pressupõe que tem a sua origem no povo e nas 

diversas conotações que esta palavra pode assumir. “Povo pode significar um todo 

nacional, delimitado geográfica e culturalmente, mas noutra perspectiva pode ter a ver 

com uma camada indiferenciada e «incivilizada» da população de um país. Pode ainda 

significar o conjunto das camadas trabalhadoras que não possuam meios de produção” 

(Idem, Ibidem). Qualquer que seja a conotação utilizada, não será a mais adequada a 

estas produções orais. Ainda na opinião da mesma autora, a expressão Literatura 

Tradicional, também não poderá ou não deverá ser utilizada, pois pressupõe ”algo de 

antiquado, de retrógrado, que pertence ao passado” (Idem, Ibidem). Para esta autora a 

expressão Literatura de Expressão Oral será a mais abrangente pois “integra o individuo 

num determinado grupo a quem confere marcas de identidade […] é esta forma de 

literatura que reflecte a sua história, a sua cultura, os seus valores mágico-religiosos, a 

sua maneira de viver a vida [...]” (Idem, 147). A responsabilidade pelos textos 

produzidos é da comunidade que os produz e os adapta e actualiza em função das suas 

necessidade. É a comunidade que transmite e perpetua os seus valores e as suas 

tradições. “[…] A afirmação popular de que «quem conta um conto acrescenta um 

ponto» traduz bem a necessidade quase irreprimível de transmitir o que se ouviu, 

acrescentando com aquela componente da fantasia individual surgida no momento” 

(Idem, 13). 

Como Literatura oral podemos entender “a antiga arte de exprimir eventos reais 

ou fictícios em palavras, imagens e sons” (http://wikipédia.org/wiki/Literatura_oral). 

Para Diniz, “a expressão «Literatura Oral» parece [...] redutora na medida em que 

exclui as composições orais que foram fixadas pela escrita” (Idem, 47). Sendo quase 

como que uma proibição a sua fixação escrita, como se algo se perdesse com essa 

transposição. A sua perpetuação apenas seria possível pela memória dos contadores de 

histórias, o que nos leva a acreditar que “o conto de literatura oral é uma das mais 

genuínas expressões culturais da humanidade [...]” (Idem, 28). 

Muitas têm sido as denominações utilizadas para definir esta literatura, nenhuma 

perfeita e completa, mas todas reportando, só por si, aspectos importantes do conceito 

subjacente: “é oral, por ser esta a via de transmissão predilecta; é tradicional por ter sido 
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transmitida ao longo dos tempos e é popular por ter sido criada nas camadas não 

hegemónicas das sociedades em que surgiram” (Pontes 2009: 14).  

Na opinião de Fernanda Frazão, os contos têm uma “finalidade, ou seja, o 

objectivo moral, político, social ou apenas distractivo.” (Frazão 1988: 11) Estas 

narrações surgiram da necessidade que o Homem teve de transmitir as suas experiências 

e os seus valores, que se encontram enraizados na sua cultura e na sua maneira de ser e 

estar em sociedade às novas gerações de uma forma lúdica e informal. A sua principal 

função seria o divertimento, contudo transmitia saberes, normas de conduta social. A 

literatura oral pode e deve ser considerada como o primeiro código social, onde se 

podem encontrar um conjunto de experiências que “[...] vão modelando o carácter e 

enriquecendo o saber” (Guerreiro 1993: 31). Logo, o conto sempre foi usado como 

veículo de transmissão de crenças, tradições, medos e valores dentro de uma sociedade, 

em que “[...] o contador de histórias tinha um papel de grande destaque nas sociedades 

primitivas, servindo de mediador entre os saberes dos mais experientes e os mais 

jovens, a quem era preciso transmitir as memórias colectivas do seu povo” (Pontes 

2009: 16).  

A literatura oral foi sempre o veículo privilegiado para a transmissão de saberes, 

normas e valores das sociedades nas quais surgiram e através das quais foram sendo 

actualizados. “Los cuentos maravillosos se transmitieron, nutriéndose en la tradición 

antigua, de generatión en generatión hasta llegar a nosotros. Su origen se pierde en la 

noche de los tiempos” (Brasey; Debailleul 2004: 15).  

Estes contos foram utilizados durante vários séculos, como um meio para a 

educação de crianças e jovens que não tinham acesso à escola.  

A Literatura Oral tinha esta função didáctica, logo falam de “grandes tensões 

interiores de uma maneira que a criança inconscientemente compreende e proporcionam 

exemplos de soluções [...] para as dificuldades prementes” (Góes 1991: 118).  

Para Maria Luísa Soares, “O conto vai-se transformando e enriquecendo” 

(Soares 2003: 5) surgindo diversas variantes com ligeiras alterações, que são feitas por 

quem conta em função do público que escuta. 

Centrando agora a atenção num dos elementos fundamentais deste encontro de 

oralidade, o contador de histórias, ele tem um estatuto complexo, já que os contos 
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populares são discursos anónimos de uma comunidade. Quando se pretende transmitir 

oralmente estas narrativas colectivas, cada pessoa funciona como um “intérprete da 

tradição” (Reis; Lopes 2002: 79) Os contos populares sofrem algumas actualizações 

pelos seus intérpretes, não se podendo contudo esquecer a sua essência, já que são 

considerados tesouros colectivos de uma comunidade, o que limita bastante a 

criatividade individual. 

A narrativa do conto tradicional é também influenciada pelo público receptor, 

através das suas intervenções ao longo da narrativa, impondo determinadas limitações à 

inovação e criatividade do emissor, com base na sua experiência passada, seja pelas 

crenças, costumes ou mesmo pelos seus valores éticos. 

 

1.3 O papel do contador de histórias/contos 

“O contador interpela e o ouvinte participa, responde às interpelações” (Soares 

2003: 16). 

Alguns dos contos escolhidos eram já conhecidos da minha infância, através de 

um excelente contador de histórias, o meu avô paterno. Daí surgiu a curiosidade de ler e 

pesquisar mais a nossa tradição oral e ler diversas colectâneas de contos tradicionais 

portugueses ao serão. Foi, e sempre continuará a ser, um verdadeiro prazer ouvir uma 

história, contada por quem sabe transmitir essa herança. Neste contexto, não podemos 

esquecer o papel do contador de histórias.  

Na opinião de Carlos Nogueira “Nos estudos dos processos evolutivos e dos 

mecanismos de transmissão e de recriação da cultura folclórica literária, a figura do 

especialista ou agente difusor desse conhecimento deve merecer uma atenção especial, 

porquanto é nele que conflui, como num painel selectivo, o tratamento de resíduos 

arcaicos com novas substâncias, fonte e fundamento de novos produtos” (Nogueira 

2007: 24). 

O contador de histórias “[...] que recebeu nomes diferentes nos diferentes locais 

por onde passou: rapsodo para os gregos, bardo para os celtas, griot para os africanos 

[...]” (Busatto 2003: p.26) cria imagens, através da sua voz, do seu corpo, dando 

significado ao texto. Ele é o responsável pela percepção que temos do conto, mudando 

esta imagem consoante as características específicas de cada ouvinte. Cada comunidade 
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tem um responsável pela transmissão oral das suas tradições, a que cabe o papel de 

transmitir ensinamentos e normas de conduta aos mais novos. “Não podemos esquecer 

que o contador de histórias sempre incluía elementos muito pessoais ao conto, e com 

isso o transformava em matéria viva adaptada às necessidades dos seus ouvintes” (Idem, 

22). Contudo, para que este saber se transmita há que o saber fazer de uma forma 

agradável e lúdica. Logo, contar histórias é um dom, “o contador de histórias, como um 

mágico, faz aparecer o inexistente, e nos convence que aquilo existe” (Idem, 9). Tal 

como afirma Cléo Busatto “contar histórias é uma arte, uma arte rara, pois sua matéria-

prima é o imaterial, e o contador de histórias um artista que tece os fios invisíveis de 

uma teia que é o contar” (Idem, 9). 

Os contos populares tiveram a sua origem, muito provavelmente, em mitos e 

lendas que foram sendo adaptados à realidade cultural actual e que foram sendo 

transmitidos oralmente, de geração em geração, até à sua passagem para a escrita: 

“Quase todos os estudiosos do conto consideram que é nesta práctica oral 

profundamente enraizada que o escritor vai mergulhar fazendo as transposições 

semiodiscursivas necessárias à sua adaptação literária” (Gonçalves 1995: 1268-1269). 

Não podemos esquecer que “os mitos e os contos são coexistentes, ainda hoje 

nas sociedades tradicionais” (Frazão 1988: 11), fazendo parte da tradição de um 

determinado povo transmitida de geração em geração. Contudo, para que não se perca 

esta prática oral, que está na base da nossa cultura, há que lhe dar um tratamento 

especial. É necessário que esta tradição seja transposta para a escrita, seguindo 

determinados critérios. Estes dois tipos de literatura: oral e escrita, têm características 

muito próprias que as distinguem. 

 

1.4 Especificidades do conto literário 

Em relação ao conto literário propriamente dito, entende-se como um género do 

modo narrativo, caracterizado por “um reduzido elenco de personagens, um esquema 

temporal restrito, uma acção simples ou pelo menos apenas poucas acções separadas, e 

uma unidade de técnica e do tom […] que o romance é muito menos capaz de manter” 

(Reis; Lopes 2002: 79). 
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Estes contos são facilmente identificáveis. Quando nos encontramos perante um 

conto literário, rapidamente lhe atribuímos características que o distinguem do conto 

popular. O primeiro é de um autor, enquanto o segundo é um conto pertença de uma 

determinada comunidade, a que são atribuídas responsabilidades na sua adaptação ou na 

sua criação, seguindo um conjunto de critérios. 

Henriqueta Gonçalves (1995) refere que o conto literário: “caracteriza-se pela 

ocorrência de algumas das seguintes características: curta extensão sintagmática; 

unidade e linearidade de acção ou sequência de micro acções; reduzido número de 

personagens, geralmente uma centralizadora que dá unidade ao conto; brevidade 

temporal servida por momentos anisocrónicos onde o sumário e a elipse estão presentes 

e raramente ocorre a pausa descritiva; discurso que assenta de um modo geral em 

momentos de cena onde a descrição e a dissertação tendem a anular-se; limitação 

espacial de modo a permitir uma maior concentração diegética” (Gonçalves 1995: 1267-

1268).   

Os comentários de Carlos Reis (2000) e Henriqueta Gonçalves (1995) 

interligam-se, devendo salientar-se a não existência de contos puros, com todas as suas 

características distintivas e onde coexistem características do conto literário e do conto 

popular, sendo contudo algumas mais marcantes do que outras. 

Para Maria Augusta Seabra Diniz, “o conto popular apresenta uma narrativa 

econômica, porém rica em imagens nítidas” (Diniz 1994: 55), que estimulam o 

imaginário do receptor, seja ele adulto ou criança. Também estas imagens podem ser 

sonoras, que podem e devem ser exploradas ao longo da narrativa 

Segundo Maria Luísa Soares, o conto “caracteriza-se essencialmente por dois 

mecanismos da narrativa: a necessidade de fazer progredir a acção e a necessidade de 

respeitar uma lógica interna” (Soares 2003: 8). 

O conto é essencialmente uma sucessão de acontecimentos que fazem avançar a 

acção para um desenlace final, para a obtenção de um equilíbrio final modificado. 

A expressão “Era uma vez...” cria uma atmosfera mágica que transporta o 

receptor do conto para um outro mundo, sendo capaz de suscitar o interesse dos 

ouvintes e transmitir-lhes, quase inconscientemente, uma função moralizante associada 

à sua função lúdica. 
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O conto assume uma tão relevante importância, devido à “sua brevidade, que 

permite a apreensão repentina da totalidade que ele representa. Encaramos, assim o 

conto como uma sucessão de tempos fortes, em que o dispositivo sintagmático tem uma 

direcção ou intencionalidade subjacentes” (Idem, 8), o que leva a uma maior facilidade 

de divulgação junto do público leitor. 

Para Bonheim, as categorias da narrativa afectadas pela brevidade do conto são a 

acção, a personagem e o tempo (Bonheim apud Reis; Lopes 2002: 79). 

Relativamente à acção, o conto privilegia a concentração de acontecimentos, não 

envolvendo a possibilidade de se desenrolarem intrigas secundárias. Os acontecimentos 

do conto podem constituir apenas uma intriga com um mistério para resolver ou, então, 

um conjunto de acontecimentos do dia-a-dia com alguma importância para o ser 

humano. 

Em relação à personagem, como afirma Carlos Reis, esta pode ser uma: 

“personagem-síntese entre o individual e o colectivo, entre o concreto e o abstracto, 

tendo em vista o intuito de ilustrar de uma forma representativa certas dominantes 

(profissionais, psicológicas, culturais, económicas, etc.) do universo diegético em que se 

desenrola a acção, em conexão estreita com o mundo real com que estabelece uma 

relação de índole mimética” (Idem, 411).  

Pretende-se, desta forma, caracterizar um tipo social predominante numa 

determinada época histórica e cultural. “O estatuto familiar […] e social das 

personagens determina-se inteiramente” (Soares 2003: 15). 

No caso particular do conto popular, as personagens “podem ser manipuladas 

pelo contador e a originalidade delas não reside naquilo que são, mas na forma como 

são apresentadas” (Idem, 15). A sua identificação é directa e fácil ao longo da narrativa, 

não sofrendo grande evolução no conto e tornando-se assim muito previsível. 

Em relação ao tempo do conto, a acção pode decorrer toda apenas num dia, ao 

longo do decurso de uma vida, desde o nascimento até à morte da personagem, com 

diferentes “velocidades narrativas” que saltam determinados períodos de tempo, 

havendo, contudo, cuidado para que este seja uma narrativa de curta extensão: “A 

economia temporal própria do conto acaba, pois, por se revelar uma sua decisiva 

característica distintiva” (Reis; Lopes 2002: 81). 
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2.1 Os contos Tradicionais 

2.1.1 Os contos Tradicionais seleccionados 

2.1.1.1 O Cavalinho das Sete Cores de Teófilo Braga e A Princesa Moura de Carla Luzio Monteiro 

Estes dois contos tradicionais portugueses podem ser considerados duas 

variantes de um mesmo conto, já que neles encontramos muitas semelhanças, 

nomeadamente, nas personagens envolvidas e nos espaços onde decorrem as acções. O 

mesmo acontece com o animal mágico utilizado, o cavalo, pelos jovens amantes para a 

fuga do cativeiro, em busca do reino do Conde Florival. 

O primeiro conto foi recolhido em Lagoa, no Algarve, por Teófilo Braga, e 

encontra-se na obra Contos Tradicionais do Povo Português. O segundo foi recolhido 

em Castelões, Chaves no Norte de Portugal. 

Podemos constatar que os contos podem ser adaptados, consoante a zona onde 

são contados, fazendo assim parte da tradição de um mesmo povo, com pequenas 

diferenças de região para região. 

No conto O Cavalinho das Sete Cores, (Anexo 1), um conde é preso por um rei 

mouro que tinha três filhas muito formosas que por ele se apaixonam. Mas, apenas a 

mais nova aceita a condição imposta pelo conde para fugir com ele. Assim, uma noite, 

ambos fogem no cavalinho das sete cores do arco-íris ruma a um areal, onde o conde 

deixa a sua princesa moura e vai em busca do seu palácio, com o intuito de mais tarde 

voltar para a levar consigo. Mas o pior acontece e a bela jovem é esquecida pelo seu 

amado conde, que acaba por marcar casamento com uma princesa de um reino vizinho. 

No dia da boda, ao ver o cavalinho a passear frente á Igreja, o conde aproxima-se e, ao 

ouvi-lo falar lembra-se da sua bela moura. Desfaz o casamento e regressa ao areal. Casa 

com a sua amada e são felizes para sempre. 

Em A Princesa Moura, (Anexo 2) apenas encontramos duas diferenças 

significativas, do ponto de vista simbólico, pois os amantes fogem num cavalo negro e, 

no final do conto, acontece um duplo casamento. O conde casa com a princesa moura e 

o seu irmão casa com a princesa cristã. 
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2.1.1.2 O Coelhinho de Consiglieri Pedroso; O Coelho Branco de Teófilo Braga; O Coelhinho 

Branco de Viale Moutinho e Consiglieri Pedroso 

Os dois primeiros contos foram recolhidos por Consiglieri Pedroso na obra 

Contos Populares Portugueses, o terceiro conto faz parte da antologia Contos Populares 

Portugueses, com organização e prefácio de Viale Moutinho, fazendo o último, parte da 

obra de Teófilo Braga, Contos Tradicionais do Povo Português.  

Podemos constatar na análise efectuada que os contos apresentados são variantes 

de um mesmo conto tradicional, com ligeiras diferenças que advêm do espaço 

geográfico em que foram contados e recolhidos: “Cada conto existe num grande número 

de variantes. Não obstante a diversidade, os contos tocam pela sua monotonia” (Soares 

2003: 9). 

 Nas variantes O Coelhinho (Pedroso 1992: 151-153) (Anexo 3) e O Coelhinho 

Branco (Moutinho 1998: 50-51) (Anexo 4), uma princesa tinha por hábito pentear-se 

todos os dias à janela do palácio e todos os dias via um coelho branco a passear debaixo 

da janela. Em dias seguidos, o coelho aproxima-se da janela e leva-lhe o pente, o laço e 

o anel, deixando então de aparecer para grande tristeza da princesa, que entretanto 

adoece. Esta tem um sonho e pede à sua aia que lhe vá buscar água de uma determinada 

fonte, pois só essa água a curará. Esta vai e vê algo extraordinário: o chão abre-se e de 

lá sai um burro e um preto, vendo a aia muita riqueza escondida. Com a sua esperteza, 

ela segue o burro e entra no palácio, onde descobre que o coelho branco é um príncipe 

enfeitiçado, que volta à forma humana ao tomar banho com a água daquela fonte. Na 

primeira oportunidade a aia foge do palácio subterrâneo e volta ao palácio para contar à 

princesa o sucedido e dar-lhe a água para ela beber. Logo que a princesa se restabelece, 

segue a aia e entra no palácio, onde presencia a transformação do príncipe e as suas 

lamentações quando vê os objectos roubados no seu jardim. A princesa aparece e quebra 

o encanto do coelho. Casam e o rei fica muito satisfeito. 

 Já no conto tradicional O Coelhinho (Pedroso 1992: 83-86) (Anexo 5), anda 

alguém a vender flores e a princesa ao ouvir o pregão, manda as aias irem comprá-las e 

plantá-las no jardim. Todos os dias a princesa vai regar as suas flores e um dia vê um 

coelho a passear. Ordena à sua aia que o aprisione com uma liga de meia, contudo o 

coelho foge. Esta situação repete-se, fugindo o coelho com um lenço, um grilhão de 

ouro e um retracto. Após estes incidentes, a princesa adoece e nada a faz recuperar a 
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saúde. A notícia espalha-se pelo reino e uma velha decide ir contar histórias à princesa 

para a distrair. No caminho para o palácio vê um jumento com umas mãos a segurá-lo a 

sair do chão. Esta espera que o jumento volte e segue-o descobrindo muitas mãos a 

trabalhar. Quando anoitece, a velha vê aproximar-se um coelho e banhar-se, 

transformando-se num belo príncipe, ao mesmo tempo que fala nos objectos levados do 

jardim da princesa. De novo o príncipe se banha e se transforma em coelho. Logo que 

surge a oportunidade a velha sai do palácio subterrâneo e segue caminho para o palácio. 

Aí conta a história que presenciou à princesa que rapidamente recupera, pedindo à velha 

que lhe mostre o caminho para o palácio do coelho. Aí encontra um homem morto que 

se transforma no príncipe e todas as mãos se transformam em pessoas que foram assim 

desencantadas. A princesa casa com o príncipe e a velha regressa a sua casa muito rica. 

Na variante recolhida por Teófilo Braga (Braga 2005: 38-39) (Anexo 6), a 

princesa gostava de se lavar à janela, tirando os anéis e pondo-os numa bandeja. A 

princesa assistia à vinda de um coelhinho branco que lhe roubava os anéis, sem contudo 

se preocupar com a situação que se repetia, indo a princesa buscar mais anéis ao cofre. 

Até que um dia ficou sem nenhum anel e adoeceu. O rei ordenou que viessem pessoas 

ao palácio para distraírem a princesa, mas ninguém a conseguia animar. Um dia vieram 

duas velhas e a caminho do palácio, viram um burro sem patas e resolveram segui-lo até 

sua casa. Ao chegarem, encontram alguns púcaros ao lume e foram provar o que eles 

continham, contudo ouviram uma voz que lhes disse que não era para elas. Então, uma 

das velhas resolveu espreitar pela fechadura da porta e viu o coelho a despir a sua pela e 

a transformar-se num príncipe enquanto falava sobre a dona dos anéis que havia 

roubado. As velhas seguiram para o palácio e contaram à princesa o que tinham 

presenciado. Esta quis acompanhá-las à casa do coelho e resolveu provar o que estava 

nos púcaros, então ouviu-se a mesma voz e a princesa foi espreitar pela fechadura e viu 

o coelho a falar sobre a dona dos anéis. A princesa entrou e o coelho transformou-se em 

príncipe, quebrando-se o seu encantamento. Casaram e as velhas ficaram a viver no 

palácio. 
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2.1.1.3 A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso de Maria Amália Vaz de Carvalho; A Cacheira de 

Ataíde Oliveira; O Menino e o Vento de Joaquim Alves Ferreira; A Cacheirinha de Adolfo 

Coelho; Desanda Cacheira de Teófilo Braga 

No primeiro conto estudado A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso (Anexo 

7), a narrativa tem um começo e um fim diferentes. Faz-se uma introdução ao conto 

diferente. O conto desencadeia-se a partir de uma situação inicial de equilíbrio fictício, 

que vai ser posto à prova, devido ao caos instaurado com uma mentira de um animal 

matreiro. Aparece um animal que provoca uma determinada situação que serve de 

propulsor ao desenvolvimento do conto. No final, dá-se o castigo do animal, pela 

situação causada. 

No conto A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso, presente na obra Contos 

para os Nossos Filhos, de Maria Amália Vaz de Carvalho e Gonçalves Crespo, uma 

família constituída por pai e três filhos que tinha uma cabra que era o sustento da 

família, e que tinham de levar a pastar. Essa cabra era muito matreira e ardilosa e mentia 

sobre a sua alimentação, o que levou o pai a expulsar os filhos de casa. Mais tarde foi 

ele próprio vítima do ardil do bicho e só então percebeu a injustiça que tinha cometido, 

mas já era tarde. Os filhos foram correndo mundo e aprenderam cada um seu ofício, até 

que decidiram regressar a casa. Ao despedirem-se dos seus mestres, foram 

recompensados com objectos ou animais mágicos, capazes de fazer coisas fantásticas. 

Mas, um a um, foram sendo roubados por um estalajadeiro sem escrúpulos. Apenas o 

irmão mais novo conseguiu enganar o homem e infligir-lhe o castigo merecido. 

Regressou então à casa paterna, onde reuniu amigos e familiares para um grande 

banquete. Quanto à cabra, foi devidamente castigada e desapareceu para nunca mais ser 

vista. 

No conto A Cacheira (Anexo 8) recolhido por Ataíde Oliveira na obra Contos 

Tradicionais do Algarve, uma velhinha semeia uma fava no quintal que cresce até ao 

céu, dando-lhe caminho directo a S. Pedro, que sabendo da pobreza da mulher a vai 

recompensando com alguns objectos maravilhoso capazes de proezas inimagináveis. A 

velhinha, muito religiosa, após falar com S. Pedro dirige-se para a missa, dando a 

guardar os objectos a uma ermitoa que lhos vai roubando, trocando-os por outros sem 

poderes mágicos. Pela terceira vez que vai ter com S. Pedro, e este decide castigar a 

ermitoa e dá à velhinha algo que esta pensa ser muito valioso. Mais uma vez a velhinha 
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se dirige à missa e mais uma vez dá o objecto à guarda da ermitoa, que não resiste em se 

apoderar dele e dizer as palavras mágicas. E, assim, consegue S. Pedro castigar a 

desonesta ermitoa, pela sua maldade e desonestidade, valendo-lhe uma valente tareia, 

que só pára com a devolução dos objectos mágicos roubados. 

Em O Menino e o Vento (Anexo 9), recolhido por Joaquim Alves Ferreira, na 

obra Literatura Popular de Trás-os-Montes e Alto-Douro: Lendas e Contos Infantis, 

uma mulher vivia com o seu filho que gostava de papas de mel, mas o vento entornou-

lhas, e como não podia restituir-lhas, recompensou-o dando-lhe alguns objectos 

mágicos que o vão acompanhando ao longo do seu percurso. Mas o rapaz vai sendo 

roubado por um estalajadeiro ambicioso e desonesto, onde pernoita. O vento ao 

aperceber-se deste engodo vai castigar o malvado estalajadeiro, dando ao rapaz uma 

bengala muito bonita e alerta o rapaz para o que deve fazer nessa mesma noite, para 

punir o invejoso ladrão dando-lhe o devido correctivo, usando mais uma vez as palavras 

mágicas. O ladrão leva uma grande tareia e o rapaz recupera os objectos mágicos 

roubados. 

No conto Desanda Cacheira (Anexo 10), recolhido por Teófilo Braga, nos 

Contos Tradicionais do Povo Português, um pai tem três filhos que vão correr mundo. 

Ao longo da viagem dois deles auxiliam os seus companheiros de viagem em situações 

de grande desespero e angústia, e são recompensados pelo bem que fizeram ao ajudá-

los. Esta recompensa traduz-se em objectos e animais maravilhosos com poderes 

mágicos indescritíveis.  

O irmão mais novo encontrou um homem no caminho que levava uma cacheira 

ao ombro. De repente aparecem na sua frente uns ladrões que os ameaçam, mas o 

homem defende-se com a cacheira e dando uma valente tareia aos ladrões. O rapaz fica 

maravilhado e resolve comprar a cacheira e voltar a casa, mas o pai e os irmãos riem-se 

do seu negócio, deixando-o triste. 

Há festa na aldeia e os irmãos mais velhos levam os seus objectos e deixam-nos 

à guarda de uma velha à porta da igreja, sendo ludibriados por ela que desaparece sem 

que ninguém dê por isso. O irmão mais novo ao saber desta situação, dirige-se ao 

mesmo local e lá está a velha. Entrega-lhe o seu saco, que esta pretende roubar julgando 

cheio de riquezas. O rapaz enuncia imediatamente as palavras mágicas e a velha leva 
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uma grande tareia, devolvendo os objectos roubados. Faz-se então a festa com muita 

comida e dinheiro para todos. 

Em A Cacheirinha (Anexo 11), recolhida por Adolfo Coelho, nos Contos 

Populares, um homem trabalha para um rei com o intuito de sustentar a família, mas ao 

fim de um certo tempo e com as saudades a apertarem, resolve pedir o pagamento do 

seu trabalho para regressar a casa. Então o rei dá-lhe uma mesa, dizendo-lhe as palavras 

mágicas necessárias à sua correcta função, a de sustentar a família. O Homem pôs-se a o 

caminho e pernoita numa estalagem onde já não havia comida. Aqui o homem diz as 

palavras mágicas e a come em abundância, suscitando a cobiça do estalajadeiro, que o 

vai roubar trocando a mesa. Ao chegar a casa, apercebe-se da troca e vai falar 

novamente com o rei, que lhe dá uma peneira, que dá dinheiro. Mais uma vez pernoita 

na estalagem e o estalajadeiro resolve roubar-lhe a peneira mágica que dá dinheiro. E 

mais uma vez vai ter com o rei que lhe dá uma cacheira dizendo-lhe que ao chegar à 

estalagem diga as palavras mágicas, para que o ladrão leve uma tareia e lhe devolva os 

objectos roubados. Regressa então o homem a casa com as ofertas do rei. A mesa dava-

lhe comida para a família e a peneira dinheiro, mas a cacheira dava educação aos filhos, 

que foram mais tarde trabalhar para o rei. 

 

2.1.1.4  A Adivinha do Rei de Teófilo Braga; A Filha do Carvoeiro de Joaquim Alves Ferreira; 

No conto de Teófilo Braga A Adivinha do Rei (Anexo 12), o rei zangou-se com 

um dos seus ministros e resolveu mandá-lo matar, mas como tinha gostado muito dele, 

vai dar-lhe uma oportunidade de viver. Diz-lhe que mande a sua filha ao palácio para 

ver se é capaz de adivinhar o seu pensamento. Mas a jovem não podia vir nem de dia 

nem de noite, nem nua nem vestida, nem a pé nem a cavalo. Fica o ministro muito 

aflito, mas a jovem ri-se. 

No dia seguinte dirige-se ao palácio ao encontro do rei. E esperta como era, foi 

ao lusco-fusco, vestida com uma camisa fina e às costas de um criado. O rei ao vê-la, 

reconhece a sua inteligência, depositando novamente a sua confiança no ministro. 

 No Conto tradicional A Filha do Carvoeiro (Anexo 13), de Joaquim Alves 

Ferreira, o carvoeiro do rei adoeceu e mandou a sua filha ao palácio entregar o carvão. 

O filho do rei viu a jovem e apaixonou-se por ela. Contudo decidiu pô-la à prova para 
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ver se ela era inteligente. E quando o pai da jovem regressou ao trabalhou e deu-lhe uma 

adivinha para a jovem resolver: Esta tinha de vir ao palácio nem calçada nem descalça, 

nem vestida nem despida, nem a pé nem a cavalo. Ficou o carvoeiro muito aflito e 

transmite as palavras do príncipe à filha que se ri de tal proposta. 

No dia seguinte a jovem dirige-se ao palácio com um pé calçado e outro 

descalço, com metade do corpo vestida e a outra metade despida, com um pé no burro e 

outro no chão. Com tal solução, o príncipe pede a jovem em casamento, pois esta 

provou que era tão bela como inteligente.  

 

2.1.2 A Acção 

2.1.2.1 O Cavalinho das Sete Cores de Teófilo Braga e A Princesa Moura de Carla Luzio Monteiro 

O conto pode ser entendido como uma sucessão de acontecimentos dinâmicos, 

capazes de transformar uma situação inicial numa nova situação. “Para que uma 

modificação se produza, é preciso que um acontecimento provoque um desequilíbrio, no 

estado inicial, e prepare uma mudança que culminará num equilíbrio final modificado” 

(Reis; Lopes 2002: 81). 

Nos contos tradicionais O Cavalinho das Sete Cores e A Princesa Moura, não é 

dito que o local onde a narrativa começa. Sabemos que o Conde estava prisioneiro de 

um rei mouro, que tinha três filhas. No primeiro conto, as duas filhas mais velhas 

recusam aprender a religião do conde e apenas a mais nova se oferece para aprender e, 

mais tarde para fugir com o Conde para a sua terra. 

Após a fuga, no cavalinho das sete cores do arco-íris, no conto O Cavalinho das 

Sete Cores, e no cavalo negro, no conto A Princesa Moura, os jovens chegam a um 

areal de Portugal. Aí chegados, separam-se, ficando a jovem sozinha, tendo apenas por 

companhia o cavalo. É neste espaço que a acção sofre a sua maior alteração, pois devido 

á separação, a jovem irá ter que vencer duras provas. 

A acção avança e localiza-se então no palácio dos pais do conde, onde este é 

reconhecido pela sua ama, que o abraça e o enfeitiça. Logo ele se esquece da namorada. 
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A moura, ao ficar sozinha no areal, espera em vão pelo regresso do seu amado e 

dirige-se então a uma casa onde é recolhida por uma mulher. Mais tarde, chega a notícia 

do casamento do Conde com uma princesa, ficando a moura muito triste. 

Entretanto, a acção progride, quando a jovem pede ao filho da mulher para levar 

o cavalo á igreja para ser visto pelo conde, no dia do seu casamento. Ao ver tão belo 

animal, este aproxima-se e recorda-se da sua bela moura. O cavalinho transporta-o, 

então, para a casa onde a moura o espera. 

Não podemos esquecer que estamos perante uma narração em que a 

simplicidade e a linearidade dominam. 

 

2.1.2.2 O Coelhinho de Consiglieri Pedroso; O Coelho Branco de Teófilo Braga; O Coelhinho 

Branco de Viale Moutinho e Consiglieri Pedroso 

O conto pode ser entendido como uma sucessão de acontecimentos dinâmicos, 

capazes de transformar uma situação inicial numa nova situação: “Para que uma 

modificação se produza, é preciso que um acontecimento provoque um desequilíbrio, no 

estado inicial, e prepare uma mudança, que culminará num equilíbrio final modificado” 

(Soares 2003: 13). 

Também as variantes estudadas têm uma sucessão de acontecimentos que vão 

levar a provações por parte dos personagens principais. Provações essas, que ao serem 

realizadas, vão culminar num desfecho positivo, um final feliz ansiado por todos os 

intervenientes. 

Nas variantes O Coelhinho Branco (Pedroso 1992: 151-153), O Coelhinho 

Branco (Moutinho 1998: 50-51) e O Coelho Branco (Braga 2005: 38-39), a acção 

começa no palácio, mais precisamente, na janela do quarto da princesa, quando esta se 

está a pentear. Entretanto, a acção remete-se para o jardim do palácio, onde aparece o 

coelhinho que vai roubar o pente à princesa. Há a partir deste momento uma alternância 

de acções, pois a princesa volta à janela para se pentear e o coelhinho volta a aparecer 

no jardim, roubando-lhe sucessivamente o laço e o anel, (Pedroso 1992: 151), a liga, o 

laço e o grilhão de ouro com o retrato (Pedroso 1992: 83-86), e o pente, o laço e o anel 

(Moutinho 1998: 50). Na variante O Coelhinho (Pedroso 1992: 83-86), a acção começa 

na rua com o aparecimento do homem que apregoa as flores, passando para o quarto da 
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princesa, quando esta ouve o pregão e pede às aias que vão comprar as flores. Após este 

primeiro momento, vai haver uma alternância nas acções, à semelhança das variantes 

anteriores. A princesa vai ao jardim e vê o coelho que manda prender com uma liga, 

este foge e a princesa regressa ao seu quarto. Passados alguns dias, a princesa volta ao 

jardim e vê novamente o coelho, que manda prender com um lenço. Este volta a fugir 

levando consigo o lenço. A princesa regressa então ao seu quarto. Passados mais alguns 

dias, a princesa volta ao jardim e novamente vê o coelho, que manda prender com o seu 

grilhão de ouro com o retracto do rei. Este volta a fugir, levando o grilhão. A princesa 

regressa novamente ao palácio, mais concretamente ao seu quarto, aí permanecendo 

durante o seu período de doença, consequência do aparecimento e desaparecimento do 

coelho. Durante este momento, em que a doença impede a princesa de sair do seu 

refúgio, o quarto, a acção sofre a sua maior alteração, pois, devido a esta situação, a 

jovem irá ter que ultrapassar algumas provas, até alcançar a felicidade. 

Na variante O Coelhinho Branco, a acção avança e localiza-se então no bosque, 

onde está a fonte da qual a princesa quer água. Aqui dá-se uma viragem na acção, pois a 

aia, ao chegar ao local, vê algo de extraordinário: o chão abre-se mostrando a entrada 

para um mundo mágico, onde existem pessoas encantadas (Pedroso 1992: 151), o que 

vai provocar a sua curiosidade. Ao entrar vê algo extraordinário, um palácio subterrâneo 

e o coelho a transformar-se em príncipe. Corre a contar à princesa, levando-lhe a água 

da fonte. Voltando a haver uma alteração de cenário. A acção passa a centrar-se 

novamente no quarto, onde a princesa bebe a água e ouve atentamente o relato da aia, 

começando a melhorar da sua maleita (Idem, 152). Em O Coelhinho Branco, a aia, ao 

chegar à fonte, vê um preto acompanhado de um burro a saírem de um buraco no chão, 

para onde volta mais tarde, ficando a aia escondida esperando o seu regresso. Ao ver a 

forma como o chão se abre para estes passarem, resolve entrar também, vendo muitas 

riquezas e o príncipe a banhar-se nas águas que o criado lhe trouxera. Este transforma-

se em príncipe e vai buscar o pente, o laço e o anel que guardava, dizendo algumas 

palavras relacionadas com a saudade da princesa sua dona. As palavras proferidas são 

semelhantes em ambas as variantes: “Pente, laço, anel de minha senhora! Vejo a ti e não 

a ela! Ai, que morro por ela, ai de mim!” (Moutinho 1998: 51), “Pente, laço, anel de 

minha senhora! Vejo a ti e não a ela! Ai de mim, que morro por ela!” (Idem, Ibidem), 

ambas as expressões são proferidas no palácio nas profundezas da terra.  
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Em O Coelho Branco (Braga 2005: 39) e O Coelhinho (Pedroso 1992: 84) são 

duas irmãs que vêem alegrar a princesa, sentando-se a descansar em parte incerta, no 

caminho do palácio. Na primeira variante referida a acção transfere-se para uma casa 

onde se ouve uma voz, aparecendo depois o coelho que se transforma em príncipe 

dizendo as seguintes palavras: “Quem me dera ver a dona dos anéis que tenho aqui.” 

(Braga 2005: 39). No segundo caso, as irmãs separam-se e uma delas segue caminho 

para o palácio. Entretanto vê um jumento que começa a descer umas escadas para um 

palácio subterrâneo, onde se vêem muitas mãos a trabalhar, encontrando assim, o coelho 

que se vai banhar, transformando-se em príncipe e dizendo as seguintes palavras “O 

pente com que me penteio; Ó fitas primeiramente; Quem me dera agora ver; Quem de 

amores está doente!” (Pedroso 1992: 84). 

Em todas as variantes analisadas, (Moutinho 1998: 51), (Pedroso 1992: 85), 

(Pedroso 1992: 152) e (Braga 2005: 39), a acção desloca-se rapidamente para o palácio, 

onde a boa nova é contada à princesa. Esta rapidamente melhora e regressa com as 

mulheres ao palácio subterrâneo para assistir à transformação do príncipe encantado. 

Nos contos O Coelhinho Branco (Pedroso 1992: 153), na variante O Coelhinho 

Branco (Moutinho 1998: 50) e O Coelho Branco (Braga 2005: 39), a acção termina com 

a transformação do coelho em príncipe, a revelação da princesa, que se encontrava 

escondida ao príncipe e o consequente casamento, enquanto em O Coelhinho (Pedroso 

1992: 85), a princesa, ao entrar no palácio com a velha, encontra um homem morto, que 

ressuscita e se transforma no príncipe ao mesmo tempo que as mãos sem corpo se 

transformam em pessoas a trabalhar. O casamento acontece e as duas cortes (a da 

princesa e a do príncipe-coelho) fundem-se numa só. 

Nas variantes estudadas a acção foi progredindo, com a alternância de lugares e 

espaços. As acções surgem de uma forma encadeada que leva a um final muito esperado 

e desejado: o casamento, a união feliz de duas personagens e dois reinos. 
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2.1.2.3 A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso de Maria Amália Vaz de Carvalho; A Cacheira de 

Ataíde Oliveira; O Menino e o Vento de Joaquim Alves Ferreira; A Cacheirinha de Adolfo 

Coelho; Desanda Cacheira de Teófilo Braga 

O conto A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso divide-se em três acções 

fundamentais, correspondendo ao percurso de cada um dos filhos fora da casa paterna e 

aos respectivos objectos mágicos envolvidos. Não aparece referência a um espaço 

concreto. Estas acções encontram-se encadeadas. A narrativa começa na casa paterna, 

saindo os filhos pelo mundo fora sem destino. 

Os espaços em que os três momentos ou acções da narrativa se desenrolam, 

começam por ser indefinidos, para passarem a localizar-se na estalagem, espaço que os 

rapazes não conhecem e dominam e que lhes será adverso, levando ao engodo de que 

serão vítimas. 

Ao iniciar-se a primeira acção, fica em suspenso o acontecimento introdutório 

que desencadeou o conto e que irá mais tarde aparecer num outro nível diegético. Esta 

primeira acção corresponde o percurso de amadurecimento psicológico do filho mais 

velho, que vai mundo fora em busca de um ofício que lhe possa dar algum triunfo 

pessoal, para mais tarde regressar à casa paterna com um novo estatuto. 

A segunda acção da história surge na sequência da anterior, no mesmo nível 

diegético, em que se dá também o percurso pessoal do filho do meio, que regressa 

também ele à casa paterna, mas ludibriado como o anterior. 

A terceira acção corresponde ao percurso do filho mais novo, culminando com o 

regresso em triunfo à casa paterna, após ter castigado o estalajadeiro e recuperado os 

bens roubados aos irmãos. Com este último acontecimento, dá-se por completo o 

processo de desenvolvimento psicológico da personagem. Poderemos dizer que os três 

filhos correspondem aos diferentes estágios de desenvolvimento de um mesmo ser 

humano, até ao estado adulto.  

A narrativa termina com uma conclusão. As personagens envolvidas na narrativa 

reuniram-se para um grande banquete onde juntaram os vizinhos e familiares, a quem 

distribuíram comida e dinheiro e o velho alfaiate deixou de vez o seu ofício. Estamos 

perante uma narrativa aberta, que poderia perfeitamente ter um desenvolvimento 
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posterior. Fica então em aberto aquilo que poderia vir a acontecer, se o conto não 

terminasse aqui. 

Não podemos contudo esquecer que, após a conclusão da narrativa com o 

habitual final feliz dos contos de fadas, que se traduz na fórmula “viveu feliz com os 

seus filhos por muitos anos” (Carvalho; Crespo 1956: 42), existe ainda um episódio em 

suspenso, relativo à causadora de toda esta intriga. Dá-se a introdução de um novo 

episódio onde se relata o que aconteceu posteriormente à personagem que desencadeou 

toda esta narrativa, a cabra. A este nível faz-se a narração do que foi feito dela ao ser 

expulsa de casa: “Desde esse tempo, ninguém mais viu a cabra, nem se sabe o que foi 

feito dela” (Idem, Ibidem). 

Ao longo desta narrativa, a acção saltita de espaço em espaço. Há coincidência 

do número de acções que decorrem (três), dos filhos que as fazem acontecer (três), dos 

espaços utilizados em cada um dos momentos cruciais ao desenvolver da narrativa (três: 

mundos - indefinido; estalagem e a casa paterna), assim como dos objectos oferecidos 

(três). Todos os elementos importantes da narrativa se encontram agrupados em três, 

sendo este número mágico, “é um número perfeito, a expressão da totalidade, da 

conclusão: nada lhe pode ser acrescentado” (Chevallier; Gheerbrant 1994: 654) e está 

associado ao tempo cronológico da vida humana: passado, presente e futuro, bem 

presentes ao longo destes contos. Cada uma das etapas cronológicas pode ser associada 

a cada uma das acções, pois vão levar ao alcance por parte das personagens, da 

plenitude enquanto seres humanos. 

No conto A Cacheira, a narração do conto divide-se em três acções 

fundamentais, correspondentes ao percurso da ingénua velhinha, que não se apercebe da 

avareza e cobiça da ermitoa. A acção começa por se localizar no quintal da casa da 

velha, progredindo para o céu onde vai buscar os objectos maravilhosos. Cada uma das 

acções vai levar à evolução da narrativa até ao desenlace final. 

A primeira acção surge após uma pequena apresentação da situação que levou á 

evolução da narrativa. “Uma velhinha […] muito pobre semeou um dia uma fava no seu 

quintal. Cresceu, cresceu e chegou até ao céu. Um dia de manhã muito cedo subiu pelo 

pé da fava e foi bater às portas do céu” (Oliveira 1989: 52). Este é o ponto de partida 

que desencadeia a narrativa. 
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O avanço da narrativa dá-se para o átrio da igreja, onde vai ser enganada, para 

novamente se repetir a sequência de espaços ao longo dos três momentos. 

A primeira acção corresponde à recompensa de S. Pedro que tem pena dela, 

dando-lhe um objecto maravilhoso capaz de mudar a sua vida. E esta, ao ser enganada 

devido à sua ingenuidade, pois é ela quem dá as palavras mágicas à ermitoa advertindo-

a “não diga, põe-te mesa” (Idem, Ibidem), acaba por fazer com que a narrativa avance. 

Este avanço dá-se através do encadeamento das acções, pois uma acção acaba por 

desencadear outra, como uma consequência de algo que foi feito ou dito num preciso 

momento. Este primeiro momento localiza-se no céu, passando depois para o átrio da 

igreja, sucedendo o mesmo nos momentos seguintes. 

Segue-se, assim, uma segunda acção correspondente à nova subida ao céu e 

nova recompensa por parte de S. Pedro, que lhe dá um “cordeirinho, dizendo: quando 

precises de dinheiro, basta que lhe digas: mija dinheiro” (Idem, Ibidem). Novamente 

tudo se repete, e a velhinha mais uma vez é enganada. Mais um avanço é dado na 

narrativa a caminho do desfecho final. Etapa a etapa, a aprendizagem de uma vida vai-

se fazendo. 

Dá-se uma nova acção, a terceira e derradeira, correspondendo à punição da 

malfeitora. A velhinha recorre a S. Pedro, por mais um engano, e recebe nova 

recompensa. S. Pedro, ao aperceber-se da sua ingenuidade, resolve tomar medidas. 

Engana a pobre velha para o seu próprio bem, dando-lhe uma cacheira e dizendo 

“quando quiseres dinheiro em abundância diz: desanda cacheira.” (Idem, Ibidem) Mais 

uma vez, a velhinha vai à missa e entrega o objecto recomendando “que lhe guardasse a 

cacheira, mas não dissesse: desanda cacheira” (Idem, 53). A malvada ermitoa leva 

assim o merecido correctivo, encerrando a narrativa com a justiça divina, em que os 

maus são punidos e os bondosos recompensados. S Pedro serve de elo de ligação, fio 

condutor entre as diferentes acções ao longo da narrativa, conduzindo-a ao desenlace 

final. O desenlace da narrativa ou o seu final dá-se no átrio da igreja, onde toda a acção 

se desenrola. É neste espaço que se dão as situações de desequilíbrio. 

Também em O Menino e o Vento, recolhido por Joaquim Alves Ferreira, na obra 

Literatura Popular de Trás-os-Montes e Alto-Douro: Lendas e Contos Infantis, 

encontramos uma situação inicial que vai despoletar toda a acção, conduzindo à 

evolução da narrativa para outros planos diegéticos. 
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Tudo começa quando a mãe deu ao filho aquilo que ele mais gostava de comer e 

“veio uma forte rajada de vento que lhe levou a tigela das papas” (Ferreira 1999: 166). 

Este acontecimento inesperado vai alterar o rumo dos acontecimentos, pois a 

partir daqui tudo se altera e a narrativa avança. O vento desencadeia a acção e a 

progressão do conto, servindo de elo de ligação ao longo da narração, que se divide em 

três momentos ou acções. O vento afasta o rapaz de sua casa, e de tudo o que lhe é 

familiar, levando-o a aventurar-se pelo mundo. 

A primeira acção desenvolve-se, quando o rapaz recebe o primeiro objecto 

maravilhoso e deixa de ter de se preocupar com a sua subsistência. Vai correr mundo 

despreocupado sem necessidade de trabalhar. Com a sua ingenuidade, acaba por aguçar 

a cobiça de um criado da casa de pasto onde pernoita e que o rouba. Ao regressar a casa 

dá conta do logro e decide sair de casa em busca do vento. 

Dá-se assim a passagem para um segundo momento ou acção da narrativa. 

Novamente o rapaz se faz ao mundo para encontrar o vento e, mais uma vez, este lhe 

oferece algo mágico capaz de lhe proporcionar conforto. O vento oferece-lhe um animal 

maravilhoso, uma galinha que põe ovos de ouro, que ele poderá usar para pagar o que 

quiser. Mais uma vez, o rapaz se dirige à casa de pasto e de novo é alvo da inveja do 

criado e mais uma vez é enganado. Só dá conta do roubo, ao regressar a casa, quando “a 

galinha pôs um ovo igualzinho ao das outras galinhas” (Idem, 167). 

Nestas duas acções, não há necessidade do uso de palavras mágicas, pois o 

objecto - a toalha - só por si já pressupõe que tenha comida, e a galinha, que dê ovos, 

sem necessidade de qualquer ordem de comando. 

A terceira acção e a mais importante da narrativa dá-se, quando o vento se 

apercebe do logro de que o rapaz está a ser vítima e o instrui para dar o devido castigo 

ao malfeitor: “- Volta à estalagem onde estiveste. Fecha os olhos, mas não durmas. E, 

quando sentires o criado entrar, pegas nesta bengala e dizes: bate, pau, sem compaixão, 

no criado, que é ladrão” (Idem, Ibidem). 

A narrativa termina com o final esperado em todos os contos maravilhosos: os 

vilões são punidos e o caos dá lugar a um equilíbrio, pleno de felicidade para as 

personagens. Também este conto pode ter continuidade 
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No conto Desanda Cacheira recolhido por Teófilo Braga nos Contos 

Tradicionais do Povo Português, existe uma introdução onde são apresentadas as 

personagens da história que vão ser o motor de desenvolvimento de toda a acção. 

Mais uma vez a narrativa está dividida em três momentos ou acções, 

correspondentes aos percursos dos três filhos que foram correr mundo. 

A primeira acção desenrola-se quando o filho mais velho vai correr mundo e 

encontra um viandante com quem come, bebe e mais tarde dorme, debaixo de uma 

toalha mágica que lhes serve de protecção. Separam-se na madrugada seguinte. Ao fim 

do dia o rapaz salva o viandante de uma matilha de lobos e este recompensa-o dando-

lhe a toalha. O rapaz dirige-se a casa feliz por não passar mais necessidades na vida, 

pois ao dizer “Põe-te mesa!” (Braga 2005: 51), esta cobria-se de comida. 

A segunda acção desenvolve-se com o percurso do segundo filho, que encontrou 

um velhinho com uma burra. Conversaram bastante e despedem-se, seguindo cada um o 

seu caminho. Mais tarde o jovem encontra o velhinho a ser atacado por ladrões e 

defende-o. Então o velhinho oferece-lhe a burra mágica que ao dizer ”Mija Dinheiro” 

(Idem, 52) lhe dava todo o dinheiro que quisesse. E o rapaz regressa a casa rico.  

A terceira acção ou momento acontece com o terceiro filho que encontra um 

homem com uma cacheira ao ombro, que ao ser assaltado diz ”desanda cacheira!” e esta 

dá uma valente sova nos ladrões. Então o rapaz ao ver a maravilha que era tal objecto, 

resolve comprá-lo e regressar a casa, sendo alvo da troça do pai e dos irmãos por tão 

mau negócio. 

A narrativa termina com uma conclusão. Com um desfecho que resulta do 

percurso efectuado pelos três filhos. Nessa noite houve uma festa, e os irmãos mais 

velhos levaram os seus objectos maravilhosos e entregando-os à guarda de uma velha 

que os roubou. O irmão mais novo ao dar conto do sucedido, entrega também a sua 

cacheira dizendo: “Desanda cacheira”, ao que esta bateu sem parar até que foram 

devolvidos os objectos roubados.  

O equilíbrio final foi restituído pelo filho mais novo, alvo da chacota da família, 

provando que conseguiu desenvolver o seu percurso e adquirindo maturidade. 

A acção poderia continuar, contudo o seu desenlace foi mais uma vez feliz, à 

semelhança das versões apresentadas anteriormente. 
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Em A Cacheirinha recolhida por Adolfo Coelho nos Contos Populares, a 

narrativa é introduzida através da apresentação da situação inicial que vai despoletar a 

acção. Um homem que tinha muitos filhos vai trabalhar para o rei para os puder 

sustentar. Quando as saudades apertam, resolve voltar a casa pedindo o seu pagamento 

ao rei, ma este diz-lhe “não te pago em dinheiro, mas leva essa mesa, e toda vez que 

queiras comer dirás: «põe-te mesa» e terás comer para ti e teus filhos” (Coelho 1999: 

154). O rei não lhe dá dinheiro que facilmente poderia ser gasto, faz-lhe antes uma 

oferta que o ajudará para sempre. Contudo esta oferta vai fazer avançar a acção, pois 

fará com que o pobre homem passe por algumas situações probatórias até ao tão 

esperado final feliz. A primeira acção, começa assim com a oferta da mesa mágica, 

como nas variantes anteriores. Esta mesa vai atrair a inveja do dono da estalagem onde 

o homem pernoita no regresso a casa. Durante a noite o estalajadeiro, troca as mesas. 

Quando o homem regressa a casa dá pelo engano. Dirige-se então, novamente ao rei, 

desenrolando a narrativa, com uma nova acção. Esta acção continua e desenvolve-se 

com a oferta de mais um objecto maravilhoso, agora, uma peneira que dá dinheiro e fará 

o homem muito rico. E mais uma vez, este irá ser ludibriado pelo estalajadeiro. 

Novamente o homem se dirige ao rei que ao perceber o engodo lhe oferece uma 

cacheirinha, instruindo-o para a sua utilização “diz: «desanda, cacheirinha, desanda, 

cacheirinha», e enquanto o estalajadeiro não te der a mesa e a peneira, manda-a sempre 

desandar” (Idem, 155). Estes três momentos correspondem aos passos que levam à 

aquisição de um novo equilíbrio na narrativa. Um equilíbrio modificado, diferente 

daquele que se vivia no início da narrativa. 

O conto termina com uma pequena conclusão que indica o futuro. A família fica 

feliz com o regresso do homem e com os presentes que traz e que contribuem para o 

bem-estar futuro de todos. Dá-se ainda uma progressão na narrativa, onde se antevê o 

futuro dos filhos traçado pelo percurso do pai: “educou os filhos muito bem, e quando 

eles chegaram a ser homens, foi oferecê-los ao rei, para irem servir a pátria, e foram uns 

valentes soldados” (Idem, Ibidem). 

Podemos constatar que todas as variantes do conto apresentadas têm grandes 

semelhanças entre si ao nível do desenrolar da acção. Em todas se dá uma pequena 

introdução à narrativa, onde é apresentada a situação inicial que vai desencadear a 

acção, dividindo-se esta em três momentos que correspondem ao percurso efectuado 
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pelas personagens para o seu amadurecimento pessoal. A narrativa termina com uma 

pequena conclusão, em que a situação final é apresentada e em que a velha fórmula do 

final feliz é utilizada. Todos os obstáculos foram transpostos e deram lugar a uma nova 

situação de equilíbrio e de satisfação. 

 

2.1.2.4 A Adivinha do Rei de Teófilo Braga; A Filha do Carvoeiro de Joaquim Alves Ferreira; 

A acção desenvolve-se a partir de uma situação inovadora que escapa à rotina 

habitual das personagens. Em ambos os contos, surge uma situação inusitada que vai 

levar a uma alteração na acção.  

No conto A Filha do Carvoeiro (Ferreira 1999: 205-206), A doença do carvoeiro 

faz com que seja a filha a ir ao palácio entregar o carvão. Logo, a acção começa em casa 

do carvoeiro, transferindo-se para o palácio onde a jovem irá cumprir a função do pai: 

“Um dia o carvoeiro adoeceu e mandou a filha à corte levar o carvão” (Idem: 205). 

Aqui a acção vai ter o seu grande momento impulsionador, pois é a partir deste 

momento que a acção vai ganhar força. Dá-se a procura de solução ao problema 

levantado pelo filho do rei. A jovem regressa a casa, conta ao pai o que se passou, 

tranquilizando-o. É neste espaço familiar que vai encontrar solução para o problema e é 

dele que vai sair triunfante ao encontro do príncipe novamente no palácio. A acção 

alterna entre estes dois espaços: a casa e o palácio, onde tudo começa e tudo acaba. A 

jovem acaba casada com o príncipe tornando-se princesa e o pai eleva a sua condição a 

mordomo real. 

No conto A Adivinha do Rei (Braga 1987: 186-187), a acção começa 

precisamente no palácio, quando o rei decide mandar matar o ministro por capricho. 

Passa depois para a casa onde se encontra a filha, que se ri da adivinha do rei, 

descansando o pai:”Foi o ministro para casa, muito aflito, como era de esperar […]” 

(Idem, 186). 

A acção passa para a casa do carvoeiro, onde a filha encontra a solução para o 

problema levantado pelo rei e trata dos preparativos para o regresso triunfal ao palácio, 

superando a prova imposta: “Louvou muito a esperteza da menina […]” (Idem, 187). A 

acção alterna entre o palácio e a casa do ministro.  
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Em ambos os contos, há alternância entre estes dois espaços, embora, no 

primeiro conto, a acção comece em casa e acabe no palácio e, no segundo conto comece 

no palácio e acabe em casa. Há uma inversão de espaços, embora as acções progridam e 

alternem na mesma sequência. 

 

2.1.3 As Personagens 

2.1.3.1 O Cavalinho das Sete Cores de Teófilo Braga e A Princesa Moura de Carla Luzio Monteiro 

Após a leitura dos contos tradicionais já referidos, algumas características das 

personagens são passíveis de serem identificadas: “Entende-se por caracterização toda o 

processo de pendor descritivo tendo como objectivo a atribuição de características 

distintivas aos elementos que integram uma história, designadamente os seus elementos 

humanos ou entidades de propensão antropomórfica” (Reis; Lopes 2002: 51).  

Assim sendo, passaremos a identificar a personagem principal: a princesa 

moura. O narrador do conto refere-se sempre a ela como a “princesa” (Braga 1994: 

114), “a princesa moura” (Idem, 114) ou “a mourinha” (Idem, 115), pelo que pensamos 

tratar-se de um apelido.  

Além disso, “para além da esfera psicológica, é sobretudo aspecto físico 

incluindo a indumentária, que atrai as atenções da caracterização” (Reis; Lopes 2002: 

51). Em O Cavalinho das Sete Cores, a “princesa apareceu com os seus vestidos de 

moura, com muitas jóias” (Braga 1994: 114). O narrador faz a sua descrição como uma 

pessoa muito rica, já que era filha de um rei. 

Podemos considerá-la uma personagem redonda, pelas “atitudes inusitadas que 

interpreta” (Reis; Lopes 2002: 323), pois vai amadurecer psicologicamente ao longo do 

conto e conseguir ultrapassar todos os obstáculos para a vivência plena e total do seu 

amor proibido. É também ela que possivelmente enfeitiça o conde, pois a única alusão 

ao esquecimento é feita por ela “porque assim que te separes de mim e alguém te 

abraçar logo me esqueces completamente” (Braga 1994: 115). Estas palavras sugerem 

que ela seja uma moura encantada, ou então, uma jovem muito apaixonada que 

demonstra os seus receios em perder o amado face a uma situação desconhecida. 
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As relações entre as personagens, a que Greimas (Greimas apud Soares 2003) se 

refere, no seu esquema actancial, contribuem para um dinamismo da narrativa. Podemos 

então representá-lo esquematicamente de acordo com a Figura 1. 

 

 

Figura 1 Esquema actancial de O Cavalinho das Sete Cores e A Princesa 

Moura 

 

Quanto à caracterização, encontramo-nos perante uma caracterização indirecta. 

Temos apenas algumas indicações que nos mostram que esta deve ser uma pessoa 

decidida, mas influenciável “espera por mim no pátio, à noite, e partiremos ambos” 

(Braga 1994: 114), carente, medrosa e um pouco insegura, “rompeu em um grande 

choro: - Por tudo quanto há, não me deixes aqui, porque hás-de-te esquecer de mim” 

(Idem, 115). Podemos dizer que é também engenhosa, pois consegue pensar num plano 

para que o conde se lembre dela e “pediu ao filho da velha que levasse o cavalinho das 

sete cores a passear no adro da igreja em que se haviam de casar” (Idem, 115). 

O conde aparece apenas identificado pela sua condição social, não tem nome, o 

que é característico de personagens planas “a originalidade delas, não reside naquilo que 

são, mas na forma como são apresentadas” (Soares 2003: 15). O conde não possui 

densidade psicológica que permita caracterizá-lo com rigor. Apenas podemos dizer que 

quebrou a promessa feita à jovem moura, “o conde prometeu que não se deixaria 

abraçar por ninguém” (Braga 1994: 115), mas que estaria apaixonado pela jovem, pois 

“lembrou-se logo da sorte que lhe tinha caído, desfez o casamento com a princesa e foi 

buscar a mourinha com quem casou” (Idem, 115). 
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O cavalinho das sete cores, no primeiro conto, e o cavalo negro, no segundo, 

surgem como auxiliadores na fuga dos jovens com o objectivo de libertar o amor de 

ambos: “A princesa […] à primeira palavra que disse, logo o cavalinho das sete cores se 

pôs nas vizinhanças da cidade de onde era natural o conde” (Idem, 114); “estava lá um 

cavalo negro que corria mais depressa que o vento […] o cavalo foi por esses mares 

fora” (Monteiro 2000: s.p.). 

A ama do conde aparece como a concretização de um feitiço, embora não haja 

referência a quem o lançou. Assim, podemos considerar a ama como uma oponente, 

embora não tenha tido participação directa no feitiço. 

A mulher que recolheu a moura em sua casa e o seu filho podem ser 

considerados adjuvantes da princesa, pois proporcionam-lhe carinho e conforto no 

período de abandono. É também adjuvante o filho, quando leva o cavalinho ao adro da 

igreja, em ambos os contos tradicionais ou em O Cavalinho das Sete Cores, ao 

pronunciar as palavras mágicas: “Anda, cavalinho! Anda, / Não esqueças o andar, / 

Como o conde esqueceu/ A moura no areal” (Braga 1994: 115). 

Na perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), podemos identificar no conto 

tradicional estudado, as provas referidas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Provas identificadas em O Cavalinho das Sete Cores e A 

Princesa Moura 

Prova 
Qualificadora 

A princesa aprende a religião do conde e foge com ele para o seu 
reino. 

Prova Decisiva A princesa fica sozinha no areal; 
O Conde vai ao castelo e esquece-se da moura, quebrando a 
promessa feita. 

Prova 
Glorificadora 

O conde vê o cavalinho, ouve as suas palavras e recorda-se da 
moura.  

 

A prova qualificadora surge quando a jovem moura se apaixona pelo conde e 

aceita aprender a sua religião, fugindo ambos para o seu reino, com o auxílio do 

cavalinho mágico. Seguidamente, dá-se a prova decisiva, em que a moura fica sozinha 

no areal do reino vizinho, enquanto o conde se dirige ao seu castelo, prometendo-lhe 
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não se deixar abraçar por ninguém e não a esquecer. Com esta promessa quebrada, 

surge a prova glorificadora, que se dá quando a princesa moura manda alguém levar o 

cavalinho para junto da igreja onde está o conde. Este, ao ouvir o animal falar, recorda-

se da moura e da promessa feita, acabando a narrativa com o triunfo do amor da 

princesa e do conde, mais forte do que qualquer feitiço. 

 

2.1.3.2 O Coelhinho de Consiglieri Pedroso; O Coelho Branco de Teófilo Braga; O Coelhinho 

Branco de Viale Moutinho e Consiglieri Pedroso 

Após a leitura dos contos tradicionais já referidos, algumas características das 

personagens são passíveis de ser identificadas.  

Assim sendo, passaremos a identificar a (s) personagem (ns) principal (ais), a 

princesa e (ou) o coelhinho (príncipe). A identificação da personagem principal, neste 

conto tradicional específico, foi um pouco difícil. Tanto podia ser a princesa que vai 

passar por algumas provações até conseguir descobrir o mistério dos objectos 

desaparecidos e consequentemente promover o desencantamento do príncipe-coelho 

como o coelhinho que, ao furtar os objectos e ao deixar de aparecer no jardim do 

palácio, vai levar a princesa a um estado de profunda tristeza e consequentemente ao 

seu tratamento por qualquer meio ao dispor do rei e do reino. Também nos interrogámos 

se ambos não poderiam ser personagens principais deste mesmo conto, pelas acções 

desenvolvidas no decurso da história. Após alguma reflexão, considerámos que seria a 

princesa a grande impulsionadora do conto, pois as suas acções vão levar a uma procura 

incessante de respostas às suas questões.  

O narrador refere-se sempre e em todas as variantes estudadas, a uma princesa, 

pelo seu título nobre, não tendo nome. Este facto demonstra que só o título é suficiente 

para demonstrar a sua condição de superioridade perante a corte. 

De acordo com Greimas (Greimas apud Soares 2003) as relações existentes entre 

as personagens ao longo da narrativa, no conto O Coelhinho e O Coelhinho Branco 

podem ser representadas através da Figura 2. 
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Figura 2 Esquema actancial em O Coelhinho e O Coelhinho Branco 

 

Quanto à caracterização, encontramo-nos perante uma caracterização indirecta, 

pois as características psicológicas da princesa demonstram que esta é persistente e 

interessada. Na verdade, apesar de o coelhinho fugir, ela continua a mandar prendê-lo, 

cada dia, com algo diferente. Contudo, apesar dos seus intentos, não consegue 

aprisioná-lo (Pedroso 1992: 83-84). Também, quando deixa que o coelhinho leve os 

seus anéis, demonstra assim que é bem-humorada e divertida. É uma pessoa de hábitos 

enraizados, pois todos os dias “à mesma hora” (Idem, 83) ia passear ao jardim na 

companhia da sua aia. Demonstra ser muito curiosa e atenta, pois quando ouve falar do 

palácio encantado pela aia [(Pedroso 1992: 152) e (Moutinho 1998: 51)], através das 

velhas (Braga 2005: 39) e pela velha, logo melhora da sua doença, fazendo algumas 

perguntas pertinentes. 

Em relação ao tipo de personagem, a princesa oscila “entre a condição de 

personagem plana e a da redonda” (Reis; Lopes 2002: 322). Apesar de se notar um 

gradual desenvolvimento psicológico da princesa ao longo do conto, esse 

desenvolvimento não é muito evidente.  

No que respeita ao príncipe-coelho, este apenas aparece identificado pela sua 

condição animal. No que respeita à sua caracterização, encontramo-nos perante uma 

caracterização indirecta. Inicialmente os textos referem-se apenas a um coelho. É 

identificado apenas pela sua condição de animal, aparecendo mais tarde nos textos a 

referência a uma metamorfose “o coelho meteu-se numa bacia de água e fez-se logo 

num formoso príncipe. […] Voltou a banhar-se, tornou-se logo no coelho" (Pedroso 

1992: 152), “O coelho foi-se banhar numa tina e tornou-se num formoso príncipe. […] 
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Depois banhou-se de novo numa tina, fez-se de novo no coelho” (Pedroso 1992: 84); “O 

coelho meteu-se numa bacia de água e tornou-se um formoso príncipe. […] Voltou a 

banhar-se, tornou-se logo um coelho” (Moutinho 1998: 51); “viu um coelho que tirou a 

pele e tornou-se num príncipe (Braga 2005: 39).  

O príncipe aparece aqui identificado pela sua condição social e pela sua beleza. 

A sua personagem não tem nome, sendo esta uma característica das personagens planas 

“a originalidade delas não reside naquilo que são, mas na forma como são apresentadas” 

(Soares 2003: 15). O príncipe coelho, enquanto coelho, na sua condição animalesca, 

mostra ser determinado e persistente, voltando sempre ao mesmo lugar e à mesma hora 

para furtar os objectos da princesa. Contudo, não poderemos afirmar que tenha 

densidade psicológica que permita caracterizá-lo com rigor.  

Nas variantes estudadas, a aia, a velha e as velhas surgem como auxiliadores ao 

encontro dos jovens com o objectivo de concretizar o amor de ambos. São estas 

personagens que vão descobrir a entrada secreta para o palácio onde o príncipe está 

encantado. Elas conseguem encontrar o elo de ligação entre os dois mundos: o da 

princesa e o do príncipe-coelho. “A aia […] viu abrir-se o chão e sair um preto com um 

burro carregado de barris. […] Imediatamente o chão se abriu e apareceu um palácio 

muito rico” (Pedroso 1992: 152); “Nisto viu sair debaixo do marco de pedra, onde 

estava sentada, um jumento com umas cangalhas de prata e umas mãos a segurá-lo, mas 

não se via ninguém. […] Agarrou-se às cangalhas e foi descendo por uma escada até ir a 

um palácio muito rico.” (Pedroso 1992: 84); “A aia foi, […] abriu-se o chão e saiu um 

preto com um burro carregado de barris” (Moutinho 1998: 50) Descobrem a entrada e 

consequentemente as palavras mágicas necessárias à sua entrada no reino encantado: 

“Abre-te chão!” (Pedroso 1992: 152) e (Moutinho 1998: 50-51). Estas auxiliadoras são 

as adjuvantes da princesa, pois ajudam à descoberta do paradeiro do coelho causador da 

doença da princesa, assim como o “preto com um burro” (Pedroso 1992: 152) e 

(Moutinho 1998: 50) e “um jumento com […] umas mãos a segurá-lo” (Pedroso 1992: 

84), assim como a voz que se houve quando as velhas entram na casa do coelho ” […] 

ouviu uma voz” (Braga 2005: 39) podem ser considerados os adjuvantes do príncipe-

coelho, ao indicarem o caminho para o reino onde este está encantado. 

Nestes contos tradicionais faz-se menção ao “[…] encantamento do príncipe”, 

(Pedroso 1992: 153); “[…] o encanto” (Pedroso 1992: 86); “o encanto do príncipe” 
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(Moutinho 1998: 51) e da sua corte “uma corte muito rica que estava ali encantada” 

(Pedroso 1992: 85). Todavia, não aparece nenhuma referência a quem lançou tal 

feitiço/encantamento. Penso que poderemos considerar este encantamento como o 

oponente ao encontro dos jovens e ao seu futuro casamento. 

Atendendo às características dos contos estudados, podemos apresentar a 

sequência das provas a que as personagens tiveram de se sujeitar ao longo da narrativa 

Na perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), passaremos a explicitar a sequência das 

provas no quadro 2. 

 

Quadro 2 Provas identificadas em O Coelhinho e O Coelhinho Branco 

Prova 
Qualificadora 

A princesa passeia pelo jardim/ A princesa aproxima-se da janela; 
O coelho aproxima-se e rouba os objectos da princesa;  
O coelho foge e não volta a aparecer.  

Prova Decisiva A princesa adoece e tem um sonho; 
A aia dirige-se à fonte par ir buscar a água para a cura da princesa; 
As velhas descansam numa pedra/As velhas entram numa casa e 
provam o que está na panela. 

Prova 
Glorificadora 

A princesa assiste à metamorfose do príncipe-coelho e declara-lhe o 
seu amor 

 

J. Courtès divide a dinâmica da narrativa dos contos em três momentos ou 

provas. (Idem, 13). A primeira é a prova qualificadora que se traduz pela ida da 

princesa todos os dias ao jardim, à mesma hora, sendo todos os dias visitada pelo 

coelhinho que lhe rouba os seus objectos. De seguida, a prova decisiva inicia-se com a 

doença da princesa e a busca da sua cura, pelo seu pai e pela ama. A finalizar, temos a 

prova glorificadora que nos encaminha para a realização do desejo da princesa de 

encontrar o seu coelho, descobrindo assim o seu amor. A falta acaba por ser reparada, 

com a realização de todas estas provas, culminando com a recuperação da situação de 

equilíbrio.  
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2.1.3.3 A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso de Maria Amália Vaz de Carvalho; A Cacheira de 

Ataíde Oliveira; O Menino e o Vento de Joaquim Alves Ferreira; A Cacheirinha de Adolfo 

Coelho; Desanda Cacheira de Teófilo Braga 

No conto A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso, faz-se uma pequena 

introdução com a descrição das personagens envolvidas no conto: “Era uma vez um 

alfaiate que tinha três filhos e uma cabra” (Carvalho; Crespo 1956: 27), assim como as 

respectivas funções no desenvolvimento da narrativa: “Esta cabra sustentava com o seu 

leite toda a família e, por esse motivo, era preciso dar-lhe boa palha, bom grão e levá-la 

para sítios onde houvesse bom pasto. Os filhos do alfaiate iam cada um no seu dia levá-

la às pastagens.” (Idem, 27) 

No esquema actancial de Greimas (Greimas apud Soares 2003), as relações entre 

as personagens do conto são representadas na Figura 3. 

 

 

Figura 3 Esquema actancial em A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso 

 

A reflexão sobre a personagem central do conto provocou-nos uma grande 

hesitação. Foi um pouco complicado chegar a uma conclusão, já que havia três 

possibilidades que nos pareciam credíveis: a cabra, o pai e o filho mais novo. A cabra 

que com as suas mentiras, desencadeou a situação de expulsão dos jovens da casa 

paterna; o pai desconfiado do cumprimento das obrigações por parte dos filhos; o filho 
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mais novo que conseguiu recuperar os bens dos irmãos na posse do ganancioso 

estalajadeiro e infligir-lhe o castigo merecido. 

Após uma intensa reflexão, pensámos ser a última personagem aquela em torno 

da qual se desenvolve o conto. Podemos, assim, considerar esta personagem, quanto à 

sua composição, uma personagem redonda com destaque ao longo de toda a narrativa e 

que vai sofrendo alterações. Passa por várias etapas até que atinge o seu máximo 

desenvolvimento. O conto desencadeia-se a partir de uma situação inicial de equilíbrio 

fictício, em que a família vive aparentemente em harmonia e em que cada um dos 

elementos tem tarefas bem definidas a executar. Esta visível tranquilidade vai 

transformar-se numa situação de desequilíbrio, devido ao caos instaurado pela cabra, ao 

mentir sobre a sua alimentação, e à atitude de desconfiança do pai em relação ao 

cumprimento das obrigações dos filhos, que culmina no abandono do lar. Tal abandono 

fá-los errar pelo mundo em busca de algo que os possa valorizar pessoalmente, 

permitindo-lhes regressar à casa paterna numa situação de triunfo. 

Após a instauração do caos, os jovens encontram nos patrões e mestres de ofício 

a compreensão e ajuda que não tinham tido em casa. São recompensados pelos seus 

serviços através de objectos mágicos, que têm funções maravilhosas, mas que, se não 

forem devidamente utilizados, acaba por levar a uma situação de ruptura, que neste 

conto se traduz pelo roubo de que são vítimas os dois filhos mais velhos por parte do 

estalajadeiro. 

Apenas com a chegada do filho mais novo este equilíbrio é recuperado, pois é 

através dele que se estabelece a ligação entre as diferentes partes do conto. É devido à 

sua astúcia que o caos dá lugar ao estabelecimento da ordem, no conto. A situação final 

de equilíbrio é diferente da inicial, já que foi atingido o processo de maturação 

psicológica da personagem, desde o início do conto até à fase final. Desenvolveu 

competências que lhe permitiram atingir o estado adulto e ser capaz de enfrentar o 

futuro. Esta está mais forte e mais completa, capaz de enfrentar todas as futuras 

situações de provação. 

No conto A Cacheira, recolhido por Ataíde Oliveira na obra Contos 

Tradicionais do Algarve, é feita a apresentação da personagem principal através da sua 

descrição psicológica e social, como sendo “uma velhinha muito religiosa e muito 

pobre” (Oliveira 1989: 52).  
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Segundo Greimas (Greimas apud Soares 2003) o conto estudado segue o 

esquema actancial que passamos a representar na Figura 4. 

 

 

Figura 4 Esquema actancial em A Cacheira 

 

É em torno desta personagem, a velhinha, que toda a narrativa se desenrola, pois 

é devido à sua situação de carência que tudo vai acontecer. Também S. Pedro tem um 

papel importante ao longo da narrativa, pois vai respondendo aos respectivos pedidos da 

personagem principal. É ele o responsável pela introdução dos objectos mágicos. 

Poderíamos ainda pensar que talvez S. Pedro pudesse ter esse papel principal, contudo, 

este aparece como um auxiliador que vai dar os objectos mágicos, que vão levar a que a 

personagem principal faça o seu percurso de vida, atingindo a maturação psicológica.  

O caos surge sempre que a velhinha é enganada, conseguindo algum equilíbrio 

com a ajuda de S. Pedro, que é o responsável pela unidade do conto. É o elo de ligação 

de toda a narrativa. 

A ermitoa, que surge na história como a oponente que vai dificultar todo o 

percurso da personagem principal, tem a função de criar barreiras, dificuldades que ao 

serem transpostas levam a um caminho de equilíbrio adquirido após a superação de 

provas. A ordem do conto vais sendo adquirida e reposta, dando lugar a uma situação 

final diferente da inicial, pelo percurso feito. A superação das provas, instaura a paz 

interior. A paz é instaurada quando tudo volta ao seu lugar e aos seus legítimos donos. 

Em O Menino e o Vento, recolhido por Joaquim Alves Ferreira, surge uma 

pequena apresentação das personagens do conto: “Uma mulher com um filho que 
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gostava muito de papas de milho com mel” (Ferreira 1999: 166). O rapaz é apresentado 

como aventureiro, pois “desatou a correr atrás do vento e exigiu que lhe restituísse as 

papinhas” (Idem, Ibidem). 

Neste conto, segundo Greimas (Greimas apud Soares 2003), podemos encontrar 

diversas relações entre as personagens, que explicitaremos no esquema actancial que 

apresentamos na Figura 5. 

 

 

Figura 5 Esquema actancial em O Menino e o Vento 

 

A mãe apenas aparece como impulsionadora da história, como aquela que dava 

as papinhas que o filho tanto gostava e que vão ser roubadas pelo vento. Surge apenas 

para introduzir a história. Aparece apenas nos regressos a casa, sem um papel de 

destaque. 

O vento surge como auxiliador do rapaz ao longo de toda a narrativa. O menino 

começa por ser muito ingénuo; é facilmente enganado e nem dá por isso. É o vento 

quem lhe dá os objectos mágicos, que vão levar a que o jovem passe por situações que 

lhe vão permitir crescer enquanto pessoa. E é também o vento quem o vai advertir para 

os perigos da vida e lhe vai ensinar como castigar o vilão: “E, quando sentires o criado 

entrar, pegas nesta bengala e dizes: bate, pau, sem compaixão no criado, que é ladrão” 

(Ferreira 1999: 167). 

A personagem principal vai sofrer várias alterações psicológicas ao longo do 

conto, que lhe vão permitir fazer a travessia da vida através da passagem de diferentes 

estádios de desenvolvimento. Dá-se, assim, a sua passagem de menino a jovem adulto. 
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O criado é apresentado como uma pessoa ambiciosa e invejosa “o criado ficou 

com os olhos na toalha maravilhosa e pensou em roubá-la” (Idem, 166) Mostra ser 

astucioso, pois consegue descobrir sempre uma maneira de ludibriar o rapaz, sem que 

este dê por isso.”O criado pensou logo em fazer à galinha como fizera à toalha” (Idem, 

167) 

O vento é o elo de ligação de toda a narrativa, é ele que faz com que as acções se 

sucedam e levem à instauração da paz. Tudo acaba bem. Os vilões são punidos e os 

bons são recompensados. 

No conto Desanda Cacheira, recolhido por Teófilo Braga nos Contos 

Tradicionais do Povo Português, faz-se a apresentação das personagens com uma 

pequena descrição da situação delas: “Um pai tinha três filhos, que foram pelo mundo 

correr sua ventura; tomou cada um para a sua banda” (Braga 2005: 51). Sabemos que há 

um pai que fica em sua casa e três filhos que vão errar pelo mundo em busca do seu 

futuro. 

Após esta introdução ao conto, as relações entre as diferentes personagens vão 

ser apresentadas seguindo o esquema actancial de Greimas (Greimas apud Soares 2003) 

representado na Figura 6. 

Após alguma reflexão quanto à personagem principal, a escolha acabou por 

recair sobre o filho mais novo, pois vai ser ele a solucionar os problemas dos dois 

irmãos enganados. Passa por várias etapas até que atinge o seu máximo 

desenvolvimento. O conto desencadeia-se a partir de uma situação inicial de equilíbrio 

fictício, em que a família vive aparentemente em harmonia e que se vai separar quando 

os filhos saem da casa paterna, em busca de um futuro.  
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Figura 6 Esquema actancial em Desanda Cacheira 

 

Cada um dos filhos vai encontrar um auxiliador na sua viagem. O filho mais 

velho encontra um viandante que lhe vai dar de comer, pois tem uma toalha mágica. 

Mais tarde e após a separação o rapaz vai ajudá-lo numa situação de aflição, pelo que 

será recompensado. A recompensa será a toalha mágica que o fará regressar a casa 

numa situação de superioridade.  

O filho do meio vai encontrar um velhinho com uma burra, e acompanha-o em 

parte da sua viagem. Após a separação o velhinho vê-se em apuros e o rapaz ajuda-o. 

Então o velhinho dá-lhe a sua burra que dá dinheiro. O rapaz pode assim, voltar em 

glória à casa do pai. 

O filho mais novo encontrou um homem que levava às costas uma cacheira. 

Após uma parte da viagem são assaltados, e o homem usa a cacheira mágica para se 

defender. O rapaz ao ver isto, resolve comprar a cacheira e regressar a casa.  

Após o regresso a casa, o jovem é gozado por toda a família pelo negócio que 

fez, mas não se deixa abater.  

Vai então surgir uma forte oponente à aparente calma que se vive na família. 

Surge uma velhinha que irá ser a guardiã dos objectos mágicos, confiados pelos 

ingénuos irmão mais velhos. Após esta trocar os objectos mágico, por outros objectos 

parecidos, será o jovem mais novo a dar-lhe o devido correctivo, tornando-se o herói de 

toda a narrativa. Ao ser o herói da narrativa é também ele a personagem principal, 

demonstrando que soube ultrapassar todas as dificuldades surgidas no seu caminho e 
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adquirir o seu lugar no seio da família. Transformou-se num jovem adulto, com um 

lugar de destaque. Ajudou à instauração da ordem no seio familiar. 

Em A Cacheirinha, recolhida por Adolfo Coelho nos Contos Populares, faz-se 

uma pequena descrição da situação familiar e social “um homem que tinha muitos filhos 

e era muito pobre” (Coelho 1999: 154) e vai trabalhar para o rei, que ao fim de algum 

tempo o recompensa dando-lhe alguns objectos mágicos que ele vai perdendo por culpa 

da cobiça de um estalajadeiro ambicioso e invejoso.  

Passaremos então a descrever o esquema actancial de Greimas (Greimas apud 

Soares 2003), presente ao longo do conto representado pela Figura 7. 

 

 

Figura 7 Esquema actancial em A Cacheirinha 

 

A personagem principal é sem dúvida o pobre homem que vai ser ludibriado 

pelo estalajadeiro sem se aperceber. O rei surge como o seu auxiliador, pois é ele quem 

lhe dá os objectos que lhe facilitarão a vida ao regressar a casa, e também que o vai 

ajudar a perceber o roubo e a castigar o ladrão. O Homem regressará a casa mais 

maduro e responsável apara apoiar a família da qual esteve separado e para ajudar a 

criar os filhos. 

O estalajadeiro surge como o oponente ao seu regresso em glória à casa da 

família. Vai roubá-lo consecutivamente, mas no final será castigado. 

A ordem será reposta quando o estalajadeiro sofre o merecido castigo e o 

homem regressa a casa com o fruto do seu trabalho, que irá permitir à família viver sem 

necessidades. 
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Na perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), estes contos apresentam uma 

sequência de provas, que passaremos a apresentar no quadro 3. 

 

Quadro 3 Provas identificadas em A Mesa, o Burro e o Cacete 

Maravilhoso; A Cacheira; O Menino e o Vento; Desanda Cacheira; A 

Cacheirinha 

Prova 
Qualificadora 

Os três filhos são expulsos de casa pelo pai e correm mundo para 
aprender um ofício/ Uma velhinha vai ao céu falar com S. Pedro/ O 
menino corre atrás do vento que lhe entornou as papinhas/ Três 
filhos vão correr mundo/ Um homem vai trabalhar para longe da 
família. 

Prova Decisiva Os filhos regressam a casa e são enganados/ S. Pedro dá-lhe vários 
objectos que vão ser roubados/ O vento dá-lhe objectos mágicos 
como recompensa/ Os filhos ajudam pessoas em dificuldades e são 
recompensados com objectos mágicos que são posteriormente 
roubados/ O homem regressa a casa com objectos mágicos como 
pagamento do seu trabalho e é roubado. 

Prova 
Glorificadora 

O filho mais novo castiga o ladrão que roubou os irmãos e regressa 
em glória à casa paterna de onde fora expulso/ S. Pedro dá um 
objecto que vai castigar a ermitoa/ O ladrão vai ser castigado e o 
jovem recupera os objectos/ O filho mais novo castiga a velha ladra 
com o objecto que comprou e que anteriormente tinha sido alvo da 
troça de todos/ O homem castiga o ladrão com um objecto que o 
mesmo cobiça e regressa a casa com comida e dinheiro para a 
família 

 

J. Courtès foca a necessidade de recorrer a três provas na narrativa (Idem, 13). A 

primeira é a prova qualificadora que, nos contos apresentados, surge quando: os três 

filhos são expulsos de casa pelo pai e correm mundo para aprender um ofício (Carvalho; 

Crespo 1956); uma velhinha vai ao céu falar com S. Pedro (Oliveira 1989); o menino 

corre atrás do vento que lhe entornou as papinhas (Ferreira 1999); três filhos vão correr 

mundo (Braga 2005); um homem vai trabalhar para longe da família (Coelho 1999). De 

seguida, a prova decisiva aparece quando: os filhos regressam a casa e são enganados 

(Carvalho; Crespo 1956); S. Pedro dá à velhinha vários objectos que vão sendo 

sucessivamente roubados (Oliveira 1989); o vento dá ao rapaz objectos mágicos como 

recompensa (Ferreira 1999); os filhos ajudam pessoas em dificuldades e são 
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recompensados com objectos mágicos, que são posteriormente roubados pelo 

estalajadeiro (Braga 2005); o homem regressa a casa com objectos mágicos como 

pagamento do seu trabalho para sustento da família e é roubado (Coelho 1999). 

A finalizar, temos a prova glorificadora que nos encaminha para o desfecho 

feliz dos contos. O filho mais novo castiga o ladrão que roubou os irmãos e regressa em 

glória à casa paterna de onde fora expulso (Carvalho; Crespo 1956); S. Pedro dá um 

objecto que vai castigar a ermitoa (Oliveira 1989); O ladrão vai ser castigado e o jovem 

recupera os objectos (Ferreira 1999); O filho mais novo castiga a velha ladra com o 

objecto que comprou e que, anteriormente, tinha sido alvo da troça de todos (Braga 

2005); O homem castiga o ladrão com um objecto que o mesmo cobiça e regressa a casa 

com comida e dinheiro para a família (Coelho 1999). 

A falta acaba por ser reparada, com a realização de todas estas provas, pois a 

situação de equilíbrio fictício inicial, culmina na recuperação da situação de equilíbrio 

agora modificado. 

 

2.1.3.4 A Adivinha do Rei de Teófilo Braga; A Filha do Carvoeiro de Joaquim Alves Ferreira; 

Nos contos estudados surgem diversas personagens, todas elas importantes para 

o desenrolar da narrativa. Em ambos os contos tradicionais estudados, as personagens 

são idênticas, sendo a personagem principal a jovem, a filha do ministro (Braga 1987: 

186-187) e a filha do carvoeiro (Ferreira 1999: 205-206). Trata-se de uma jovem de 

uma condição social inferior, que pertence ao povo. Esta jovem vai demonstrar ter a 

inteligência e a sabedoria necessárias para ultrapassar as provas impostas pelo príncipe, 

que farão com que seja merecedora da sua admiração e respeito.  

Quanto à sua caracterização, esta é indirecta. Aparecem algumas expressões que 

nos permitem caracterizar a jovem como sendo ”muito bonita “ (Ferreira 1999: 205) e 

formosa. É ainda carinhosa, preocupada e calma, pois “não se mostrou muito 

preocupada e tranquilizou o pai” (Idem, 205). Também é uma pessoa determinada e 

obediente, pois “Deitou-se a pensar no assunto e de manhã disse ao pai que estava 

preparada para ir ao palácio, como o príncipe ordenara” (Ferreira 1999: 205). 

No conto A Adivinha do Rei, a jovem é descrita como “esperta” (Braga 1987: 

186) e foi elogiada pela sua “esperteza” (Idem, 187). É também uma jovem bastante 
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imaginativa, pois vai solucionar o problema que o rei colocou com muita imaginação: 

“entrou no palácio ao lusco com fusco; ia com uma camisa fina de cambraia em cima do 

corpo, e levada às cavaleiras de um criado velho que tinha” (Idem, 186). 

A jovem é também considerada de uma inteligência acima do normal: “Quando 

o príncipe viu como ela resolveu aquele problema, que ele inventou mas não era capaz 

de solucionar, ficou convencido que ela era ainda era mais inteligente do que formosa 

[…]” (Ferreira 1999: 206). 

O carvoeiro surge como uma personagem secundária que vai despoletar toda a 

narrativa, levando ao percurso que a jovem vai ter de fazer para atingir o final desejado 

por todos e a superação dos obstáculos, que aos olhos dos outros aparentavam ser 

intransponíveis. É uma personagem apresentada como insegura.  

Passaremos a apresentar o esquema actancial de Greimas (Greimas apud Soares 

2003) que explicita a relação existente entre as personagens nos contos estudados 

através da Figura 8. 

 

 

Figura 8 Esquema actancial em A Adivinha do Rei e A Filha do Carvoeiro 

 

A jovem filha do carvoeiro, no conto A Filha do Carvoeiro, vai ao palácio fazer 

o trabalho do seu pai, podendo este ser considerado um auxiliador da jovem, pois é ele 

que a encaminha para o local onde vai ser posta à prova. O papel do carvoeiro é 

semelhante ao do ministro que vai levar à filha a adivinha do rei que o poderá salvar da 

morte, no conto A Adivinha do Rei. A jovem vai ser auxiliada pelo criado, quando se 
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dirige ao palácio para dar a resposta à adivinha, podendo esta ser considerada uma 

oponente ao amor da jovem e do príncipe, pois este casará com a jovem, se esta 

demonstrar a sua inteligência. No conto A Adivinha do Rei, a jovem, ao demonstrar a 

sua inteligência salva o pai da morte. 

Na perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), a narrativa apresenta as provas que 

são esquematizadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 Provas identificadas em A Adivinha do Rei e A Filha do 

Carvoeiro 

Prova 
Qualificadora 

O Ministro/Carvoeiro è confrontado com a adivinha do rei para a 
qual pensa não haver solução. 

Prova Decisiva O Ministro/Carvoeiro conta á filha o motivo da sua tristeza. 
Prova 
Glorificadora 

A jovem dirige-se ao palácio com a solução que salvará o pai. 

 

A primeira prova, a prova qualificadora é demonstrada pelo medo que o 

Ministro/Carvoeiro sente ao ser confrontado pelo rei com uma adivinha que este 

pensava ser impossível de descobrir a resposta, Seguidamente, a prova decisiva 

acontece quando conta à filha o motivo da sua preocupação, ao que esta responde com 

riso. Por fim, a prova glorificadora, consiste no momento em que a jovem se dirige ao 

palácio nas condições exigidas pelo rei. Acabam os contos com o perdão do 

Ministro/Carvoeiro e o casamento da jovem com o filho do rei, num dos contos. 

 

2.1.4 Análise psicanalítico-simbólica 

2.1.4.1 O Cavalinho das Sete Cores de Teófilo Braga e A Princesa Moura de Carla Luzio Monteiro 

Nos dois contos tradicionais estudados, algumas menções são feitas a símbolos 

importantes para o desenvolvimento das narrativas e apenas dois diferem nestes dois 

contos: a cor do cavalo e o número de casamentos. 

O primeiro, que passaremos a analisar, surge logo no início dos contos, onde se 

faz menção a “três filhas” (Braga 1994: 114) (38). O três “é um número perfeito, a 
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expressão da totalidade, da conclusão: nada lhe pode ser acrescentado” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 654). Este número está associado também à Bíblia, em que Deus é a 

união de três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Exprime ainda uma ordem intelectual 

e espiritual, em Deus, no Universo e no Homem. Está associado ao tempo cronológico 

da vida humana: o passado, o presente e o futuro, bem presentes ao longo destes contos. 

O cavalo não é um animal como os demais, é sinónimo de força e rapidez. Surge 

como “a montada, o veículo, a nave, por isso, o seu destino é inseparável do homem” 

(Idem, 171). À noite, o homem é incapaz de ver com clareza, o cavalo torna-se então 

um auxiliar indispensável, um guia que lhe permite alcançar o que para si seria 

inacessível. Guia também os amantes para a terra prometida, rumo à suposta felicidade. 

As cores do arco-íris aparecem para demonstrar a esperança. A seguir a uma 

grande tempestade, surge a bonança, e a terra e o céu são agraciados com um belo arco-

íris. O arco-íris é “anunciador de felizes acontecimentos” (Idem, 84). 

O negro surge associado ao cavalo no conto A Princesa Moura. O “negro 

indicaria a fase inicial duma evolução progressiva, ou, inversamente, o estado final 

duma evolução regressiva” (Idem, 469). Nesse contexto, pensamos tratar-se de um 

impulsionador, para que a fuga se concretize e haja uma progressão nos acontecimentos. 

Também o número sete tem uma forte carga simbólica, que passaremos a 

explicar. O sete é um número mágico, que significa a totalidade do universo em 

constante dinamismo. “Indica o sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído 

e de uma renovação positiva” (Idem, 603), sugerindo, assim, a mudança da jovem da 

casa do pai para um outro país e uma outra condição: a de jovem casada, 

correspondendo ao início de uma nova etapa na vida de ambos. 

O dois aparece como o número de casamentos que se realizam no final de A 

Princesa Moura. O casamento da princesa moura com o conde e da outra princesa com 

o irmão do conde: “O dois exprime, portanto, um antagonismo que de latente se torna 

manifesto; uma rivalidade, uma reciprocidade, que tanto pode ser de ódio, como de 

amor; uma oposição, que tanto pode ser contrária e incompatível, como complementar e 

fecunda” (Idem, 270). 
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O palácio evoca a “a magnificência, o tesouro, o segredo” (Idem, 501). A moura 

receia perder o seu amado quando este lhe comunica que vai até ao palácio buscar 

roupas. Ela teme o que possa acontecer naquele espaço que ela não domina. 

As lágrimas são testemunhos de uma “dor” (Idem, 397) profunda. A jovem 

chora, quando se sente sozinha e abandonada no areal de um país desconhecido. 

A cabana surge no conto O Cavalinho das Sete Cores, como “imagem da 

fragilidade e da instabilidade” (Idem, 137) da jovem moura, assim como, “desempenha 

[…] um papel iniciático: o de um vestíbulo que introduz no outro mundo” (Idem, 

Ibidem), o mundo pertencente ao conde, onde os mais duros acontecimentos terão lugar, 

para que ela consiga alcançar a felicidade. “Os iniciados sairão da sua cabana animados 

de uma vida nova” (Idem, Ibidem) como vai acontecer com a princesa ao ser levada da 

cabana para o palácio para se concretizar o seu casamento com o conde. 

O casamento sugere a “união amorosa entre o homem e a mulher […] instituição 

que preside à transmissão da vida” (Idem, 167). É o objectivo final alcançado após 

duras penas e sofrimentos, e que vai aparecer a dobrar no final de A Princesa Moura. 

O areal apenas é mencionado em O Cavalinho das Sete Cores, e surge como o 

símbolo da quantidade. “O número de grãos de areia é o dos pecados” (Idem, 85), 

podendo neste conto remeter para a punição dos pecados da moura, pois esta apaixonou-

se por um inimigo e abandonou a casa do pai, sem este nada suspeitar. Vai então ser 

castigada ao ser abandonada e esquecida no areal, sendo mais tarde purificada por ter 

sido como uma filha para a velha que a acolheu.  

 

2.1.4.2 O Coelhinho de Consiglieri Pedroso; O Coelho Branco de Teófilo Braga; O Coelhinho 

Branco de Viale Moutinho e Consiglieri Pedroso 

Nos quatro contos tradicionais apresentados anteriormente, são feitas algumas 

alusões a símbolos importantes para o desenvolvimento das narrativas.  

Passaremos a analisar os símbolos encontrados nos quatro contos, começando 

pela princesa, ou a filha do rei, como é designada no conto O Coelho Branco (Braga 

2005: 38) e o príncipe, pois o seu significado é semelhante: “Simboliza a promessa de 

um poder supremo, a primazia entre os seus pares” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 544) 
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que nestes contos está patente na referência à aia, que serve a princesa, assim como ao 

preto que vai buscar a água da fonte para o príncipe se banhar: “O príncipe e a princesa 

são a idealização do homem e da mulher, quanto à beleza, quanto ao amor, à juventude 

e ao heroísmo" (Idem, Ibidem). Nos contos aparece sempre a alusão a um príncipe 

muito formoso, capaz de suscitar o desejo e o amor de qualquer mulher, sobretudo da 

princesa a quem ele visitava e que, no final, vai casar com ele sem qualquer objecção. 

O rei simboliza “o herói, o santo, o pai, o sábio” (Idem, Ibidem), qualidades 

essas, demonstradas através da preocupação com a doença da princesa e na busca 

incessante de algo ou alguém capaz de a distrair e de a curar. No final dos contos, o rei 

surge para evidenciar a satisfação dada pelo casamento da sua filha com o príncipe-

coelho, agora desencantado. 

O coelho surge em todas as variantes embora só haja uma variante, onde não se 

faz menção à cor. As lebres/coelhos sabem “aparecer e desaparecer com o silêncio e a 

eficácia das sombras” (Idem, 402), dotado destas características, o coelho consegue 

aproximar-se da princesa e roubar-lhe os seus objectos de uma forma tão rápida e 

eficaz. A lebre/coelho “é um intercessor, um intermediário entre este mundo e as 

realidades transcendentes do outro” (Idem, 403). É o coelho que se desloca do seu reino 

subterrâneo até ao jardim do palácio para se encontrar com a princesa. Serve de 

intermediário entre o que é conhecido de todos e o desconhecido, que fica para além da 

vista. A lebre/coelho “está simbolicamente ligada à puberdade, que já não tem as 

desculpas da infância, mas produz os seus primeiros frutos” (Idem, 404), podendo 

representar a fase de enamoramento dos dois jovens, em que há um processo de 

crescimento e amadurecimento psicológico, que vai levar a um posterior casamento.  

O branco é a cor “daquele que vai mudar a sua condição […] É uma cor de 

passagem, no mesmo sentido em que se fala de ritos de passagem; e é, justamente a cor 

privilegiada destes ritos, com os quais se operam as mutações do ser, segundo o 

esquema clássico de qualquer iniciação: morte e renascimento” (Idem, 128). É a cor 

associada ao coelho e pode significar a mudança da sua condição de animal a humano, a 

morte simbólica do coelho e o renascimento como homem, a metamorfose final que 

leva à realização plena. 

O três “é um número perfeito, a expressão da totalidade, da conclusão: nada lhe 

pode ser acrescentado” (Idem, 654). Este número aparece também em todas as 
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variantes, como sendo o número de vezes que o coelho visita a princesa e o número de 

objectos que lhe subtrai. Depois de fazer três aparições no jardim, o coelho fica à espera 

que o encontrem, por esse motivo ele deixa de aparecer. Está associado ainda ao tempo 

cronológico da vida humana: o passado, o presente e o futuro, momentos que se 

encontram bem marcados nos contos apresentados. O passado é representado pela fase 

anterior ao aparecimento do coelho, quando a princesa se penteava na janela e nada 

acontecia; o presente, quando encontra o coelho e este desaparece por algum tempo, 

levando a princesa à doença; e o futuro com o desencantamento do príncipe-coelho e o 

posterior casamento. Só na variante de Teófilo Braga não aparece alusão ao número 

três, pois não é dito quantas vezes o coelho vem ter com a princesa. 

A janela aparece “enquanto abertura para o ar e para a luz, a janela simboliza a 

receptividade” (Idem, 382), da princesa aos intentos do príncipe-coelho. Simboliza, 

provavelmente, a vontade da princesa em encontrar o amor, de entrar em contacto com 

o mundo que existe para além das paredes do palácio. 

O jardim aparece como “símbolo do paraíso terrestre” (Idem, 384), onde nada de 

mal ou estranho pode acontecer, onde prevalece a ordem. É o lugar onde a princesa está 

segura e de onde vai sair para que possa amadurecer psicologicamente. “O jardim 

aparece […] como a feliz expressão de um desejo puro de qualquer ansiedade. É o lugar 

de crescimento, da cultura de fenómenos vitais e interiores” (Idem, Ibidem). 

O palácio evoca “a magnificência, o tesouro, o segredo. […] Aparece, portanto, 

como produto e fonte da harmonia.” (Idem, 501). Dentro dele tudo existe e tudo pode 

ser encontrado. É a morada da princesa e também o esconderijo do príncipe-coelho, 

enquanto aguarda pelo seu desencantamento.  

A água aparece como “fonte de vida, meio de purificação, centro de 

regenerescência” (Idem, 41). Nos contos estudados, “a água pode curar por causa das 

suas virtudes específicas” (Idem, 43), tal como acontece no sonho da princesa. Todavia, 

essa tinha de ser de uma fonte específica. O pedido da princesa leva à descoberta do 

palácio subterrâneo. A fonte purifica a princesa da sua doença, aparecendo como um 

“imenso reservatório de energia e […] uma força nova” (Idem, 41). A água surge como 

purificadora do príncipe coelho, como que sugerindo a morte simbólica do animal e o 

renascimento do homem para uma vida nova e feliz a caminho do casamento.  
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A fonte simboliza “não a imortalidade, mas sim um perpétuo rejuvenescimento” 

(Idem, 334). Bebendo a água daquela fonte a princesa rejuvenescia e curava as suas 

maleitas.  

O pente aparece no conto como um “instrumento utilitário ou decorativo” (Idem, 

518), que a princesa utiliza para se embelezar, num momento de descontracção. “O 

pente é também aquele que mantém juntos os cabelos, isto é, os componentes da 

individualidade no seu aspecto de força, de nobreza, de capacidade de elevação 

espiritual” (Idem, Ibidem), permitindo que os personagens mantenham a sua forte 

ligação, não desistindo de se encontrar e de ultrapassar todos os obstáculos no seu 

caminho. 

O laço “torna-se adesão voluntária” (Idem, 396), como que consentida pela 

princesa ao deixar que o coelho fuja com ele. É o segundo objecto levado do seu jardim, 

no conto O Coelhinho Branco. 

O laço ou fita “é um sinal de desabrochar, […], marca um êxito, um triunfo, uma 

realização. O seu símbolo é orientado no sentido da manifestação de uma vitória” 

(Idem, 326). Funciona como a vitória do príncipe que consegue levar a fita da princesa á 

sua revelia. Revela a sua supremacia, a sua vontade de mostrar que a consegue 

conquistar, levando-lhe os seus objectos pessoais. Esta situação vai desencadear a 

doença da princesa e a busca do coelho que a deixou doente de saudades. É o 

desabrochar de um amor jovem e puro, capaz de mover tudo para atingir a sua 

realização plena. 

O anel aparece como o último objecto roubado à princesa: “O anel serve 

essencialmente para indicar uma ligação, para vincular. Surge também como signo de 

uma aliança, de um voto, de uma comunidade, de um destino associado” (Idem, 67). 

Simboliza algo a que não é possível fugir, pois é parte integrante da vida e do destino de 

cada um. O anel vai unir a princesa e o príncipe, apesar da distância. 

O bosque/floresta, “pela sua obscuridade e pelas suas raízes profundas, […] 

simboliza o inconsciente” (Idem, 331), o desejo de encontrar algo no espaço distante e 

desconhecido, alguma resposta às suas preocupações e inquietações. 

A terra “sustenta (…) todos os seres recebem dela o seu nascimento, pois ela é 

mulher e mãe (…) a terra é um símbolo de fecundidade e de regeneração. Ela dá à luz 
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todos os seres, alimenta-os, depois recebe deles novamente o germe fecundo” (Idem, 

642). É nas profundezas da terra que o príncipe-coelho se encerra e espera a libertação 

do seu encantamento.  

O burro/jumento “é para nós, símbolo da ignorância, isso é apenas o caso 

particular e secundário de uma concepção mais geral que faz dele, quase 

universalmente, o emblema do obscuro […]” (Idem, 133). Aqui podemos considerá-lo 

símbolo das profundezas da terra, onde se esconde um reino encantado, onde apenas se 

vêem mãos a trabalhar, algo de inaceitável no nosso mundo onde se privilegia a ordem. 

“A burrinha simboliza a humildade e o jumento a humilhação” (Idem, 134). Este animal 

carrega o adjuvante do príncipe-coelho. Com toda a sua humildade serve o seu amo, 

carregando a água com que o príncipe se lava. 

O jarro, que o criado utilizava para guardar a água com que o príncipe se 

banhava simboliza “o vaso da abundância, inesgotável, de onde o líquido corre como 

duma fonte” (Idem, 384). 

O ouro, “considerado na tradição como o mais precioso dos metais, é o metal 

perfeito” (Idem, 495). Este encontra-se associado ao objecto que contém a água, e que 

permite a metamorfose do príncipe-coelho, quando este se banha. O ouro é o metal real, 

dignificando quem o usa, sendo assim um sinal exterior de riqueza e nobreza. Nos 

contos estudados, este pretende sugerir a nobreza do coelho que se banha em tão 

importante metal. 

O banho “é universalmente o primeiro dos ritos que sancionam as grandes etapas 

da vida, principalmente o nascimento, a puberdade e a morte. O simbolismo do banho 

associa os significados do acto de imersão e do elemento água” (Idem, 113). Quando o 

príncipe-coelho se banha, ocorre uma transformação, uma mudança na sua condição. 

Passa de animal a homem, como um rito de passagem para a idade adulta. 

As lágrimas são “símbolo da dor e da intercessão” (Idem, 397). Aqui, 

demonstram a dor sentida pelo rei (pai) pela tristeza da sua filha.  

A noite simboliza “o começo da jornada […] apresenta um duplo aspecto: o das 

trevas onde fermenta o futuro, e o da preparação do dia, donde brotará a luz do dia” 

(Idem, 474). Para a princesa, simboliza a esperança de encontrar o seu príncipe-coelho, 
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e seu visitante misterioso. Ela irá sair do seu ambiente seguro em busca do 

desconhecido, que poderá ter um final muito feliz. 

O número dois sugere “o mundo cá de baixo e o mundo lá de cima, simbolizado 

por duas moradas ou dois palácios” (Idem, 270), simbolizando o palácio onde a princesa 

morava e onde era visitada pelo príncipe-coelho e o palácio subterrâneo onde este se 

escondia após a visitar. 

As velhas ou a velhice aparecem como “um sinal de sabedoria e de virtude […] 

uma longa aquisição de experiência e de reflexão” (Idem, 679). São as velhas que vão 

encontrar o caminho secreto para o palácio subterrâneo e são também elas que 

conduzem a princesa à cura e na busca do seu amor.  

A mão é “por vezes comparada, ao olho: ela vê. […] A mão é como que uma 

síntese, exclusivamente humana, do masculino e do feminino; é passiva naquilo que 

contém; activa naquilo que segura” (Idem, 439). Sugere a união, o casamento do 

príncipe-coelho com a princesa. No conto, são as mãos que vêm a intromissão no seu 

mundo, que acompanham a descoberta do segredo do seu reino e do seu príncipe, e que 

conduzem à revelação e à quebra do feitiço que separa os dois príncipes. 

A casa surge como “um símbolo feminino, no sentido de refúgio, de mãe, de 

protecção, de seio maternal” (Idem, 166), sugerindo que o príncipe-coelho se encontra 

escondido, resguardado e protegido dos olhares alheios, que poderão perturbar o seu 

percurso interior até à revelação da sua condição humana, da sua maturação psicológica 

A porta “simboliza o lugar de passagem entre dois estados, entre dois mundos, 

entre o conhecido e o desconhecido […] a porta abre-se para um mistério.” (Idem, 537). 

Nas variantes estudadas a porta sugere a passagem, a metamorfose do animal coelho a 

homem apaixonado pela princesa, que tem uma vida secreta e misteriosa. Mistério esse, 

que termina quando a porta é transposta pela princesa e o feitiço é quebrado. 

A estrada “real significa a via directa, a via recta” (Idem, 307), o caminho a 

percorrer até encontrar a resposta às questões levantadas. Aqui representa a estrada pela 

qual os adjuvantes da princesa, a aia e as velhas, seguiram para solucionar os problemas 

da princesa e do rei. 
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A prata “branca e luminosa […] é também símbolo de pureza, de toda a espécie 

de pureza. […] É um símbolo da água purificadora” (Idem, 541), aparecendo nos contos 

como que a purificar o coelho que rouba a princesa para a conquistar. 

A manhã “é ao mesmo tempo símbolo de pureza e de promessa: é a hora de vida 

paradisíaca. É também a da confiança em si., nos outros, na existência” (Idem, 436). É 

durante a manhã que o coelho aparece à princesa e também é de manhã que a princesa 

sai ao encontro do príncipe no seu palácio, escondido nas profundezas da terra. 

O espelho revela-se “enquanto superfície reflectora, seja [da] verdade, a 

sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência” (Idem, 300). É ao espelho que o 

príncipe coelho se vê, sempre que se metamorfoseia, como que revendo a sua 

transformação interior, a sua progressão em direcção à felicidade plena 

O homem morto, no palácio, aparece como um prenúncio de uma mudança. A 

morte “é revelação, e introdução. Todas as iniciações atravessam uma fase de morte, 

antes de estar aberto o acesso a uma nova vida” (Idem, 460). Sugere-se a mudança, o 

carácter iniciático da personagem, a revelação de um novo sentido para a vida do jovem 

que vê o feitiço quebrado e assume finalmente a sua forma e o seu amor. 

O pente “mantém juntos os cabelos, isto é, os componentes da individualidade 

no aspecto de força, de nobreza, de capacidade de elevação espiritual” (Idem, 518), 

permitindo que os personagens mantenham a sua forte ligação, não desistindo de se 

encontrar e de ultrapassar todos os obstáculos no seu caminho. 

A água “fonte de vida, meio de purificação, centro de regenerescência” (Idem, 

41), surge como purificadora do príncipe coelho, como que sugerindo a morte simbólica 

do animal e o renascimento do homem para uma vida nova e feliz a caminho do 

casamento. Representa um recarregar de energias para a dura batalha que se avizinha, 

mas que não será assim tão difícil, pois a própria princesa está apaixonada, o que vai 

facilitar o seu encontro. 

O preto ou “negro indicaria a fase inicial duma evolução progressiva, ou, 

inversamente, o estado final duma evolução regressiva” (Idem, 469). Neste contexto, 

pensamos tratar-se de um impulsionador, para que o encontro entre os jovens se 

concretize e haja uma progressão nos acontecimentos. 
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O casamento sugere a “união amorosa entre o homem e a mulher [...] instituição 

que preside à transmissão da vida” (Idem, 167). É o objectivo final alcançado após 

difíceis provações. 

 

2.1.4.3 A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso de Maria Amália Vaz de Carvalho; A Cacheira de 

Ataíde Oliveira; O Menino e o Vento de Joaquim Alves Ferreira; A Cacheirinha de Adolfo 

Coelho; Desanda Cacheira de Teófilo Braga 

Nas variantes apresentadas, encontramos algumas alusões simbólicas pelo que 

passaremos a uma breve análise das mesmas no contexto das narrativas.  

Nos contos tradicionais estudados, aparecem alguns símbolos que são comuns a 

todos eles e alguns a cada uma das variantes especificamente. Assim, nos contos 

tradicionais Desanda Cacheira (Braga 2005: 51-53) e A Mesa, o Burro e o Cacete 

Maravilhoso (Carvalho; Crespo 1956: 27-42), faz-se alusão ao pai que tinha três filhos 

que andam pelo mundo. Aqui, a figura do pai pode ser vista como “uma figura 

inibidora, castradora […] o papel paternal é concebido como desencorajador dos 

esforços de emancipação,” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 500) contudo os filhos erram 

pelo mundo e regressam á casa paterna em situação de aparente triunfo, que se 

transformará em fracasso. O pai duvida das escolhas dos filhos, não acreditando nas 

suas palavras e criticando as suas escolhas. 

Este pai tinha três filhos, sendo este “um número perfeito, a expressão da 

totalidade, da conclusão: nada lhe pode ser acrescentado” (Idem, 654). Ora, todas as 

narrativas giram em torno deste número: três são os filhos, três os objectos mágicos, três 

as vezes que a velha vai à missa, três vezes é enganada, três as acções principais em que 

se dividem os contos. O número três surge como um número mágico.  

A cabra surge no conto como um animal ardiloso, capaz de mentir e enganar o 

mais esperto. Simbolicamente, a cabra está associada ao “seu gosto pela liberdade, por 

uma liberdade repentista que faz com que o seu nome (capris) tenha dado origem a 

«capricho»” (Idem, 139). De facto, esta cabra era caprichosa, só fazia aquilo que queria: 

comia do bom e do melhor e enganava quem a alimentava e a tratava bem, até ao dia em 

que foi descoberta e devidamente castigada. 
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A noite surge nos contos como a manifestação da ira do pai que se sente 

enganado pelos filhos e os expulsa de casa, assim como, a altura em que as trocas dos 

objectos mágicos por outros comuns, se efectua. A noite tudo encobre e dará lugar ao 

nascer de uma nova situação. É de dia que a troca é descoberta, logo a noite poderá ter 

um duplo significado “o das trevas onde fermenta o futuro, e o da preparação do dia, 

donde brotará a luz da vida” (Idem, 474), onde tudo será desvendado. 

O pai, ao descobrir o ardil do animal, vai cortar-lhe o pelo e chicoteá-lo, como 

castigo pelas suas mentiras. Surge então o chicote como significado “do poder judiciário 

e do seu direito de infligir castigos” (Idem, 191) bem merecidos. 

A mesa ou tábua aparece nos contos como a farta refeição, não deixando o seu 

dono passar dificuldades. Simbolicamente representa “a refeição comunial” (Idem: 

626), à volta da qual se reúne toda a família para celebrar o regresso do jovem. Apesar 

disso, esta refeição só se vem a realizar mais tarde, quando se dá o castigo de quem a 

roubou. Esta mesa punha-se com uma lindíssima toalha branca, estando esta cor 

associada “à revelação” (Idem, 130). A toalha representa a abundância de alimento e de 

bebida, riqueza a partilhar com os amigos e familiares 

A casa paterna surge como o resguardo dos filhos, no seu regresso. A casa pode 

ser considerada como “símbolo feminino, no sentido de refúgio, de mãe, de protecção” 

(Idem, 166). É de casa que os filhos saem para correr mundo e é a casa que regressam 

no fim da longa jornada, com um percurso de vida realizado. Esse percurso levou a um 

amadurecimento, a uma passagem à vida adulta, repleta de responsabilidades. 

Normalmente o burro está associado à ignorância, embora simbolicamente seja 

“emblema do obscuro” (Idem, 133). Nos contos estudados é sem dúvida um animal 

excepcional, com características que estão para além da compreensão humana. Aparece 

como um animal mágico, que responde a um comando, e através do qual satisfaz uma 

necessidade imediata do seu dono: dá-lhe moedas de ouro. Sendo, o ouro, “considerado 

na tradição como o mais precioso dos metais, é o metal perfeito” (Idem, 495). No 

regresso a casa, o jovem, por se encontrar acompanhado de um burro, vai ser 

admoestado, mas ao revelar as características únicas do animal, acaba por subir na 

hierarquia familiar e comunitária e ser aceite pelos seus pares. Faz um regresso triunfal 

à casa paterna. 
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O cacete ou bengala que são dados ao jovem são de madeira. O cacete encontra-

se escondido num saco, como que a velar as suas características punitivas. A madeira 

tem um simbolismo muito forte “esconde uma sabedoria e uma ciência sobre-humanas” 

(Idem, 431). Estas características atribuídas à madeira sugerem o carácter maravilhoso 

deste cacete, pois ele ganha a vida e faz algo que está para além da nossa compreensão. 

Transmite autonomia nas suas acções, quando castiga as pessoas que ludibriam os seus 

legítimos donos. 

A fava que é semeada no quintal da velhinha “simboliza o sol mineral, o 

embrião” (Idem, 317). É devido ao seu desenvolvimento que esta vai ter acesso às 

recompensas de S. Pedro. Logo, é a ponte de passagem entre dois mundos, o conhecido 

e visível e o desconhecido que está acima de nós. O céu surge como “manifestação 

directa da transcendência, […] aquilo que nenhum ser vivo da terra é capaz de alcançar” 

(Idem, 187). Ao embrenhar-se neste novo mundo, vai fazer uma aprendizagem de vida. 

A velhice surge associada ao “aspecto positivo da pobreza; o despojamento não é senão 

aparente” (Idem, 532). A velhinha aparentemente não tem nada e pede ajuda a uma 

entidade superior: S. Pedro. Este vai auxiliá-la, fazendo com que ultrapasse as suas 

próprias dificuldades e procure solução para os seus problemas. 

A mãe surge no conto surge como “a segurança do abrigo, do calor, da ternura e 

da alimentação; é também, em compensação, o risco da opressão pela pequenez do meio 

e pelo sufocamento devido ao prolongamento excessivo da função de alimentadora e 

guia” (Idem, 431). É a mãe que vai fazer com que o jovem vá para fora da sua casa e 

corra o mundo atrás do vento. Pela sua função de alimentar e proteger o filho vai fazer 

com que este acabe por se afastar de si, ainda que pareça um afastamento involuntário. 

Este afastamento sugere a necessidade de crescer enquanto pessoa, desligado da 

protecção maternal. O vento aparece como um anunciador de mudanças na vida do 

jovem e da sua mãe, pois, devido às suas características, é “um símbolo de vaidade, de 

instabilidade, de inconstância” (Idem, 680). É o vento quem vai acompanhar o rapaz no 

seu percurso; é o seu auxiliador em todas as fases do crescimento enquanto ser humano. 

A galinha dos ovos de oiro/ouro “desempenha um papel de psicopompo nas 

cerimónias iniciáticas” (Idem, 343). É um elemento importante nos rituais de iniciação 

dos jovens. Neste conto, destaca-se por ser um dos três objectos mágicos adjuvantes nas 

provas do herói. 
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 O rei simboliza “o herói, o santo, o pai, o sábio” (Idem, 544). É assim quem vai 

recompensar o homem que com ele trabalhou, dando-lhe objectos que lhe podem ser 

mais úteis do que o dinheiro. Os objectos mágicos vão proporcionar-lhe alimento e 

bem-estar para si e para a sua família. O rei surge como o protector do homem. 

A peneira oferecida pelo rei sugere uma separação, uma escolha. Trata-se de 

uma escolha entre uma vida miserável e uma vida de abundância, proporcionada pelo 

dinheiro que ela distribui. Simbolizando também a “generosidade discricionária dos 

deuses, que do alto derramam uma profusão de dons” (Idem, 518), a peneira tem 

poderes mágicos explicados apenas por uma vontade superior. 

 

2.1.4.4 A Adivinha do Rei de Teófilo Braga e A Filha do Carvoeiro de Joaquim Alves Ferreira; 

Nos contos apresentados, encontramos algumas referências simbólicas que se 

revestem de grande importância no desenrolar das narrativas. Passaremos então à sua 

apresentação nos contos.  

No conto A Filha do Carvoeiro, encontramos referência ao carvão que o homem 

costumava entregar, mas na sua impossibilidade é a filha que o vai levar ao palácio. 

Aqui, podemos encontrar o simbolismo do carvão “negro e frio representa só 

virtualidades: precisa de uma centelha, de um contacto com o fogo, para revelar a sua 

verdadeira essência. […] É uma vida extinta que nunca poderá reacender-se por si 

mesma, se continuar negro” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 165). O carvão precisa do 

encontro entre os dois jovens para se reacender e dar lugar a uma nova chama, a chama 

da paixão. A jovem conhece o príncipe quando faz a entrega do carvão, aparecendo este 

como símbolo da “idealização do homem […], quanto à beleza, ao amor, à juventude e 

ao heroísmo” (Idem, 544). Tem tudo o que a jovem pode desejar encontrar num homem, 

sugerindo uma possível aproximação entre os dois. Esta aproximação vai dar-se no 

palácio, local onde se encontra a “magnificência, o tesouro e o segredo” (Idem, 501), 

onde tudo se transforma, dando lugar a uma nova perspectiva da vida. 

A casa surge como o refúgio de onde sai para o palácio e onde regressa após o 

trabalho feito. É também o local onde o pai regressa portador da adivinha que decidirá a 

sua vida ou a morte, no conto A Adivinha do Rei, e o seu sustento e da sua família no 

conto A Filha do Carvoeiro. A casa é um símbolo “feminino, no sentido de refúgio, de 
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mãe, de protecção.” (Idem, 166) A casa é o local onde a jovem vai encontrar a 

protecção necessária, o sossego que lhe vai permitir descobrir a solução para a adivinha. 

A jovem vai então sair do seu refúgio em direcção ao palácio, ao desconhecido. No 

conto A Filha do Carvoeiro, vai montada num burro ou jumento, símbolo de 

“humilhação” (Idem, 134), mas a jovem que chega numa situação de subserviência vai 

sair em glória, triunfante., pois demonstra ao príncipe que é inteligente; enquanto no 

conto A Adivinha do Rei, a jovem vai às costas do seu criado.  

Com o reconhecimento da inteligência e beleza da jovem, o príncipe casa-se 

com ela, surgindo o casamento como “união amorosa entre o homem e a mulher” (Idem, 

167). Com o casamento, a jovem e o seu pai mudam a sua condição social. 
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PARTE III - CONTOS DE ALICE VIEIRA PRESENTES NA OBRA 

HISTÓRIAS TRADICIONAIS PORTUGUESAS 
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3.1 Os Contos Literários seleccionados 

3.1.1 A Bela Moura 

A Bela Moura de Alice Vieira (Anexo 14) conta-nos a história de uma jovem 

princesa moura que se apaixona por um conde que se encontra prisioneiro de seu pai. Os 

jovens decidem fugir ao anoitecer para o reino do Conde Florival, mas ao chegarem ao 

areal, o amado deixa-a sozinha e parte para o seu palácio. Ao chegar, a sua velha ama 

reconhece-o após anos de ausência e abraça-o, enfeitiçando-o. Com este feitiço, faz com 

que este se esqueça da bela moura. Esta terá de ultrapassar muitas vicissitudes para o 

reconquistar. A autora inclui na narrativa vários textos em verso que nos reportam para 

uma história de amores proibidos e traição. 

 

3.1.2 Fita, Pente e Espelho 

O conto Fita, Pente e Espelho (Anexo 15) conta-nos a história de uma princesa 

que mora num lindo palácio rodeado de um grande jardim. Todos os dias a princesa 

passeia pelos jardins com a sua aia. Um certo dia, começa a ser visitada por um lindo 

coelho branco que lhe vai roubando sucessivamente, a fita, o pente e o espelho. Após as 

três visitas, este deixa de aparecer, fazendo com que a princesa adoeça de saudades. 

Ninguém a consegue curar da sua maleita. Uma certa noite a princesa sonha com a sua 

cura e instrui a aia a ir buscar água a uma fonte que fica num determinado caminho. A 

aia obedece à sua princesa e ao aproximar-se da fonte vê algo de extraordinário. Um 

criado a entrar no chão que se abre através de umas palavras mágicas. Resolve segui-lo. 

Vê o coelho a aproximar-se e a banhar-se nas águas da fonte e a transformar-se em 

príncipe. Corre a contar à sua princesa, que ao saber desta novidade, bebe a água da 

fonte e ganha forças para ir ter com o seu príncipe. Ambas se escondem no palácio e a 

princesa vê o coelho a aproximar-se e a transformar-se num belo príncipe. Este dirige-se 

à gaveta e tira os três objectos roubados á princesa demonstrando uma grande saudade. 

A princesa sai do seu esconderijo e revela o seu amor pelo príncipe, que fica, assim, 

livre do feitiço. Combinam ali o casamento. A aia aparece e chama a princesa para 

voltar ao palácio. 
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A autora inclui, na narrativa, vários textos em verso alusivos aos objectos 

roubados pelo coelho e às saudades da princesa sua dona, embelezando a narrativa e 

dando-lhe um novo ritmo. 

 

3.1.3 Desanda Cacete 

O conto Desanda Cacete (Anexo 16) conta-nos a história de um homem que 

tinha muitos filhos e que para os sustentar foi trabalhar para o palácio do rei. Tornou-se 

aguadeiro do rei, adivinhando os seus desejos de água fresca. Um dia, com muitas 

saudades da família, decidiu regressar a casa. O rei recompensou-o dos anos de 

dedicação, dando-lhe indicações para que fosse à cave buscar uma mesa como 

recompensa. O homem não ficou convencido com tal presente, mas o rei garantiu-lhe 

que a mesa lhe daria sempre alimento, ao contrário do dinheiro que rapidamente se 

gastaria.  

Foi o homem para casa e, a caminho, pernoitou numa estalagem onde o dono o 

roubou. Ao chegar a casa, descobriu que a mesa tinha sido trocada e voltou à estalagem, 

mas o estalajadeiro mentiu dizendo que não roubara nada. Dirige-se ao rei que lhe dá 

uma peneira que dá moedas de ouro. Novamente pernoita na estalagem e novamente é 

roubado. Ao regressar a casa dá conta do logro. Regressa novamente á estalagem, mas 

nada adianta. Dirige-se novamente ao palácio e o rei, dá-lhe então um cacete grosso de 

madeira, que bate sempre que são ditas umas palavras mágicas. Ao chegar á estalagem, 

vem o dono perguntar pelo cacete, levando uma grande tareia. Entretanto, aparece a 

mesa cheia de iguarias e a peneira a dar dinheiro. Quando o homem, manda parar o 

cacete, o estalajadeiro todo dorido tenta apanhar o dinheiro que desaparece no ar. 

A autora inclui na narrativa várias expressões em verso, sempre que o 

estalajadeiro vê os objectos mágicos pela fechadura da porta e os cobiça. Estas 

expressões intensificam a narrativa, deixando antever o que vai acontecer a seguir. 

 

3.1.4 A Adivinha do Rei 

No conto A Adivinha do Rei (Anexo 17), era uma vez um rei muito bom, leal e 

justo, mas bastante desconfiado. Um dia foram dizer-lhe que o seu conselheiro o que 
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queria matar e tomar o seu lugar. Logo mandou chamar o conselheiro para o questionar, 

mas embora este dissesse que era tudo mentira, o rei não acreditou. Decidiu então matá-

lo, mas como era bom, leal e justo, decidiu dar-lhe uma oportunidade. Como sabia que o 

conselheiro tinha uma filha muito inteligente, resolveu mandar-lhe uma adivinha para 

que ela descobrisse a solução e assim, conseguir salvar o pai. O conselheiro achava que 

a morte estava certa, pois não iriam conseguir desvendar a solução. Contudo, a sua filha 

riu-se e descansou-o. 

Na madrugada seguinte dirigiu-se ao palácio para apresentar a solução ao rei. 

Este, como era muito desconfiado, ao ouvir o barulho provocado pela jovem, pensou 

que estava a ser atacado. Afinal, era apenas a jovem a dar-lhe a conhecer a solução. 

Ficou o rei admirado com tamanha inteligência e perdoou ao conselheiro, casando com 

a rapariga. O rei promete à jovem deixar de ser tão desconfiado, mas não sabemos se 

conseguiu cumprir a promessa… 

 

3.2 A acção 

3.2.1 A Bela Moura 

A acção pode ser considerada como um conjunto de acontecimentos dinâmicos, 

capazes de a fazerem progredir e deve ainda “ser entendida como um processo de 

desenvolvimento de eventos singulares, podendo conduzir ou não a um desenlace [...] 

irreversível” (Reis; Lopes 2002: 15). 

No desenrolar da narrativa A Bela Moura, a autora não específica o local onde a 

acção começa. Apenas sabemos que o Conde se encontra preso, pois é dito que este 

”ficou cativo dos mouros” (Vieira 1993: 2). Podemos depreender que este está preso 

numa prisão ou cadeia ou mais propriamente nas masmorras de um castelo, já que está 

preso de um “rei mouro” (Idem, Ibidem). 

Podemos dizer que a intriga da narrativa tem o seu início, no momento em que é 

lançado o feitiço da velha ama sobre o conde Florival, quando este se encontra 

desaparecido, através das palavras: “Meus braços te prendem/ para lá do mar/ sei que 

voltarás/ para eu te abraçar”·(Idem, Ibidem). 
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Dá-se uma progressão na acção, no momento em que “o Conde Florival olhou 

para a filha do rei mouro, logo ali se perdeu de amores por ela”(Idem, 3), conduzindo 

assim à fuga dos jovens apaixonados. A fuga é acordada entre ambos: “partiremos 

assim que tu, eu, a terra, os homens, os bichos e as coisas estejam cobertos pelo manto 

escuríssimo da noite”(Idem, Ibidem).  

Após uma fuga bem sucedida, a acção avança para um outro espaço, o “areal 

doirado e imenso”(Idem, 5), onde se dá o regresso do conde Florival à sua pátria. Mas, 

então, um acontecimento inesperado acontece e verifica-se uma mudança no percurso 

das personagens. Quando o conde se separa da Bela Moura para ir a o palácio de seus 

pais, esquece a promessa feita e deixa-se abraçar pela sua velha ama que o reconhece. 

Logo ali se concretiza o feitiço lançado pela ama, quando se deu o seu desaparecimento. 

O Conde Florival deixa de se lembrar da sua amada, sozinha no areal da praia. 

Quando se dá o regresso do conde Florival ao palácio, podemos encontrar uma 

acção intercalada. Aparecem duas acções simultâneas, onde detectamos sentimentos 

muito contraditórios. Na primeira acção, que se desenrola no palácio, há uma alegria 

imensa, pois o Conde encontrou os seus entes queridos, pais e ama e então “seguiram-se 

dias e noites de festa e bailes e banquetes em honra do Conde Florival, que todos 

julgavam morto”(Idem, 8).  

Entretanto, a acção continua no areal, onde a Bela Moura foi abandonada. 

Sozinha, acompanhada apenas pelo cavalinho das sete cores, a jovem é recolhida por 

“um velho, que pescava ali perto”(Idem, 10) e que teve pena da sua triste sorte. 

Contudo, a acção avança no areal no momento em que a Bela Moura tem conhecimento 

do casamento do seu amado, quando “um dia chegou à cabana do pescador um 

mendigo”(Idem, 11), ao mesmo tempo que no palácio ”não se sabia se era noite, se era 

dia”(Idem, 8) tal era a alegria e a felicidade. 

Com a chegada de tão desagradável notícia, a Bela Moura pede ajuda ao 

pescador, para que este leve o cavalinho das sete cores a passear no adro da igreja, onde 

se irá realizar o casamento. Aqui, decorre a última acção do conto. O desfecho da intriga 

está iminente, pois ao ver tão bonito cavalo “ficou o Conde Florival muito admirado” 

(Idem, 12) e então dá-se o desfecho que culmina com a quebra do feitiço “e a maravilha 

maior maravilha ficou,” (Reis; Lopes 2002: 12) quando o cavalinho diz as palavras 
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mágicas: “Olhos de cristal/ lágrimas de sal/ chora a Bela Moura/ que um dia esqueceste/ 

no areal”·(Vieira 1993: 12).  

Estamos perante uma narrativa que começa com uma fórmula diferente do 

habitual, pois o “Era uma vez...” é substituído por “Quando o conde Florival…”(Idem, 

2) e o “Foram felizes para sempre...” do final foi substituído por ”Dizem as crónicas que 

foram felizes para sempre. E eu acredito.”(Idem, 5) O narrador dá a sua opinião no final 

do conto, reportando-nos para o conto tradicional.  

Podemos afirmar que estamos na presença de uma narrativa fechada, já que o 

conto tem um desenlace no final, não deixando possibilidades de continuidade dos 

acontecimentos no futuro. Todos os conflitos são resolvidos e as provas superadas. O 

desfecho é positivo, tal como na maioria dos contos de fadas.  

 

3.2.2 Fita, Pente e Espelho 

A acção pode ser considerada como um conjunto de acontecimentos dinâmicos, 

capazes de a fazer progredir e deve ainda “ser entendida como um processo de 

desenvolvimento de eventos singulares, podendo conduzir ou não a um desenlace [...] 

irreversível (Reis; Lopes 2002:15) 

No desenrolar da narrativa de Fita, Pente e Espelho, a autora introduz a acção 

num ”reino rodeado de montanhas de cristal, num palácio de portas de oiro e telhados 

de âmbar.” (Vieira 1991: 2) não especificando o nome do reino ou a sua localização. É 

apresentada a situação que impulsiona a acção: “Todas as manhãs, entrava o sol pelas 

janelas e saía a princesa para o seu jardim e, á beira do lago onde nadavam cisnes 

brancos, ficava horas a fio penteando as suas longas tranças.” (Idem, Ibidem) A partir 

desta situação rotineira na vida da princesa, vai despoleta-se todo um conjunto de 

situações que irão levar a um amadurecimento psicológico da princesa. 

“Um dia, vindo sabe-se lá de onde, aproximou-se dela um coelho, mais branco 

do que as penas dos cisnes que nadavam no lago, do que as montanhas que rodeavam o 

reino” (Idem, Ibidem). E, assim, Alice Vieira apresenta o responsável pelo 

desenvolvimento da acção. É após o aparecimento do coelho nos jardins do palácio que 

a narrativa vai ter o seu primeiro desenvolvimento, pois, ao aparecer e desaparecer do 
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jardim com os objectos da princesa, o coelho vai suscitar na princesa uma vontade 

irresistível de o ver novamente. A acção alterna-se entre o jardim e o quarto da princesa 

durante três dias seguidos. Durante esses dias, a princesa admira-se com a brancura do 

coelho: “Nunca vi brancura igual” (Idem, 4), aconchegando-o ao seu peito. Esta 

admiração demonstrada pela princesa, o fascínio pela sua cor sugere que algo de 

estranho e misterioso se passa com o animal. Surge, quase como uma sugestão velada 

ao seu encantamento. A acção alterna da entre o jardim e o quarto da princesa é sempre 

sugerida pela aia, sua amiga e confidente. 

Ao fim de três dias, dá-se uma alteração na narrativa, pois a princesa esperava 

ansiosamente o coelho e desespera por este não aparecer. Então, de tanto esperar por 

ele, a princesa fica gravemente doente, ao ponto de ninguém no reino ser capaz de a 

curar. A acção localiza-se então, no quarto da princesa, sendo neste local que ela vai ter 

um sonho que levará à descoberta da verdade. Não havendo nenhuma referência ao 

tempo que esta esteve doente até ter o sonho revelador. 

Dá-se uma viragem na acção, que se vai transferir para a “fonte da Encruzilhada 

dos Quatro Caminhos” (Idem, 7), onde a aia vai buscar água para a cura da sua ama. 

Dá-se então um facto fantástico, a terra abre-se suscitando a sua curiosidade. Esta vai 

descer às profundezas da terra, onde se localiza um outro palácio, onde o príncipe 

coelho se encontra quando não está no jardim da princesa.  

Neste momento, dá-se a maior e mais importante viragem na acção, quando a aia 

“Saiu do quarto a correr, a correr atravessou as salas de mármore, a correr disse «abre-

te, porta», a correr seguiu pela estrada, a correr disse «abre-te, chão», a correr se meteu 

pela floresta, a correr chegou ao palácio, a correr se viu finalmente diante da princesa, 

que já quase desesperava de a ver voltar” (Idem, Ibidem). Alice Vieira conseguiu 

demonstrar, com o recurso a este verbo (correr) tão reiterado, a intensidade dos 

sentimentos que esta revelação vai provocar na princesa. Este momento da acção causa 

muita expectativa no leitor e no ouvinte da narrativa, que fica em suspenso, à espera do 

momento da revelação. 

A acção volta a centrar-se no palácio, onde a ama chega com a água, contando à 

princesa o que viu. Aqui, a acção é intercalada entre ambos os palácios. Novamente a 

acção se transfere para o palácio na “Encruzilhada dos Quatro Caminhos” (Idem, 13). 

Aqui, decorre a última acção do conto. A intensidade das palavras e das expressões 
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usadas, assim como a sucessão das acções, revelam a expectativa do momento tão 

ansiado: “E o mocho piou três vezes, e o criado chegou com os dois cântaros, e a 

estrada abriu-se, e o palácio ergueu-se lá ao fundo, e a bacia de prata voltou a encher-se, 

e o coelho branco, mais branco do que as penas dos cisnes que nadavam no lago, do que 

as montanhas que rodeavam o reino, voltou a meter-se lá dentro, e de lá saiu 

transformado em príncipe” (Idem, Ibidem). Quando a princesa vê a sua transformação, 

percebe a saudade do príncipe em relação a si, ao tocar nos objectos que lhe roubara e 

que guardara na gaveta. Este gesto provoca sentimentos muito intensos. A saudade que 

o príncipe sente e a paixão reprimida e a paixão repentina da princesa pelo príncipe-

coelho. Dá-se o desfecho que culmina com a quebra do feitiço. A princesa revela-se ao 

príncipe saindo do seu esconderijo e declarando-lhe o seu amor. Neste momento o 

feitiço é quebrado e revelado à princesa. Dá-se então a promessa de casamento: “logo 

ali combinaram a data do casamento” (Idem, 15). 

Estamos perante uma narrativa que começa com a fórmula habitual do “Era uma 

vez...”, contudo o “Foram felizes para sempre...” do final foi substituído por “Logo ali 

combinaram a data do casamento - e decerto ainda lá estariam a esta hora se a aia, ainda 

atrás dos reposteiros de brocado, não tivesse lembrado a princesa que eram horas de 

voltar para casa.” (Idem, Ibidem) O narrador dá a sua opinião no final do conto, 

reportando-nos para o conto tradicional.  

Estamos perante uma narrativa fechada, pois o conto tem um desenlace feliz, 

onde todos os conflitos são resolvidos e as provas superadas.  

 

3.2.3 Desanda Cacete 

No desenrolar do conto Desanda Cacete, a acção inicia-se na casa de um homem 

com muita família, a partir da qual ele vai sair para procurar a sua sorte. Não há uma 

especificação do lugar. Não tem nome nem localização, é um espaço indefinido. 

A acção começa num espaço familiar para a personagem, que o vai abandonar 

de livre vontade. A situação que vai levar à evolução da narrativa é, sem dúvida, a 

pobreza da família. “Era uma vez um homem que tinha muitos filhos e pouco dinheiro.” 

A acção vai desenvolver-se porque o homem “[…] decidiu deixar a sua casa e tentar a 

sua sorte onde ninguém o conhecesse” (Vieira 1992: 2). Caminhou sem destino, durante 
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muito tempo. Então a acção passa por uma pequena aldeia sem nome, por onde o 

homem passa, e onde vai descobrir o seu destino seguinte, “e logo se dirigiu ao palácio” 

(Idem, Ibidem) onde vai servir o rei.  

A partir daqui, a acção vai saltitar entre três lugares diferentes: o palácio, a 

estalagem e a casa do homem. Esta alternância de espaços vai ser despoletada pelos 

roubos de que o homem vai ser alvo. No palácio vai ser recompensado pelo seu 

trabalho, por três vezes; na estalagem irá ser roubado duas vezes; em sua casa dará pelos 

roubos que o farão voltar á estalagem e ao palácio. Há um desencadear de situações que 

levarão ao seu retorno aos espaços. Este retorno aos espaços explicará o 

amadurecimento por que passará a personagem ao longo da narrativa. A acção 

desenvolve-se sempre em três momentos distintos, como se fossem três etapas que o 

homem tivesse de ultrapassar.  

A primeira grande acção acontece quando o homem sai do palácio com um 

presente do rei “uma mesa muito velha e carcomida” (Idem, Ibidem). Com o presente na 

sua posse, dirige-se para a estalagem onde lhe vai ser roubado o pagamento pelo seu 

trabalho sem que este se aperceba, regressando a casa com a mesa errada. Esta acção 

está dividida em três momentos, correspondentes aos três espaços físicos. Dá-se, então, 

uma inversão das acções, pois recomeçam a partir da casa do homem, e num segundo 

momento na estalagem para questionar o estalajadeiro sobre o roubo, dirigindo-se 

depois para o palácio, num terceiro momento, onde tudo vai recomeçar. 

A segunda grande acção corresponde ao segundo objecto mágico oferecido pelo 

rei, ”uma peneira muito velha, de rede furada” (Idem, 7) que dava dinheiro. O homem 

dirige-se mais uma vez a casa, parando na estalagem para dormir, o que faz com que 

seja vítima da cobiça do estalajadeiro, uma vez mais. Regressa a casa, onde descobre o 

furto. Também aqui a acção vai inverter a sua direcção, dirigindo-se então o homem, 

mais uma vez à estalagem e depois ao palácio, para se queixar ao rei. Aqui tudo se 

reinicia uma vez mais. 

A terceira grande acção desenvolve-se com a oferta do terceiro objecto mágico 

“um cacete muito velho, uma daquelas mocas que deram muita sova a muito malvado.” 

(Idem, 10). Na posse deste objecto, o homem dirige-se à estalagem para mais uma vez 

pernoitar, mas é gozado pelo estalajadeiro: “Nem uma simples moca de jeito te dão…- 
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exclamou o estalajadeiro” (Idem, 12). Contudo, o estalajadeiro vai apanhar a maior 

tareia da sua vida. Esta acção termina a merecida punição. 

O homem regressa então a sua casa triunfante: “Voltou o homem com a mesa, a 

peneira e o cacete para sua casa” (Idem, 14). 

Esta narrativa começa com a fórmula habitual do “Era uma vez...”, à semelhança 

da Fita, Pente e Espelho da mesma autora, já analisada anteriormente. O final, esse 

difere de narrativa para narrativa, ficando neste caso o final em aberto: “O rei, esse, 

suspira, suspira, e diz que nunca mais bebeu água fresca desde que o aguadeiro voltou 

para casa” (Idem, Ibidem). Este final permite uma continuação do conto. 

 

3.2.4 A Adivinha do Rei 

No conto A Adivinha do Rei, a acção desenrola-se entre dois espaços físicos 

distintos: o palácio do rei e a casa do conselheiro. 

A acção começa no palácio, onde o rei que era muito desconfiado, se deixa 

enganar por um criado. Este diz-lhe que o seu conselheiro o quer matar. Então, 

“mandou chamar o conselheiro à sua presença” (Vieira 1991: 4) no palácio. Então “o rei 

endireitou-se no trono” (Idem, 7) e após o questionar sobre a suposta ameaça de morte, 

dá-lhe uma adivinha a que a sua filha terá de descobrir a solução.  

A acção transfere-se, então, para a casa do conselheiro, onde este se dirige muito 

assustado. A sua filha, ao saber da decisão do rei, descansa o pai e diz-lhe: “ide dormir 

em paz, que amanhã tudo isto não passará de um pesadelo.”   

Após uma noite de sono, a acção situa-se novamente no palácio do rei, onde a 

jovem se dirige, para dar a conhecer ao rei a solução da adivinha enviada por seu 

pai.”De madrugada, a filha do conselheiro bateu à porta do Palácio Real” (Idem, 11). 

Aqui a jovem não passa da porta., pois os guardas não conseguem acreditar naquilo que 

estão a ver. É então a vez de o rei descer do seu quarto,”o alarido foi tamanho que o 

próprio Rei se levantou da cama e veio à entrada do palácio ver o que de estranho ali se 

passava” (Idem, Ibidem).  

A acção termina no palácio com o rei a apaixonar-se pela jovem e a mandar 

chamar o conselheiro à sua presença. 
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3.3 As personagens 

3.3.1 A Bela Moura 

No dizer de Carlos Reis e de Cristina Macário Lopes, “na narrativa literária [...] 

a personagem revela-se, não raro, o eixo em torno do qual gira a acção e em função da 

qual se organiza a economia da narrativa” (Reis; Lopes 2002: 314). Neste conto, a 

personagem em torno da qual se desenrolam os acontecimentos, é a Bela Moura, uma 

vez que é ela a geradora de todos os acontecimentos, que têm o seu início com a fuga 

precipitada com o Conde Florival, quando este se encontra em cativeiro. Assim sendo, a 

personagem principal é a Bela Moura. Quanto à designação para nomear a personagem, 

podemos considerá-lo um nome ou um apelido, pois pensamos que ela é uma jovem 

muito bela com características físicas fora do comum e, por isso, lhe foi atribuído o 

nome no conto Bela e Moura por ser essa a sua origem. Contudo, este é o nome que lhe 

é dado pelo narrador desde o início da narrativa. 

Quanto à sua composição, pensamos tratar-se de uma personagem redonda, pela 

“sua conturbação psicológica e algumas atitudes inusitadas que interpreta” (Idem, 322). 

Esta personagem apresenta “traumas, vacilações e obsessões” (Idem, 323). 

Relativamente à caracterização da personagem central, encontramo-nos perante 

uma caracterização indirecta que “constitui um processo marcadamente dinâmico: é de 

uma forma muito mais dispersa, a partir dos discursos da personagem, dos seus actos e 

reacções perante os outros, que se vai inferindo um conjunto de características 

significativas do ponto de vista psicológico, ideológico, cultural, social, etc.” (Idem, 

52). Na verdade, não nos são apresentadas características físicas da Bela Moura. Apenas 

depreendemos pelo seu nome que é dotada de grande beleza. 

As relações existentes entre as diferentes personagens - o esquema actancial, de 

Greimas (Greimas apud Soares 2003) - contribuem para o dinamismo da narrativa. Pode 

ser representado esquematicamente de acordo com a Figura 9. 
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Figura 9 Esquema actancial em A Bela Moura 

 

A moura é-nos apresentada pelo narrador como uma jovem apaixonada por um 

inimigo de seu pai e que tudo faz para viver esse amor longe das masmorras e do seu 

país. Ao longo do conto, esta vai revelar-se uma pessoa aventureira e obstinada, pois vai 

conseguir ultrapassar as dificuldades e alcançar o seu grande objectivo: viver o amor da 

sua vida. Podemos dizer que a Bela Moura será uma moura encantada, com poderes 

mágicos, pois às suas palavras ”Mais veloz que o vento/ e que o pensamento/ voa, 

cavalinho, / cavalinho real, / poisa nas areias/ de Portugal”(Vieira 1993: 4), o cavalinho 

obedece-lhe e levanta voo. 

Após a fuga, o narrador apresenta-nos um adjuvante da personagem principal, o 

Cavalinho das Sete Cores. O “adjuvante é o papel actancial ocupado por todos os 

actores que ajudam o sujeito” (Reis; Lopes 2002: 22). O Cavalinho mágico vai permitir 

uma progressão dos acontecimentos, já que é ele o elemento que permite que a fuga se 

concretize com sucesso. Ele leva-os para um lugar distante, que vai ser o cenário da 

provação da Bela Moura e do seu amor pelo Conde Florival. Também será ele o 

responsável pelo desfecho positivo do conto, pois irá fazer com que o Conde se recorde 

da sua jovem namorada e quebrará o feitiço que lhe foi lançado. Logo, o cavalinho será 

o responsável pela instauração da ordem após o caos da separação. Surge como a 

representação do bem sobre o mal, da justiça sobre a injustiça, aparecendo, neste conto, 

como um ser feérico, uma espécie de “fada-madrinha” capaz de satisfazer os desejos 

mais íntimos da heroína. 

Neste conto, aparece-nos uma personagem que irá transformar a vida da Bela 

Moura. Será ela a responsável pela separação dos jovens enamorados. A oponente da 

jovem será a velha ama, já que irá colocar muitos obstáculos e será motivo de 
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sofrimento. Aqui, a ama, é detentora de um poder temível, cuja maldade representa o 

maravilhoso na sua vertente negativa. Para Carlos Reis o oponente é “papel actancial 

ocupado pelos actores que de algum modo entravam a realização do programa narrativo 

do sujeito” (Idem, 23). 

A jovem, ao ser abandonada no areal, sozinha, tem apenas por companhia o seu 

fiel amigo, o cavalinho das sete cores. É, então, que se verifica o aparecimento de um 

novo adjuvante, o velho pescador que acolhe a moura, após a encontrar sozinha a 

chorar. Este pescador acolhe-a em sua casa e trata-a como se fosse uma filha. Esta 

recompensa-o com o seu amor. A jovem moura sofre uma adaptação a uma condição 

social diferente da sua, já que passa a viver numa cabana de pescadores e não num 

castelo como estava habituada e como provavelmente iria viver com o seu amado. 

A Bela Moura mostra-se despretensiosa e, assim, recebe uma recompensa. Vai 

ser ajudada pelo seu cavalo, a quem não abandonou em momento algum. Este foi 

sempre um companheiro de alegrias e tristeza e está presente desde a fuga até ao enlace 

matrimonial. É ele quem quebra o feitiço lançado pela velha ama. A jovem é ajudada 

porque demonstra ter grandes valores morais, como a bondade, a generosidade, a 

lealdade e ingenuidade.  

Uma vez mais, fica reforçada a ideia de que esta personagem é, no que respeita à 

sua composição, uma personagem redonda, que sofreu grandes alterações psicológicas 

ao longo de toda a narrativa. A jovem moura teve a necessidade de demonstrar que era 

capaz de ultrapassar todos os obstáculos que se atravessaram no seu caminho rumo à 

felicidade plena. Percorreu um caminho penoso, com provas duras que lhe permitiram 

ser feliz. 

No presente conto, encontramos algumas das funções descritas por Vladimir 

Propp (Propp 2000) e os respectivos motivos que passaremos a apresentar no Quadro 5. 
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Quadro 5 Funções descritas por Propp e respectivos motivos em A Bela Moura 

FUNÇÕES MOTIVOS 
Afastamento O conde Florival afasta-se da família e da ama.  
Partida A Bela moura foge do castelo com o conde Florival. 
Primeira função do doador A Bela Moura chega com o conde ao  reino 

desconhecido. 
Reacção do herói A Bela Moura fica sozinha no areal do reino 

desconhecido. 
Recepção do objecto mágico O cavalinho das sete cores fica com a Bela Moura 

no areal e acompanha-a. 
Deslocação no espaço entre 
dois reinos 

A Bela Moura desloca-se entre o seu reino e o do 
conde Florival; 
O Conde Florival desloca-se entre o areal e ao 
palácio da sua família. 

Chegada incógnito O conde chega incógnito ao seu reino;  
A Bela moura chega incógnita à casa do pescador. 

Tarefa difícil A Bela Moura tem de fazer com que o Conde se 
lembre dela. 

Tarefa cumprida O conde ao ver o cavalinho das sete cores lembra-se 
da Moura. 

Reconhecimento A Bela Moura é reconhecida pelo conde Florival. 
Casamento A Bela Moura casa-se com o conde Florival. 

 

 

3.3.2 Fita, Pente e Espelho 

No presente conto, a personagem principal, a partir da qual se desenvolve a 

narrativa, é a princesa, já que é ela a geradora de todos os acontecimentos, que tem o 

seu início com o aparecimento e desaparecimento repentino do coelho 

Esta personagem não tem nome, sendo sempre apresentada como a princesa, 

nome esse, que lhe é dado pelo narrador desde o início da narrativa. 

Quanto à sua composição, pensamos tratar-se de uma personagem redonda, pela 

“sua conturbação psicológica e algumas atitudes inusitadas que interpreta” (Reis; Lopes 

2002: 323). 

Relativamente à caracterização da personagem central, encontramo-nos perante 

uma caracterização indirecta que “constitui um processo marcadamente dinâmico: é de 
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uma forma muito mais dispersa, a partir dos discursos da personagem, dos seus actos e 

reacções perante os outros, que se vai inferindo um conjunto de características 

significativas do ponto de vista psicológico, ideológico, cultural, social, etc.” pois não 

nos são apresentadas características físicas da princesa. Apenas sabemos que tem 

cabelos longos, pois “todas as manhãs […] ficava horas a fio penteando as suas longas 

tranças” (Vieira 1991: 2) e “entrançando os seus longos cabelos” (Idem, 4). 

A princesa é-nos apresentada pelo narrador, como uma jovem vaidosa pois 

“Todas as manhãs […] ficava horas a fio penteando as suas longas tranças” (Idem, 2), 

assim como transportava consigo objectos que lhe permitiam embelezar-se e que foram 

sendo roubados pelo coelho, como “o pente da princesa” (Idem, Ibidem), “a fita que 

prendia os cabelos da princesa” (Idem, 4) e “o espelho da princesa” (Idem,: 5). São 

objectos utilizados com o intuito de melhorar o aspecto físico da jovem em questão. 

Podemos vê-la também como uma jovem meiga que acarinhava o coelhinho que 

a visitava, já que “Aconchegou-o ao peito e muitas festas e carícias lhe fez” (Idem, 2). 

Era também uma jovem obediente, pois sempre que a aia a chamava ela obedecia. “É 

tarde, senhora. Deveis voltar para o palácio. Vosso pai espera-vos” (Idem, Ibidem).  

Com o decorrer da narrativa, a princesa vai revelar-se curiosa e aventureira, pois 

vai alcançar a sua felicidade através da caminhada que fará para o palácio encantado ao 

encontro do seu príncipe.  

Procederemos à análise das relações entre as personagens segundo o esquema 

actancial apresentado por Greimas (Greimas apud Soares 2003) na Figura 10. 

 

 

Figura 10 Esquema actancial em Fita, Pente e Espelho 
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Ao longo deste caminho que a princesa vai percorrer até alcançar a felicidade, 

irá ser auxiliada pela sua aia, que se apresenta como a adjuvante da personagem 

principal, pois será ela que irá encontrar a passagem mágica e que verá a transformação 

do coelho em príncipe. É ela a responsável pelo final feliz da história, assim como pelo 

fim da doença e que padecia a princesa. A aia vai levar a princesa para longe do seu 

quarto e do seu reino, onde esta se encontrava segura e quase prisioneira, numa fase de 

descoberta das suas primeiras emoções amorosas. Assim, será ela também a responsável 

pela emancipação da princesa. 

Logo, a aia será o responsável pela instauração da ordem após o caos da 

separação da princesa do seu amigo coelho branco, e será capaz de satisfazer os desejos 

mais íntimos da heroína, antecipando as suas necessidades. 

Na presente narrativa, aparece-nos algo que irá servir de oponente à felicidade 

dos jovens e que impede que ambos se encontrem mais vezes e que possam ficar juntos. 

O oponente da narrativa é o feitiço de que padece o príncipe-coelho, que não lhe 

permite manter a forma humana, que é essencial para que o amor se concretize. 

O príncipe tem apenas como amigo o fiel criado que lhe vai buscar a água [“(…) 

um velho, carregado com dois cântaros de barro, enchê-los de água da fonte e voltar 

pelo mesmo caminho” (Vieira 1991: 7)] onde se banha para, por breves momentos 

regressar à sua forma inicial: “O velho criado atravessou todas as salas e só parou na 

última. Aí, deitou a água que trazia para dentro de uma bacia de prata e, 

silenciosamente, saiu fechando a porta atrás de si” (Vieira 1991: 10). Esta personagem 

secundária, aparece na narrativa, apenas para ajudar a transformação, para indicar a 

forma pela qual o feitiço se concretiza. Pode ser considerado um novo adjuvante na 

acção, pois é ele que conduz a aia ao subterrâneo e lhe revela o feitiço. 

Iremos agora apresentar a perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), em relação 

ao conto apresentado no Quadro 6. 
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Quadro 6 Provas identificadas em Fita, Pente e Espelho 

Prova 
Qualificadora 

A princesa desloca-se ao jardim todos os dias à mesma hora e todos 
os dias recebe a visita do coelhinho que lhe vai roubando os seus 
objectos; 
O coelho deixa de aparecer. 

Prova 
Decisiva 

A princesa adoece e procura-se uma solução para a sua doença; 
A princesa tem um sonho e a aia vai à fonte buscar água que vai dar 
a cura. 

Prova 
Glorificadora 

A princesa vai ao palácio subterrâneo e assiste à transformação do 
príncipe-coelho;  

 

 

Na prova qualificadora, a princesa vai receber a visita do coelho que lhe vai 

roubando os objectos, até que um dia desaparece. A prova decisiva dá-se quando a 

princesa adoece e todos procuram arranjar uma cura para a sua misteriosa doença. A 

finalizar, temos a prova glorificadora, quando a princesa vai ao palácio subterrâneo e vê 

a metamorfose do príncipe-coelho. A princesa revela-se e revela o seu amor, que 

imediatamente é correspondido. 

A personagem principal, a princesa, vai sofrer algumas alterações ao longo da 

narrativa que correspondem à sua maturação psicológica, à sua passagem ao estado 

adulto. Essa passagem é efectuada através de várias provações, que vão sendo 

transpostas. Este conto parte de uma situação de falta e culmina numa situação de 

equilíbrio, que foi novamente adquirido. 

No presente conto, encontramos algumas das trinta e uma funções descritas por 

Vladimir Propp (Propp 2000) e os respectivos motivos que passaremos a apresentar no 

Quadro 7. 
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Quadro 7 Funções descritas por Propp e respectivos motivos em Fita, Pente 

e Espelho 

FUNÇÕES MOTIVOS 
Afastamento O coelho afasta-se do jardim do palácio e deixa de 

aparecer. 
Interrogação A princesa questiona-se se o coelho voltará a visitá-la. 
Falta A princesa sente falta da visita do coelho e dos seus 

objectos. 
Mediação A princesa sonha com a sua cura.  
Início da acção contrária A princesa manda a aia à fonte onde descobre o palácio 

subterrâneo. 
Partida A princesa sai do palácio e dirige-se à fonte.  
Reacção do herói A princesa entra no palácio subterrâneo. 
Deslocação no espaço entre 
dois reinos 

A princesa desloca-se entre o seu reino e o do príncipe. 

Reparação A princesa aproxima-se e revela-se ao príncipe.  
Casamento A princesa e o príncipe combinam o casamento. 

 

3.3.3 Desanda Cacete 

Neste conto, identificamos três personagens que contribuem para o desenrolar da 

narrativa. São elas: o homem, que vai sair de casa para procurar uma vida melhor; o rei 

que lhe vai dar o pagamento do seu trabalho e o objecto punidor; e o estalajadeiro, cuja 

inveja e cobiça vão dificultar a vida ao homem.  

No presente conto, a personagem principal, em torno da qual se desenvolve a 

narrativa, é: o homem, já que é ele que vai servir de elo de ligação entre as diferentes 

acções. É também ele que vai passar por diferentes etapas na vida, que levarão ao 

equilíbrio final. É ele que vai ser alvo da recompensa por parte do rei, e também do 

roubo por parte do estalajadeiro. Todos os acontecimentos giram em torno de si. 

É uma personagem sem nome, à semelhança das anteriormente estudadas. É 

apresentado como “um homem que tinha muitos filhos” (Vieira 1992: 2), sem 

referências adicionais, que nos permitam caracterizá-lo. 

Segundo o esquema actancial de Greimas (Greimas apud Soares 2003), podemos 

apresentar as relações entre as personagens ao longo do presente conto de acordo com a 

Figura 11. 



 - 93 - 

 

 

Figura 11 Esquema actancial em Desanda Cacete 

 

O rei, enquanto personagem secundária, surge no conto como o adjuvante do 
homem, pois vai dar-lhe os objectos mágicos que o ajudarão na sua caminhada, assim 
como lhe dará o objecto da punição do invejoso estalajadeiro. Este último aparece como 
o oponente ao regresso do homem ao seio familiar. 

Quanto à sua composição, trata-se de uma personagem redonda, pois sugere 
alguma densidade psicológica. É aventureiro, pois sai do seu espaço conhecido em 
busca de sustento para a sua família; é perseverante, pois tanto procura que acaba por 
encontrar o palácio onde vai exercer a profissão de aguadeiro com tal mestria que o rei o 
recompensa bem e para toda a vida; é um pouco ingénuo, pois vai ser roubado e não 
dará por nada. Apesar destas recompensas, a forma como as perde mostra alguma 
imaturidade, que vai sendo transposta à medida que a acção avança.  

A personagem principal, o homem, vai sofrer algumas alterações ao longo da 
narrativa que correspondem à sua maturação psicológica, à sua passagem ao estado 
adulto. Cada um dos objectos mágicos corresponde a um estádio de desenvolvimento da 
personagem principal. 

Na perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), encontramos ao longo do conto a 
passagem de diversas provas, cuja sequência passamos a apresentar no Quadro 8. 

 

Quadro 8 Provas identificadas em Desanda Cacete 

Prova 
Qualificadora 

O homem sai de casa rumo ao desconhecido em busca de um futuro 
melhor para a sua família. 

Prova  
Decisiva 

O homem volta a casa com o pagamento do seu trabalho, mas por 
duas vezes é roubado. 

Prova 
Glorificadora 

O homem regressa a casa rico após ter punido o estalajadeiro. 
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Na prova qualificadora, o homem sai de casa para encontrar sustento para a sua 

família. Erra pelo mundo sem destino até que encontra trabalho. Seguidamente, dá-se a 

prova decisiva em que o homem pede o seu pagamento para regressar para junto dos 

seus, mas é consecutivamente roubado, devido à sua ingenuidade. Na terceira e última 

prova, a prova glorificadora, o homem pune o estalajadeiro e regressa a casa com 

dinheiro e maturidade. A falta inicial está finalmente reparada, com a reposição do 

equilíbrio.  

Apresentamos de seguida as funções de Vladimir Propp (Propp 2000), 

encontradas no presente conto e os respectivos motivos apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 Funções descritas por Propp e respectivos motivos em Desanda 

Cacete 

FUNÇÕES MOTIVOS 
Afastamento O homem afasta-se da família em busca de melhores 

condições de vida.  
Informação O estalajadeiro descobre o segredo da mesa. 
Engano O homem (herói) é enganado pelo estalajadeiro. 
Cumplicidade O homem deixa-se enganar sem se aperceber. 
Malfeitoria O estalajadeiro ou agressor rouba o objecto mágico. 
Mediação/Momento de 
transição 

O homem descobre o engano e regressa à estalagem. 

Início de acção contrária O homem volta ao palácio em busca de resposta, 
trazendo novo objecto. 

Partida O homem volta à estalagem. 
Primeira função do doador O homem regressa ao palácio.  
Reacção do herói O homem prepara-se para regressar à estalagem.  
Recepção do objecto mágico O objecto mágico é dado pelo rei. 
Deslocação no espaço entre 
dois reinos 

O homem desloca-se entre o palácio, a estalagem e a 
casa. 

Combate O homem defronta o estalajadeiro. 
Vitória O homem castiga o estalajadeiro ao dar-lhe uma 

valente tareia. 
Reparação da malfeitoria 
inicial 

O homem recupera os objectos mágicos. 

Volta O homem regressa a casa. 
Tarefa cumprida  O homem regressa a casa com os objectos que lhe 

darão dinheiro e comida para a família. 
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3.3.4 A Adivinha do Rei 

No conto A Adivinha do Rei, de Alice Vieira, encontramos três personagens, 

todas elas importantes para o desenvolvimento da narrativa. Contudo, após uma análise 

mais cuidada, pensamos ser a jovem, filha do conselheiro, a personagem principal ou 

protagonista da narrativa.  

Passaremos a apresentar as personagens, seguindo o esquema actancial proposto 

por Greimas (Greimas apud Soares 2003) e representado pela Figura 12. 

 

 

Figura 12 Esquema actancial em A Adivinha do Rei 

 

A jovem é apresentada sem nome, apenas podemos saber que é de uma condição 

social diferente, pois é filha do conselheiro do rei. É uma jovem inteligente: “Tens uma 

filha de grande inteligência, Por toda a parte onde vou, só ouço elogios àquilo que ela 

diz e faz” (Vieira 1991: 7); “[…] filha tão inteligente […]” (Idem, 14). 

Demonstra ser uma jovem bem-disposta [“a filha deu uma grande gargalhada”]; 

[(Idem, 11); “voz fresca e risonha” (Idem: 13)]; educada [“a filha do Conselheiro bateu 

à porta do Palácio Real e pediu que a levassem à presença de El-Rei” (Idem, Ibidem)]; 

um pouco autoritária: “Ide dormir em paz, que a manhã tudo isto não passará de um 

pesadelo” (Idem, Ibidem); “Eu vou entrar, e que ninguém se lembre de me barrar o 

caminho” (Idem: 12). 

O rei é apresentado pelo narrador como um homem muito virtuoso. Era um rei 

“bom, leal e justo” (Idem, 2, 6, 11, 14); mas também detentor de um enorme defeito: 
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“[…] era muito desconfiado. Barulho que ouvisse, era conspiração que alguém tramava. 

Gargalhada que ouvisse, era troça que alguém lhe atirava. Murmúrio que ouvisse, era 

segredo de Estado que alguém desvendava” (Idem, 2). Desconfiado como era, pensava 

se não seria o rei do país vizinho, com quem firmara um pacto de não-agressão, que à 

traição o atacava […]”(Idem, 12). 

O rei, por vezes, era autoritário: “Ficou furioso o Rei e logo mandou chamar o 

Conselheiro à sua presença. (Idem, 4); “ordenei que […]” (Idem, 13); e vaidoso “Alisou 

melhor a barba” (Idem, 10). 

O Conselheiro era fiel ao rei, jurando-lhe “fidelidade eterna” (Idem, 6); muito 

ajuizado “Tens sido sempre um Conselheiro assisado” (Idem, 16); e um pouco medroso: 

“Estremeceu o Conselheiro” (Idem, 6) e o “Conselheiro tremia” (Idem, 7). 

Outra das características do conselheiro era ser muito obediente: “enquanto 

vivesse, aquele era o seu rei, e ao rei devia-se obediência” (Idem: 10). O conselheiro 

surge como o mensageiro da adivinha que vai aproximar a jovem do rei. Poderá ser 

considerado como um adjuvante ao amor dos dois. A adivinha surge como possível 

oponente ao encontro, pois se não houvesse resposta à adivinha, não haveria encontro 

com o rei, impedindo o amor e o futuro casamento. 

Na perspectiva de J. Courtès (Courtès 1979), a narrativa estudada, apresenta as 

provas descritas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 Provas identificadas em A Adivinha do Rei 

Prova 
Qualificadora 

O Conselheiro é confrontado com a desconfiança do Rei à sua 
lealdade.  

Prova Decisiva O Conselheiro conta á filha o motivo da sua preocupação. 
Prova 
Glorificadora 

A jovem dirige-se ao palácio com a solução que salvará o pai. 
A jovem casa-se com o rei. 

 

A primeira prova, a prova qualificadora, exprime-se no medo que o Carvoeiro 

demonstra, quando é confrontado pelo rei com a desconfiança sobre a sua lealdade, 

sendo-lhe apresentada uma adivinha que este pensava ser impossível de solucionar. 

Seguidamente, a prova decisiva, surge no momento em que o Conselheiro conta à filha 
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o motivo da sua preocupação, ao que esta responde com riso. Por fim, a prova 

glorificadora configura-se no momento em que a jovem se dirige ao palácio nas 

condições exigidas pelo rei, acabando como o perdão do Conselheiro e o casamento da 

jovem com o dito rei, subindo à condição de rainha. 

Se considerarmos a perspectiva de Vladimir Propp (Propp 2000), podemos 

encontrar no presente conto as seguintes funções e respectivos motivos apresentado no 

Quadro 11. 

 

Quadro 11 Funções descritas por Propp e respectivos motivos em A Adivinha 

do Rei 

FUNÇÕES MOTIVOS 
Afastamento O pai afasta-se da jovem ao ir ao palácio. 
Interrogação O Conselheiro é interrogado sobre a sua lealdade. 
Cumplicidade A jovem é cúmplice do pai na resolução da adivinha. 
Partida A jovem sai de sua casa para o palácio. 
Primeira função do doador A jovem vai ser posta à prova pelo rei. 
Reacção do herói A jovem supera a prova. 
Deslocação entre dois 
reinos 

A jovem desloca-se entre a sua casa e o palácio. 

Tarefa cumprida A jovem soluciona a adivinha. 
Casamento A jovem casa-se com o rei. 

 

 

3.4 Análise Psicanalitico-simbólica 

3.4.1 A Bela Moura 

A narrativa A Bela Moura de Alice Vieira reporta-nos para um reino encantado 

de reis e rainhas, princesas, mouras encantadas, condes, fadas, animais que falam e todo 

um universo maravilhoso a que só os contos nos podem transportar. 

Ao longo da narrativa, encontramos referência a alguns elementos com um 

significado simbólico muito forte e que passaremos a analisar. 
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As lágrimas surgem como o primeiro elemento significativo, ”símbolo de dor” 

(Chevalier; Gheerbrant 1994: 397). Representam a dor dos pais que choram o filho 

desaparecido na guerra contra os mouros, assim como da velha ama que, entre lágrimas, 

lhe lança um feitiço, que o trará de volta aos seus braços e da moura ao ser abandonada 

sozinha no areal. 

O mar é invocado pela velha ama: ”Meus braços te prendem/ para lá do mar” 

(Vieira 1993: 2). Simbolicamente, o mar “representa a dinâmica da vida” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 439) e reflecte “uma situação de ambivalência, que é a da incerteza, 

da dúvida, da indecisão, e que pode terminar bem ou mal” (Idem, 439). No conto que 

estudamos, é após a travessia do mar, rumo a Portugal, que o feitiço se concretiza e o 

maravilhoso negativo surge. Na verdade, perde o seu amor “e chorou a Bela Moura“ 

(Vieira 1993: 10) de dor na areia dourada da praia. 

O areal dourado e imenso, cujo simbolismo advém “da quantidade dos seus 

grãos” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 84), surge como elemento responsável pela 

continuidade do desgosto amoroso da Bela Moura. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

atribuem-lhe duas funções distintas. A primeira, em que o “número de grãos de areia é o 

dos pecados, dos quais nos desfazemos, e dos anos de vida que solicitamos” (Idem, 85), 

e a segunda “é purificadora, líquida como a água, abrasiva como o fogo” (Idem, 

Ibidem). 

A noite também aparece no conto com uma grande carga simbólica: “Como 

qualquer símbolo, a noite apresenta um duplo aspecto: o das trevas onde fermenta o 

futuro, e o da preparação do dia, donde brotará a luz da vida” (Idem: 474). 

Foi numa bela noite que se apaixonaram “uma noite a Bela Moura foi ter com 

ele. Deram-se as mãos, os olhos de um mergulharam nos olhos do outro, e combinaram 

fugir de madrugada”(Vieira 1993: 3). 

É também a noite que protege os amores proibidos da moura e do conde cristão, 

pois é a cobro dela, que ambos conspiram a sua fuga “partiremos assim que tu, eu, a 

terra, os homens, os bichos e as coisas estejam cobertos pelo manto escuríssimo da 

noite”( Idem, Ibidem). 

Surgem algumas alusões ao dia, como oposto à noite enquanto, momento 

significativo para o avanço da narrativa: “A primeira analogia do dia é a de uma 
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sucessão regular: nascimento, crescimento, plenitude e declínio da vida” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 263). 

No presente conto de Alice Vieira, a primeira alusão ao dia aparece no início da 

narrativa, a propósito do desaparecimento do conde e da dor causada nos seus 

familiares. Podemos considerar esta alusão como o nascimento de uma bonita história 

de amores proibidos. 

No que diz respeito ao animal que acompanha a Bela Moura, “O cavalo das sete 

cores do arco-íris,”(Vieira 1993: 4) ao estar “familiarizado com as trevas, exerce 

funções de guia e de intercessor” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 171) da Bela Moura e do 

Conde Florival, na noite escura da sua fuga, da suposta libertação do seu amor. “Se 

houver, porém conflito entre ambos, a corrida empreendida pode levar à loucura e à 

morte; mas se estiverem de acordo, ela será triunfante” (Idem, Ibidem). A fuga é um 

sucesso, já que o cavalo é símbolo de agilidade, destreza, força e rapidez, e no conto é 

“ligeiro como o vento”(Vieira 1993: 3).  

Neste conto, o cavalinho surge como um animal com características humanas, 

capaz de falar. É um dos adjuvantes da Bela Moura, pois é ele que vai quebrar o feitiço 

e unir os jovens, quando enuncia os versos libertadores: “Olhos de cristal/ lágrimas de 

sal/ chora a Bela Moura/ que um dia esqueceste/ no areal”( Idem, 12).  

O cavalo é alado, tem asas, “símbolo de levantar voo, isto é, do aligeiramento, 

da desmaterialização, da libertação” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 92) e “um impulso 

para transcender a condição humana” (Idem, 93), se não fosse o facto de o cavalinho ter 

asas, a Moura e o Conde não poderiam ter fugido com tanta rapidez e eficácia. Nunca 

conseguiriam atravessar o mar em tão pouco tempo, “em menos de um segundo”(Vieira 

1993: 5).  

Também as sete cores do arco-íris associadas ao cavalo, têm um forte 

significado. Surgem como um “regulador de vibrações” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 

603): “O arco-íris é caminho e mediação entre a terra e o céu. É a ponte de que servem 

deuses e heróis entre o outro mundo e o nosso” (Idem, 83). Na terra, a Bela Moura 

apaixonou-se por um inimigo, mas ao subir a os céus com o seu amado é purificada do 

seu pecado de traição para com o seu pai e o seu reino. O arco-íris é “anunciador de 

felizes acontecimentos [...] pode também ser prelúdio de perturbações na harmonia do 
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universo” (Idem, 84). Pode ser um símbolo de bonança após uma tempestade. Aqui, 

encontramo-lo a anunciar a libertação para a vivência de um amor proibido, mas 

também como anúncio de difíceis provas para alcançar esse amor.  

O número sete aparece mencionado neste conto inúmeras vezes, e com múltiplos 

significados. O sete “representa a totalidade do universo em movimento” (Idem, 603). 

Tem um significado bíblico muito forte: “O número sete, pela transformação que ele 

inicia, possui em si mesmo um poder, é um número mágico” (Idem, 604). Deus fez o 

mundo em seis dias e ao sétimo descansou. Seis é significado de uma parte e sete 

designa o todo, a perfeição. 

O cavalo das “sete cores” (Vieira 1993: 3, 4, 10, 11, 12, 15) aparece mencionado 

no conto sete vezes. Também a bela Moura chora no areal “sete dias e sete noites” 

(Idem, 10) pelo seu amado e, ao sétimo dia, algo muda. É, então, recolhida por um 

pescador que a trata como se fosse sua filha, recompensando-a, assim, pelo abandono a 

que foi sujeita. Verifica-se, então, uma mudança positiva na narrativa ao fim de sete 

dias de dor e lágrimas. 

As personagens da história são também sete: a Bela Moura, o Conde Florival, o 

cavalo das sete cores, os seus pais, a velha ama, o pescador e o mendigo. 

A narrativa termina, quando o Cavalinho das Sete Cores do arco-íris dá “sete 

saltos” (Idem, 15) para levar o Conde Florival para junto da sua jovem moura. 

O casamento sugere a “união amorosa entre o homem e a mulher [...] a 

conciliação do inconsciente, princípio feminino, com o espírito, princípio masculino” 

(Chevalier; Gheerbrant 1994: 167). É o objectivo final, alcançado após duras penas e 

sofrimentos. 

O arco-íris aparece todos os dias, desde então, no areal, como augúrio de 

esperança e de acontecimentos felizes na vida do jovem casal. 

 

3.4.2 Fita, Pente e Espelho 

A narrativa Fita, Pente e Espelho, de Alice Vieira, transporta-nos para um reino 

encantado de reis, príncipes e princesas, animais que se metamorfoseiam e todo um 

universo maravilhoso a que só os contos nos podem levar. 
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Ao longo da presente narrativa, encontramos referência a alguns elementos 

simbólicos muito fortes e intensos, que passaremos a estudar. 

A figura da princesa aparece sempre ao longo da narrativa, assim como a alusão 

ao príncipe encantado, transformado em coelho. Surge como a expressão das “virtudes 

reais no estado de adolescência, ainda não dominadas e exercidas” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 544). Assim, como “Uma ideia de juventude e de irradiação está 

ligada à de príncipe. Faz mais a figura de herói que de sábio. A ele pertencem mais as 

grandes acções do que a manutenção da ordem” (Idem, 544). A figura do príncipe e da 

princesa aparecem como “a idealização do homem e da mulher, quanto à beleza, ao 

amor, à juventude e ao heroísmo” (Idem, Ibidem), que fica patente ao longo da narrativa 

através de diversas alusões a um “príncipe de rara beleza” (Vieira 1991: 11). À princesa 

apenas está associado o amor que sentia pelo príncipe e nunca a sua beleza física, como 

se isso não tivesse importância, mas apenas a sua capacidade de amar o outro, 

independentemente da sua aparência física. O Amor simboliza “a eterna juventude de 

todo o amor profundo, mas também uma certa irresponsabilidade. (…) O amor depende 

também do simbolismo geral da união dos opostos” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 62). 

Representada na narrativa pela união da menina/mulher (princesa) e do animal 

(príncipe). Dois opostos que se unem num ser, através do casamento enquanto “símbolo 

da união amorosa entre o homem e a mulher” (Idem, 167). 

As montanhas são referenciadas várias vezes ao longo da narrativa de Alice 

Vieira, simbolizando ”o termo da evolução humana e a função psíquica do 

supraconsciente, que é, precisamente, a de conduzir o homem até ao cume do seu 

desenvolvimento” (Idem, 459). É precisamente num reino rodeado de altas montanhas 

“semelhantes a fortalezas, […] símbolos de segurança” (Idem, 457) que a princesa vai 

ter contacto com uma realidade diferente da sua que vai levar a uma evolução do seu 

estado psicológico até atingir a sua maturidade sexual. Associada às montanhas, temos 

o cristal que pela “sua transparência é um dos mais belos exemplos da união dos 

contrários: o cristal, embora sendo material, permite ver através dele, como se não o 

fosse. Representa o plano intermédio entre o visível e o invisível” (Idem, 241), entre o 

coelho que a princesa vê no seu jardim e o príncipe que se esconde no seu palácio 

subterrâneo, longe do olhar de todos, mas que apesar de estar para lá das “montanhas de 

cristal” (Vieira 1991: 2), não está esquecido. Levando à doença da princesa e à sua 
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procura incessante para lá das montanhas, para lá do que é possível ver através da janela 

do quarto. 

O palácio evoca “a magnificência, o tesouro e o segredo. O palácio é a morada 

do soberano, o refúgio das riquezas, o lugar dos segredos” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 

241), surgindo como o local onde tudo se encontra guardado, onde a princesa se refugia 

e onde esconde ou guarda as suas riquezas (fita, pente e espelho). Local onde ela se 

resguarda e onde adoece, longe dos olhares dos seus súbditos. Associado à porta que 

“simboliza o lugar de passagem entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido 

[…] A porta abre-se para um mistério. Mas tem um valor dinâmico, psicológico; pois 

não só indica uma passagem, como ela própria convida a atravessá-la” (Idem, 537). 

Como que guardando para si o momento da sua emancipação, da sua travessia de 

menina a mulher. O ouro/oiro associado à porta dá-lhe a importância e o valor, pois é “o 

mais precioso dos metais, é o material perfeito” (Idem, 495). 

O telhado ou telha “simboliza a protecção do segredo” da princesa, a sua 

necessidade de encontrar o objecto da sua admiração e curiosidade, que apenas partilha 

com a sua aia. O telhado associado à cor âmbar que “representa o fio psíquico que liga a 

energia individual à energia cósmica, a alma individual à alma universal. Simboliza a 

atracão solar, espiritual e divina” (Idem, 60), que leva á busca incessante pela cura da 

princesa que vai terminar com o seu sonho premonitório. Como se o sonho atraísse a 

resolução do seu problema físico e emocional, a um nível que transcende a compreensão 

humana. Quase, como que uma predestinação.  

A manhã surge na narrativa como a altura do dia em que a princesa se dirigia ao 

jardim e o coelho a visitava: “todas as manhãs, entrava o sol pelas janelas e saía a 

princesa para o jardim” (Vieira 1991: 2), rotina que manteve até o coelho deixar de 

aparecer. A manhã é simultaneamente “símbolo de pureza e de promessa: á hora da vida 

paradisíaca. É também a da confiança em si, nos outros, na existência” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 436). A princesa acredita que tudo controla no seu reino, no seu 

jardim e espera que não haja mudanças na rotina criada com o coelho, como podemos 

observar na narrativa de Alice Vieira. “E, no dia que a este se seguiu, esperou a princesa 

que tudo voltasse a repetir-se - mas o coelho não apareceu” (Vieira 1991: 6). 

O sol “é a fonte da luz, do calor e da vida” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 610), 

que desperta os sentimentos mais profundos da princesa, quando esta se encontra 
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protegida no seu mundo. A janela surge como “abertura para o ar e para a luz, a janela 

simboliza a receptividade” (Idem, 382), da princesa ao amor. Estes símbolos associados 

sugerem o despertar para o amor adulto, a paixão avassaladora da princesa e do 

príncipe-coelho. 

O jardim “é um símbolo do paraíso terrestre” (Idem, Ibidem), onde a segurança 

se manifesta nas mais pequenas coisas. Onde nada perturba a paz, apenas a intromissão 

do coelho a vai alterar. 

Os cisnes brancos que “nadavam no lago” (Vieira 1991: 2), representam 

”contudo, duas brancuras, duas luzes; a do dia, solar e masculina; a da noite, lunar e 

feminina. […] O cisne encarna muito frequentemente a luz masculina, solar e 

fecundadora” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 206), surgindo como a antecipação da vinda 

de um homem que mudará a vida da sua princesa. É uma antecipação do que está para 

acontecer e que quebrará a tranquilidade do lugar.  

O lago “simboliza o olho da Terra por onde os habitantes do mundo subterrâneo 

podem ver os homens, os animais, as plantas, etc.” (Idem, 397), sugerindo uma 

observação velada do príncipe-coelho, que observava a princesa na sua rotina diária, 

sem que esta tivesse conhecimento. Como se a estivesse a observar, até que esta 

estivesse preparada para a sua aparição.  

O peito “símbolo de protecção” (Idem, 515), que a princesa tem para com o 

coelho que a visita, afagando-o. “Aconchegando-o ao peito e muitas festas e carícias lhe 

fez” (Vieira 1991: 2) a princesa tem um grande instinto de protecção para com o 

coelhinho, tratando-o muito bem e ficando preocupada quando este deixa de aparecer. 

“[…] esperou a princesa que tudo voltasse a repetir-se – mas o coelho não apareceu. – 

Talvez amanhã…- murmurou a princesa. […] Com o desgosto e as saudades, a princesa 

caiu à cama, com estranha doença […]” (Idem, 6). 

A alusão ao pai surge como “símbolo da geração, da posse, do domínio, do 

valor. Neste sentido, é uma figura inibidora […] desencorajadora dos esforços de 

emancipação” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 500), e é mencionada pela aia, sempre que 

quer afastar a princesa do jardim onde esta se encontra com o coelho. 

A lebre/coelho “está simbolicamente ligada à puberdade, que já não tem as 

desculpas da infância, mas produz os seus primeiros frutos” (Idem, 404), podendo 
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representar a fase de enamoramento dos dois jovens, em que há um processo de 

crescimento e amadurecimento psicológico. A transposição da barreira da infância para 

a idade adulta. É o coelho que se desloca ao jardim para se encontrar com a princesa, 

entrando no seu mundo e provocando inquietações e angústias próprias do 

amadurecimento psicológico da personagem principal que iniciará a sua caminhada para 

o amor. 

O branco é a cor “daquele que vai mudar a sua condição […] É uma cor de 

passagem […]; e é, justamente a cor privilegiada destes ritos, com os quais se operam as 

mutações do ser, segundo o esquema clássico de qualquer iniciação: morte e 

renascimento” (Idem, 128) e associada ao coelho podem significar a mudança da sua 

condição de animal a humano, a morte simbólica do coelho e o renascimento como 

homem, a metamorfose final que leva à realização plena. As metamorfoses “podem ser 

ascendentes ou descendentes, conforme representam uma recompensa ou castigo ou 

segundo as finalidades a que obedecem” (Idem, Ibidem). Nesta narrativa, a 

metamorfose surge como um castigo: “Bruxa má me lançara este encanto, fazendo-me 

tomar a aparência de um coelho branco […]” (Vieira 1991: 15). 

O pente “colocado na cabeça, com um fim não utilitário, é um meio de 

comunicação com os poderes sobrenaturais ou de identificação com esses mesmos 

poderes” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 518). Na narrativa o pente pode ser considerado 

como o elo de ligação, de comunicação entre a princesa e o coelho encantado. A ligação 

entre dois mundos distintos e totalmente opostos. 

Os cabelos são muito importantes, tendo uma grande carga simbólica no 

presente conto. Pois “sendo a cabeleira uma das principais armas da mulher, o facto de 

estar à mostra ou escondida, atada ou desatada é frequentemente um sinal de 

disponibilidade, de entrega ou de reserva da mulher” (Idem, 139), demonstram a 

disponibilidade da princesa para os encontros com o coelho, assim como, para o amor 

que irá nascer destes encontros. 

A trança “significa também uma ligação provável entre este mundo e o Além 

dos defuntos, uma ligação íntima de relações, de correntes de influência misturadas, a 

interdependência dos seres” (Idem, 653), que se percebe, pela espera que a princesa faz 

ao coelho que não aparece, Mesmo não sabendo quem ele é, nem de onde vem, mantém 

a esperança que ele apareça. “[…] mas o coelho não apareceu. – Talvez amanhã…- 
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murmurou a princesa. Mas nem amanhã, nem no outro amanhã, nem em nenhum dos 

amanhãs que se seguiram” (Vieira 1991: 6). A dependência que a princesa tem do 

aparecimento do coelho, vinca-se ainda mais, quando fica gravemente doente, devido a 

o seu desaparecimento. 

A fita que a princesa usa nos seus cabelos, e que vai ser roubada pelo coelho 

representa “o sinal de um desabrochar” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 653), para a vida, 

de uma descoberta do outro que vai despertar paixões e levar a novas descobertas. A 

associação feita por Alice Vieira, neste conto, da fita aos cabelos da princesa, que de 

tranças longas, passam a cabelos longos e soltos, sugere a passagem de menina a 

mulher. À descoberta da sensualidade e da sexualidade associada á passagem á vida 

adulta. 

O espelho, “que reflecte o espelho? A verdade, a sinceridade, o conteúdo do 

coração e da consciência […] o espelho é também relacionado […] com a revelação da 

verdade” (Idem, 300). A princesa usa o espelho para se admirar, espelho esse que é 

roubado: “E de novo o coelho branco, […] desapareceu pelo jardim, sem deixar rasto, 

levando consigo o espelho da princesa” (Vieira 1991: 5). É também num espelho que o 

príncipe se revê, quando regressa à forma humana. O espelho reflecte a sua verdadeira 

condição, revelando à princesa quem é o coelho, o animal que lhe despertou 

sentimentos tão fortes. 

A cama ou leito simboliza a “regenerescência pelo sono e pelo amor; também é 

lugar de morte. O leito do nascimento, o leito conjugal e o leito funerário são o objecto 

de todos os cuidados e duma espécie de veneração: centro sagrado dos mistérios da 

vida” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 404). A princesa fica na cama quando adoece, 

sugerindo a sua morte próxima: “[…] a princesa caiu à cama,  com estranha doença que 

nenhum físico da corte conseguia curar” (Vieira 1991: 6). E é também na cama que vai 

ter a revelação da sua cura: “[…] uma noite a princesa teve um sonho” (Idem, 7) e onde 

vai ter conhecimento da possível cura, que dita o fim da sua angústia: “a aia sentou-se 

junto do leito da princesa e contou-lhe tudo o que acontecera” (Idem, 12). Simboliza a 

morte, ou fim da sua expectativa e o nascimento de uma nova etapa da sua vida de 

princesa-mulher. 

A noite também aparece no conto com uma grande carga simbólica. “Como 

qualquer símbolo, a noite apresenta um duplo aspecto: o das trevas onde fermenta o 
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futuro, e o da preparação do dia, donde brotará a luz da vida” (Chevalier; Gheerbrant 

1994: 474). 

O sonho “profético ou didáctico, aviso mais ou menos disfarçado sobre um 

acontecimento crítico, passado, presente ou futuro; a origem destes sonhos é muitas 

vezes atribuída a um poder celeste” (Idem, 617). O sonho vai desencadear o fim de uma 

etapa de sofrimento e o consequente início de uma nova fase de felicidade. Através do 

sonho, a princesa encontra solução para os seus problemas: “- Vai à fonte da 

Encruzilhada dos Quatro Caminhos. Quando ouvires o mocho piar três vezes, enche de 

água dois cântaros de barro, e traz-ma para eu beber. Assim o sonhei, assim o farei” 

(Vieira 1991: 7). O sonho encontra-se carregado de um forte simbolismo, como 

passamos a analisar. 

A fonte surge como “fonte do ensinamento” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 334), 

de lição que a princesa vai aprender na sua travessia, ao dirigir-se para o local onde 

reside a solução do seu problema, a encruzilhada dos quatro caminhos, encruzilhada 

essa que tem uma grande importância, pois “está ligada à situação de cruzamento de 

caminho, que faz da encruzilhada como que o centro do mundo, verdadeiro centro do 

mundo para quem nela se situa. Lugares epifânicos (lugares de aparições e de 

revelações) […]” (Idem, 283), em que se irá revelar a metamorfose do coelho em 

príncipe. O número quatro cujo simbolismo está relacionado com o “do quadrado e da 

cruz. […] Existem quatro pontos cardeais, quatro ventos, quatro pilares do universo, 

quatro fases da lua, quatro estações, quatro elementos […]. O quatro simboliza o 

terrestre, a totalidade do criado e do revelado” (Idem, 554). Representa a totalidade da 

vida, do conhecimento. Tudo se irá revelar e dar a conhecer naquele preciso lugar. O 

Mocho “é símbolo de tristeza, de escuridão, de retiro solitário e melancólico” (Idem, 

453), que corresponde ao esconderijo de coelho, onde este fica sozinho na sua condição 

de homem/animal, situação que lhe provoca tristeza e cujas lágrimas surgem como o 

primeiro elemento significativo, ”símbolo de dor” (Idem, 397). Dor pela sua situação de 

encantamento e dor pelo afastamento físico da princesa. O três “designa, também, os 

níveis da vida humana: material, racional e espiritual ou divino, bem como as três fases 

da evolução mística: purgativa, iluminativa e unitiva” (Idem, 656). Associada ao piar do 

mocho, explica as três fases por que passaram a princesa e o coelho até ao seu 

reencontro. A primeira fase, purgativa, quando se encontram e se separam 
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drasticamente; a fase iluminativa, quando a princesa tem o sonho revelador que a leva á 

fonte da Encruzilhada dos quatro Caminhos e a terceira e última fase, a unitiva, quando 

ambos se reencontram e o feitiço é quebrado, acabando por se combinar o casamento. 

O número dois sugere “o mundo cá de baixo e o mundo lá de cima, simbolizado 

por duas moradas ou dois palácios” (Idem, 270), simbolizando a alternância de moradas 

do príncipe-coelho, que está prestes a ser revelada. 

A velhice, representada pelo velho criado que leva a água ao príncipe. Água essa 

necessária á sua mudança de condição. Surge como “um sinal de sabedoria e de virtude 

[…] uma longa aquisição de experiência e de reflexão” (Idem, 679). É o velho que vai 

indicar o caminho para o palácio encantado à aia e consequentemente à princesa. Única 

pessoa capaz de quebrar o encanto do seu príncipe.  

A terra ou chão “sustenta […] todos os seres, recebem dela o seu nascimento, 

pois ela é mulher e mãe […] a terra é um símbolo de fecundidade e de regeneração” 

(Idem, 642). É na terra, no mais profundo mistério que o príncipe-coelho se refugia, 

esperando que a princesa o liberte de tão cruel feitiço. “- Salvaste-me senhora! Bruxa 

má me lançara este encanto […] O vosso amor teve mais força do que a praga da 

feiticeira. Agora poderei finalmente ser feliz” (Vieira 1991: 15). 

A estrada “real significa a via directa” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 307), o 

caminho a percorrer pelos adjuvantes da princesa e do príncipe, respectivamente a aia e 

o velho criado, para ajudarem à resolução do problema dos seus amos. 

A prata “é também símbolo de pureza” (Idem, 541). Ao tomar banho numa bacia 

de prata o coelho vai purificar-se do feitiço, ainda que apenas momentaneamente, mas o 

tempo suficiente para que a princesa veja e possa acabar com ele. Através da água 

“fonte de vida, meio de purificação” (Idem, 41), vai libertar-se do passado e adquirir um 

novo estatuto. O banho é um ritual de passagem da infância à idade adulta, plena de 

desejos reprimidos. O banho “é universalmente o primeiro dos ritos que sancionam as 

grandes etapas da vida, principalmente o nascimento, a puberdade e a morte” (Idem, 

113). 

A porta, surge como entrada para um novo mundo, até então desconhecido. 

“Simboliza o lugar de passagem entre dois estados” (Idem, 537), ritual de passagem, em 
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que a princesa deixa de ser uma menina e se transforma numa mulher determinada a 

alcançar a sua felicidade. 

A princesa e o príncipe, pois o seu significado é semelhante, “simboliza a 

promessa de um poder supremo, a primazia entre os seus pares” (Idem, 544). É a 

princesa que ordena à aia que se dirija ao lugar encantado: “- Vai à fonte da 

Encruzilhada dos Quatro Caminhos. Quando ouvires o mocho piar três vezes, enche de 

água dois cântaros de barro, e traz-ma para eu beber. Assim o sonhei, assim o farei” 

(Vieira 1991: 7). É ela que desencadeia toda a acção do conto. Também o velho serve o 

seu príncipe quando vai buscar a água á fonte e a deita ”para dentro de uma bacia de 

prata e, silenciosamente, saiu, fechando a porta atrás de si” (Idem, 10). 

O ferro é “símbolo de robustez, dureza, obstinação” (Chevalier; Gheerbrant 

1994: 321) que caracterizam a princesa. A sua força está patente na narrativa quando 

esta diz: “-Depois de beber a água que trouxeste, os meus braços têm a força do ferro e 

as minhas passadas o tamanho de dez léguas” (Vieira 1991: 13). 

O dez “tem o sentido de totalidade, de conclusão, de regresso à unidade, depois 

do desenvolvimento dos nove primeiros números. […] Também totalizador, o número 

dez aparece no Decálogo, que simboliza o conjunto da lei em dez mandamentos que se 

resumem num só” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 544). O dez simboliza o regresso da 

princesa ao local onde tudo começou, o palácio subterrâneo de onde o príncipe saía para 

ir ao palácio, e onde ela vai voltar para o reencontrar. O começo e o fim unem-se. 

A bruxa/ feiticeira “encarna os desejos, os medos e outras tendências da nossa 

psique que são incompatíveis com o nosso eu, seja por serem demasiado infantis, seja 

por qualquer outra razão” (Idem, 317), o medo que o príncipe tem da rejeição por parte 

da princesa que ele deseja, e que lhe desperta desejos escondidos. 

 

3.4.3 Desanda Cacete 

No conto Desanda Cacete de Alice Vieira, aparecem alguns símbolos cuja 

importância vamos analisar no decurso da narrativa.  

Passaremos agora a apresentá-los relacionando-os com o conto em estudo. No 

início da narrativa, surge a alusão ao homem, ao pai que deixa a sua casa para procurar 
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melhores condições de vida para os seus filhos. O pai surge como “responsável pela 

procriação” (Chevalier; Gheerbrant 1994: 501) sendo também responsável pela criação. 

A casa “está no centro do mundo” (Idem, 165) desta família, é a partir da casa que o 

homem vai conhecer o mundo que o rodeia e que para ele era desconhecido. A casa 

pode ser considerada como “símbolo feminino, no sentido de refúgio, de mãe, de 

protecção” (Idem, 166). É de casa que o homem sai para correr mundo e é a casa que 

regressa no fim da longa provação. 

O rei na narrativa simboliza “o herói, o santo, o pai, o sábio” (Idem, 544), é 

quem vai recompensar o homem que tão bem o serviu durante uns anos. Vai oferecer-

lhe objectos mágicos muito úteis à sua vida futura. O rei tem uma função protectora do 

homem e da sua família. A água, surge com uma grande importância para o rei, não 

tendo este, encontrado quem lhe servisse água tão fresca e no momento mais adequado 

do que este homem. A água tem uma significação simbólica muito grande ”Fonte de 

vida” (Idem, 41), como que a salvação de alguém. O rei oferece algo ao seu fiel criado, 

contudo, dá-lhe instruções específicas para que este o encontre. O três aparece como o 

número de passos que o criado tem de dar na cave, assim como o número de vezes que 

o criado diz as palavras mágicas até que se aperceba da troca dos objectos O três “é um 

número perfeito, a expressão da totalidade, da conclusão: nada lhe pode ser 

acrescentado” (Idem, 654). Este número aparece associado aos passos dados pelo 

criado; aos objectos mágicos: mesa, a peneira e o cacete; assim como aos espaços onde 

decorre a acção: palácio, estalagem e casa. Está associado ainda ao tempo cronológico 

da vida humana: o passado, o presente e o futuro. Momentos esses que estão presentes 

no conto e que estão associados aos espaços, onde se desenrola. 

O palácio onde se encontram os objectos mágicos aparece como “a morada do 

soberano, o refúgio das riquezas, o lugar dos segredos. (…) ele simboliza tudo o que 

escapa ao comum dos mortais” (Idem, 501). Nele se encontram os objectos mágicos 

guardados dos olhos dos mortais. É o lugar onde tudo se esconde e tudo se revela ao 

mesmo tempo. 

A chave que é dada ao criado pelo rei para que abra a porta e tenha acesso aos 

objectos mágicos. A chave “é símbolo do mistério a penetrar, do enigma a resolver, da 

acção difícil a empreender, em suma, das etapas que conduzem à iluminação e à 

descoberta” (Idem, 501). É através dela que o criado vai ter acesso à descoberta do 
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mistério e à realização e superação das provas que se vão apresentar à sua frente, para o 

regresso em triunfo à sua casa. 

A mesa ou tábua aparece no conto como justificação de uma refeição farta em 

iguarias que de outra forma, não teriam. Simbolicamente representa “a refeição 

comunial” (Idem, 626), à volta da qual se reúne toda a família para celebrar o regresso 

do homem, após anos de ausência. 

A peneira oferecida pelo rei sugere uma separação, uma escolha. Dela se separa 

o que é bom do que é mau. Uma escolha entre uma vida miserável e uma vida de 

abundância, proporcionada pela riqueza que ela distribui. “Simboliza também a 

generosidade discricionária dos deuses, que do alto derramam uma profusão de dons” 

(Idem, 518) a peneira tem poderes mágicos explicados apenas por uma vontade 

superior. Tal como dá ouro verdadeiro que o homem pode trocar por aquilo que precisa, 

também engana. Dá moedas que o estalajadeiro pensa serem verdadeiras, mas que ao 

aproximar-se se esfumam no ar, desaparecendo. 

A noite surge como a obscuridade, a altura em que a troca dos objectos mágicos 

por outros comuns, se realiza. Após a noite e a troca, um novo dia nasce, dando lugar à 

descoberta. A noite poderá ter um duplo significado: “o das trevas onde fermenta o 

futuro, e o da preparação do dia, donde brotará a luz da vida” (Idem, 474). 

O cacete de madeira “esconde uma sabedoria e uma ciência sobre-humanas” 

(Idem, 431). Estas características atribuídas à madeira sugerem o carácter maravilhoso 

deste objecto. Transmite justiça, pois castiga o invejoso estalajadeiro que ludibriou o 

seu dono 

A peneira oferecida pelo rei, sugere uma separação, uma escolha. Uma escolha 

entre uma vida miserável e uma vida de abundância, proporcionada pelo dinheiro que 

ela distribui. “Simboliza também a generosidade discricionária dos deuses, que do alto 

derramam uma profusão de dons” (Idem, 518) a peneira tem poderes mágicos 

explicados apenas por uma vontade superior. 
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3.4.4 A Adivinha do Rei 

No conto A Adivinha do Rei, de Alice Vieira, encontramos alguns aspectos 

simbólicos de grande importância para o desenrolar da narrativa, que passaremos a 

apresentar, relacionando-os com o conto. 

O rei surge no conto como o impulsionador de toda a acção, simbolizando “[…] 

um ideal a realizar. […] A sua imagem concentra sobre si os desejos de autonomia, de 

governo de si próprio, de conhecimento integral, de consciência” (Chevalier; 

Gheerbrant 1994: 66). O Rei quer ter o controlo de tudo, por isso qualquer murmúrio o 

destabiliza e aguça a sua desconfiança. Um dia um dos seus criados vem dizer-lhe um 

segredo. Segredo esse que “é um privilégio do poder e um sinal da participação no 

poder” (Idem, 590). O rei permite que os criados se intrometam na vida do palácio e na 

sua forma de governar. 

O punhal ou faca com que o criado diz, que o conselheiro o quer matar, está 

“associado à ideia de execução judicial, de morte, de vingança, de sacrifício” (Idem, 

314), como que sugerindo a morte do conselheiro. Aparece como uma inversão, aquilo 

que o criado sugere que o conselheiro quer fazer ao rei, é aquilo que o rei resolve fazer 

ao conselheiro, castigando-o. 

O trono “confere um carácter temporariamente divino” (Idem, 663) ao rei. É no 

trono que ele se senta para questionar o conselheiro e para lhe dar a conhecer a sua 

decisão sobre a sua vida ou morte. Em todos os aspectos da vida humana a vida e a 

morte coexistem, sendo estas “força contrárias. A morte num nível é talvez a condição 

duma vida superior noutro nível” (Idem, 460) aqui podemos interpretar a ameaça de 

morte do conselheiro, como uma elevação na sua condição social, posteriormente. Tal 

acontece, quando a sua filha consegue solucionar a adivinha e este é chamado à 

presença do rei para que este lhe peça perdão por ter desconfiado da sua lealdade. 

A noite e o dia surgem na adivinha do rei como a oposição, a ambivalência dos 

estados. O dia aparece como símbolo de “uma sucessão regular: nascimento, 

crescimento, plenitude e declínio da vida” (Idem, 263), onde tudo evolui; a noite é “[…] 

o começo da jornada. A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, das 

conspirações, que desabrocharão em pleno dia como manifestação de vida. […] A noite 

apresenta um duplo aspecto: o das trevas onde fermenta o futuro, e o da preparação do 
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dia, donde brotará a luz da vida” (Idem, 474). A jovem tem de se dirigir ao palácio, num 

espaço de tempo entre estes dois estados, algo que é impossível de conseguir. A noite 

encobre tudo e o dia tudo dá a conhecer 

A jovem dirige-se ao palácio e bate à porta para entrar. Esta surge como “ lugar 

de passagem entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido” (Idem, 537). A 

jovem deixa a sua casa, o seu espaço de conforto e dirige-se ao desconhecido, pois não 

sabe o que a espera do outro lado da porte. Apesar de ser muito inteligente e 

rapidamente encontrar solução para os seus problemas, não sabe o que a espera. Ao 

transpor a porta, encontra algo que não espera: o amor do rei. O palácio simboliza “tudo 

o que escapa ao comum dos mortais. […] Ele reúne os três níveis: subterrâneo, terrestre, 

celeste: as três classes da sociedade: as três funções” (Idem, 501). Neste espaço a jovem 

vai encontrar tudo aquilo que precisa para ser feliz. O rei declara-lhe o seu amor. Amor 

esse, que simboliza “dois seres, que se entregam e se abandonam, reencontram-se um no 

outro, mas elevados a um nível superior do ser. […] é a reunião de duas partes 

separadas do conhecimento e do ser” (Idem, 62). O amor uniu duas pessoas muito 

diferentes, mas que estavam destinadas a encontrar-se. O casamento surge como o 

“símbolo da união amorosa entre o homem e a mulher” (Idem, 167), entre o rei e a 

jovem, com a elevação da sua condição social. 
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PARTE IV  - ANÁLISE COMPARATIVA E CONTRASTIVA  
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4.1 Análise Comparativa  

4.1.1 O Cavalinho das Sete Cores, A Princesa Moura e A Bela Moura 

Iremos então proceder a uma análise comparativa dos contos estudados e à 

exposição dos elementos que pensamos serem mais pertinentes. 

Os contos O Cavalinho das Sete Cores e A Princesa Moura, são muito 

semelhantes. Em ambos um conde é preso durante uma luta com os mouros. “Tinha o 

rei três filhas” (Monteiro 2000: s.p.) muito bonitas. A “menina mais moça” (Braga 

1994: 114); a princesa “mais nova” (Monteiro 2000: s.p.) apaixona-se pelo conde e 

“combinaram fugir” (Braga 1994: 114); e “foram planeando a maneira para fugirem os 

dois” (Monteiro 2000: s.p.). A fuga é preparada e a princesa diz ao conde: “vai à 

cavalariça, e hás-de lá encontrar um rico cavalinho” (Braga 1994: 114); “aconselhou-o a 

ir à cavalariça, pois estava lá um belo cavalo” (Monteiro 2000: s.p.). Chegam à terra do 

conde, e este diz à moura “que esperasse ali por ele, enquanto ia ao seu palácio buscar 

fatos próprios” (Braga 1994: 114-115); “que esperasse ali por ele, enquanto ele ia ao 

palácio buscar roupas” (Monteiro 2000: s.p.). A princesa começa a chorar e pede-lhe 

que não vá, “porque assim que te separes de mim e alguém te abraçar logo me esqueces 

completamente” (Braga 1994: 115); “se alguém o abraçasse, ela seria completamente 

esquecida” (Monteiro 2000: s.p.). O conde “prometeu que não se deixaria abraçar por 

ninguém” (Braga 1994: 115); “prometeu que ninguém o abraçaria,” (Monteiro 2000: 

s.p.) mas acaba por ser abraçado pela sua “ama de leite” (Braga 1994: 115); “velha 

ama” (Monteiro 2000: s.p.) que o reconheceu, concretizando-se assim, o feitiço. A 

princesa encontrou “uma pobre mulher, que a recolheu e tratou bem” (Braga 1994: 

115); “que a recolheu e a tratou bem” (Monteiro 2000: s.p.). Um dia, a princesa sabe 

“que o conde estava para casar” (Braga 1994: 115); “conde ia casar” (Monteiro 2000: 

s.p.). A moura pede ao filho da mulher que leve o cavalo a “passear no adro da igreja” 

(Braga 1994: 115); “passar no adro da igreja” (Monteiro 2000: s.p.). O conde aproxima-

se do cavalo para o admirar e “lembrou-se logo da sorte” (Braga 1994: 115); “lembrou-

se“ (Monteiro 2000: s.p.) da sua princesinha “com quem casou” (Braga 1994: 115); e 

realizou-se o casamento “do conde com a princesa moura” (Monteiro 2000: s.p.). 
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Entre os contos populares e conto literário estudados, encontramos também 

algumas semelhanças, embora em menor número. Assim sabemos que ”o conde Florival 

ficou cativo” (Vieira 1993: 2) e “que se perdeu de amores” (Idem, 3) por uma princesa 

moura. Combinam a fuga “num cavalo das sete cores do arco-íris, ligeiro como o vento” 

(Idem, Ibidem) Chegam a “um areal dourado e imenso” (Idem,  5) onde a Bela Moura 

fica sozinha, apesar de pedir ao conde que a não deixe e de o advertir ”ao primeiro 

abraço que te derem, irás esquecer-me para sempre!” (Idem, Ibidem). A concretização 

do feitiço é também ela executada pela “sua velha ama” (Idem, 6) que o abraça sem ele 

dar por isso “e logo ali se esqueceu da Bela Moura” (Idem, Ibidem). Quando recebe a 

notícia do casamento, a jovem pediu que “levasse o cavalinho [...] e com ele se 

passeasse no adro da igreja,” (Idem, 11) o conde ao chegar aproxima-se do cavalo e o 

“Conde Florival que, de repente, se lembrou de tudo” (Idem, 14) e da sua bela moura. 

“Com grande pompa se realizou o casamento” (Idem, 15). 

 

4.1.2 O Coelhinho; O Coelho Branco; O Coelhinho Branco e Fita, Pente e Espelho 

Vamos proceder à elaboração de uma comparação entre os quatros contos 

tradicionais estudados O Coelhinho Branco e O Coelhinho de Consiglieri Pedroso, O 

Coelhinho Branco de Viale Moutinho, O Coelho Branco de Teófilo Braga e o conto 

literário Fita, Pente e Espelho de Alice Vieira.  

Procederemos a uma análise comparativa entre as diferentes variantes de um 

mesmo conto, variantes essas recolhidas por pessoas de renome na área da literatura de 

tradição oral. Elaboraremos uma pequena comparação entre as quatro variantes e 

seguidamente entre estas e o conto literário. 

As principais semelhanças significativas encontradas entre as variantes dizem 

respeito às personagens encontradas nos contos e aos espaços onde estas se 

movimentam, assim como às acções praticadas. Algumas destas semelhanças estendem-

se, também, ao conto literário Fita, Pente e Espelho 

Estes quatro contos são muito semelhantes. Em todos existe uma princesa que 

habitualmente realiza uma acção, uma rotina que vai ser interrompida pela visita de um 

coelho: “Era uma vez uma princesa que costumava pentear-se sempre à janela… Todos 

os dia vinha um coelhinho branco […],” (Pedroso 1992: 151); “A princesa todos os dias 
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[…] viu passar um coelhinho […]” (Pedroso 1992: 83); “Era uma vez uma princesa que 

costumava pentear-se sempre à janela […] ia um coelhinho branco passear […]” 

(Moutinho 1998: 50); e “Havia um rei que tinha uma filha já crescida, que gostava 

muito de se lavar no balcão […] Vinha um coelhinho branco” (Braga 2005: 38). No 

conto literário também encontramos menção às rotinas da princesa que são quebradas 

com a chegada do coelho. “Todas as manhãs, entrava o sol pelas janelas e saía a 

princesa para o seu jardim […] um dia, vindo sabe-se lá de onde, aproximou-se dela um 

coelho […]” (Vieira 1991: 2). 

Também este coelho, lhe rouba os seus objectos em dias seguidos desaparecendo 

depois: “[…] veio o coelho e levou-lhe o pente […] levou-lhe o laço […] um anel e […] 

levou-o. […] E o coelho nunca mais voltou.” (Pedroso 1992: 151); “O coelhinho fugiu 

com a liga […] o coelhinho fugiu com o lenço […] Mas o coelho […] foi-se embora 

com o grilhão de ouro e o retracto.” (Pedroso 1992: 83-84); “[…] o coelhinho e levou-

lhe o pente […] e levou-lhe o laço […] um anel […] e levou-o.” (Moutinho 1998: 50); e 

“Vinha um coelhinho branco furtava-lhe os anéis e fugia.” (Braga 2005: 38); “o coelho 

branco […] desapareceu […] levando consigo o pente da princesa. […] levando consigo 

a fita […] levando consigo o espelho […]”(Vieira 1991: 2, 4, 5). 

Em todas as variantes se faz menção à doença da princesa devido à saudade que 

sente do coelho, a cuja companhia e visita se habituou: “[…] o coelho nunca mais 

voltou.  A princesa, com muitas saudades de ele não aparecer, adoeceu” (Pedroso 1992: 

151); “A princesa, […] foi para o palácio muito triste e caiu doente de desgosto.” 

(Pedroso 1992: 84); “A princesa, com muitas saudades por ele não aparecer, adoeceu” 

(Moutinho 1998: 50); e a princesa “ficou muito triste e melancólica” (Braga 2005: 38). 

A doença também é mencionada “Com o desgosto e as saudades, a princesa caiu à 

cama, com estranha doença que nenhum físico da corte conseguia curar” (Vieira 1991: 

6).  

Em duas das variantes é a princesa que sonha com a solução para a sua doença 

“A princesa sonhou uma noite, que bebendo um copo de água de uma fonte que havia 

no meio de um bosque distante do palácio, lhe daria saúde” (Pedroso 1992: 151); e “A 

doente sonhou uma noite que bebendo um copo de água duma fonte que havia no meio 

de um bosque distante do palácio lhe daria saúde” (Moutinho 1998: 50); A cura surge 

por intuição da princesa e através de um sonho “[…] uma noite a princesa teve um 
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sonho. Sentou-se na cama e chamou pela aia, que dormia ali perto: - vai á fonte da 

Encruzilhada dos Quatro Caminhos. Quando o mocho piar três vezes, enche de água 

dois cântaros de barro, e traz-ma para eu beber. Assim o sonhei, assim o farei” (Vieira 

1991: 7). 

Um dos pontos de comparação nestas variantes é a abertura do chão, dando 

acesso a um mundo encantado, que ninguém imaginaria que pudesse existir: “A aia […] 

viu abrir-se o chão […] Imediatamente o chão se abriu e pareceu um palácio muito rico” 

(Pedroso 1992: 152); “Nisto viu sair debaixo do marco de pedra, onde estava sentada, 

um jumento com umas cangalhas de prata […] foi descendo por uma escada até um 

palácio muito rico” (Pedroso 1992: 84);”A aia foi, chegou á fonte e, […] abriu-se o 

chão e saiu um preto com um burro […] Imediatamente o chão se abriu e apareceu um 

palácio muito rico” (Moutinho 1998: 50). Na procura da cura, a aia descobre um reino 

encantado: “viu a terra abrir-se mesmo diante dos seus olhos. […] E logo o chão se 

abriu e uma longa estrada se estendia, até ao longe se avistar um palácio de portas de 

oiro e telhados de âmbar” (Vieira 1991: 7). 

 Neste palácio aparece o coelhinho que se metamorfoseia através do banho da 

água mágica:”O coelho meteu-se na bacia de água e fez-se logo num formoso príncipe” 

(Pedroso 1992: 152); “O coelho foi-se banhar numa tina e tornou-se num formoso 

príncipe” (Pedroso 1992: 84); ”O coelho meteu-se na bacia de água e fez-se logo um 

formoso príncipe” (Moutinho 1998: 51). A metamorfose do príncipe-coelho também 

está presente na narrativa de Alice Vieira, sendo o ponto fulcral. “já o coelhinho se 

transformava, ali na sua frente, num príncipe de rara beleza” (Vieira 1991: 11), surgindo 

a alusão à dona dos objectos e à paixão e saudade que o coelho sente: “Pente, laço, anel 

de minha senhora. / Vejo a ti, não vejo a ela, / Ai de mim que morro por ela!” (Pedroso 

1992: 152); “O pente com que me penteio, / Ó fitas primeiramente, / quem me dera 

agora ver, / Quem de amores está doente!” (Pedroso 1992: 84); “Pente, laço, anel de 

minha senhora! Vejo-te a ti e não vejo a ela! Ai que morro por ela, ai de mim!” 

(Moutinho 1998: 51); “Quem me dera ver a dona dos anéis que tenho aqui!” (Braga 

2005: 39); “Três vezes a vi/ três vezes fugi/ fita, pente e espelho/ dela tenho aqui/ Fita, 

pente e espelho/ que a hão-de trazer/ com o piar do mocho/ ao amanhecer” (Vieira 

1991: 11). 
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A aia sai do palácio encantado e vai ter com a sua princesa levando-lhe a água 

da sua cura e novidades do seu príncipe-coelho causador de tão estranha doença: “A 

princesa bebeu-a e começou a achar-se melhor. A aia contou-lhe então o que tinha 

visto” (Pedroso 1992: 152); “A princesa bebeu-a e começou a achar-se melhor. A aia, 

então, contou-lhe o que tinha visto” (Moutinho 1998: 51); “Sem fôlego, deu-lhe a água 

a beber e logo a princesa recuperou as forças há tanto tempo perdida” (Vieira 1991: 12). 

Quando fica boa, a princesa vai com a aia até ao sítio onde se localizava o palácio do 

coelho e vê a metamorfose: “Depois esconderam-se no mesmo sítio onde esteve a aia. 

[…] Daí por um bocado veio o coelhinho branco, banhou-se dentro da bacia e tornou-se 

num príncipe muito lindo” (Pedroso 1992: 152); “Depois esconderam-se no mesmo sítio 

onde estivera a aia da outra vez. […] Daí por um bocado, veio o coelhinho branco, 

banhou-se dentro da bacia e tornou-se no tal príncipe” (Moutinho 1998: 51); “[…] e o 

coelho branco […] Voltou a meter-se lá dentro, e de lá saiu transformado em príncipe. E 

a tudo a princesa assistia, ao lado da sua aia” (Vieira 1991: 12). Logo após a 

metamorfose o príncipe evoca novamente a princesa e os seus objectos “Abriu depois a 

gaveta, tirou o pente, o laço e o anel e começou a dizer: - Pente, laço, anel de minha 

senhora, / Vejo a ti, não vejo a ela, / Ai de mim, que morro por ela!” (Pedroso 1992: 

153); “Abriu a gaveta e repetiu as mesmas palavras diante do pente, do laço e do anel.” 

(Moutinho 1998: 51); “Quem me dera ver a dona dos anéis que tenho aqui!” (Braga 

2005: 39). E de novo o príncipe abriu a gaveta e de lá tirou o pente, a fita e o espelho. 

[…] “Três vezes a vi/ três vezes fugi/ fita, pente e espelho/ dela tenho aqui/ Fita, pente e 

espelho/ que a hão-de trazer/ com o piar do mocho/ ao amanhecer/ Três vezes fugi/ três 

vezes a vi/ fita, pente e espelho/ quem a traz aqui?” (Vieira 1991: 14). Ao que a princesa 

responde: “– Se morres por mim, aqui me tens!” (Pedroso 1992: 153); “_ Se morres por 

mim, meu amor, aqui me tens!” (Moutinho 1998: 51); “A dona sou eu.” (Braga 2005: 

39); “Fita, pente e espelho/ e a água encantada/ a vós me trouxeram/ por estrada 

dourada/ sereis meu senhor/ Príncipe-coelho/ tereis meu amor/ fita, pente e espelho!” 

(Vieira 1991: 14). Com tais palavras de amor, acaba-se o encanto: “Acabou-se 

imediatamente o encanto do Príncipe” (Pedroso 1992: 153); “O príncipe […] agradecia 

o ter-lhe quebrado o encanto.” (Pedroso 1992: 86); “Acabou-se imediatamente o 

encanto do príncipe” (Moutinho 1998: 51); “O coelho tornou-se príncipe, porque 

aquelas palavras lhe quebraram o encantamento” (Braga 2005: 39), “Bruxa má me 

lançara este encanto” (Vieira 1991: 14). 
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“Fez-se o casamento” (Pedroso 1992: 153); “Depois fez-se o casamento” 

(Pedroso 1992: 86); “Ajustou-se o casamento” (Moutinho 1998: 51); “e casaram” 

(Braga 2005: 39); “Logo ali combinaram a data do casamento” (Vieira 1991: 14). 

 

4.1.3 A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso; A Cacheira; O Menino e o Vento; A 

Cacheirinha; Desanda Cacheira e Desanda Cacete 

Vamos proceder à elaboração de uma breve comparação entre os cinco contos 

tradicionais estudados A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso de Maria Amália Vaz 

de Carvalho e Gonçalves Crespo, A Cacheira de Ataíde de Oliveira, O Menino e o 

Vento de Joaquim Alves Ferreira, Desanda Cacheira de Teófilo Braga e A Cacheirinha 

de Adolfo Coelho e o conto literário Desanda Cacete de Alice Vieira. Após esta breve 

análise, procedermos a uma comparação entre estas e o conto literário nos aspectos mais 

relevantes para o desenrolar da narrativa. 

Assim, os contos começam com “Era uma vez um alfaiate que tinha três filhos e 

uma cabra” (Carvalho; Crespo 1956: 27); “Um pai tinha três filhos […]” (Braga 2005: 

50); “Era uma vez um homem que tinha muitos filhos […]” (Coelho 1999: 154). Nestes 

três contos as personagens são muito semelhantes, pois a apresentação é feita da mesma 

forma, assim como a situação familiar apresentada. Embora no conto de Adolfo Coelho, 

o percurso fora de casa seja efectuado pelo pai, á semelhança do conto de Alice Vieira, 

aparece “um homem que tinha muitos filhos e pouco dinheiro […]” (Vieira 1992: 2). 

Também a situação que leva ao regresso a casa é semelhante. Em ambos os contos o 

homem sente saudades dos filhos e da mulher e pede ao rei que lhe pague o seu 

trabalho, para que possa regressar para junto da família: “Senhor, peço que me deis a 

paga do meu serviço, pois quero ir viver com os meus filhos e mulher […]” (Coelho 

1999: 154); “[…] não aguentou as saudades da mulher e dos filhos. Pediu ao rei que lhe 

pagasse o que considerasse justo […]” (Vieira 1992: 2).  

No que diz respeito aos objectos mágicos, de recompensa pelo trabalho, estes 

são muito semelhantes na maioria dos contos. Em quatro das versões estudadas dois dos 

objectos são iguais: a mesa e o cacete, surgindo sempre em primeiro e terceiro lugar no 

desenrolar da história. No conto de Alice Vieira, os objectos são iguais aos do conto A 

Cacheirinha de Adolfo Coelho: a mesa, a peneira e o cacete, aparecendo exactamente 
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pela mesma ordem e com a mesma função. Aliás, estes dois contos são muito 

semelhantes entre si, não esquecendo, contudo, o embelezamento dado por Alice Vieira 

ao conto literário. Embora haja algumas diferenças entre os objectos mágicos 

oferecidos, a sua função é muito semelhante: o primeiro, dá comida em abundância ao 

seu proprietário, não tendo este, necessidade de passar fome; o segundo, dá-lhe dinheiro 

para que não tenha dificuldades e o terceiro, surge para dar o merecido castigo ao ladrão 

que se apropria indevidamente dos objectos que não lhe pertencem. 

No conto A Cacheirinha à semelhança do conto literário Desanda Cacete de 

Alice Vieira, os objectos são oferecidos pelo rei como pagamento do trabalho do pobre 

homem, assim como o roubo e respectiva troca dos objectos mágicos é efectuado por 

um estalajadeiro invejoso. Este último também acontece em A Mesa, o Burro e o Cacete 

Maravilhoso e O Menino e o Vento. 

Em todos os contos apresentados o desenlace final é o mesmo, pois os ladrões 

são castigados pelo cacete maravilhoso, como forma de punição por todos os males e 

desagrados causados ao seu legítimo dono e à sua família. 

 

4.1.4 A Adivinha do Rei; A Filha do Carvoeiro e A Adivinha do Rei 

Vamos proceder à elaboração de uma breve comparação entre os dois contos 

tradicionais estudados A Adivinha do Rei e A Filha do Carvoeiro e o conto literário A 

Adivinha do Rei de Alice Vieira.  

Se começarmos por analisar os títulos dos contos, encontramos o conto 

tradicional A Adivinha do Rei (Braga 1987) cujo título é igual ao do conto literário A 

Adivinha do Rei (Vieira 1991) de Alice Vieira. As semelhanças entre estes dois contos 

evidenciam-se também ao longo da narrativa. O rei chama o ministro à sua presença 

para lhe dizer: “Não tenho outro remédio senão mandar-te matar” (Braga 1987: 186); 

“[…] mandou chamar o conselheiro à sua presença” (Vieira 1991: 4). Nos três contos 

estudados a jovem vais ser confrontada com a sua beleza e a sua inteligência. 

Em ambos os contos tradicionais a jovem, filha do ministro no conto A Adivinha 

do Rei (Braga 1987: 186-187), filha do carvoeiro no conto A Filha do Carvoeiro 

(Ferreira 1999: 205-206) é considerada muito inteligente e vai ser posta à prova ”[…] 
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mandarás cá a tua filha, para ver se ela é capaz de adivinhar o meu pensamento […]” 

(Braga 1987: 186); “Hás-de mandar cá outra vez a tua filha” (Ferreira 1999: 205). A 

jovem resolve a adivinha em todos os contos estudados. Nos contos A Adivinha do Rei 

(Braga 1987) e (Vieira 1991) a resolução da adivinha salva o pai da jovem da morte. 

Outra das semelhanças verificadas, encontra-se na adivinha que é dada à jovem: 

“Que não há-de vir nem de noite nem de dia; nem nua nem vestida; nem a pé nem a 

cavalo” (Braga 1987: 186); “Mas que não venha nem calçada nem descalça; nem 

vestida nem despida; nem a pé nem a cavalo” (Ferreira 1999: 205); “ […] mas que não 

venha nem de noite nem de dia, nem vestida nem despida, nem a pé nem a cavalo.” 

(Vieira 1991: 10) 

 

4.2 Análise Contrastiva  

4.2.1 O Cavalinho das Sete Cores, A Princesa Moura e A Bela Moura 

Passaremos a elaborar uma análise contrastiva entre os dois contos tradicionais 

estudados, O Cavalinho das Sete Cores e A Princesa Moura, e, seguidamente, com o 

conto literário escrito por Alice Vieira, A Bela Moura.  

Iremos então proceder à elaboração da visão contrastiva dos elementos que 

consideramos mais importantes, embora sejam contrastes com pouca importância para o 

desenrolar dos acontecimentos. 

Os contos O Cavalinho das Sete Cores e A Princesa Moura têm algumas 

pequenas diferenças que passaremos a descrever. 

No conto O Cavalinho das Sete Cores, as duas filhas mais velhas queriam que o 

conde “lhe ensinasse qualquer coisa que ela não soubesse” (Braga 1994: 114) e assim, o 

conde quis ensinar-lhe a sua “religião” (Idem, 114). Apenas a mais jovem o quis fazer. 

No segundo conto não se faz referência a qualquer condição para o casamento.  

Fogem num cavalo de “sete cores, que corre como o pensamento” (Idem, 

Ibidem) no primeiro caso, e “negro que corria mais depressa que o vento” (Monteiro 

2000: s.p.) no segundo. Combinam encontrar-se no “pátio” (Braga 1994: 114) ao invés 

do “palácio” (Monteiro 2000: s.p.). Também a “princesa apareceu com os seus vestidos 

de moura, com muitas jóias” (Braga 1994: 114) em contraste com o conto A Princesa 
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Moura, onde não se faz qualquer referência a sinais de riqueza. “À primeira palavra que 

disse, logo o cavalinho das sete cores se pôs nas vizinhanças da cidade donde era natural 

o cativo conde” (Idem, 114); ao contrário de A Princesa Moura, onde ”o cavalo foi por 

esses ares fora e, quando se aproximou da terra do conde, ele mandou-o parar” 

(Monteiro 2000: s.p.), o cavalinho apenas obedece a uma ordem para parar e não partir 

como no primeiro caso. 

Chegam a “um grande areal” (Braga 1994: 114) em O Cavalinho das Sete 

Cores, e não aparece qualquer referência ao espaço onde param em A Princesa Moura. 

A princesa fica esquecida no areal e vai dar a uma “cabana” (Idem,  115) em 

contraposição a uma “casa” (Monteiro 2000: s.p.). 

Quando o conde admira o cavalinho, o rapaz diz o verso: “Anda cavalinho! 

anda, / Não esqueças o andar/ Como o conde esqueceu/A moura no areal” (Braga 1994: 

115). Este verso leva a que se recorde da sua amada, desfazendo o casamento e casando 

com a moura e no segundo conto, recorda-se dela sem qualquer ajuda, realizando-se 

“dois casamentos: o do conde com a princesa moura, e o da princesa cristã com o irmão 

do conde” (Monteiro 2000: s.p.). 

Na obra de Alice Vieira, aparecem muitas diferenças relativamente aos contos 

tradicionais, próprias do embelezamento da narrativa literária, já que a forma de 

descrever os acontecimentos tem características muito particulares. 

Logo no início do conto, faz-se referência à família [“pai e mãe choram-no dia e 

noite, julgando-o morto [...] chorou-o a velha ama” (Vieira 1993: 1)] que acreditavam 

na sua morte, o que não acontece nos contos tradicionais. Também a ama o enfeitiça 

quando chora o seu desaparecimento: “Meus Braços te prendem/ para lá do mar/ sei que 

voltarás/ para eu te abraçar” (Idem, 1). 

O Conde cativo chama-se “Florival” (Idem, 3), não aparecendo contudo 

referência a nomes, mas apenas à sua condição social de “conde”, nos contos O 

Cavalinho das Sete Cores e A Princesa Moura. Apaixonaram-se ao primeiro olhar e 

combinam imediatamente a fuga: “uma noite a Bela Moura foi ter com ele. Deram-se as 

mãos, os olhos de um mergulharam nos olhos do outro, e combinaram fugir” (Idem, 2). 

O cavalo utilizado na fuga é “das sete cores do arco-íris” (Idem, 3), o que é igual em O 

Cavalinho das Sete Cores, mas difere em A Princesa Moura, cujo animal é negro. Ao 
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fugirem a princesa diz algumas palavras mágicas, o que acontece em O Cavalinho das 

Sete Cores de Teófilo Braga ao invés do que acontece em A Princesa Moura, em que o 

cavalo voa, mal os amantes o montam e só pára, quando o conde o manda parar. 

O conde chega ao seu palácio e não é reconhecido pelas inúmeras pessoas com 

quem se cruza, não havendo referência a mais ninguém, além da ama, que o reconhece, 

nos contos tradicionais. 

Na narrativa de Alice Vieira, encontramos alusão a duas acções simultâneas. A 

primeira passa-se com o Conde Florival no palácio: “seguiram-se dias e noites de festas 

e bailes e banquetes em honra do conde” (Idem, 8). E a segunda acção passa-se no 

exterior: “perdida no areal, tendo por companhia o cavalinho das sete cores do arco-íris, 

chorou a Bela Moura sete dias e sete noites, pelo Conde Florival que não voltava” 

(Idem, 10), não havendo qualquer alusão às festas nas histórias tradicionais. 

A jovem é encontrada por “um velho, que pescava ali perto” (Idem, Ibidem) e 

que a levou consigo, ao invés da “mulher” (Braga 1994: 115) assim, como, a notícia do 

casamento chega através de “um mendigo” (Vieira 1993: 11), não havendo qualquer 

referência ao mensageiro nas obras anteriores. 

Ao chegar à igreja para o casamento, o conde chama o pescador, enquanto, em A 

Princesa Moura e O Cavalinho das Sete Cores, é o conde quem se aproxima do animal. 

Ao aproximar-se, o cavalinho fala, o que não acontece nos contos tradicionais. Em O 

Cavalinho das Sete Cores, é o filho da mulher que vai dizendo uma quadra sobre a 

moura: “Anda cavalinho! Anda. / Não esqueças o andar. / Como o conde esqueceu/ A 

moura no areal” (Braga 1994: 115). 

Ao longo da narrativa, encontramos alguns versos que lhe dão uma certa 

dinâmica e que não encontramos nos contos tradicionais estudados. Estes surgem em 

momentos cruciais: o desaparecimento do conde “Meus Braços te prendem/ para lá do 

mar/ sei que voltarás/ para eu te abraçar” (Vieira 1993: 1); quando este foge para o seu 

país “Mais veloz que o vento / e que o pensamento/ voa, cavalinho, / cavalinho real, / 

poisa nas areias/ de Portugal” (Idem, 4); quando se dá o reencontro com a velha ama 

“Meus braços te prenderam/ para lá do mar/ sabia que voltavas/ para eu te abraçar” 

(Idem, 6) e quando o conde se encontra com o cavalinho que o faz recordar a sua amada 
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“Olhos de cristal/ lágrimas de sal/ chora a Bela Moura/ que um dia esqueceste/ no areal” 

(Idem, 12). 

 

4.2.2 O Coelhinho; O Coelho Branco; O Coelhinho Branco e Fita, Pente e Espelho 

Iremos elaborar uma análise contrastiva entre os quatros contos tradicionais 

recolhidos e estudados, O Coelhinho Branco e O Coelhinho de Consiglieri Pedroso, O 

Coelho Branco de Viale Moutinho e O Coelho Branco de Teófilo Braga e o conto 

literário Fita, Pente e Espelho escrito por Alice Vieira. 

Iremos então abordar os elementos que consideramos mais importantes, embora 

estes contrastes tenham pouca importância para o seu desfecho final.  

A narrativa começa com a rotina da princesa em se deslocar à janela ou jardim 

onde a passa a visitar um coelhinho branco, havendo apenas um conto tradicional onde 

a narrativa começa de forma diferente. Em que esta, é introduzida na narrativa por um 

ser exterior ao palácio que vai ser o grande impulsionador da história: “Ia uma vez um 

homem apregoando: Quem quer cuidados? …E quando passou pelo palácio do rei, a 

princesa chegou à janela e viu flores. Voltou-se para as aias e disse-lhes que lhas fossem 

comprar. […] E foram pô-las no jardim. A princesa todos os dias ia ver os seus 

cuidados” (Pedroso 1992: 83). Também a forma como o coelho se apropria dos objectos 

é diferente pois é preso pela aia, a mando da princesa: “A aia apanhou-o e prendeu-o 

com uma liga de meia, […] ela apanhou-o e prendeu-o com um lenço. […] Disse à aia 

que prendesse o coelho e que podiam passear descansadas” (Idem, 83-84). No conto de 

Alice Vieira, a princesa mima o coelho: “Aconchegou-o ao peito e muitas festas e 

carícias lhe fez” (Vieira 1991: 2). Enquanto nos outros contos tradicionais recolhidos, 

não há menção a nenhum contacto entre o coelho e a princesa, aparecendo este e 

desaparecendo levando os objectos com ele. As principais diferenças estão entre os dos 

primeiros contos, no primeiro o coelho é preso com os objectos conseguindo fugir com 

eles, no segundo caso a princesa tem um contacto mais próximo e carinhoso com ele, o 

que o leva a fugir com uma recordação dela, como que para perpetuar a relação 

carinhosa.  

Na maioria dos contos os objectos roubados são diferentes. Os objectos são 

iguais entre os dois primeiros casos apresentados “[…] veio o coelho e levou-lhe o 
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pente […] levou-lhe o laço […] um anel e […] levou-o […]” (Pedroso 1992: 151); 

“[…] o coelhinho e levou-lhe o pente […] e levou-lhe o laço […] um anel […] e levou-

o” (Moutinho 1998: 50). As diferenças manifestam-se nos restantes contos havendo 

diferença de objectos com as duas versões apresentadas a seguir: “O coelhinho fugiu 

com a liga […] fugiu com o lenço […] foi-se embora com o grilhão de ouro e o 

retracto” (Pedroso 1992: 83-84); e “Vinha um coelhinho branco furtava-lhe os anéis e 

fugia.” (Braga 2005: 38); Na obra literária os objectos são todos diferentes “o coelho 

branco […] desapareceu […] levando consigo o pente da princesa. […] Levando 

consigo a fita […] levando consigo o espelho […]”(Vieira 1991: 2, 4, 5), sendo apenas 

dois deles comuns a dois dos casos estudados e ao conto literário Fita, Pente e Espelho, 

em que a ordem pela qual os objectos aparecem na obra é diferente da apresentada no 

título.  

Se considerarmos que o laço e a fita são objectos com utilidade semelhante para 

prender ou enfeitar o cabelo, como são considerados por Chevallier e Gheerbrant que 

lhe atribuem a mesma carga simbólica (Chevalier; Gheerbrant 1994: 326) então 

podemos identificá-los nos casos seguintes “[…] veio o coelho e levou-lhe o pente […] 

levou-lhe o laço […]” (Pedroso 1992: 151) e “[…] o coelhinho e levou-lhe o pente […] 

e levou-lhe o laço” (Moutinho 1998: 50). Também na obra de Alice Vieira os dois 

primeiros objectos se repetem: “levando consigo o pente da princesa. […] Levando 

consigo a fita […]” (Vieira 1991: 2, 4). Nestes dois casos apresentados o terceiro 

objecto é igual: “anel e […] levou-o […]” (Pedroso 1992: 151); “[…] um anel […] e 

levou-o” (Moutinho 1998: 50), enquanto os objectos são sempre iguais num caso: 

“Vinha um coelhinho branco furtava-lhe os anéis e fugia” (Braga 2005: 38); diferindo 

dos restantes em que o objecto é: “o grilhão de ouro e o retracto” (Pedroso 1992: 83-84) 

e “levando consigo o espelho […]”(Vieira 1991: 5). 

Quando o coelho deixa de aparecer e a princesa fica triste e doente, a solução 

procurada pelo rei é diversa. Em alguns dos contos, é chamado um médico que não 

encontra cura para a doença: “Vieram os médicos e não atinaram com a moléstia” 

(Pedroso 1992: 151) e (Moutinho 1998: 50) e “Com o desgosto e as saudades a princesa 

caiu à cama, com estranha doença que nenhum físico da corte conseguia curar” (Vieira 

1991: 6); noutro, receitam distracção: “Vieram os médicos e disseram que a doença de 

Sua Alteza era uma paixão e que lhe dessem passeios e a distraíssem” (Pedroso 1992: 
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84); e ainda o rei convoca pessoas para distraírem a princesa “Mandou pôr um edital 

para virem todas as pessoas antigas para contarem contos e histórias para alegrarem a 

princesa” (Braga 2005: 38). A cura da princesa passa por uma fonte com água milagrosa 

capaz de curar todas as maleitas e que a aia vai buscar: “A aia foi, chegou à fonte […] A 

princesa bebeu-a e começou a achar-se melhor” (Pedroso 1992: 152) e (Moutinho 1998: 

50) e “Acabava a aia de encher o segundo cântaro […] deu-lhe a água a beber – e logo a 

princesa recuperou as forças […]” (Vieira 1991: 7 e 12). Nos restantes dois contos as 

velhas vêem para distrair a princesa e param a descansar “viu um marco de pedra e 

sentou-se nele a descansar” (Pedroso 1992: 84); “viram um burro sem pés nem mãos, 

carregado de lenha […] viram-no chegar a uma casas descarregar a lenha, e acarretá-la 

para dentro” (Braga 2005: 39).  

A partir deste momento surgem os maiores contrastes entre as versões e a obra 

literária. A versão de Teófilo Braga é aquela em que os elementos que surgem são mais 

marcantes, pois aparece uma voz que vai conduzir as velhas e posteriormente a princesa 

á descoberta da verdade sobre o coelho, assim como, a forma como o coelho se revela: 

“Não proves que não é para ti” (Idem, 39) ao dirigir-se às velhas que entram na sua casa 

e que invadem a sua privacidade ao provar a comida que ele está a fazer. Ao 

espreitarem “pelo buraco da fechadura e viu um coelho, que tirou a pele e tornou-se um 

príncipe” (Idem, 39) e “Prova que é para ti.” (Idem, 39), quando se dirige à princesa que 

se desloca ao seu reino, quase surgindo como um convite à sua descoberta: “as portas 

abriram-se; o coelho disse: - Quem me dera ver a dona dos anéis que tenho aqui!” 

(Idem: 39), o coelho aparece e revela-se por sua própria vontade. Nas restantes versões 

o coelho é descoberto involuntariamente: “A aia entrou e escondeu-se […]” (Pedroso 

1992: 152); “A velha esperou que ele voltasse” (Idem, 152); “A aia entrou e escondeu-

se” (Moutinho 1998: 50) e “Mas a aia queria ver tudo. E escondeu-se por detrás dos 

reposteiros […]” (Vieira 1991: 10). 

Numa das versões de Consiglieri Pedroso, o palácio subterrâneo era habitado por 

pessoas encantadas [“viu muitas mãos a trabalharem, mas não via mais nada, nem 

pessoa alguma. Via só mãos” (Pedroso 1992: 84)], enquanto nas restantes versões 

aparecia a menção a uma pessoa que vem à superfície buscar a água para o banho 

purificante do coelho, e que vai servir de guia para o reino encantado: “um preto […]” 

(Pedroso 1992: 152); “um preto com um burro […]” (Moutinho 1998: 50); “um velho 
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criado […]” (Vieira 1991: 7). Noutra versão, ao entrarem na casa subterrânea, 

encontram um homem morto que vão velar apesar da princesa estar: “com muito medo 

[…] deitou água no morto e começou a rezar, e de repente o morto ressuscitou e tornou-

se num príncipe muito formoso” (Pedroso 1992: 85). 

O final da narrativa é diferente em quase todos os contos, à excepção dos dois 

primeiros. O casamento entre os dois príncipes realiza-se: “Fez-se o casamento, 

casaram, e o pai dela ficou muito satisfeito” (Pedroso 1992: 153); “Ajustou-se o 

casamento, casaram e o pai dela ficou muito satisfeito” (Moutinho 1998: 51). “ Depois 

fez-se o casamento […] A velha ficou sendo muito estimada, mas andava muito triste 

[…] queria ir para sua casa” (Pedroso 1992: 86); e “casaram, foram muito felizes, e as 

velhas ficaram damas de honra do paço” (Braga 2005: 39). Na obra literária, o final é 

feliz, havendo contudo a introdução de uma pequena impressão da autora para enfatizar 

a felicidade do momento: “Logo ali combinaram a data do casamento – e decerto ainda 

lá estariam a esta hora se a aia, ainda atrás dos reposteiros de brocado, não tivesse 

lembrado a princesa que eram horas de voltar para casa” (Vieira 1991: 7). 

 

4.2.3 A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhosos; A Cacheira; O Menino e o Vento; A 

Cacheirinha; Desanda Cacheira e Desanda Cacete 

Vamos proceder à elaboração de uma breve análise contrastiva entre os cinco 

contos tradicionais estudados A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso de Maria 

Amália Vaz de Carvalho e Gonçalves Crespo, A Cacheira de Ataíde de Oliveira, O 

Menino e o Vento de Joaquim Alves Ferreira, Desanda Cacheira de Teófilo Braga e A 

Cacheirinha de Adolfo Coelho e o conto literário Desanda Cacete de Alice Vieira.  

Procederemos a uma análise contrastiva entre as cinco diferentes variantes do 

conto tradicional e o conto literário de Alice Vieira, contudo, essas diferenças não são 

relevantes para o final esperado da narração. 

Em dois dos contos tradicionais as personagens apresentadas são muito 

diferentes. No conto O Menino e o Vento as personagens são “uma mulher com um 

filho […]” (Ferreira 1999: 166) e em A Cacheira a personagem principal é “Uma 

velhinha muito religiosa e muito pobre […]” (Oliveira 1989: 52) ; enquanto no conto de 
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Alice Vieira, aparece “um homem que tinha muitos filhos e pouco dinheiro […]” 

(Vieira 1992: 2).  

Uma das diferenças mais notórias diz respeito a um dos objectos mágicos 

oferecidos. O segundo objecto é “o burro” (Carvalho; Crespo 1956: 34) e (Braga 2005: 

51); “o cordeirinho” (Oliveira 1989: 52). No conto Desanda Cacheira, o primeiro 

objecto que aparece é uma toalha, que tem a mesma função que a mesa dos outros 

contos estudados, pois enche-se de comida sempre que tal seja solicitado. Neste 

conjunto de contos, aparece apenas um, em que todos os objectos são diferentes: a 

toalha, a galinha dos ovos de ouro e a bengala (Ferreira, 1999: 166-167). 

A acção começa de forma muito distinta das restantes no conto A Mesa, o Burro 

e o Cacete Maravilhoso, pois a personagem principal vai aventurar-se mundo fora, por 

acção de uma cabra mentirosa, que monta tal ardil que leva à expulsão dos jovens de 

sua casa: “[…] o velho ficou de boca aberta e reconheceu que havia expulso 

injustamente de casa os filhos.” (Carvalho; Crespo 1956: 30) o que não acontece em 

nenhum dos outros contos expostos. 

As personagens secundárias que aparecem nos contos são também elas 

diferentes. No conto A Mesa, o Burro e o Cacete Maravilhoso, aparecem: um 

marceneiro, que dá a mesa ao filho mais velho; um moleiro que dá ao filho do meio um 

burro; e um torneiro que oferece ao filho mais novo, um cacete grosso de madeira.  

No conto A Cacheira, é S. Pedro quem vai ajudar a velha e dar-lhe os objectos 

maravilhosos, enquanto em O Menino e o Vento é o vento que o gratifica, pelo descuido 

que lhe provocou. Em Desanda Cacheira, os objectos são oferecidos por um viandante, 

um velhinho, pela ajuda dada pelos rapazes mais velhos num momento de aflição. No 

caso do filho mais novo, o objecto é comprado pelo jovem a um homem que encontra 

no seu caminho, após perceber a utilidade que o mesmo pode ter no futuro. Já no conto 

literário Desanda Cacete, os objectos são oferecidos pelo rei como pagamento do 

trabalho do pobre homem. 

O roubo e respectiva troca dos objectos mágicos é efectuado por um 

estalajadeiro invejoso, nos contos A Cacheirinha e Desanda Cacete de Alice Vieira, 

enquanto em A Cacheira é obra da ermitoa a quem estes são confiados e em Desanda 
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Cacheira por uma velha, divergindo do conto literário Desanda Cacete, em que são 

roubados por um estalajadeiro. 

 

4.2.4 A Adivinha do Rei; A Filha do Carvoeiro e A Adivinha do Rei 

Ao lermos os contos tradicionais e o conto literário de Alice vieira encontramos 

algumas diferenças significativas que passaremos a expor. Uma das que realça 

rapidamente é o título. Entre os dois contos tradicionais a diferença é evidente. Num dos 

contos A Filha do Carvoeiro (Ferreira 1999) faz-se referência à condição social da 

jovem enquanto nos outros dois contos A Adivinha do Rei, se faz referência e se destaca 

a adivinha que o rei propõe à jovem que resolva, para salvar o seu pai. 

O pai da jovem em cada um dos contos tem uma posição social diferente. “Tinha 

um rei um ministro […]” (Braga 1987: 186); “Um certo carvoeiro […]” (Ferreira 1999: 

205); […] o Conselheiro […]”(Vieira 1991: 4). 

A razão pela qual a adivinha é apresentada é diferente em todos os contos. No 

conto A Adivinha do Rei (Braga 1987), o rei zanga-se e decide matar o ministro, dando-

lhe contudo uma oportunidade de viver pela sua lealdade; no conto A Filha do 

Carvoeiro (Ferreira 1999) a adivinha é dada ao carvoeiro para provar a inteligência da 

jovem e não só a sua beleza; no conto A Adivinha do Rei (Vieira 1991) o rei desconfia 

da lealdade do conselheiro porque alguém lhe conta que este o quer matar. 

A forma como a jovem resolve a adivinha é diferente em todos os contos 

apresentados: “[…] entrou no palácio ao lusco com fusco; ia com uma camisa fina de 

cambraia em cima do corpo, e levada às cavaleiras de um criado velho que tinha” 

(Braga 1987: 186); “Ia com um pé calçado e outro descalço; com uma parte do corpo 

vestida e outra despida, e com um pé no burro e outro no chão” (Ferreira 1999: 205); “E 

aqui estou ao lusco-fusco. […] E aqui estou, com uma rede sobre o meu corpo. Reparai 

que não chega para o cobrir, mas ninguém poderá afirmar que venho nua. […] E aqui 

estou, às cavalitas deste meu fiel criado” (Vieira 1991: 13). 

Nos contos A Adivinha do Rei (Braga 1987) e (Vieira 1991), a resolução da 

adivinha salva o pai da jovem da morte, enquanto no conto A Filha do Carvoeiro 

(Ferreira 1999), a resolução da adivinha garante que o carvoeiro continue a trabalhar 
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para o rei e dá acesso ao casamento da jovem com o filho do rei e com o rei no conto A 

Adivinha do Rei (Vieira 1991) 
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PARTE V – COMPONENTE PRÁTICA 
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5.1 Breves considerações  

Ao longo da reflexão teórica realizada, assim como durante a análise realizada 

aos contos apresentados anteriormente, verificámos que estes contos se encontram 

bastante actuais, pois transmitem saberes e valores de uma comunidade, de uma forma 

lúdica, sem que a criança se aperceba dos aspectos moralistas e da intencionalidade em 

morigerar. Ninguém pode negar a importância que os contos têm para o 

desenvolvimento harmonioso e integral da criança, ensinando-lhes como podem crescer 

em segurança, ensinando-os a encarar os seus próprios medos e angústias. 

Para que o nosso estudo fique completo, é necessário proceder a uma 

componente prática, para aferirmos qual a importância que as crianças atribuem aos 

contos na sua vida, assim como o que se torna mais marcante para cada uma delas. Não 

podemos contudo esquecer que estamos a falar de crianças situadas numa faixa etária 

entre os três e os cinco anos de idade. Tentamos, assim, demonstrar a importância que o 

conto de uma história tem para a criança, bem como a maior ou menor facilidade de 

recepção dos contos estudados. Não podemos esquecer que os contos escolhidos fazem 

parte de uma colecção dirigida a crianças entre os quatro e os sete anos de idade. No 

nosso caso, foram aplicadas em Jardins-de-infância com crianças de idade inferior aos 

destinatários visados pelos produtores e editores. 

Atendendo ao que já foi exposto, escolhemos apresentar os contos A Bela 

Moura; Fita, Pente e Espelho; Desanda Cacete e A Adivinha do Rei, em alguns Jardins-

de-infância de Vila Real de meio rural e urbano, com idades heterogéneas entre 3 e 5 

anos. E, em simultâneo, em grupos com idades homogéneas e heterogéneas, como são 

os casos das instituições privadas, em que os grupos são constituídos maioritariamente 

por crianças da mesma idade.  

 

5.2 Caracterização do público-alvo e meio envolventes 

Vila Real está situada a cerca de 450 metros de altitude, sobre a margem direita do 

rio Corgo, um dos afluentes do Douro. Localiza-se num planalto rodeado de altas 

montanhas, em que sobressaem as serras do Marão e do Alvão. O concelho é 

constituído por 30 freguesias: Abaças, Adoufe, Arroios, Borbela, Campeã, Constantim, 

Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de Olo, Lordelo, Mateus, Mouçós, 
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Nogueira, Nossa Senhora da Conceição (urbana), Parada de Cunhos, São Miguel da 

Pena, Quintã, São Dinis (urbana), São Pedro (urbana), São Tomé do Castelo, Torgueda, 

Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da Samardã. A população do 

concelho é de 46.520 habitantes, para uma área de cerca de 370 Km2, havendo assim 

123,2 habitantes por Km2. 

O presente estudo foi realizado no concelho de Vila Real, nos Jardins-de-

infância de Vila Seca, Gravelos e Árvores, todos pertencentes à Rede Pública do 

Ministério da Educação. Estes Jardins-de-infância fazem parte do Agrupamento de 

Escolas Diogo Cão.  

Os dois primeiros situam-se em espaço rural, enquanto o último se situa no 

centro da cidade de Vila Real.  

O Jardim-de-infância de Vila Seca situa-se na aldeia de Vila Seca, freguesia de 

Adoufe, distando cerca de 5 km da sede do concelho. Tem como Educadora Titular 

Helena Pimentel. Este é um Jardim-de-infância que se encontra a funcionar junto à 

Escola do 1º CEB, em edifício que já foi cantina escolar. Esta instituição funciona com 

uma Educadora de Infância, uma Auxiliar de Acção Educativa e uma Animadora que dá 

apoio às crianças durante a hora do almoço. O grupo do Jardim-de-infância de Vila Seca 

é composto por três crianças de cinco anos, sete crianças de quatro anos e sete crianças 

de três anos, como podemos comprovar pela observação da Figura 13:  
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Figura 13  Distribuição por idades das crianças do Jardim-de-infância de Vila Seca 
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É um grupo composto maioritariamente por crianças do sexo masculino, como 

podemos verificar através da análise da Figura 14. São treze crianças do sexo masculino 

e apenas quatro crianças do sexo feminino: 
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Figura 14 Distribuição por sexo das crianças do Jardim-de-infância de Vila Seca 

 

O Jardim-de-infância de Gravelos situa-se na aldeia de Gravelos, freguesia de 

Adoufe, concelho e distrito de Vila Real, distando cerca de 7 km da sede do concelho. A 

Educadora Titular do grupo é Maria Adélia Matos. Trata-se de um grupo heterogéneo, 

com idades compreendidas entre os três e os cinco anos de idade. É constituído por onze 

crianças, das quais seis são de cinco anos, quatro de quatro anos e uma de três anos, 

como se pode verificar através da Figura 15. 
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Figura 15 Distribuição por idades das crianças do Jardim-de-infância de Gravelos 

 

Das onze crianças que frequentam o Jardim-de-infância de Gravelos, sete são do 

sexo masculino e quatro do sexo feminino, como podemos constatar pela análise da 

Figura 16: 
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Figura 16 Distribuição por sexo das crianças do Jardim-de-infância de Gravelos 
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O Jardim-de-infância das Árvores situa-se perto da rua da Fonte Nova e da Quinta 

da Tenaria, na freguesia de S. Dinis, encontrando-se muito próximo da sede do 

concelho. É Educadora Titular deste Jardim-de-infância Virgínia Sousa. Actualmente, o 

Jardim-de-infância está provisoriamente instalado num monobloco pré-fabricado, em 

virtude de se estarem a realizar as obras do futuro Centro Escolar da Escola das 

Árvores.  

Trata-se de um grupo heterogéneo, com idades compreendidas entre os três e os 

cinco anos de idade, como verificamos pela análise da Figura 17. É constituído por 

vinte crianças, das quais seis são de cinco anos, nove de quatro anos e cinco de três 

anos. Este grupo inclui uma menina com NEE (Necessidades Educativas Especiais), que 

tem uma educadora tarefeira a apoiá-la. 

Todos os Jardins-de-infância mencionados recebem estagiários da Licenciatura 

em Educação de Infância da UTAD. 
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Figura 17 Distribuição por idades das crianças do Jardim-de-infância das Árvores 

 

Este Jardim-de-infância, à semelhança dos anteriores, também é composto 

maioritariamente por meninos, como podemos observar pela análise da Figura 18, 

embora a diferença não seja tão significativa, como nos Jardins-de-infância de Vila Seca 

e Gravelos, onde a diferença é bastante notória: 
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Figura 18 Distribuição por sexo das crianças do Jardim-de-infância das Árvores 

 

5.3 Actividades desenvolvidas 

Nos grupos de crianças apresentados, foram narrados os contos A Bela Moura; 

Fita, Pente e Espelho; Desanda Cacete e A Adivinha do Rei, de Alice Vieira. Após o 

conto, as educadoras elaboraram em conjunto com as crianças resumos dos mesmos e 

os respectivos registos em desenho. Através deste registo, as crianças representaram 

pela palavra e pela imagem aquilo de que mais gostaram nos contos em questão.  

Ao recolhermos estes trabalhos, pretendemos tecer algumas considerações que 

permitam ou não comparar os grupos ao nível do reconto das histórias apresentadas na 

sala de aula, assim como no resumo efectuado pelas crianças e nos desenhos elaborados 

após o conto e reconto de cada uma das narrativas. 

 

5.3.1 A Bela Moura  

O grupo de crianças do Jardim-de-infância de Gravelos é composto por onze 

crianças com idades heterogéneas, como podemos comprovar através do gráfico 15, já 

apresentado anteriormente. Neste grupo, as rotinas já se encontram devidamente 

enraizadas no dia-a-dia do grupo. A sessão foi iniciada num momento em que as 
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crianças normalmente estão mais calmas e sentadas no cantinho da biblioteca, em 

almofadas bem confortáveis.  

Este grupo tem também muito enraizados hábitos de audição de narrativas que a 

educadora Adélia tenta incentivar, contando-as com bastante regularidade e sugerindo 

que as crianças tragam livros de casa ou os requisitem na Biblioteca Itinerante da 

Biblioteca Municipal de Vila Real.  

O conto foi apresentado em grande grupo, de manhã, num momento em que as 

crianças se encontravam mais sossegadas, tendo sido feito o resumo de seguida, em 

conjunto por todas as crianças e devidamente dirigido pela educadora. Após esta 

actividade, houve um pequeno grupo que se voluntariou para fazer a ilustração do 

conto. De um grupo de onze crianças, apenas quatro fizeram o respectivo registo, pelo 

que a amostra fica reduzida para menos de metade. Contudo, não devemos forçar as 

crianças a fazer algo que não lhes dá prazer, pelo menos, naquele momento específico. 

É de salientar que os registos efectuados foram bastante elucidativos, pois as crianças 

desenharam as quatro partes em que consideraram que esta narrativa se encontrava 

dividida.  

No presente conto estudado, as crianças fizeram referência aos momentos mais 

ou menos importantes para elas ao longo da narração da história. Como seria de esperar, 

demonstraram as suas preferências no que diz respeito àquilo com que se identificaram. 

Passaremos, então, a apresentar o comentário escolhido pelo grupo, para representar o 

que mais gostaram em A Bela Moura: 

“Quando a Bela Moura e o conde Florival fugiram no Cavalo das Sete Cores 
do arco-irís.” 

Em seguida, apresentamos o comentário das crianças em relação ao que menos 

gostaram:  

“Que o Conde Florival tivesse esquecido a Bela Moura que ficou sozinha à 
espera dele.”  

Em relação aos desenhos elaborados pelas crianças, estes foram bastante 

elucidativos, pois recontam a história de A Bela Moura em quatro momentos, como 

podemos verificar na Figura 19. 
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Figura 19 Desenhos do conto A Bela Moura (Jardim-de-infância de Gravelos) 

 

As crianças identificaram, durante o registo através do desenho, alguns 

elementos que surgiram ao longo da história que pensamos serem pertinentes, pelo que 

os apresentaremos na Figura 20. 
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Figura 20 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do Jardim-de-

infância de Gravelos sobre A Bela Moura 

 

O elemento mais mencionado nos desenhos elaborados por este grupo foi o 

Conde que aparece na totalidade dos registos, logo seguido da Bela Moura, que é 

mencionada por três das crianças. As crianças identificaram as personagens principais 

do conto, o destinador, a Bela Moura e o destinatário do conto, o Conde Florival. 

Também o Cavalinho das Sete Cores foi mencionado duas vezes, pela importância em 

momentos cruciais da narração: o momento em que aparece em frente ao conde para 

que este se recorde da Bela Moura e, no momento em que este deixa a Condessa e volta 

para junto dela. 

O mesmo conto foi apresentado pela educadora Virgínia ao seu grupo de 

crianças no Jardim-de-infância das Árvores. Esta educadora tem criado, na sua sala, um 

conjunto de rotinas às quais se juntam o conto diário de uma história. Este facto faz com 

que as crianças estejam bastante habituadas a sentar-se e a ouvir com calma uma 

história, sem que seja preciso o recurso a outras técnicas para as sossegar. A educadora 

fomenta a colaboração dos pais e amigos na partilha de livros, bem como a requisição 

em bibliotecas, quer seja na Biblioteca Municipal de Vila Real, quer seja na Biblioteca 

Itinerante, também pertença da Biblioteca Municipal, mas que se desloca aos Jardins-

de-infância e Escolas do 1º CEB do concelho. 



 - 141 - 

 

No que concerne o conto em questão, as crianças fizeram referência aos 

momentos que mais as motivaram ao longo da narrativa. Apresentaremos seguidamente 

os comentários escolhidos pelo grupo, para ilustrar as suas preferências: 

 “Do véu que usava a Bela Moura.” 
“Do cavalo das sete cores do arco-íris.” 

“Do amor da princesa Bela Moura e do Conde Florival.”  

Apresentaremos, agora, os comentários escolhidos em conjunto para ilustrar o 

que menos gostaram no respectivo conto:  

 “Do príncipe se ter esquecido da Bela Moura na praia.” 
“Da guerra onde ficou preso o Conde, porque achamos mal as guerras, porque 

matam as pessoas!...”  

No que diz respeito aos desenhos elaborados pelas crianças, estas elegeram um 

como o mais representativo de todo o conto. Neste registo, encontramos a representação 

da Bela Moura e do Cavalinho das sete cores do arco-íris, respectivamente, o 

destinador e o adjuvante identificados na análise do conto, como podemos comprovar 

pela observação da Figura 21: 

 

 

Figura 21 Desenho do conto A Bela Moura (Jardim-de-Infância das Árvores) 
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Ainda em relação aos desenhos das crianças, apresentamos a Figura 22 que 

passamos a apresentar, onde podemos ver os elementos que mais vezes foram 

representados pelas crianças. 
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Figura 22 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do  

Jardim-de-infância das Árvores sobre A Bela Moura 

 

Com base na Figura 22, constatamos que a Bela Moura e o Cavalinho das sete 

cores foram representados sete vezes, sendo os elementos mais mencionados nos 

desenhos, logo seguidos do Conde, com seis representações. Podemos dizer que apenas 

sete crianças elaboraram um desenho do conto, pelo que a totalidade referiu o 

destinador, a Bela Moura, o destinatário, o Conde e o adjuvante, o Cavalinho das sete 

cores, companheiro inseparável da Bela Moura, durante a sua provação. 

Para estes dois grupos e tendo como base o reconto por eles elaborado, 

apresentamos o Quadro 12, em que se destacam os momentos referenciados pelas 

crianças em relação ao conto A Bela Moura de Alice Vieira. 
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Quadro 12 Comparação dos resumos elaborados para A Bela Moura nos Jardins-de-

infância de Gravelos e Árvores 

Momento Jardim-de-infância de Gravelos Jardim-de-infância das Árvores 
1 Um conde ficou prisioneiro no 

castelo de um rei mouro; 
Um conde chamado Florival ficou 
preso numa terra de mouros 

2 Uma filha do rei apaixonou-se pelo 
conde; 

O conde apaixonou-se pela filha do 
rei mouro; 

3 Fugiram num Cavalinho das Sete 
Cores do Arco-íris para uma praia 
de Portugal; 

Fugiram no cavalo mágico da Bela 
Moura que era das sete cores do arco-
íris para uma praia de Portugal; 

4 O conde deixa a Moura sozinha no 
areal; 

O conde deixa a Moura sozinha no 
areal; 

5 A Moura teme um feitiço que lhe 
provoque o seu esquecimento; 

A Moura teme um feitiço que lhe 
provoque o seu esquecimento; 

6 O conde é reconhecido e abraçado 
pela ama; 

O conde é reconhecido e abraçado 
pela ama; 

7 Faz-se uma grande festa em sua 
honra; 

Faz-se uma grande festa durante 
muitos dias e muitas noites; 

8 A Moura fica esquecida no areal; A Moura fica esquecida no areal sete 
dias e sete noites; 

9 A Moura é acolhida por um 
pescador; 

A Moura é acolhida por um pescador 
velho que a ouve chorar; 

10 A Moura toma conhecimento do 
casamento do Conde com uma 
condessa de outro país. 

A Moura sabe do casamento do 
Conde, 

11 A Moura pede ao pescador que 
leve o Cavalinho das Sete Cores do 
Arco-íris para a igreja; 

A Moura pede ao pescador que vá á 
igreja com o Cavalinho das Sete 
Cores do Arco-íris; 

12 No dia do casamento o conde vê o 
Cavalinho das Sete Cores do Arco-
íris e ouve-o falar, recordando-se 
da Moura esquecida; 

No dia do casamento o conde vê o 
Cavalinho das Sete Cores do Arco-
íris e ouve-o falar, recordando-se da 
Moura esquecida; 

13 O conde pede desculpa à condessa 
e vai ao encontro da Moura; 

No dia do casamento o conde vê o 
Cavalinho das Sete Cores do Arco-
íris e ouve-o falar, recordando-se da 
Moura esquecida; 

14 O Conde Florival e a Bela Moura 
casam-se. 

O Conde Florival e a Bela Moura 
casam-se e são felizes para sempre. 
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Como podemos verificar pela análise do Quadro 12, em ambos os Jardins-de-

infância foram referidos os mesmos momentos. As crianças identificaram com bastante 

clareza o desenvolvimento e sequência da acção, assim como as personagens envolvidas 

e respectivas funções no seu desenvolvimento. Não se notaram diferenças entre os 

recontos, sendo de salvaguardar que as frases utilizadas para cada momento são as mais 

fiéis possíveis ao resumo apresentado por cada um dos grupos. 

 

5.3.2 Fita, Pente e Espelho 

O conto Fita, Pente e Espelho foi apresentado ao grupo de crianças do Jardim-

de-infância de Gravelos pela educadora Adélia, seguindo o ritual por ela iniciado e 

semelhante ao apresentado para o conto anterior. 

No respeitante a este conto, as crianças destacaram alguns dos momentos que 

mais as impressionaram ao longo da narrativa. É de salientar que as crianças apenas se 

referiram ao que mais gostaram, não identificando nenhuma parte de que tenham 

gostado menos.  

“Que a princesa tivesse descoberto o segredo do coelho e, por ter gostado 
dele, ele ficou príncipe para sempre.” 

 

Em relação aos desenhos elaborados pelas crianças, alguns dos elementos 

constantes na história foram identificados por elas. Apenas sete das onze crianças 

fizeram o registo do conto. Passaremos então a representá-los na Figura 23: 
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Figura 23 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do  

Jardim-de-infância de Gravelos sobre Fita, Pente e Espelho 

 

A princesa foi referida por quatro das crianças, seguindo-se a aia e o coelho. As 

crianças identificaram as personagens principais constantes na narrativa, assim como a 

sequência em que as acções se apresentam, como podemos constatar pela sequência 

apresentada na Figura 24. A doença de que a princesa padece aparece mencionada 

apenas uma vez, assim como o sonho com a cura, aparecendo duas referências à 

Encruzilhada dos Quatro Caminhos, por onde a aia se devia dirigir à fonte, cuja água 

tinha propriedades milagrosas. 

No Jardim-de-infância das Árvores, a Educadora Virgínia apresentou também 

este conto às suas crianças.  

No que concerne este conto, as crianças escolheram os momentos que mais as 

impressionaram de uma forma positiva ao longo da narração:  

 

 “Da princesa e do príncipe apaixonados.” 

“Do coelhinho ser branquinho e bonito e ser príncipe.” 

“Do palácio debaixo do chão e ser do príncipe” 

“Da princesa encontrar o príncipe e ter acabado com o feitiço da bruxa má.” 
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Em relação aos comentários sobre o que menos gostaram no conto, 

apresentamos a seguir as suas observações:  

 “Da princesa estar doente de saudades e de amor.” 

“Quando o coelho roubou as coisas à princesa e não voltou mais…” 

“Quando o chão se abriu...porque tive medo.” 

Para estes contos, e com base no resumo realizado pelas crianças em conjunto, 

foi elaborado o Quadro 13, em que se representam os momentos mencionados pelas 

crianças em relação ao conto Fita, Pente e Espelho: 

 

Nos dois grupos, os resumos elaborados para o conto Fita, Pente e Espelho 

foram muito semelhantes, faltando apenas duas correspondências, uma que se refere ao 

facto de a princesa pegar no coelho ao colo e o afagar e um outro momento, em que a 

criada entra no palácio, com a respectiva descrição do espaço. O resumo do grupo das 

Árvores é o mais elaborado, embora as acções principais e as personagens se encontrem 

todas presentes e devidamente encadeadas no desenvolvimento da narrativa, em ambos 

os casos.  

Os resumos do conto foram bastante fiéis ao texto de Alice Vieira, contendo 

partes muito parecidas, nomeadamente, no que respeita às descrições dos espaços onde 

decorrem as acções. Pensamos que tal facto se deve à extrema atenção que este conto 

despertou nas crianças. 

Com base nos desenhos elaborados pelas crianças, alguns elementos presentes 

na história foram identificados por elas. Apenas seis das vinte crianças fizeram o registo 

do conto. Passaremos então a representá-los na Figura 24: 

 

 

 

 

 



 - 147 - 

 

Quadro 13 - Comparação dos resumos elaborados para Fita, Pente e Espelho nos 

Jardins-de-infância de Gravelos e Árvores 

Momento Jardim-de-infância de Gravelos Jardim-de-infância das Árvores 
1 Uma princesa morava num palácio e 

gostava de se pentear no jardim; 
Uma princesa linda gostava de 
pentear os seus cabelos no jardim; 

2  Um dia apareceu um coelhinho 
branco e a princesa pegou-lhe ao 
colo; 

3 Um dia aparece um coelho e levou o 
pente da princesa; 

Quando a criada a chama para ir 
para o palácio o coelho foge com o 
pente; 

4 O coelho aparece de novo e leva a 
fita da princesa; 

No dia a seguir foge com uma fita; 

5 O coelho aparece novamente e leva o 
espelho da princesa; 

No dia seguinte rouba-lhe o 
espelho; 

6 O coelho não volta a aparecer; A princesa esperou por ele muitos 
dias, mas nunca mais apareceu; 

7 A princesa adoece de saudades e a 
sonha com a Fonte da Encruzilhada 
dos Quatro Caminhos; 

Um dia a princesa teve um sonho e 
pediu à criada para ir à Fonte da 
Encruzilhada dos Quatro 
Caminhos; 

8 A aia vai à fonte e vê um criado; 
 

A criada viu então um criado a 
entrar no chão e seguiu-o 

9  A criada entrou num castelo com 
portas de ouro; 

10 A aia segue-o e vê o coelho a 
transformar-se em príncipe; 

A criada viu o coelho a tomar 
banho e a transformar-se em 
príncipe; 

11 A aia vai chamar a princesa; A criada foi então contar à 
princesa; 

12 A princesa vê o príncipe a chorar ao 
olhar para as coisas dela; 

Voltaram as duas a correr e viram o 
príncipe a transformar-se; 

13 A princesa revela-se ao príncipe; A princesa ouviu o príncipe a dizer 
que gostava muito dela e revelou-
se; 

14 O príncipe revela o feitiço que é 
quebrado através do amor da 
princesa; 

O príncipe revela o feitiço que tem 
e que só o amor da princesa o pode 
salvar; 

15 A princesa e o príncipe casam-se. O príncipe e a princesa casaram-se 
e foram felizes para sempre. 
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Figura 24 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do Jardim-de-

infância das Árvores sobre Fita, Pente e Espelho 

 

Podemos constatar pela análise da Figura 24, já mencionada anteriormente, que 

as crianças não deram grande importância aos objectos furtados pelo coelho - e que dão 

o nome ao conto -, pois apenas uma faz menção ao pente, não referindo mais nenhum. 

Depreendemos que o mais importante para as crianças foi a acção e as personagens, 

assim como a referência ao lago dos cisnes, que é mencionado por cinco crianças, 

seguindo-se a princesa, à qual se referem quatro crianças e, logo a seguir, o coelho com 

três referências. Devemos destacar, na percepção deste conto pelas crianças as 

personagens principais: a princesa, ou seja, o destinador do conto; o destinatário, o 

coelho-príncipe, e a adjuvante, a criada, que auxilia à descoberta do segredo e 

consequente encontro dos dois jovens. Outro aspecto relevante foi o espaço ou ambiente 

onde tudo começou, pois o coelho começa por aparecer no jardim da Princesa, junto ao 

lago dos cisnes. Pensamos que as crianças representaram o essencial e o mais marcante 

do conto Fita, Pente e Espelho. 

A Figura 25 representa a escolha que as crianças fizeram para ilustrar todo o 

conto. Este desenho foi eleito por todo o grupo como o mais representativo da história e, 

nele, podemos encontrar as personagens mais importantes do conto e o espaço onde se 
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movimentam. Nele estão representados o príncipe, o coelho, a princesa, assim como o 

cisne e o lago, onde a princesa e o coelho se conheceram e a partir do qual toda acção se 

desenvolve. 

 

 

Figura 25 Desenho do conto Fita, Pente e Espelho (Jardim-de-Infância das 

Árvores) 

 

5.3.3 Desanda Cacete 

No Jardim-de-infância de Vila Seca e pelas características do grupo, que é 

composto por um conjunto de crianças maioritariamente de 3 e 4 anos como podemos 

comprovar pela observação da Figura 13, apresentado anteriormente, foi preciso 

escolher o momento mais calmo do dia para que a actividade tivesse algum êxito. Como 

são crianças de tenra idade e que estão a frequentar o Jardim-de-infância pela primeira 

vez, ainda se encontram numa fase muito inicial em que estão a ser introduzidas as 

regras básicas de convivência entre o grupo. 

Atendendo a estes factores foi escolhido o início da manhã para o conto da 

história, seguindo-se a elaboração do resumo que a educadora Helena mais tarde 
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transcreveu para a respectiva ficha de leitura. Após o almoço as crianças foram, então, 

convidadas a elaborar o respectivo registo, em desenho, do conto. Esta sequência foi 

usada para ambos os contos apresentados. O primeiro a ser apresentado e por critério da 

educadora foi Desanda Cacete, pois era aquele com que a educadora se sentia mais à 

vontade por já ter um conhecimento prévio do mesmo. Foi necessário espaçar a leitura 

dos contos cerca de uma semana, para que se encontrasse novamente um momento 

adequado ao grupo.  

Em relação a este conto as crianças expressaram os momentos mais marcantes, 

quer pela positiva quer pela negativa. E passaremos a apresentar o comentário escolhido 

pelo grupo, para representar o que mais gostaram do conto. 

“Gostei mais da parte do homem da estalagem a espreitar pela fechadura” 

Seguidamente passaremos a apresentar o comentário escolhido pelo grupo para 

ilustrar o que menos gostaram em relação ao conto. 

“Do homem da estalagem roubar as coisas do homem” 

Em relação aos desenhos elaborados pelas crianças, alguns dos elementos 

constantes na história foram identificados por elas. Passaremos então a representá-los na 

Figura 26: 
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Figura 26 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do Jardim-de-

infância de Vila Seca sobre Desanda Cacete 
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De um total de dezassete crianças do Jardim-de-infância de Vila Seca, apenas 

catorze identificaram nos seus desenhos elementos constantes no conto apresentado. A 

maioria das crianças, mais concretamente onze, destaca a mesa como o elemento de 

maior importância no conto, seguindo-se o rei que foi referido por oito. A peneira foi 

apontada sete vezes e o cacete foi mencionado por cinco crianças, assim como a chave e 

o castelo, que foram referidos por três crianças, sendo de menor importância o homem e 

os filhos. Podemos constatar pela análise do gráfico que os elementos fundamentais da 

história foram todos identificados e, se compararmos com o resumo elaborado pelas 

crianças, tudo foi apreendido. As crianças mencionaram os objectos mágicos e as 

personagens presentes ao longo da narrativa.  

Apenas duas crianças identificaram todos os objectos mágicos: a peneira, a mesa 

e o cacete, assim como a chave, que servia para abrir a porta da cave onde estes se 

encontravam guardados. O cacete, elemento que dá nome ao conto, é referido apenas 

por cinco crianças, duas das quais já mencionadas, sendo a mesa o elemento mais vezes 

referido. Tal facto pode estar associado à ideia de comida em abundância para os filhos 

do homem, que tinham fome, quando o pai saiu de casa para trabalhar. Houve apenas 

uma criança que só desenhou o cacete. Para ela, foi o elemento-chave de toda a história. 

Podemos constatar, através da análise de todos os desenhos, que o mais importante nem 

sempre é aquilo que os adultos pensam. As crianças representam os elementos que de 

alguma forma mais os marcam, provavelmente pela transposição que fazem da história 

para a sua própria realidade. As crianças projectam-se na história que ouvem, 

identificando-se mais ou menos com determinados elementos. 

Este mesmo conto foi ainda abordado pela educadora Virgínia Sousa, no Jardim-

de-infância das Árvores. O grupo pelo qual esta educadora é responsável é composto 

por vinte crianças, das quais uma menina com NEE. É um grupo composto, também ele, 

maioritariamente por crianças de três e quatro anos, como constatámos através da 

análise da Figura 17, apresentada anteriormente. Quase todas as crianças se encontram a 

frequentar este Jardim-de-infância pela primeira vez, pois foram transferidos no 

presente ano lectivo. Ainda se encontram em fase de adaptação às novas regras, das 

quais faz parte a leitura de um conto diariamente. Esta é uma actividade rotineira, neste 

Jardim-de-infância, pela importância que esta educadora dá aos contos e à sua 
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componente lúdica de transmissão de regras e valores básicos. Todas as manhãs é 

contada uma história e, neste caso concreto, foi seguida de um resumo elaborado por 

todas as crianças no conjunto. Após este momento, foram feitos os desenhos alusivos ao 

conto, que foram precedidos de uma reunião de grande grupo, onde foi escolhido o 

desenho mais representativo do conto apresentado. 

Em relação a este conto, as crianças referiram os momentos que mais se 

destacaram. Verbalizaram o que mais gostaram no conto e as partes que menos 

gostaram, como se pode constatar a seguir pelos comentários tecidos pelo grupo em 

questão. 

Em relação ao que mais gostaram:  

“Do cacete mágico dar «porrada» ao estalajadeiro.” 

“Da mesa que punha comida boa! “ 

“Da peneira que dava dinheiro, pró homem ficar rico…” 

Seguidamente, passaremos a expor o que as crianças menos gostaram, em 

relação ao conto apresentado:  

 “Do estalajadeiro porque ele era um ladrão mentiroso.” 

“Do rei que era muito bom p´ro homem pobre.” 

Em relação aos desenhos elaborados pelas crianças, apenas um foi escolhido 

pelas mesmas para ilustrar a história. Nele são mencionados alguns dos elementos 

constantes na história, nomeadamente, a porta nomeada “porta dos segredos”, o cacete 

e o homem pobre a segurá-lo, como podemos ver na Figura 27. A porta foi denominada 

“porta dos segredos”, pois as crianças interpretam aquele quarto, de onde saíram três 

objectos mágicos, como um espaço que alberga um tesouro, de onde muitas outras 

coisas mágicas poderão sair. Mantém-se o mistério daquela divisão cuja porta 

representada tem uma fechadura bem destacada, como que a sair dela:  
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Figura 27 Desenho do conto Desanda Cacete (Jardim-de-Infância das Árvores) 

 

De todos os desenho elaborados, apresentaremos a Figura 28, onde se destacam 

os elementos mais importantes que as crianças registaram através do se desenho: 
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Figura 28 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do Jardim-de-

infância das Árvores sobre Desanda Cacete 

 

Com base na análise da Figura 28, verificamos que, embora apenas sete crianças 

tenham elaborado o seu registo, todas elas mencionaram o homem, tendo cinco delas 
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feito também referência ao cacete, que dá nome ao conto. Apenas uma referiu a mesa, 

tendo os restantes elementos sido mencionados por duas crianças. Pensamos que o facto 

de o homem dar uma valente lição ao estalajadeiro com o cacete, está na base deste 

resultado, pois normalmente as crianças divertem-se com estas acções e sentem que a 

justiça foi feita e o vilão castigado.  

Através da análise do resumo dos contos elaborados por estes dois grupos, 

passaremos a apresentar os momentos mais importantes que estes destacaram, com base 

no Quadro 14: 

 

Quadro 14 Comparação dos resumos elaborados para Desanda Cacete nos Jardins-

de-infância de Vila Seca e Árvores 

Momento Jardim-de-infância de Vila Seca Jardim-de-infância das Árvores 
1 Um homem muito pobre com 

muitos filhos; 
Um homem pobre com muitos 
filhos; 

2 Foi trabalhar para o rei; Foi trabalhar como aguadeiro do rei;
3 O rei deu-lhe uma chave; Teve muitas saudades da mulher e 

dos filhos e resolveu voltar a casa; 
4 O homem foi buscar uma mesa 

velhinha mágica que comida; 
O rei não lhe deu dinheiro, mas uma 
mesa mágica que dava comida; 

5 O homem vai para casa e dorme 
numa pensão onde o dono 
espreita pela fechadura e lhe 
rouba a mesa; 

O homem dorme numa estalagem e 
é roubado pelo dono; 

6 O homem volta ao rei que lhe dá 
uma peneira mágica; 

O homem volta ao rei e este dá-lhe 
uma peneira mágica; 

7 O homem volta à pensão e é 
novamente roubado; 

O homem volta a ser roubado pelo 
estalajadeiro; 

8 O homem regressa ao palácio e o 
rei dá-lhe um cacete e ralha-lhe; 

O homem volta ao palácio e o rei 
ralha com ele e dá-lhe um cacete; 

9 O homem volta à pensão e finge 
que dorme; 

O homem volta á estalagem e é 
gozado pelo estalajadeiro; 

10 O dono entra e rouba o cacete e o 
homem diz as palavras mágicas e 
o cacete dá uma tareia no ladrão; 

O homem diz as palavras mágicas e 
o estalajadeiro leva uma valente 
tareia; 

11 O homem recupera os objectos e 
regressa a casa; 

O homem recupera os objectos 
mágicos e regressa a casa; 

12 Os filhos nunca mais passam 
fome. 

O homem fica muito feliz com a 
mulher e os filhos. 
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Para os dois grupos mencionados, os resumos elaborados para o conto Desanda 

Cacete foram muito semelhantes, no que se refere às personagens envolvidas. O 

destinador dos contos foi identificado e mencionado por todas as crianças no resumo e 

no desenho, assim como o objecto mágico que dá nome ao conto. O resumo do grupo 

das Árvores é o mais elaborado, embora as acções principais e as personagens se 

encontrem todas presentes e devidamente encadeadas no desenvolvimento da narrativa. 

 

5.3.4 A Adivinha do Rei 

Este conto foi apresentado às crianças do Jardim-de-infância das Árvores, já 

caracterizado anteriormente. Pretendemos aqui apresentar as reacções provocadas nas 

crianças pelo conto A Adivinha do Rei. Ao ouvirem a adivinha, a maioria das crianças 

tentou arranjar soluções, algumas muito engraçadas. As crianças divertiram-se bastante, 

quando se aperceberam da solução encontrada pela jovem. 

No que concerne este conto, as crianças fizeram referência aos momentos que 

mais gostaram ao longo da narrativa. Iremos apresentar os comentários escolhidos pelo 

grupo, para representar as suas preferências: 

 “Do rei ser bom e justo e do trono dele.” 

“Da adivinha do rei, era gira e engraçada.” 

“Da rapariga ser muito esperta e ter adivinhado tudo…” 

Seguidamente, passaremos a apresentar os comentários escolhidos em conjunto 

para ilustrar o que menos gostaram no respectivo conto:  

 “Do rei ser muito desconfiado e ter mandado matar o conselheiro.” 

“Da canção falar num punhal!...” 

 

Em relação aos desenhos elaborados pelas crianças, alguns dos elementos 

constantes na história foram identificados por elas. Passaremos então a representá-los na 

Figura 29: 
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Figura 29 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do Jardim-de-

infância das Árvores sobre A Adivinha do Rei 

 

Da análise da Figura 29, depreendemos que foi o rei, com toda a sua 

desconfiança, que mais cativou as crianças, pois todas elas o representaram no seu 

desenho, enquanto cinco delas representaram o conselheiro, vítima do rei desconfiado, e 

apenas cinco se referiram à filha do conselheiro. Podemos aferir que as crianças 

identificaram perfeitamente o destinador deste conto, a filha do conselheiro, assim 

como o rei, enquanto destinatário de toda a acção, tendo como adjuvante o conselheiro, 

que estabelece o contacto entre os dois primeiros. 

De todos os desenhos elaborados pelo grupo de crianças, foi eleito um como o 

mais representativo do conto. As crianças escolheram “a cara do rei desconfiado”, como 

a ele se referiram no momento da decisão final. Podemos afirmar que aquilo que 

sobressaiu do conto e que mais as motivou foi exactamente esta característica tão 

particular do rei, a desconfiança. Esta escolha foi feita por todo o grupo e passaremos a 

apresentá-la na Figura 30: 
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Figura 30 Desenho do conto A Adivinha do Rei (Jardim-de-Infância das Árvores) 

 

No Jardim-de-infância de Vila Seca, fez-se uma tentativa para narrar o conto A 

Adivinha do Rei, tentativa essa falhada, pois o grupo estava bastante irrequieto e sentiu-

se necessidade de interromper a actividade e procurar um novo momento. Esse 

momento veio a acontecer uns dias mais tarde. Da apresentação do conto e dos registos 

elaborados, foi construída a Figura 31: 
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Figura 31 Elementos mais representados nos desenhos das crianças do Jardim-de-

infância de Vila Seca sobre A Adivinha do Rei 
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Pela análise da Figura 31, verificamos que, das dezasseis crianças que fizeram o 

desenho do conto, nove identificaram a personagem principal, o rei, assim como a filha 

do conselheiro e o conselheiro, com as respectivas funções na narrativa, como 

analisamos para o grupo de crianças do Jardim-de-infância das Árvores. É de salientar 

que as crianças verbalizaram as suas ideias no decorrer da narração, quer na procura de 

soluções alternativas para a adivinha, quer nas suas demonstrações de preferência em 

relação a algo, como foi o caso das lanças dos guardas. As crianças escolheram dois 

desenhos como sendo os eleitos para representar a história. É curioso verificar o 

pormenor dos desenhos. Podemos verificar, pela análise da Figura 32, composta por 

dois desenhos, um grande cuidado no que respeita à representação das personagens, de 

forma muito semelhante à da ilustração: 

 

   

Figura 32 Desenhos do conto A Adivinha do Rei (Jardim-de-Infância de Vila Seca)  

 

No primeiro desenho, aparece o rei desenhado como se de uma cópia se tratasse, 

cheio de pormenores, como na ilustração do conto de Alice Vieira. No segundo 

desenho, o pormenor da chegada da princesa ao castelo, às costas do criado e vestida 

apenas com uma rede, tal como acontece na ilustração, demonstra a grande atenção que 

as crianças prestaram na apresentação do conto. 

As crianças gostaram especialmente da esperteza da rapariga e fixaram as 

palavras da adivinha, assim como a resposta dada pela jovem ao rei. 
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Quadro 15 - Comparação dos resumos elaborados para A Adivinha do Rei nos 

Jardins-de-infância das Árvores e Vila Seca  

Momento Jardim-de-infância das Árvores Jardim-de-infância de Vila Seca 
1 Um rei muito bom e justo mas muito 

desconfiado; 
Um rei muito bom e desconfiado; 

2 A intriga do criado em relação ao 
conselheiro; 

 

3 O rei acredita e manda matar o 
conselheiro; 

Manda castigar o conselheiro; 

4 Antes de o matar, dá-lhe uma 
adivinha para a filha; 

Como gostava dele, manda uma 
adivinha para a filha; 

5 Se a filha adivinhar a solução, o 
homem não morre; 

Se a filha adivinhasse a adivinha, 
não o matava; 

6 A filha vai então ao palácio como o 
rei mandou; 

A filha foi ao palácio como o rei 
mandou; 

7 O rei acorda mal disposto mas fica 
contente pois a jovem adivinhou tudo; 

 

8 O rei ficou admirado com a esperteza 
da jovem; 

O rei quando a viu ficou tão 
admirado que até os olhos ficaram 
maiores; 

9 O rei perdoou o conselheiro; O rei cumpriu o prometido e não 
mandou matar o rei; 

10 O rei casou com a filha do 
conselheiro; 

O rei casou com a filha do 
conselheiro porque ela era muito 
esperta e bonita. 

11 O rei prometeu que ia tentar ser 
menos desconfiado. 

 

 

Com base nos resumos apresentados no quadro 15, podemos verificar que as 

crianças do grupo de Vila Seca fizeram algumas observações muito curiosas. Numa das 

situações, explicaram que a filha do conselheiro não podia ir de outra forma “porque 

naquela altura não havia carros”, por isso, foi às cavalitas do criado e “o rei quando a 

viu assim ficou tão admirado que até os olhos ficaram maiores.” 

Passaremos a apresentar o comentário escolhido pelo grupo para representar o 

que mais gostaram do conto: 

 “Dos guardas quando abriram a porta do castelo à filha do conselheiro. 
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Seguidamente, passaremos a apresentar o comentário escolhido em conjunto e 

considerado o mais representativo daquilo que menos gostaram no respectivo conto:  

 “Do rei castigar o conselheiro e ser desconfiado.” 

 

5.4 Em síntese 

Após a apresentação das actividades realizadas, assim como depois de 

analisados os resultados obtidos com a aplicação dos contos A Bela Moura; Fita, Pente 

e Espelho; Desanda Cacete e A Adivinha do Rei - aos diferentes grupos dos Jardins-de-

Infância de Vila Seca, Gravelos e Árvores - podemos tecer algumas considerações finais 

mais pertinentes.  

Dos contos apresentados e tendo em consideração as observações e opiniões das 

colegas que procedam à sua aplicação em sala de aula, estes são um pouco elaborados 

para esta faixa etária, nomeadamente, para as crianças mais pequenas. As educadoras 

que demonstraram mais preocupações foram as educadoras Helena e Virgínia, pois são 

aquelas cujos grupos contêm mais crianças de três e quatro anos, como já verificámos 

anteriormente. Pudemos comprovar que são crianças muito irrequietas, pelas visitas que 

foram feitas aos respectivos jardins para apresentação dos contos às colegas e crianças, 

assim como para conversar sobre o trabalho a realizar posteriormente e quais os 

objectivos a que nos propúnhamos com a sua realização. As colegas mostraram-se 

sempre muito receptivas e colaborantes e as crianças muito curiosas e atentas.  

Todos os contos foram aplicados duas vezes, cada um deles, em meios 

diferentes. Pretendeu-se, com isto, verificar se havia divergências significativas, ou não, 

entre os trabalhos resultantes duma mesma aplicação dos contos.  

O conto A Bela Moura foi apresentado pela Educadora Adélia ao seu grupo no 

Jardim-de-infância de Gravelos, situado em meio rural, enquanto a educadora Virgínia o 

apresentou também ao seu grupo, no Jardim-de-infância das Árvores, em meio urbano. 

Ao fazermos estas duas aplicações de um mesmo conto, esperávamos encontrar 

diferenças significativas entre os meios, contudo, tivemos algumas agradáveis 

surpresas. Ao nível do resumo do conto, estes são muito semelhantes, pelo que 

depreendemos que são orientados pela educadora, para que haja um fio condutor que os 
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ligue. Quanto aos desenhos elaborados pelas crianças, encontrámos algumas diferenças 

significativas, como pudemos verificar pela análise das figuras 20 e 22, apresentadas 

anteriormente.  

Verificámos que as crianças do Jardim-de-infância de Gravelos (meio rural) 

mencionaram muitos elementos constantes no conto, nomeadamente, o Conde, a Bela 

Moura, o castelo, a praia, o cavalo da sete cores, a igreja e a condessa. Quanto às 

crianças do Jardim-de-infância das Árvores (meio urbano), apenas identificaram nos 

seus desenhos a Bela Moura, o cavalinho das sete cores e o conde. No primeiro caso, 

foram identificados sete elementos, enquanto no segundo apenas três. Este facto pode 

dever-se à tenra idade das crianças, pois são maioritariamente de três e quatro anos de 

idade. Também é um grupo maior, com vinte crianças, enquanto o outro grupo é 

composto por onze crianças, maioritariamente de cinco anos. Pensamos que neste caso 

as diferenças estão mais relacionadas com estes factores do que com o meio envolvente. 

Todavia, que em meio rural se destacou um maior sentido de pormenor ou uma maior 

relação de proximidade, pela atenção dada às coisas (muito mais mencionadas), isso foi 

indubitável. 

Em relação ao conto Fita, Pente e Espelho, este foi apresentado nos mesmos 

Jardins-de-infância. Também, no que diz respeito ao resumo, as diferenças não são 

significativas e no reconto são muito semelhantes à versão original apresentada. Mais 

uma vez, as diferenças verificam-se no registo em desenho. Em ambos os grupos, as 

crianças desenharam a princesa, o coelho, o príncipe, a aia/criada e o castelo. O grupo 

de Gravelos mencionou ainda o espelho, a doença da princesa e a encruzilhada dos 

quatro caminhos, enquanto as crianças do grupo das Árvores referiram o lago dos 

cisnes, o rei, o pente e o cisne. Em nenhum dos grupos aparece representada a fita da 

princesa, um dos objectos que o coelho furta. Pensamos que os elementos mencionados 

por ambos os grupos são os que mais se evidenciam na história e que correspondem ao 

imaginário de todas as crianças, pois estas gostam muito de histórias de príncipes, 

princesas e castelos, onde tudo é mágico e perfeito, podendo as crianças projectar-se 

nessas imagens que estão presentes na sua imaginação.  

O conto Desanda Cacete foi abordado nos Jardins-de-infância de Vila Seca 

(meio rural) e Árvores (meio urbano). No respeitante ao resumo elaborado pelas 

crianças, também não se encontram diferenças, mas em relação aos desenhos, 

encontramos apenas três elementos em comum: o homem, o cacete e a mesa. Estes 
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elementos, embora sejam referidos nos dois contos, revestiram-se de diferente 

importância em cada um dos grupos. No grupo de Vila Seca, o homem foi mencionado 

duas vezes, o cacete cinco vezes e a mesa onze. No grupo das Árvores, o homem 

aparece mencionado por sete crianças, o cacete cinco vezes e a mesa apenas uma vez. 

Parece-nos evidente que, para o primeiro grupo, o mais importante foi o simbolismo da 

mesa mágica que se cobre com comida em abundância para acabar com a fome. No 

meio rural, onde a maioria da população mais idosa cultiva a terra para a sua 

subsistência e onde as crianças se encontram à guarda dos avós durante o dia, enquanto 

a maioria dos pais trabalha, parece-nos que se reveste de maior importância que não 

haja falta de alimento. Talvez por esse motivo as crianças se tenham identificado mais 

com essa situação e o objecto mesa farta tenha sido recorrente nos resumos e desenhos. 

O cacete, que dá nome ao conto, também foi bastante mencionado, por ser o símbolo da 

reposição da justiça e pela humanização de que é alvo, pois ganha vida ao serem ditas as 

palavras mágicas, o que diverte bastante as crianças. Em relação aos restantes elementos 

mencionados, apenas o grupo de Vila Seca se refere à peneira mágica, outro dos 

objectos importantes no conto, assim como a chave que abre a porta de onde saem os 

objectos maravilhosos, porta essa denominada “porta dos segredos” pelo grupo das 

Árvores. O estalajadeiro que engana o pobre homem, apenas é referido pelo segundo 

grupo, não lhe tendo sido atribuída importância pelo grupo de Vila Seca. 

O conto A Adivinha do Rei foi trabalhado nos Jardins-de-infância de Vila Seca 

(meio rural) e Árvores (meio urbano). Neste conto, mais uma vez os resumos são 

idênticos, sendo identificados os mesmos momentos por ambos os grupos. Em relação 

ao desenho elaborado por ambos os grupos, aparecem mencionados apenas cinco 

elementos no grupo das Árvores: o rei, seis vezes, o conselheiro, cinco vezes, a filha do 

conselheiro, quatro vezes, o castelo e o criado, apenas uma vez. Por sua vez, o grupo de 

Vila Seca referiu a oito elementos: o rei, mencionado nove vezes, a filha do conselheiro 

e o conselheiro, sete vezes, o guarda, quatro vezes, o cão, três vezes, o castelo, duas 

vezes, o criado e o gato, uma vez apenas. As crianças de Vila Seca, por viverem em 

meio rural, onde os animais domésticos são comuns, identificaram e referiram o cão e o 

gato, que aparecem na sua ilustração do conto e não na narrativa. Fizeram identificação 

projectiva das suas vivências na matéria do conto. Apesar disso, as diferenças entre os 

dois grupos de crianças existem, embora não sejam muito significativas. 
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CONCLUSÃO 

 

A Literatura, pensando apenas nas faixas etárias mais jovens, deve ter como 

principal finalidade incrementar e cultivar a imaginação da criança e educar para os 

valores. Deve ainda incidir sobre o conhecimento da língua materna, com vista à 

interacção da criança com o meio que a rodeia, nomeadamente, na transmissão de 

cultura e saberes. Importa que a criança aprenda a interpretar o seu próprio mundo, 

adquirindo conhecimentos e saberes e também a capacidade de transmitir esses mesmos 

conhecimentos. Para além do aspecto educativo, a literatura tem também associado o 

aspecto do ludismo, isto é, da capacidade de a criança se divertir com a história. A 

Literatura Infanto-Juvenil é sem dúvida um produto destinado ao público infantil, mas 

nem sempre foi assim. A evolução histórica da literatura infanto-juvenil atesta que, ao 

longo dos tempos, esta se adaptou às necessidades do seu público-alvo. Actualmente, a 

literatura para crianças tem associada a função educativa, auxiliando-as a desenvolver 

harmoniosamente as suas capacidades e os seus interesses, satisfazendo-as e ensinando-

as a deixar voar a sua imaginação para mundos existentes para além da realidade. 

Neste contexto, a Literatura Infanto-Juvenil tem vindo a ganhar um lugar de 

destaque e, de forma muito específica, o conto, tanto nas famílias, como nas escolas, já 

que valoriza a importância da transmissão de valores da comunidade em que as crianças 

se inserem e que são transmissíveis de geração em geração.  

Este trabalho de investigação centrou-se na análise e tratamento simultâneo de 

contos de transmissão oral e de contos para crianças de Alice Vieira. Era objectivo do 

estudo perceber as diferenças de abordagem entre a oralidade e a escrita literária 

(adaptada a estas faixas etárias) e perceber potencialidades didácticas destes contos. As 

características de ambas as abordagens - com potencialidades e limitações de uma em 

relação à outra, em diferentes contextos de uso - se consciencializadas por parte dos pais 

e educadores, podem ser uma ferramenta de trabalho excelente na formação humana e 

cultural das crianças e um forte motor de desenvolvimento e potenciador de outros 

conteúdos científicos e humanos. Em ambas as modalidades de conto, direccionámos o 

nosso olhar analítico (semiótico e simbólico) e apresentámos propostas de exploração 
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didáctica, no intuito de implementação de uma cultura literária. Da importância dessa 

cultura e da sua implementação, comprometendo-se em uníssono a escola e a 

comunidade, dá-nos conta Carlos Nogueira, quando afirma:  

“Ao desenvolvimento de actividades e estratégias de operacionalização 

pedagógico-didática inscritas no currículo (ouvir/falar/ler/escrever) há portanto que 

acrescentar actividades de intermediação que mobilizem as comunidades em torno das 

suas narrativas literárias breves e das suas escolas, gerando e fomentando uma cultura 

de escolaridade alargada, de respeito e apreço pelo texto da cultura oral e tradicional, 

pela instituição escolar e pelo outro. Ora tal não é plenamente exequível sem o 

desenvolvimento de projectos de parceria “escola/comunidade” que procedam a uma 

conceptualização prática dos textos (simultaneamente orais, populares e tradicionais) e à 

implementação de uma cultura literária que é tanto de maravilhamento lúdico e estético 

quanto de conhecimento sobre o mundo (Nogueira, 2008: 9). 

A criança ao ser confrontada como os contos de tradição oral, narrados por 

aqueles que o sabem fazer, envolvendo toda uma plateia na magia da acção e 

despertando os seus sentidos para os mais pequenos pormenores vai gostar do que ouve 

e, mais tarde, vai ser capaz de procurar ela própria os seus livros, aqueles que mais a 

despertam para a leitura.  

Sendo um meio de transmissão de fácil compreensão para as crianças, o conto 

torna-se num dos mais importantes instrumentos de trabalho para Educadores de 

Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Assim, desde sempre tem 

sido usado como objecto de trabalho pelos adultos para atingir os interesses das 

crianças. Ao longo dos anos, a sua qualidade tem vindo a evoluir de forma notória, o 

que faz com que os adultos e as crianças valorizem cada vez mais a sua utilização e, no 

caso dos primeiros, optem pelo seu uso para a transmissão de valores da sua 

comunidade. 

A família e a escola, mais concretamente o educador/professor são os principais 

responsáveis pela transmissão deste gosto pelos livros e pela leitura. Se em casa e na 

escola a criança vir o adulto com interesse nos livros, também ela vai ter curiosidade em 

lhe pegar e em o desfolhar, adquirindo assim hábitos de leitura saudáveis. Todos nós 

enquanto educadores, observamos crianças que são capazes de estar muito tempo numa 

livraria, apenas pelo gosto de olhar e desfolhar um livro. Oferecer um livro é sem 
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dúvida oferecer um instrumento muito válido para o futuro da criança. Um livro é um 

prazer sem limite e uma permanente descoberta. Um livro é um amigo, um amigo com o 

qual podemos contar em todas as horas, um amigo que nos ensina a olhar as coisas de 

uma outra forma. Se nós, pais, formos capazes de transmitir esta ideia aos nossos filhos, 

se nós - educadores e professores - sentirmos o apelo dos livros e da leitura, certamente 

seremos melhores pessoas e melhores profissionais. Desta forma, estamos a incentivar o 

gosto pela leitura e, consequentemente, estamos a criar futuros leitores.  

A Literatura Infanto-Juvenil é enriquecedora para a criança, pois transmite-lhe 

valores e conceitos fundamentais ao seu desenvolvimento, nas mais diversas vertentes, 

seja afectiva, social ou cultural, sendo também o livro um importante instrumento para o 

desenvolvimento da imaginação e do pensamento. Os contos quer orais, quer os 

literários possuem uma quantidade e qualidade de ensinamentos necessários ao 

desenvolvimento infantil. A simbologia e os percursos iniciáticos dos heróis presentes 

nos contos ajudam a criança a superar os seus medos e as suas angústias, pois a criança 

vivencia as situações do conto por identificação projectiva, vencendo os obstáculos e 

unindo-se ideologicamente com uma determinada situação ou personagem do conto.   

Após as reflexões introdutórias, na segunda parte do nosso trabalho, elaborámos 

uma análise dos contos tradicionais que estiveram na origem dos contos de estudados de 

Alice Vieira, procedendo a um estudo comparativo e contrastivo dos mesmos, ao nível 

da acção, das personagens e da simbologia presente nos mesmos. Embora haja 

semelhanças entre eles, também encontramos alguns contrastes, que se explicam, entre 

outras razões, pela distribuição geográfica da recolha dos mesmos. Existem 

características nos contos que são muito próprias do meio em que foram recolhidos. 

Os contos tradicionais estudados diferem dos contos literários ao nível da 

linguagem, pois estes são contados de uma forma simples e directa, com recurso a 

estratégias muito próprias da narração oral, motivadas pelas expressões do público 

ouvinte a que se dirigem. Nos contos literários de Alice Vieira, encontramos uma 

linguagem muito mais cuidada com recurso a expressões de embelezamento 

literário/estilistico e que, de alguma forma, motivam o público leitor mais exigente de 

sentido estético. A diferença principal entre os contos tradicionais e os literários 

estudados relacionam-se essencialmente com o público-alvo: o ouvinte e o leitor. O 

estudo realizado apenas veio comprovar estes aspectos. 
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Numa etapa posterior, apresentamos o trabalho que foi realizado com os contos 

de Alice Vieira, nos Jardins-de-infância de Vila Seca, Gravelos e Árvores, pertencentes 

ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão. A escolha de Alice Vieira prende-se, 

essencialmente, com o facto de esta ter, na sua vasta obra literária, textos de tradicional 

oral reescritos literariamente, o que nos interessa particularmente, face aos objectivos 

específicos deste estudo. É também uma autora reconhecida internacionalmente pelo 

valor da sua obra dirigida a crianças e jovens e detentora de inúmeros prémios de 

inegável mérito. 

As educadoras apresentaram os contos A Bela Moura; Fita, Pente e Espelho; 

Desanda Cacete e A Adivinha do Rei aos seus grupos de crianças, na hora do conto, no 

cantinho da Biblioteca. Todas as educadoras têm como uma das rotinas habituais 

reconto diário de uma história e o respectivo registo escrito.  

Desta actividade realizada pelas colegas educadoras, após reunião prévia em que 

se acordou o trabalho a desenvolver com as crianças, com vista à obtenção de dados 

para este trabalho, foram elaborados vários resumos dos diferentes contos. Pretendeu-se, 

assim, analisar semelhanças e diferenças encontradas ao nível da apreensão e impacto 

dos contos, atendendo ao facto de terem sido apresentados em jardins-de-infância de 

meio rural (Vila Seca e Gravelos) e de meio urbano (Árvores). Os quatro contos 

escolhidos foram apresentados no Jardim-de-infância das Árvores e, dois deles, no 

Jardim-de-infância de Vila Seca e, os outros dois, no Jardim-de-infância de Gravelos, 

pois só assim poderíamos aferir resultados credíveis. Foram escolhidos estes Jardins-de-

infância pelo facto das educadoras titulares serem amigas, e com as quais poderia 

trabalhar com alguma facilidade e com acesso total aos trabalhos das suas crianças e 

respectivos dados. Salvaguardámos, contudo, a privacidade das crianças e respectivas 

famílias, pelo que não foram mencionados os nomes, em nenhuma parte do presente 

trabalho. Todos os grupos foram visitados por nós, antes e depois da apresentação dos 

contos e das recolhas efectuadas, pois era necessário conhecer as crianças e observar os 

seus comportamentos na sala e com os seus pares. 

Após a recolha dos resumos pelas educadoras em reunião de grande grupo, 

foram elaborados quadros comparativos dos momentos mais importantes do conto, em 

todos os grupos e para todos os contos. Só assim poderíamos aferir resultados válidos 

que nos permitiriam tecer considerações mais pertinentes. Contudo, pela análise dos 
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quadros referidos, não foram detectadas diferenças significativas ao nível dos resumos, 

pelo que depreendemos que este facto se deve à orientação que as educadoras fizeram 

durante o momento da recolha. É de salientar que esta orientação é sempre necessária, 

pois as crianças dispersam-se com bastante facilidade e introduzem observações que 

nada têm a ver, muitas vezes, com o trabalho a realizar no momento. 

No que respeita aos desenhos recolhidos sobre os contos trabalhados, foram 

encontradas algumas diferenças significativas, no que respeita aos elementos presentes 

na narrativa. 

Em relação ao conto A Bela Moura, as crianças do Jardim-de-infância de 

Gravelos mencionaram mais elementos do que as crianças do Jardim-de-infância das 

Árvores, tendo as últimas mencionado apenas os três elementos principais: a Bela 

Moura, o Conde e o Cavalinho das sete cores do arco-íris, facto este que pode estar 

relacionado com as idades das crianças, pois é um grupo maioritariamente de três e 

quatros anos de idade.  

No conto Fita, Pente e Espelho, as crianças identificaram a maioria dos 

elementos constantes na narrativa. Pensamos que este conto foi aquele com que as 

crianças mais se identificaram e, por esse motivo, mencionaram mais dos seus 

elementos. Isto prende-se certamente com o facto das crianças, na sua generalidade, 

apreciarem de modo particular os contos de fadas com príncipes e princesas, reis e 

castelos. Ainda em relação a este conto, foram mencionados os objectos roubados, 

(apenas um foi mencionado por cada um dos grupos, esquecendo-se dos outros dois). 

No grupo de Gravelos, foi mencionado o espelho, enquanto o Grupo das Árvores referiu 

o pente. Nenhum dos grupos fez menção à fita da princesa. As crianças projectaram-se 

neste conto, identificando-se com as personagens principais. 

No respeitante ao conto Desanda Cacete, houve diferenças significativas entre 

os dois grupos estudados, que pensamos decorrerem do facto de se encontrarem 

inseridos num meio rural. Para as crianças de Vila Seca, o mais importante foi a mesa 

farta em comida, para não haver fome. Pensamos que isto advém da localização da 

instituição e também do facto das crianças ficarem à guarda dos avós, após a frequência 

da escola e de estes trabalharem a terra para seu próprio sustento, enquanto os pais 

trabalham fora. Para as crianças das Árvores, o elemento mais importante foi o cacete 
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que dá nome ao conto, pelo ludismo que está presente no ensinamento. Este conto 

transmite uma moral às crianças que elas apreendem sem se aperceberem. 

No conto A Adivinha do Rei, existem algumas diferenças curiosas entre os dois 

grupos. As crianças de Vila Seca referiram alguns elementos que estão presentes na 

ilustração do conto e não são mencionados no texto, como são exemplos o cão e o gato, 

animais que encontramos mais facilmente numa aldeia que no centro da cidade. Em 

relação aos elementos constantes no texto, são destacados em ambos os grupos: o rei, a 

filha do conselheiro e o conselheiro, revelando, com isto, a percepção do relevo das 

personagens, exposto pelo modelo actancial de Greimas.  

Podemos concluir que cada grupo de crianças, assim como cada meio 

envolvente, tem características que o distinguem dos outros, num leque cada vez maior 

de unicidade de comportamentos e de exigências. Essas especificidades são bem 

visíveis nos desenhos apresentados, pelo que as comparações podem e devem ser feitas, 

mas não podem ser generalizadas, pois apenas foi estudada uma pequena amostra. 

Resta-nos a questão de saber se serão estes grupos assim tão diferentes. Mais do que 

isso, consideramos que quaisquer conclusões que se retirem deste estudo são 

inconclusivas, já que a amostra de crianças é algo reduzida. É, por isso, necessário 

expandir este tipo de estudos e ampliar os estratos de escola em análise. Pela nossa 

parte, consideramos que os objectivos a que nos propusemos ao iniciar o presente 

trabalho de investigação foram alcançados, uma vez que foram conseguidas metas a 

nível pedagógico muito satisfatórias, como pudemos comprovar pelos resultados 

apresentados anteriormente. Ficou assim comprovado que os contos são um importante 

instrumento de trabalho nos Jardins-de-infância e escolas do 1º CEB, contribuindo 

indiscutivelmente para o desenvolvimento harmonioso e integral das crianças.  

Resta-nos acrescentar que foi um prazer realizar este trabalho, pois permitiu-nos 

acrescentar algo de novo à nossa prática, assim como aferir que nem tudo aquilo que 

temos por certo no início de um trabalho pode ser considerado um dado adquirido. Ao 

longo da realização da dissertação, muitas mudanças ocorreram que levaram a várias 

alterações no seu desenvolvimento. 
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