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Resumo 

 

 Na nossa sociedade muito daquilo que se viveu, encontra-se retratado nos contos da 

tradição popular.  

Neste tipo de histórias, as personagens evocadas fazem transparecer a sociedade 

sexista existente nos séculos XIX e XX. Em muitos dos contos recolhidos por autores como 

Adolfo Coelho, Teófilo Braga ou Consiglieri Pedroso predominam as figuras masculinas, 

cujas acções provam a sua virilidade. 

 Embora algumas concepções veiculadas nestas histórias oriundas do património oral 

do nosso país se encontrem desajustadas da nossa realidade actual, elas continuam a fascinar 

as crianças. Têm o poder de captar a atenção dos mais novos e contribuir para familiarizá-los 

com a sabedoria popular e até com problemas do ser humano de ordem universal. Daí a 

importância de integrar os contos tradicionais na escola, como instrumento pedagógico e 

lúdico. Embora esse não seja o objectivo primordial neste trabalho, achámos por bem não 

descurar a sua aplicabilidade na sala de aula. 

 Actualmente, muitos autores atribuem a este género literário um papel preponderante 

na divulgação da literatura dedicada aos mais novos, afirmando mesmo que o conto se 

encontra na base de toda a Literatura Infanto-Juvenil. 

Para além de defendermos a ideia de que os contos tradicionais ajudam no 

desenvolvimento integral da criança contribuindo para que esta cresça de forma sã, 

ultrapassando medos e dúvidas, estas histórias também reflectem muito da cultura dos nossos 

antepassados. Assim, pretendemos, com este estudo, dar uma visão do papel de poder que era 

atribuído ao homem na sociedade e na cultura portuguesas, de que a literatura é veículo de 

expressão. 
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Abstract 

 

In our society most of our living experiences are represented in the traditional popular 

stories.  

In this type of stories the evoked characters show the sexist society of the XIX and XX 

centuries. In many of the collected stories by authors like Adolfo Coelho, Teófilo Braga or 

Consiglieri Pedroso the male figure is predominant; their virility is proved by their actions.  

Although some of the past conceptions on these stories, which came by oral 

endowment of our country, do not show our current reality, they still enchant our children. 

These stories have the power of getting the attention of the youngest ones and are used to 

familiarise them with the popular wisdom and also with the human beings problems of 

universal order. Therefore, it is essential to integrate them at school as pedagogic and ludic 

instruments of the teaching and learning process. Although that is not the main objective on 

this work, we think that it should not been taken away from the class-room.  

Nowadays, many authors give to this kind of literature an important publicising role to 

the literature dedicated to the youngest ones, ratifying that the traditional story is the base of 

all the juvenile-adolescent literature. 

Apart from supporting the idea that the traditional stories help in the integral 

development of children contributing for their healthy growing, overtaking their fears and 

doubts, these stories also reflect most of our ancestors' culture. Thus, we pretend with this 

study, to give a vision of the power role that was attributed to men in the Portuguese society 

and culture, that literature is the means of expression. 
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Introdução 

Ah, pudesse eu voltar à minha infância!... 
Minha velha Aia! Conta-me essa história 

Que principiava, tenho-a na memória, 
«Era uma vez…» 
(NOBRE 1983) 

 
 A constatação de que a criança é um ser singular, merecedor de particular atenção, 

contribuiu, de modo decisivo, para o aparecimento da Literatura Infanto-Juvenil. 

Actualmente, as obras dedicadas à infância apresentam-se em maior número e mais 

diversificadas. Porém, várias vezes nos apercebemos de que os autores contemporâneos não 

esquecem, nas suas obras, alguns dos elementos característicos da literatura de transmissão 

oral. Daí optarmos por orientar este trabalho para o estudo dos contos tradicionais 

portugueses, que têm por receptores privilegiados as crianças.  

Além disso, é necessário não deixar cair no esquecimento o enorme legado que as 

comunidades anteriores nos deixaram. É óbvio que não devemos esquecer que vivemos numa 

sociedade pós-moderna, bem diferente da que vemos relatada nos contos, mas é necessário 

lembrar a memória colectiva dos nossos antepassados. Assim, trabalhos como este tornam-se 

necessários não só para manter presentes estas formas de literatura, como também para levar 

até junto dos mais novos obras do património oral.  

Os contos tradicionais portugueses, para além de constituírem uma riqueza da cultura 

do nosso povo, fazem parte de um grande grupo de histórias que se encontra na base de toda a 

literatura para a infância. Originários das conversas e reuniões familiares, à volta da fogueira, 

são uma grande fonte da sabedoria do povo. Eles são o reflexo dos valores, das necessidades e 

dos desejos da cultura nacional. 

Enquanto espelho da realidade vivida pelas nossas comunidades, estudaremos os 

contos sob o ponto de vista do papel das personagens. Entre estas, centraremos a nossa 

atenção no poder exercido pela figura masculina. Dado que muitas das personagens dos 

contos são homens, será interessante estudar de que modo a sua postura e acções reflectem o 

que se vivia na sociedade da época em que estes contos foram concebidos e recolhidos, isto é, 

aos séculos XIX e XX. 

 Perante a diversidade de histórias fixadas por escrito, torna-se necessário seleccionar 

um corpus de trabalho restrito, mas representativo da tradição oral. Assim, são escolhidos os 

contos: João Pequenito, O Conde de Paris (COELHO 1985); O Sargento que foi ao Inferno, 

O Mestre das Artes, A Bengala de Dezasseis Quintais (BRAGA 1987); História de João 
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Grilo, O Gigante, O Rapaz e o Gigante, O Preguiçoso da Forneira e O Gigante Encantado 

(PEDROSO s/d).  

  Esses contos servirão de base a uma análise e, posteriormente, serão trabalhados com 

crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

Com este estudo, pretendemos contribuir para manter viva a tradição oral, 

nomeadamente, os contos, que desde muito cedo ouvimos dos nossos avós. Pretendemos 

ainda provar a autoridade exercida pela figura masculina nestas histórias, demonstrando a 

ligação existente entre literatura e sociedade, uma vez que as personagens masculinas 

presentes nos contos tradicionais de transmissão oral traduzem o papel do homem na época 

em que estes foram passados a escrito.  

Pretendemos, também, relevar a importância deste tipo de literatura junto dos mais 

novos, ao contribuir para que as crianças apreendam valores muito importantes para a sua 

formação pessoal. Na verdade, as mensagens que os contos encerram são fáceis de captar 

pelas crianças e constituem ensinamentos de teor edificante: são um modo de educação para 

os valores. (MENDES 1998: 88) 

 

 

Para uma melhor organização do que acabámos de expor, dividimos o nosso estudo 

em três grandes partes. A primeira inclui uma reflexão sobre a Literatura Tradicional de 

Transmissão Oral e a sua importância na criação da Literatura Infanto-Juvenil, dando um 

especial destaque ao conto, concretamente, ao conto tradicional. Na nossa abordagem, 

realçamos, assim, a importância dos contos para a formação das crianças a nível pedagógico e 

a nível lúdico, a importância deste género literário como meio de expressão da cultura 

nacional e, por último, relevamos o papel das personagens nos contos, salientando a imagem 

de poder  ligada à posição ocupada pelo homem na sociedade portuguesa dos séculos XIX e 

XX. 

Numa segunda parte, analisamos os contos já enunciados, contemplando as categorias 

da narrativa e fazemos um estudo das personagens masculinas neles presentes. 

Por último, a terceira parte contempla a aplicabilidade prática de alguns dos contos 

aqui trabalhados, através da sua exploração pedagógica na sala de aula. Estes são estudados 

por um grupo de crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, pertencentes à I.PA.C.I.T.  

(Instituição Particular de Apoio a Crianças e Idosos de Torrados). Os conteúdos dos 

vários contos são trabalhados de diferentes formas, em virtude de os alunos pertencerem a 

graus de ensino diferentes. 
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Como o enuncia o título deste trabalho, o nosso grande objectivo prende-se com a 

verificação de como a simbologia do poder se liga às personagens masculinas, ao longo das 

histórias tradicionais. Desta forma, pretendemos realçar o papel da tradição oral nas nossas 

vidas e, especificamente, na vida das crianças. Para esta análise, escolhemos dez contos João 

Pequenito, O Conde de Paris, O Sargento que foi ao Inferno, O Mestre das Artes, A Bengala 

de Dezasseis Quintais, História de João Grilo, O Gigante, O Rapaz e o Gigante, O 

Preguiçoso da Forneira e O Gigante Encantado, de autores como Adolfo Coelho, Teófilo 

Braga e Z. Consiglieri Pedroso. 
Porém, antes de iniciar a análise destas histórias e das personagens que as integram, é 

peremptória uma abordagem teórica acerca de determinados conceitos. Assim, nesta primeira 

parte, começamos por definir as origens destes contos, salientando uma das suas 

características mais importantes, o suporte oral. Seguidamente, fazemos uma abordagem 

sumária da evolução da Literatura Infanto-Juvenil, no nosso país, e mais concretamente, da 

Literatura de Transmissão Oral, de onde provêm os contos que aqui tratamos. A partir das 

ideias de vários autores, tentamos definir o género da literatura que neste estudo trabalhamos: 

o conto. Também, aqui, relevamos a importância dos contos enquanto meio transmissor do 

património nacional e o seu contributo para a formação da personalidade das crianças. Por 

fim, demonstramos que os contos transmitem, em muito, a realidade vivida na nossa 

sociedade, nomeadamente, através do papel desempenhado pelas personagens que fazem 

parte dessas histórias. Realçamos aqui a imagem de poder atribuída à figura masculina 

durante os séculos XIX e XX. 
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1 – A Literatura Tradicional de Transmissão Oral 

 

O estudo que segue parte da análise de contos tradicionais pelo que convém clarificar 

a que tipo de literatura pertence esse género. Habitualmente, estes contos encontram-se 

associados a expressões como literatura oral, literatura tradicional ou literatura popular. 

Vários autores questionam-se sobre a melhor maneira de classificar este tipo de literatura 

vinda do povo anónimo. 

 As expressões acima nomeadas podem ser consideradas redutoras e pouco claras. Daí 

resolvermos aprofundar as razões de alguns autores para rejeitarem uma ou outra definição 

em detrimento de outras que se apresentem mais claras e abrangentes. O que aqui se pretende 

é definir uma forma de arte que circulou, oralmente, ao longo de várias gerações e que 

reflecte o modo de vida de uma comunidade. 

 A designação de literatura popular é dotada de uma certa ambiguidade provocada por 

«uma designação oscilante da noção de Povo» (LOPES 1983: 44). 

 Segundo Viegas Guerreiro (1983), a expressão literatura oral, para além de conter 

dois termos contraditórios, não abarca a produção do povo que passou a estar escrita.  

 A literatura tradicional remete-nos para o significado da palavra tradicional. Esta 

surge, muitas vezes, ligada «a algo de antiquado, de retrógrado, que pertence ao passado» 

(DINIZ 2001:47). 

 Atendendo a estas opiniões, aplicaremos a expressão de literatura tradicional de 

transmissão oral, usada por Ana Cristina Macário Lopes, para designar «os contos, lendas, 

provérbios, adivinhas, canções e jogos de palavras que circulam oralmente, ao longo das 

gerações, entre as classes não hegemónicas» (LOPES 1983: 45).  

 

 

 1.1 – Literatura Oral e Literatura Escrita 

A expressão de literatura tradicional de transmissão oral faz ressaltar a mais 

importante característica desta literatura, ou seja, a sua permanência ao longo dos tempos, 

sem suportes escritos. A sua divulgação assenta na oralidade. A persistência no tempo não 

dependeu da escrita, ou seja, de um código de grafemas. 

 A literatura oral institui-se tendo como base, para além de códigos linguísticos, um 

conjunto de códigos ausentes na construção da literatura escrita. Esses códigos contemplam: a 

interacção dos movimentos corporais, aquando da narração oral de uma história – código 
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cinésico; os rituais que acompanham a recitação de contos – código proxémico; o código 

paralinguístico que desempenha um papel fundamental que assenta na regulação da voz, 

entoação e ênfase a aplicar no acto da narração oral (cf. SILVA 2005: 138-139). A utilização 

de determinados códigos é basilar no tipo de comunicação estabelecida, bem como na 

interacção entre o código linguístico e os citados códigos paralelos. 

 A literatura tradicional de transmissão oral é aquela que é transmitida pelo povo, de 

geração em geração. Os temas que a compõem são os do interesse do povo e vão ao encontro 

das suas necessidades. É uma literatura anónima, pois passa de boca em boca e vai sendo 

transformada e actualizada conforme as necessidades da sociedade. 

 A existência de várias versões de uma mesma obra da tradição de transmissão oral 

justifica-se pelo facto de essas não se encontrarem em suportes escritos. Esta literatura, dita 

anónima, pelo facto de passar de boca em boca ao longo das gerações, dá liberdade ao seu 

emissor de a enriquecer e introduzir-lhe alterações, ou seja, um indivíduo, ao contar um conto, 

tem uma certa liberdade para o adaptar às circunstâncias. Contudo, esta liberdade não 

significa «renovação absoluta e radical da matéria prima» (LOPES 1983: 47), ou seja, a obra 

deverá manter as suas funções existindo apenas variantes. 

O sujeito que narra vê a liberdade de inovar limitada pela tradição. Na verdade, a 

tradição impera na literatura oral. Quanto ao receptor, uma vez que a comunicação com o 

intérprete se estabelece in praesentia, este pode intervir de forma imediata, estabelecendo-se 

«um processamento regular de retroacção (feed-back)» (REIS e LOPES 1990: 81). 

A história da cultura «mostra-nos que a obra literária oral tem precedência sobre a 

escrita» (DINIZ 2001: 48). Esta situação é constatada pelo facto de muitas das grandes 

produções escritas resultarem de recolhas que, anteriormente, se encontravam sob a forma 

oral. 

 Em oposição a esta literatura cujo suporte é oral, encontra-se a literatura escrita. Esta 

última, apresentada em textos escritos, garante a sua maior durabilidade ao longo dos tempos. 

Corre menor risco de sofrer alterações e, sendo os seus autores conhecidos, ainda que não se 

saibam os seus nomes, estes podem ser reconhecidos pelo tipo de escrita. 

 Quanto à forma de apresentação, a literatura escrita mostra-se menos complexa que a 

literatura oral. A literatura escrita utiliza o código grafemático como meio de «o homem (…) 

arquivar o seu património cultural» (LOPES 1983: 45). 

O receptor da literatura escrita é reconhecido como o leitor. A descodificação da obra, 

por parte do leitor, pode assumir ritmos variados, uma vez que este se encontra na posse do 

material escrito. Na maioria das vezes, o material escrito é veiculado pelo objecto livro. 
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Contrariamente ao que acontece com a literatura oral, o emissor e o receptor não estão 

próximos, não podendo assim estabelecer-se uma comunicação entre ambos, ou até, uma 

reversibilidade nos papéis de ambos. 

Sobre a dicotomia entre a literatura oral e escrita, Cristina Macário Lopes levanta 

ainda a questão do valor social de ambas como instituição. 

No que respeita à literatura escrita, esta assume uma função socializadora, uma vez 

que «é um meio privilegiado de participação no ritual de uma cultura» (LOPES 1983: 51). A 

sua definição como «espaço fechado, possuidor de uma indiscutível legitimidade» (LOPES 

1983: 50) confere-lhe o valor de um legítimo aparelho de veiculação de regras e normas de 

uma dada sociedade. 

A possibilidade de a literatura oral ser também considerada como instituição literária é 

que merece especial reflexão. Sendo este tipo de literatura originária das sociedades onde o 

trabalho quotidiano não se encontra separado das criações artísticas, não deverá ser 

considerada uma instituição social. É que a literatura oral não se encontra dependente de 

pessoas especializadas, ela surge no ambiente comunitário, quer nos momentos de trabalho, 

quer nos momentos de descanso. Ao contrário da literatura escrita, não assegura a 

socialização do sujeito por meio de leis, normas ou valores, o que quer dizer que não assume 

o papel de instituição, mas é potenciadora de uma função social (LOPES 1983). 

Esta função desenvolve-se ao nível de todas as formas de expressão da literatura 

tradicional de transmissão oral e é ilustrada, por exemplo, pelos contos.  

De acordo com Bettelheim (1988), os contos transmitem ensinamentos às crianças 

através de uma linguagem simbólica para não as chocar. Estas aprendizagens abarcam 

conflitos vividos pelo sujeito a nível do seu inconsciente. Também as adivinhas ressaltam essa 

função, ao serem originárias da vida quotidiana e, da comunidade, fazerem parte. 

No entanto, ambas as formas de literatura são importantes, uma vez que a escrita é 

apenas um dos métodos disponíveis que o homem possui para preservar o seu património. Isto 

porque «a herança veiculada oralmente pode até rivalizar com as obras escritas pelos grandes 

autores» (LOPES 1983: 45). 

É também de salientar que, embora a literatura oral e escrita tenham suportes e 

características diferentes, elas possuem obras com as mesmas temáticas. Segundo Seabra 

Diniz (2001), as obras literárias escritas são originárias da literatura popular de transmissão 

oral, ou seja, a sua estruturação parte da expressão oral. 
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O facto de, hoje em dia, termos acesso a obras tradicionais de transmissão oral deve-se 

à sua fixação pela escrita. Se assim não fosse, com certeza que grande parte das nossas 

tradições desvanecer-se-iam. 

Partilhando a opinião de Cristina Macário Lopes (1983), esta fixação, em suporte 

escrito, da literatura oral fez com que esta perdesse o seu estatuto próprio, embora esta recolha 

tenha sido muito benéfica e importante na preservação de um thesaurus cultural. 

 

 

1.2 – Origens da Literatura Infanto-Juvenil 

 Muitos dos autores que escrevem acerca da Literatura Infanto-Juvenil portuguesa 

afirmam que esta teve origem, no século XIX, sob a influência de Antero de Quental, Eça de 

Queirós e Guerra Junqueiro (COELHO 1985: 468-474). Porém, isso não é totalmente 

verdadeiro. 

Todavia, convém elucidar que aqui consideramos as obras para adultos que eram 

contadas ou lidas aos mais novos e não, exclusivamente, aquilo que foi criado especialmente 

para as crianças. 

 Deste modo, somos levados a ponderar o valor da Literatura Tradicional de 

Transmissão Oral na base de toda a Literatura Infanto-Juvenil. A literatura popular, 

nomeadamente, os contos (contos maravilhosos, contos de animais e contos de costumes) e 

lendas, constituía a literatura das crianças.  

Durante a Idade Média, a infância não possuía condição própria. A criança era vista 

como um adulto em miniatura, sem o seu mundo próprio. Os seus interesses eram 

considerados os mesmos, daí proliferarem obras com intuitos religiosos e pedagógicos. 

Portanto, para além dos contos tradicionais, as crianças tinham acesso às cartilhas para 

aprender a ler e aos catecismos. 

A primeira cartilha portuguesa data de 1539 e é da autoria de João de Barros. Com a 

sua Cartilha para aprender a ler, este autor introduz ideias inovadoras na aprendizagem da 

leitura, recorrendo a imagens e jogos. 

Posteriormente, os relatos de viagens assumem relevância ao suscitarem grande 

interesse nos mais novos. A descrição de mundos novos e desconhecidos, o relatos das 

próprias viagens e aventuras, bem como até de habitantes diferentes seria motivo de grande 

entusiasmo para as crianças. Nestes relatos, a realidade e a fantasia misturam-se. 
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Salientam-se, ainda, na Idade Média, as fábulas. Estas histórias, cujos intervenientes 

são geralmente animais, pretendiam ensinar e transmitir ensinamentos sobre a vida e as 

facetas humanas.  

Com o aparecimento da imprensa, as histórias que antes se transmitiam de boca em 

boca, passam a estar fixadas. Surge a literatura de cordel, sob a forma de folhetos que eram 

vendidos nas ruas, por cegos. 

O século XVII pouco ou nada contribuiu para o desenvolvimento da Literatura 

Infanto-Juvenil. O analfabetismo que assola a população leva a que esta continue a encarar a 

criança como um adulto em miniatura. Concomitantemente, prevalecem os textos de cariz 

formativo e religiosos. 

Com as mudanças sociais, económicas e educacionais do século XVIII, a sociedade 

transformou-se.  

É a ascensão da ideologia burguesa (…) promovendo a distinção entre o setor 

privado e a vida pública, entre o mundo dos negócios e a família, provoca uma 

compartimentação na existência do indivíduo, tanto no âmbito horizontal, opondo 

casa e trabalho, como na vertical, separando a infância da idade adulta e relegando 

aquela à condição de etapa preparatória aos compromissos futuros. 

(ZILBERMAN 1987: 44) 

As ideias iluministas levam a que os pedagogos se preocupem com questões ligadas à 

educação. Por toda a Europa, as influências de Locke, Rousseau e Pestalozzi fazem-se sentir.  

Concretamente em Portugal, era necessário repensar a educação, laicizar o ensino e 

colocar a escola ao serviço da ideologia burguesa que, nesta fase, se encontrava em clara 

ascensão. 

É, por isso, no século XVIII que se começam as esboçar as bases da Literatura 

Infanto-Juvenil em Portugal. Apesar de ainda dominarem as ideias anteriores, começa-se a 

entender que a literatura para os mais novos deverá conter características que vão para além 

do ensino da leitura e do Cristianismo. A literatura infantil é «um meio de formação cultural e 

moral» (PIRES s/d: 57). 

Também neste período, irrompe um movimento de grande interesse por tudo o que 

dizia respeito ao passado. Em consequência, aumenta o interesse pelos contos de fadas que, 

graças ao aparecimento da imprensa, haviam sido preservados da oralidade e até adaptados.  

A influência estrangeira assume uma grande relevância, sobretudo a francesa, com a 

publicação de Histoires ou Contes du Temps Passé avec des Moralités, de Charles Perrault. 

Este livro que, posteriormente, passou a chamar-se Contes de Ma Mère l’Oie, devido à 
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gravura da capa do livro, reunia uma colecção de narrativas de tradição oral como A Bela 

Adormecida, O Polegarzinho, Gata Borralheira, entre outros. Estas histórias serviram para 

impulsionar um movimento de recolha do património oral e também para que os contos de 

fadas assumissem um papel marcante na literatura infantil mundial.  

Essas narrativas tinham como objectivos instruir e divertir. Com esta faceta de 

divertimento da literatura, começavam-se a esboçar as características da literatura infantil que 

foram variando, ao longo dos tempos, devido à evolução da concepção de infância, ao ensino 

e à pedagogia. 

Ainda neste século, obras como Robinson Crusoe, de Daniel Defoe e As viagens de 

Gulliver, de Jonathan Swift tiveram muito sucesso. Embora não fossem vocacionadas para a 

infância, fizeram as delícias dos mais novos.  

Após as invasões francesas e a difusão das ideias liberais, a educação sofre profundas 

transformações. Neste contexto, irrompe a Geração de 70 e a literatura para os mais jovens 

adquire autonomia. Os homens da chamada Geração de 70 reflectem sobre como devem ser 

os livros para crianças e começa-se a pensar na criança nos moldes actuais. 

A partir do século XIX, a Literatura Infanto-Juvenil é encarada como um tipo de 

literatura especializada para um público, também ele, especial. A criança começa a ser 

estudada, por várias ciências, nomeadamente a psicologia, e torna-se necessário satisfazer os 

interesses e necessidades deste público. O carácter normativo da literatura infantil deixa, neste 

momento, de vigorar. Os autores começaram a escrever para crianças, tendo em conta o seu 

próprio estatuto.  

Na opinião de escritores de literatura infantil, nomeadamente, os da Geração de 70, foi 

nesta época que apareceu a literatura para as crianças. Tal como já constatámos anteriormente, 

não foi bem isso que aconteceu. «O que aconteceu realmente foi que os autores começaram a 

escrever para a criança em moldes mais semelhantes aos actuais». (PIRES s/d: 71). A 

concepção de infância começou a ser explorada e vista como diferente dos adultos e com o 

merecimento de especial atenção. 

A influência estrangeira é marcante, nomeadamente, pela publicação dos Kinder-und 

Hausmärchen (Contos para a infância e para o lar) dos irmãos Jakob e Wilhelm Grimm. O 

gosto pelos contos maravilhosos conduz os escritores portugueses, do período romântico, a 

continuarem as recolhas da tradição oral. É o caso de Almeida Garrett que escreve 

Romanceiro (1843) e Contos e Fábulas (1853), como forma de preservar o património 

tradicional de transmissão oral. A este escritor, outros o seguem, tais como Guerra Junqueiro, 

Adolfo Coelho e Antero de Quental. 
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A popularidade obtida com as histórias vindas do património oral teve consequências 

na evolução da literatura infantil. Os contos maravilhosos fizeram ressaltar o carácter lúdico 

da literatura e ajudaram a definir um género literário dedicado às crianças. 

O princípio do século XX é pautado por várias transformações que vieram a afectar 

grandemente a sociedade portuguesa. Os acontecimentos políticos e culturais reflectiram-se 

ao nível da educação e, naturalmente, do livro para crianças. Com os ideais republicanos a 

criança adquire um valor diferente, é merecedora de especial atenção. Ao nível do ensino, a 

escolaridade passa a ser obrigatória e gratuita. 

Perante esta situação, há um interesse crescente pelo estudo e reflexão sobre a 

infância. Entre as obras para a infância surgidas figuram nomes como Virgínia de Castro e 

Almeida, Aquilino Ribeiro, Jaime Cortesão, entre outros, que ilustram a «época de ouro da 

literatura para a infância» (GOMES 1997: 22). 

Com a edificação do Estado Novo, o ensino é reformado e assiste-se a um recuo ao 

nível educacional. A escolaridade obrigatória, até então de quatro anos, é reduzida para três. 

Muitas escolas fecham e os conteúdos leccionados passam a valorizar a doutrina ideológica 

do Estado Novo. A literatura de cariz nacionalista é enaltecida e, neste contexto, Raul 

Brandão escreve Portugal Pequenino. 

Paralelamente, surge uma literatura direccionada para o humor e crítica. Aquilino 

Ribeiro, Sidónio Muralha, Alves Redol, Ilse Losa, Matilde Rosa Araújo e Maria Rosa Colaço, 

são alguns dos autores que fazem parte desta corrente que questiona a realidade social. 

É na década de 50, apesar dos padrões que o regime insiste em manter, que se verifica 

um crescente aumento no número de leitores. A criação das Bibliotecas Itinerantes da 

Fundação Gulbenkian contribui para tal facto. Estas proporcionam às crianças oriundas das 

regiões mais distantes o contacto com os livros. Neste momento, são de distinguir nomes 

como Ilse Losa, Matilde Rosa Araújo, Maria Rosa Colaço, Ricardo Alberty ou Sophia de 

Mello Breyner Andresen. Posteriormente, outros nomes da Literatura Infanto-Juvenil se 

salientam, como é o caso de António Torrado, Alice Gomes, Maria Alberta Menéres, Luísa 

Dacosta, entre muitos outros.  

Ao longo de todo este século, é defendida uma literatura de qualidade para os mais 

jovens, sem esquecer o papel das ilustrações que acompanham as histórias. 

Com o 25 de Abril de 1974 e a instauração do regime democrático, Portugal sofre 

transformações de ordem política, social, económica e cultural. As reflexões vocacionadas 

para a criança passam a integrar uma das prioridades. Na verdade, o sistema educativo é alvo 
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de alterações positivas e, consequentemente, o número de leitores aumenta, assim como a 

procura de livros. 

Quanto à formação de professores, passa a integrar, nos seus cursos, uma disciplina 

direccionada para a literatura para a infância. Conjuntamente, dispara o número de acções de 

formação e colóquios relacionados com esta temática. 

Nos últimos anos, muitos autores se dedicaram à Literatura Infanto-Juvenil. Muitos 

surgem após o 25 de Abril e outros, cujas publicações iniciaram nos anos 50 e 60, com o fim 

da ditadura acrescentam novos temas associados à realidade actual. É o caso de Simões 

Müller, Sidónio Muralha, Ilse Losa, Alice Gomes, Sophia de Mello Breyner Andresen, Maria 

Alberta Menéres, António Torrado… 

Actualmente, as obras de Literatura Infanto-Juvenil publicadas são muitas e, para além 

de novos autores que se vão revelando, vemos desenvolvidas diversas e inovadoras temáticas 

(DAHRENDORF 1991: 74). Porém, há a salientar o valor das recriações e recontos de 

histórias da tradição oral portuguesa. Estas continuam a fazer sucesso junto do público 

infantil. Frequentemente, assistimos a novas publicações com ilustrações e encadernações 

diferentes e mais apelativas. 

 

 

1.3 – A Literatura Tradicional de Transmissão Oral em Portugal 

As origens da Literatura Infanto-Juvenil encontram-se intimamente ligadas à tradição 

oral. Como afirma Pedro Cerrillo (2001), desde sempre, a Literatura Infantil esteve associada 

à tradição, dada a sua forte componente popular. Por isso, não se pode afirmar que, em 

Portugal, a Literatura Infanto-Juvenil só tenha emergido com a geração de Antero de Quental, 

Eça de Queirós e Guerra Junqueiro. 

 Muito antes, as crianças já ouviam histórias, embora essas não fossem 

intencionalmente dedicadas a si. É, precisamente, neste rol de histórias ouvidas aos serões que 

se inserem os contos tradicionais (MESQUITA 2006: 165-173). Numa sociedade medieval, 

onde só algumas pessoas eram alfabetizadas e onde as formas de distracção eram muito 

escassas, a audição dos contos constituía a única forma de entretenimento da sociedade. 

Dado que, durante a Idade Média, a criança era considerada um adulto em miniatura, 

não haveria razão para separar o que se destinava a adultos e a crianças. Portanto, as crianças 

participavam na audição das narrativas, ainda que nem tudo o que ouviam fosse próprio para a 
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sua idade. Nesta altura, talvez motivado pela falta de instrução e hábitos da sociedade antiga, 

era impensável escrever para crianças. 

À semelhança dos outros países da Europa, o século XVIII, foi muito importante para 

a Literatura Infanto-Juvenil portuguesa. Por toda a Europa instala-se um ambiente de grande 

preocupação face à educação. Daí que a literatura para os mais novos não tenha ficado à 

margem desta polémica. Para além das ideias iluministas, fazem sentir-se as influências de 

pedagogos como Rousseau, Locke e Pestalozzi (PIRES s/d). 

As filosofias educacionais destes pedagogos contribuíram para as grandes 

transformações que viriam a sofrer as obras para a infância. As ideias defendidas dão primazia 

à importância da literatura para crianças como um meio de formação moral, cultural e 

pedagógica. 

Um outro aspecto leva a considerar este século como um marco importante na 

literatura para crianças. Neste período, assiste-se a um crescente interesse por tudo aquilo que 

é antigo e faz parte do passado. Esse interesse, em literatura, traduziu-se pelo revitalizar de 

formas primitivas, como os contos (PIRES s/d).  

Durante o Romantismo, esta atenção é intensificada e, assim, são trazidos até aos mais 

novos, os contos de fadas.  

Nos contos de fadas é descrito um mundo diferente do real, povoado de personagens 

imaginadas como as fadas, os gigantes, os anões, os dragões, os animais que falam 

que parece corresponder à satisfação das necessidades irracionais do público infantil, 

que não eram de todo consideradas nos chamados contos morais e de formação. 

(PIRES s/d: 60). 

Esta forma de literatura conduz à transmissão da cultura por meio da comunicação 

oral. «A narrativa oral opera como um veículo de emoções e, por outro lado, inicia a criança 

na palavra, no ritmo, nos símbolos, na memória, desperta a sensibilidade, conduzindo à 

imaginação através da linguagem global» (MESQUITA 2006: 165). 

Assistimos, assim, a uma revitalização dos contos antigos da literatura oral que, com o 

aparecimento da imprensa (século XV), os escritores adaptam e fixam em papel.  

Todo este processo foi influenciado por Perrault, que foi o primeiro a compilar e a 

fixar, pela escrita, os contos que desde sempre circularam na boca do povo.  

Esta apropriação do conto oral de tradição popular (que não se dirigia 

necessariamente às crianças) ia desembocar num género de discurso literário que, 

apoiando-se nos motivos tradicionais, tendia a favorecer a integração da criança na 

sociedade, alimentando-a com os códigos sociais da sua época.  

(MESQUITA 2006: 169). 
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Os contos de fadas vindos da tradição oral, embora pouco ensinem sobre a realidade 

vivida actualmente, referem a sabedoria popular e lidam com problemas universais que 

atingem o ser humano. 

É, então, durante o século XIX que, em Portugal, despoleta o interesse pelas recolhas 

dos contos tradicionais. O período romântico foi sem dúvida o impulsionador deste interesse,  

pois uma das suas correntes apelava às tradições. Almeida Garrett faz recolhas para o 

Romanceiro (1843) e Contos e Fábulas (1853). Outros autores seguem este interesse por tudo 

o que é nacional, como é o caso de Guerra Junqueiro que compilou contos quer portugueses, 

quer estrangeiros. 

Francisco Adolfo Coelho, em 1879, foi o primeiro a publicar uma colecção de Contos 

Populares Portugueses. Para este autor, os contos ajudam à aprendizagem da língua materna, 

de modo simples e carregado de fantasia. 

Posteriormente, outros autores portugueses seguem as pisadas de Adolfo Coelho. De 

entre esses, relevamos Teófilo Braga e Consiglieri Pedroso, dos quais alguns contos serão 

analisados neste estudo. 
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2 – O Conto 

 

Existem muitos estudos e, por isso, inúmeras propostas de definição de conto. 

Tentaremos, assim, encontrar uma breve definição de conto, a partir de opiniões de vários 

autores. 

Definir o conto é uma tarefa bastante difícil. É que este termo «é ambíguo, porque é 

empregue para designar realidades muito diferentes» (SOARES 2003: 5). O conto é portador 

de um duplo sentido, ele comporta, simultaneamente, o relato de acontecimentos verdadeiros 

e de acontecimentos falsos. «Nele, realidade e ficção não têm limites precisos» (GOTLIB 

2002: 12). 

O conto é transmissor das histórias falsas, da mentira. Caracterizado por um «relato 

pouco extenso» (REIS e LOPES 1990: 76), ele integra uma narrativa linear, com uma acção 

que gira em volta de uma intriga, com reduzido número de personagens. Estas são 

«personagens planas» (REIS e LOPES 1990: 314), ou seja, sem densidade psicológica. São 

consideradas figuras «tipo» (REIS e LOPES 1990: 77) que vivem situações, também elas, 

tipo. 

Em linhas gerais, o conto define-se como «qualquer desenrolar de acção que parte de 

uma malfeitoria ou de uma falta, e que passa por funções intermédias para ir acabar em 

casamento ou em outras funções utilizadas como desfecho» (PROPP 2000: 144).  

Este género narrativo é pautado pela ausência de localização quer temporal, quer 

espacial. A utilização de expressões iniciais como Era uma vez…que remetem para o passado, 

podem conduzir a «um passado que se torna presente para controlar o futuro. Esta 

distanciação permite a identificação com os elementos do conto e o sentimento de que não é 

de nós que se trata» (DINIZ 2001: 57). 

O conto «enraíza-se em ancestrais tradições culturais que faziam do ritual do relato um 

factor de sedução e de aglutinação comunitária (…) que não raro tinham, para além de função 

lúdica, uma função moralizante» (REIS e LOPES 1990: 76). Este género narrativo, para além 

de divertir, é um veículo transmissor de conhecimentos. Com ele, o indivíduo é levado a 

reflectir e a questionar-se sobre os problemas com que é confrontado no dia a dia. 

A utilização de uma linguagem simbólica estimula a imaginação do indivíduo e 

permite-lhe a aquisição de experiências que se virão a tornar úteis no seu contacto com a 

realidade. Eles ajudam ao desenvolvimento integral do sujeito e, mesmo que a realidade 
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veiculada seja diferente daquela em que o sujeito se insere, os contos podem ajudá-lo na 

procura de soluções para os seus conflitos interiores. 

 

 

2.1 – O Conto Tradicional 

Como já tivemos oportunidade de o verificar, o conto tradicional teve origem no povo. 

Este é um género cujas origens remontam à tradição de transmissão oral. Durante muitos anos 

circularam, oralmente, de geração em geração.  

Os contos tradicionais armazenados na memória do povo foram alvo de uma constante 

actualização. O contador tinha a possibilidade de introduzir inovações e adaptar os contos 

tanto ao público a quem se destinavam, como ao momento em que eram contados. Contudo, o 

principal, ou seja, as suas funções tinham que ser mantidas. Assim se justifica a existência de 

várias versões para um mesmo conto. 

Inicialmente, os contos tradicionais destinavam-se a um público indiferenciado, mas 

com a recolha efectuada pelos folcloristas e a sua fixação pela escrita, estes tornaram-se um 

género literário dedicado às crianças.  

Esta designação abarca inúmeros tipos de contos: «contos maravilhosos ou de 

encantamento, contos de exemplo, contos de animais, contos religiosos, contos etiológicos, 

facécias, contos de adivinhação» (REIS e LOPES 1990: 82). Envoltos numa linguagem 

simbólica, mas directa, estes fazem as delícias dos mais novos e ajudam à formação da sua 

personalidade. 

 

 

2.2 – A Vitalidade dos Contos 

Tal como já foi mencionado anteriormente, o aparecimento dos contos, enquanto 

tradição oral, ajudou a definir um género dedicado especialmente às crianças. 

Para além do seu valor e contributo no desenvolvimento da Literatura Infanto-Juvenil, 

os contos e suas personagens permanecem actuais. «Os contos, sobretudo os de fadas, estão 

na moda, um pouco por todo o lado. Há sinais inequívocos da sua vitalidade. Os contos são 

formas vivas» (TRAÇA 1992: 23). 

As personagens destas narrativas são utilizadas um pouco por toda a parte: desde os 

anúncios e publicidades, às recriações feitas nas escolas, em bailados, em musicais ou até no 

cinema. Também assistimos, com frequência, a novas publicações destas obras, umas 
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adaptadas e outras contendo novas versões. Todas elas traduzem um espírito renovador que 

deriva da evolução da sociedade. 

De facto, os contos tradicionais estão enraizados na nossa cultura, eles fazem parte da 

nossa vida. «Fazem parte do património nacional de um país e são contados às crianças ou 

lidos por elas vezes sem conta. Sabemos todos que são necessários para dar raízes culturais e 

identitárias às crianças» (BLOCKEEL 2006: 27). Os contos, enquanto herança literária, são 

de especial importância no contributo para a formação intelectual das crianças. 

 

 

2.3 – Duas Vertentes: Lúdica e Pedagógica 

Graças à evolução das mentalidades e ao desenvolvimento das políticas educativas 

descobrem-se as potencialidades dos contos. Os pais, juntamente com a escola, constituem o 

principal meio precursor destas histórias.   

O trautear de canções de embalar à criança, nos primeiros anos de vida, marcá-la-ão 

para sempre. É, nesta fase, que o indivíduo entra no mundo da literatura infantil. Para além da 

iniciação da criança no mundo literário, este contacto precoce com a literatura infantil 

contribuirá para a formação da sua personalidade, ou seja, para o seu desenvolvimento global. 

(MARQUES 2007: 22-23)  

A iniciação da criança na literatura é fundamentada por psicólogos, pedagogos e 

psicanalíticos, que consideram ser nos primeiros anos de vida que se operam as principais 

aquisições para a formação do indivíduo: «palavras, ideias, sonhos, as descobertas feitas nas 

primeiras canções de embalar, nos primeiros contos, vão ficar para sempre presentes» 

(TRAÇA 1998: 76). 

 Maria Emília Traça afirma, ainda, que a audição das histórias infantis suscita na 

criança ouvinte curiosidade pelo que ouviram e também por aquilo que ainda possam 

descobrir. Poderá, assim, considerar-se o primeiro contacto com a literatura infantil um passo 

importante para que este ouvinte se torne uma criança leitora. 

 Por tudo isto, a família assume um papel preponderante, uma vez que deverá ser ela a 

proporcionadora dos primeiros encontros da criança com o livro. Embora a criança não saiba 

ler, este é o momento para a motivar para tal. Os pais deverão ser o elo de ligação da criança 

com o livro. Este objecto deverá estar ao alcance da criança, assim como se encontram os seus 

primeiros brinquedos.  
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Mesmo antes de a criança aprender a ler, deve ter acesso aos livros para que possa 

manuseá-los livremente: «a primeira leitura que as crianças fazem é com a boca, mordendo e 

cheirando o livro, tentando descobrir como é que ele funciona» (VELOSO 2002: 111).  

Com o livro, a criança sentir-se-á motivada para o prazer da leitura. «O livro pode ser, 

desde a idade pré-escolar, um objecto lúdico de descoberta do mundo e das pessoas, e um 

meio de enriquecimento da linguagem e da comunicação» (BARBOSA e CASTRO 2002: 

73). Uma criança que se encontre familiarizada com os livros e com a audição de histórias 

sentirá um grande desejo por descobrir o que está escrito no livro, portanto, desejará aprender 

a ler. Assim, uma vez mais se apela para o papel decisivo dos pais ao propiciarem o encontro 

dos seus filhos com este objecto.     

Para além disso, é-lhes atribuída uma função, também muito importante no 

desenvolvimento das crianças. Esta prende-se com as relações afectivas estabelecidas entre 

pais e filhos. A criança cresce e forma-se intelectual e afectivamente através das relações 

sociais que estabelece com os que a rodeiam. O papel do adulto é fulcral a um 

desenvolvimento harmonioso. A convivência social deve ser propiciadora de boas dicas para 

a formação do indivíduo. 

 Com a entrada no 1.º Ciclo do Ensino Básico e, consequentemente, com a iniciação da 

aprendizagem da leitura e da escrita, a abertura da criança à literatura infantil passa a ser 

também da responsabilidade do professor. 

A escola, enquanto instituição de ensino, assume uma função muito importante no 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Ela deve proporcionar-lhes um 

crescimento saudável em todas as suas dimensões, com vista à formação de cidadãos 

conscientes, capazes de enfrentar o mundo exterior. Para tal, é importante que a criança vá 

tendo contacto com a realidade envolvente, de forma adequada ao seu grau de 

desenvolvimento.  

Para promover oportunidades de formação e desenvolvimento do indivíduo é 

necessário que a escola ofereça, aos alunos, materiais de apoio ao ensino. Estes passam pelos 

textos auxiliares à aprendizagem da leitura e escrita. É, nesta altura, que a literatura infantil 

passa a estar presente na escola, através dos contos. 

As histórias narradas suscitam a curiosidade e abrem as portas à criança para penetrar 

num mundo maravilhoso e de fantasia. Este mundo encontra-se presente, na maioria dos 

casos, nos contos. 

 A literatura infantil, através de textos que recorrem à fantasia, proporciona à criança 

uma visão da realidade envolvente. Deste modo, está a possibilitar que ela reflicta sobre o 
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mundo que a rodeia. Esta reflexão tem como objectivo a construção de indivíduos capazes de 

questionar e transformar o mundo. Logo, «a literatura e a escola (…) compartilham um 

aspecto em comum: a natureza formativa (…) estão votadas à formação do indivíduo ao qual 

se dirigem» (ZILBERMAN 1989: 21). 

 A escola e a literatura, segundo esta perspectiva, encontram-se unidas para que a 

criança possa inteirar-se, de uma forma subtil, do mundo que a rodeia e, assim, constituir-se 

cidadão, não simplesmente pertencente a uma sociedade, mas capaz de a transformar e 

melhorar. Ainda que o conhecimento da realidade seja apresentado à criança delicadamente, 

mais tarde, quando se confrontar com o mundo exterior, tal como ele é, este já não se 

apresentará tão chocante, nem causará tanta surpresa. 

A autonomia alcançada pela Literatura Infanto-Juvenil e, concretamente pelos contos, 

faz com que estes se destaquem pela sua utilidade em múltiplas situações. Estas histórias têm 

a facilidade de despertar o interesse e motivação das crianças. Possibilitam-lhes viajar até ao 

mundo da fantasia e deixam-nas sonhar.  

Assim, a literatura infantil tem uma finalidade primária e fundamental que é a de 

promover, na criança, o gosto pela beleza da palavra, o deleite perante a criação de 

mundos de ficção. Para além disto, tem, ainda, a função de arreigar as palavras no 

mundo mágico da criança, permitindo-lhe não só entendê-las e usá-las como 

também gozá-las e desfrutá-las no contexto da imaginação. 

(MESQUITA 2002a:43) 

Os contos oferecem, ainda, um importante contributo para o desenvolvimento da 

imaginação na criança. Nomeadamente, os contos de fadas, tão ricos em características do 

maravilhoso e do fantástico, permitem à criança desenvolver a imaginação e assim, contribuir 

para o seu processo de maturação e desenvolvimento intelectual. 

 O gosto pelo maravilhoso, nos contos de fadas, é desencadeado por personagens 

estranhas (gigantes, bruxas, etc.), num mundo também ele estranho e que não coexiste com a 

realidade. A criança gosta destas histórias mágicas, acolhe-as com naturalidade e fica 

encantada.  

Ainda que a criança não se identifique totalmente com as personagens das histórias, 

encontra nas atitudes destas, respostas para as suas perguntas e problemas. Na verdade, 

encontrará pontos comuns com a sua vida quotidiana e assim, transpô-los-á para a sua 

realidade. A curiosidade é satisfeita, bem como encontradas ideias para resolver os problemas 

que a incomodam (MESQUITA 2006). 
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As histórias para os mais novos permitem ao aluno uma viagem através do texto. A 

fantasia dá-lhe a possibilidade de derrubar as fronteiras entre o real e o imaginário. Nas 

palavras de António Quadros, citado por Graciela Cariello, «o estímulo à imaginação pela 

narrativa maravilhosa (…) é uma verdadeira pedagogia da criatividade (…) uma pedagogia da 

liberdade numa mistura de “real” e “fantasia”, difícil de delimitar» (CARIELLO 2002: 54-

55). Esta fantasia torna-se importante ao desenvolvimento integral da criança e, a nível 

pedagógico, à aprendizagem da escrita. A capacidade criadora desenvolve a capacidade de 

escrita de modo a que esta não seja diminuída à sua mecânica e a conteúdos gramaticais. 

A escrita de textos, a partir da literatura infantil, é muito motivadora para o aluno, 

desde que este se encontre desperto para a leitura. Tendo um bom conhecimento da língua 

materna será facilitada a capacidade de escrita. 

A aprendizagem da leitura também pode ser estimulada pela literatura infantil, na sala 

de aula. As histórias infantis deverão ser trabalhadas pelos docentes, no sentido de manter os 

alunos interessados e estas servirem de mote para a aquisição da leitura e da escrita. Se a 

criança estiver motivada para ouvir histórias, certamente quando chegar o momento de 

aprender a ler, se sentirá igualmente empenhada. Isto porque, sentirá vontade de descodificar 

os textos, saber o que está escrito nos livros. 

Partilhando a opinião de Mercedes Gómez Del Manzano (1988), a interpretação do 

texto facultado à criança deve respeitar vários níveis para que ela possa desfrutar do prazer de 

ler. Antes de mais, deverá ser adequado à sua faixa etária, aos seus interesses e cultura, para 

que a criança compreenda a mensagem: «a primeira companhia que a criança deve ter no acto 

de ler é a do prazer que a leitura da literatura proporciona» (MANZANO 1988: 19). É muito 

importante que a criança se sinta motivada, pois a partir desse momento todas as actividades 

pedagógicas que a literatura infantil possa desencadear estarão facilitadas. Numa segunda 

fase, é o momento de ser entendido o que foi lido, ou seja, o momento de entrar «em contacto 

com a realidade expressa numa linguagem nova, na linguagem literária» (MANZANO 1988: 

20). Deste modo, a criança deverá ser capaz de extrair, do texto, os valores implícitos na 

linguagem literária, para além das acções das personagens. Um último nível de leitura  

prende-se com «a relação e associação de ficção e realidade (…); é o momento em que 

começa a leitura não apenas compreensiva mas também projectiva e crítica» (MANZANO 

1988: 21). 

 A função dos contos também se prende com a transmissão de valores. Não deve ser 

desperdiçada a oportunidade de os trabalhar com as crianças, uma vez que estas se encontram 

a formar a sua personalidade.  
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 Cabe ao professor o modo como pode trabalhar esses valores. Este deve ser comedido 

para que não se perca o interesse pelas histórias. É que, nesta fase de desenvolvimento, a 

motivação da criança é fulcral para que se encontre interessada pela leitura. 
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3 – O Conto e a Realidade 

 

 Os contos, herança da tradição oral, para além de conterem funções de preservação do 

património do povo e alimentação do imaginário e fantasia dos ouvintes, são também a 

expressão da realidade social. Estas narrativas «são primordialmente condicionadas pelas 

crenças, pelos padrões éticos, pelos usos e costumes desses mesmos grupos sociais…» 

(SILVA 2005: 143). 

 Contados aos serões, à lareira ou nas festas, os contos são o veículo de expressão de 

sonhos, conflitos e também da realidade, muitas vezes, não dita. Portanto, encontramos várias 

vezes, nas histórias da tradição oral, marcas do quotidiano da sociedade já desaparecida. Esses 

vestígios podem ser ainda a manifestação dos medos que aterrorizavam as pessoas, bem como 

os sonhos que ansiavam poder realizar um dia (TRAÇA 1998: 43-46). 

 Muitos dos contos que analisaremos, mais à frente, têm início com uma situação de 

falta. Esta falta é provocada pela condição de pobreza, falta de trabalho ou falta da família. 

Em oposição a estas pessoas, normalmente originárias das classes mais desfavorecidas – os 

camponeses, encontram-se os reis. Com isto, pretende-se salientar o papel do camponês, 

sujeito a trabalhos árduos, e a sua incapacidade para alterar essa situação. Apenas pode 

esperar uma melhoria da sua vida graças à intervenção de um auxiliar mágico. Este, muitas 

vezes, ajuda o herói quando o rei o confronta com uma tarefa impossível. Esta tarefa implica a 

sua realização num curto espaço de tempo, normalmente da noite para o dia. «Estas tarefas 

que acabam por se realizar graças à intervenção de uma ajuda sobrenatural exprimem, de um 

modo hiperbólico, a realidade da vida dos camponeses» (TRAÇA 1998: 44). 

 Estas narrativas espelham a necessidade do trabalho de toda a família para assegurar a 

sua sobrevivência. Por isso, se verifica a saída de casa dos filhos para trabalharem, irem 

apanhar lenha ou procurarem algum modo de arranjar dinheiro. 

Quando um camponês se depara com uma boa refeição, ele come até se satisfazer. É 

este o retrato de uma sociedade do Antigo Regime, em que muita fome se passava. Para os 

heróis cuja falta inicial assenta na pobreza ou miséria, uma boa refeição pode ser o maior 

prazer que poderão alcançar, prazer esse tantas vezes desejado pelos mais desfavorecidos 

(TRAÇA 1998: 43-46) .  

Quanto aos ogres e gigantes, figuras de descendência canibalesca, poderemos     

inclui-los neste tipo de personagens, pois, em muitos casos, também estes possuem um grande 
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poder de devoração. E, como afirma Sónia Khéde (1990), este poder é o de devorar os mais 

fracos. 

Perante isto, podemos afirmar que os contos são uma clara representação das 

diferenças que se fizeram sentir entre as diferentes classes sociais. Eles traduzem as 

aspirações do povo, em oposição ao poder político vivido, por meio de uma linguagem 

simbólica.  

 Os elementos maravilhosos utilizados para envolver e suavizar estas condições ajudam 

à integração dos mais novos no quotidiano e nas relações sociais. Todavia, muitos autores 

apontam a cultura dos contos tradicionais como ultrapassada face às mudanças ocorridas na 

educação infantil, após a Segunda Guerra Mundial (GOMES 1998). 

 A verdade é que inúmeros contos continuam a responder às necessidades das crianças 

e permitem-lhes enfrentar problemas a nível psicológico e, deste modo, superar algumas 

perturbações. 

 De acordo com Georges Jean (1990), os bons contos de fadas servem-se de elementos 

mágicos e fantásticos para preparar os mais novos para o dia a dia. Também permitem que 

cada um faça as suas interpretações à luz das suas ideologias e crenças. 

 

 

3.1 – A Importância das Personagens 

 Aproveitando as palavras de Jacinto do Prado Coelho, «a literatura alimenta-se do 

plasma da cultura, gera-se e desempenha um papel relevante no complexo de referências 

culturais que definem a especificidade nacional» (COELHO 1983: 13). Assim, a literatura 

pode ser encarada como meio de apresentação da nossa cultura. Nela, confrontamo-nos com 

questões sócio-culturais que marcaram a nossa sociedade. Com a fixação da literatura oral, as 

manifestações da nacionalidade passaram também a preservar-se. 

Concretamente, os contos em estudo nesta tese não se ligam apenas a valores e 

conflitos dos séculos XIX e XX (altura em que foram compilados), mas também encontramos 

outras reminiscências, misturando-se, deste modo, tradições seculares. É com a mistura de 

realidade e fantasia que «os contos de fadas, na versão literária, atualizam ou reinterpretam, 

em suas variantes, questões universais como os conflitos do poder e a formação dos valores» 

(KHÉDE 1990: 16). 

 Na interpretação da já referida tradição cultural que os contos encerram, há a salientar 

o papel das personagens, consideradas elemento fundamental das narrativas. Através das 
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personagens o leitor poderá interpretar a cultura de uma dada época e povo. Até mesmo as 

crianças identificam-se com as personagens, reconhecendo nelas parte da sua própria 

identidade. 

Na segunda parte deste trabalho, veremos que os heróis, embora considerados seres 

inferiores, quer pela estatura ou condição social, saem vitoriosos graças à sua astúcia e 

esperteza. Os comerciantes e patrões exploradores também, aqui, estão presentes 

representando a sociedade capitalista. Tais personagens traduzem o confronto entre o bem e o 

mal, como forma de crítica à sociedade cortesã. A realeza, embora possa adquirir valor 

positivo ou negativo, consoante os contos, representa a sociedade estratificada. Quanto às 

estruturas familiares, estas apresentam-se desmembradas. Normalmente, surge apenas um pai 

ou uma mãe. Na maioria dos contos a única referência é a paternal e, em alguns, nem essa 

existe. De facto, somos confrontados com a existência dos irmãos que se separam, e que só 

quando se reencontram é reposta a ordem nas suas vidas.  

 

 

3.2 – O Homem na Sociedade 

Como temos vindo a relatar, a Literatura Infanto-Juvenil não encobre o vivido na 

sociedade portuguesa. As desigualdades sociais, a falta de referências familiares, o mundo do 

trabalho, a miséria e a pobreza encontram-se retratadas nas histórias que Adolfo Coelho, 

Teófilo Braga e Consiglieri Pedroso recolheram da tradição oral. 

Também as desigualdades entre os sexos fazem-se notar nestas narrativas. Cada 

personagem interpreta um papel revelador daquilo que se viveu na sociedade da época. Aqui, 

é retratada a submissão total do sexo feminino ao homem.  

Esta divisão sexista não provém unicamente dos contos portugueses do século XIX e 

XX. Nas versões de Perrault (século XVII) e dos Irmãos Grimm (século XIX), estas 

diferenças já se fazem sentir. Perrault foi apelidado de Homero Burguês, como descreve 

Sonia Salomão Khéde (1990), pelo modo como retrata a sociedade da sua época, nos contos. 

O homem é a classe dominante, a inteligência é um atributo seu. «O desinteresse, a 

ignorância, a passividade, a insegurança e a dependência afectiva das raparigas,    

contrapõem-se à curiosidade, os conhecimentos, a capacidade de decisão, a autonomia dos 

rapazes» (LEAL 1982: 28).  

Mesmo quando a figura principal de uma narrativa é uma mulher, esta age docemente, 

com paciência, disciplina e resignação. Ao herói cabe um papel mais activo, aventureiro cujo 
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objectivo primordial não passa pelo casamento, tal como acontece com as heroínas, mas pela 

ascensão social. 

Os contos de Grimm irromperam num momento de consolidação dos valores 

burgueses, em plena afirmação do Romantismo (KHÉDE 1990). Durante este movimento, a 

mulher era encarada com grande valor simbólico. Contudo, também estes contos detêm um 

olhar crítico sobre as diferenças entre os sexos. As personagens com conotações positivas são 

desempenhadas, em grande escala, por homens. O papel de má é atribuído a mulheres.  

Quando existem heroínas, elas agem sob o estigma da docilidade, paciência e 

bondade. Esta passividade atribuída ao seu papel, faz com que, em muitos casos, tenham de 

ser trazidas à vida por um homem, como é o caso de Cinderela e Branca de Neve. 

Também nos contos de Grimm, o herói está relacionado com a luta pelo poder e 

autonomia. Ele parte sozinho à aventura e pretende conquistar o mundo onde dominará. A 

heroína tem como principal objectivo encontrar a felicidade. Esta traduz-se no casamento e na 

obtenção de riquezas e jóias. 

Então, afinal qual a visão do homem retratada pelos contos tradicionais portugueses? 

É certo que a relevância ilustrada pelo sexo masculino nos contos estrangeiros se 

perpetuou nas recolhas portuguesas da tradição oral. As personagens masculinas, que teremos 

oportunidade de analisar mais à frente, em pormenor, são o retrato do poder masculino na 

sociedade do século XIX e XX. Não só o herói, como todas as outras personagens masculinas, 

são a explicação da supremacia do homem face à mulher.  

À semelhança de Perrault e dos Irmãos Grimm, o herói português apresenta-se um ser 

aventureiro que se lança no mundo sem medo. Ele parte em busca de uma vida melhor, deixa 

para trás a família, enfrenta vilões e, por fim, conquista uma esposa e arrecada muito dinheiro. 

Os protagonistas masculinos são dotados de inteligência, coragem, astúcia, grande ambição e 

determinação. Os objectos que possuem, as situações que enfrentam e até mesmo, nalguns 

casos, as transformações sofridas serão alvo de análise, pois tudo isso apela ao poderio e 

virilidade do homem. 

 

3.2.1 – A Figura Masculina nos séculos XIX e XX 

O século XIX, tal como o século anterior, encontra-se marcado pela divisão da 

sociedade em classes sociais. Nestas classes, o papel de ambos os sexos era distinto. Por 

exemplo, só os homens tinham acesso a cultivarem-se intelectualmente. 
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As mulheres das classes mais elevadas continuavam a permanecer a maior parte do 

tempo em casa, ocupadas com a educação dos filhos e a orientação da vida doméstica. A saída 

à rua apenas se justificava se fosse para se dirigirem à igreja, embora, a partir da segunda 

metade do século XIX, já se organizem festas e bailes e aí é proporcionado o encontro entre 

os sexos e, consequentemente, a oportunidade para a convivência de ambos. 

O excesso de ciúmes, por parte dos maridos, continua a ser dominante. Eles são 

capazes de agredir e até matar os amantes das esposas, a partir do momento que essa seja a 

sua vontade. 

No que concerne às classes trabalhadoras, a realidade observada é bastante diferente 

da acima descrita. Homens e mulheres têm necessidade de trabalhar fora de casa. O trabalho 

feminino é pesado e duro e dele depende a estabilidade económica da família. As mulheres 

das classes populares são capazes de trabalhar tanto ou mais do que os homens e nos mais 

diversos ramos. São conscientes do que valem na economia da vida, por isso agarram tudo o 

que lhes aparece, sem reclamarem os direitos. Mesmo assim, o homem continua a ser o chefe 

da família a quem a mulher se sujeita e obedece. 

Um pouco por toda a Europa assiste-se, neste século, à repercussão da Revolução 

Francesa, nomeadamente, a abertura às ideias liberais. Deste modo, o povo português começa 

a despertar para o seu próprio espírito nacional. Estava-se no ano de 1815 e o nosso povo, 

com grande esforço, unia-se na procura de novas formas de governo. Procura-se um novo tipo 

de administração, nova legislação, um equilíbrio de poder entre as pessoas e um outro 

conceito de direitos humanos. A luta pela igualdade de direitos tinha por objectivo melhorar a 

situação das mulheres.  

Chegada a uma fase em que se estruturava uma sociedade liberal, era necessário 

pensar o papel do sexo feminino nessa, ou seja, operar uma mudança cultural com vista à 

igualdade entre os sexos.  

Perante tais factos, o homem sente-se ameaçado. É que, a pouco e pouco, a mulher vê 

a sua posição elevar-se na sociedade. Uma mulher não se resume só ao papel de filha, esposa 

e mãe, mas apercebe-se da sua importância enquanto membro de uma sociedade. Toma 

consciência de que pode desfrutar de direitos e ser considerada como pessoa singular. 

 E para que esta singularidade se pudesse afirmar era necessário, em primeiro lugar, o 

acesso ao saber. Esse saber encontrava-se restringido a uma elite representada pelos seres do 

sexo masculino, das classes dominantes. De facto, até ao século XIX o saber encontrava-se 

somente na mão dos homens das classes dominantes (VICENTE 2002).  
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A permissão do acesso à educação por parte das mulheres proporcionar-lhes-ia um 

novo rumo na vida social. Assim, as mulheres poderiam contribuir para o desenvolvimento e 

progresso da humanidade. Mas, atendendo ao papel masculino na sociedade da época, esta 

constatação seria uma grande ameaça ao seu poder e à dissolução de tantas teorias defensoras 

da supremacia masculina. 

A verdade é que «a ideologia do feminino quer não só o paraíso na Terra, mas também 

o paraíso no Governo, na cidade e na própria casa. Porém, sem guerra, sem violência nem 

dominação» (CUNHA 2005: 110). As mulheres acreditavam no seu potencial enquanto 

pessoas individuais capazes de influenciar historicamente a humanidade. Começa-se assim a 

esboçar uma ideia diferente do defendido até então. Isto é, a ideia de que o lugar da mulher é 

em casa cuidando desta e dos filhos, começa a dissipar-se.  

Numa sociedade até então dominada pelos homens, as mulheres encontravam-se à 

margem da história da humanidade. Todavia, com a percepção do valor que podem assumir 

na vida social, nomeadamente a partir do momento que acedem à educação, elas reagem às 

desigualdades e à dominação dos homens. 

O início do século XX foi pautado pela tentativa de modernizar Portugal, quer isto 

dizer que a instauração da República constituiu uma forma de modernização do país. Esta 

mudança de regime, ou seja, o fim da monarquia, permitiu actualizar o país, integrá-lo na 

sociedade europeia. Esta última era caracterizada pelo progresso e pela renovação mental, 

tecnológica e material. 

Começa a assistir-se a um desfavorecimento do homem face à mulher. Ao nível da 

família foram introduzidas novas medidas que vieram beneficiar o sexo feminino. O 

casamento passa a ser baseado no princípio da igualdade dos cônjuges e não na obediência da 

mulher perante o marido. Também a lei do divórcio dá condições de igualdade, a ambos os 

sexos, no que respeita aos direitos aos filhos.  

Relativamente aos direitos políticos, nada se veio a alterar. O direito de voto era 

exercido apenas pelos homens. 

Os debates em torno da emancipação feminina e do seu papel, tanto na família como 

na sociedade, emergiram com grande vitalidade. Cada vez mais, o sexo masculino vê o seu 

poder ameaçado. 

Entretanto, o país vive dificuldades provocadas pelo novo clima político e, embora se 

continuassem a proclamar direitos para a vida social e política das mulheres, avizinhavam-se 

mudanças significativas de retrocesso. 
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O Estado Novo desenvolve uma organização social e política de carácter conservador 

e autoritário o que, por um lado, veio a beneficiar o sexo masculino. Homens e mulheres 

passam a ser considerados seres desiguais, logo com direitos, responsabilidades e funções 

diferenciadas.  

Por outro lado, o Estado Novo concede às mulheres o direito ao voto. Ainda assim, 

este direito é discriminatório, pois somente assistia as mulheres diplomadas. Quanto aos 

homens apenas lhes era exigido saber ler e escrever.  

 Só no século XX, concretamente em 1960, a escolaridade passa a ser obrigatória para 

ambos os sexos, com a duração de quatro anos. A educação na formação da mulher é um 

meio da sua afirmação perante o sexo masculino e a sociedade em geral. A posse de um 

diploma possibilita ao sexo feminino concorrer como o sexo masculino no mercado de 

trabalho e, assim, não estar em situação tão desvantajosa. 

Com a instrução da mulher, esta deixa de depender do homem. Contudo, durante o 

Estado Novo são criadas duas organizações com vista à concretização da ideologia da função 

social da mulher: Obra das Mães pela Educação Nacional e Mocidade Portuguesa Feminina. 

Estas são organizações que o regime superintende a fim de veicular a ideologia que acha ser a 

adequada ao estatuto feminino. Aqui é exaltada a função doméstica e a maternidade como 

ideais femininos.  

A Revolução de Abril de 1974 foi sinónimo de grandes mudanças no nosso país. A 

instauração do regime democrático operou transformações políticas e sociais que vieram a 

alterar a sociedade portuguesa.  

No que concerne à situação dos sexos masculino e feminino, finalmente é consagrada 

a igualdade de direitos perante todas as esferas da vida em sociedade (família, educação, 

trabalho, vida pública). Homens e mulheres passam a ter igualdade de direitos, a 

discriminação em função do sexo é abolida. 

O golpe de estado de 1974 marcou profundamente a relação entre ambos os sexos e, a 

partir de então, passa a aplicar-se a igualdade de direitos. Como consequência deste princípio, 

novas leis são tomadas. Particularmente, no Código Civil, Código Penal, nas leis do serviço 

militar, nas leis do trabalho, nas leis da nacionalidade, nas leis da publicidade da imagem da 

mulher.  

São dadas a homens e mulheres igualdade de oportunidades. Ambos passam a gozar 

de estatutos iguais, designadamente no que se refere ao casamento, divórcio e separação, na 

administração de bens, poder parental e nas oportunidades de trabalho. 
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Com todo este avanço legislativo, Portugal tornou-se um dos primeiros países a 

validar a Convenção das Nações Unidas, em 1980, para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra mulheres. A não discriminação das mulheres constitui o instrumento 

básico na defesa da igualdade de oportunidades às cidadãs. 

Ainda que cumpridas todas estas transformações, muitas vezes subsiste um 

desajustamento entre o real e o ideal. Até mesmo na viragem do milénio, isto é verificável. 

As mulheres já provaram as suas capacidades, embora persista a ideia de que o homem 

é o modelo. As mulheres têm direitos pelo facto de terem atingido os níveis masculinos. Na 

verdade, os direitos do sexo feminino são respeitados não porque estão inerentes ao indivíduo, 

mas porque as mulheres lutaram para os conquistar. E, como tal, merecem uma recompensa. 

Nos finais do século XX, embora as mulheres se encontrassem em maioria no sistema 

de ensino, eram os homens que representavam os cargos decisivos, fossem eles políticos, 

sindicais ou económicos. 

No mercado de trabalho, a classe masculina continua a ter os postos de trabalho mais 

qualificados e melhor remunerados. Em muitos casos, as mulheres com funções de 

maternidade são discriminadas. 

Por tudo isto, as organizações nascidas com o 25 de Abril de 1974 têm lutado no sentido de 

colmatar as falhas existentes entre a legalidade e o seu ajustamento à vida. Esta é uma tarefa 

difícil que passa, para além de mudanças legais e sociais, por sérias transformações culturais e 

de mentalidades. 
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A possibilidade de, actualmente, podermos contactar com obras tradicionais de 

transmissão oral deve-se à passagem da oralidade para a escrita. Esta é a forma de salvar 

muitas tradições que, de outro modo, desapareceriam.  
O trabalho de recolha e de fixação da literatura oral foi iniciado, em França, por 

Charles Perrault, com a obra Histoires ou Contes du Temps Passé avec des Moralités e, 

posteriormente, foi seguido na Alemanha pelos irmãos Grimm, com a obra de sucesso 

Kinder- und Hausmärchen. 

Em Portugal, este movimento de recolha e fixação da tradição oral foi elaborado por 

Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, Adolfo Coelho, entre outros. Inicialmente, os contos 

tradicionais destinavam-se a um público indiferenciado. Com a recolha efectuada pelos 

folcloristas e a sua fixação escrita, tornam-se um género literário dedicado às crianças.  

Nestas histórias, paira a indefinição. O facto de nos falarem numa linguagem 

simbólica, e não na realidade do dia-a-dia, permite que a criança dê mais importância aos 

acontecimentos reais, por meio do sentido simbólico que neles encontra. 

A utilização de uma linguagem simbólica estimula a imaginação do indivíduo e 

permite-lhe a aquisição de experiências que se virão a tornar úteis no seu contacto com a 

realidade. Os contos ajudam ao desenvolvimento integral do sujeito e, mesmo que a realidade 

veiculada por estes seja diferente daquela em que o sujeito se insere, podem ajudá-lo na 

procura de soluções para os seus conflitos interiores. 

Daí que tenhamos seleccionado dez contos tradicionais, de entre o corpus textual dos 

folcloristas portugueses acima citados: João Pequenito, O Conde de Paris (COELHO 1985); 

O Sargento que foi ao Inferno, O Mestre das Artes, A Bengala de Dezasseis Quintais 

(BRAGA 1987); História de João Grilo, O Gigante, O Rapaz e o Gigante, O Preguiçoso da 

Forneira e O Gigante Encantado (PEDROSO s/d).  

A escolha destes contos teve a ver com o facto de, em todos eles, encontrarmos a 

figura masculina como herói. Uma vez que o propósito deste trabalho é analisar o papel do 

homem na literatura tradicional encontramos, nestes contos, uma possibilidade de trabalho. 

Assim, nesta fase, começaremos por fazer uma análise narratológica de cada conto. 

Para uma melhor estruturação desta análise teremos em conta as várias categorias da 

narrativa: Tempo, Espaço, Narrador, Personagens e Acção. A categoria Acção seguirá um 

caminho interpretativo, baseado nas funções e motivos do conto, de Vladimir Propp (PROPP 

2000); na dinâmica actancial difundida por J. Courtès (COURTÈS 1979) e complementada 

por Ana Cristina Macário Lopes (LOPES 1987) e, ainda no modelo semiótico de A. J. 

Greimas (PROPP 2000).  
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Seguir-se-á, em cada um dos contos, uma análise das personagens masculinas. As 

personagens, enquanto elementos desencadeadores da acção, representam a visão do mundo 

que o autor pretende transmitir. O papel das diferentes personagens permite não só que 

decifremos o texto, mas também que as crianças em formação se identifiquem e reconheçam 

aspectos da sua identidade. 

O estudo dos temas das personagens dos contos tradicionais portugueses conduz a 

interpretações culturais do nosso povo. Concretamente, na parte deste nosso trabalho, 

pretenderemos salientar o poder exercido pelas figuras masculinas. 

Para tal, não esqueceremos os elementos simbólicos que possam daí advir e o seu contributo 

para a afirmação da masculinidade. 
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1 – Análise Narratológica dos Contos 

 

1.1 – João Pequenito: 

Este conto de Adolfo Coelho (COELHO 1985) inicia-se com a fórmula «Havia 

noutros tempos…» (p. 143), que dita que aquilo que se vai passar a seguir não pertence à 

realidade que conhecemos. Este tratamento temporal, o illo tempore, permite não só conduzir 

o leitor a um passado distante, mas também enviá-lo ao mundo do maravilhoso. 

Ao longo de toda a narrativa, predomina a impossibilidade de nos situarmos 

temporalmente. Contudo, assistimos à passagem do tempo, através de expressões como estas: 

«disse-lhes um dia…» (p. 143); «Lá pela noite adiante…» (p. 143); «Passados dias…» (p. 

144). Também a oposição dia/noite é reveladora da passagem do tempo. É durante a noite que 

o rei pretende cortar as cabeças dos três rapazes e é também à noite que o João Pequenito vai 

raptar o rei turco. 

O tempo da história não corresponde ao tempo do discurso. Os momentos menos 

relevantes são suprimidos pelo narrador, de modo a poder destacar os mais importantes. A 

fuga do palácio do rei turco é rápida e sem referência ao modo como os três irmãos 

abandonaram aquele local. O narrador apenas afirma que «os rapazes já iam muito longe…» 

(p. 143). É a partir deste momento que a narrativa se centra na personagem principal – o João 

Pequenito – «O João Pequenito foi ao palácio de certo rei e pediu para que o tomasse para 

criado…» (p. 144). O relato das aventuras desta personagem é que vai ocupar grande parte do 

conto. Também aqui se salientam momentos temporais suprimidos. Expressões como: 

«Passados dias…» (p. 144); «De novo…» (p. 144) dizem respeito aos intervalos de tempo 

entre os roubos que o João Pequenito fez. 

 

No que diz respeito ao espaço, este é indeterminado, como convém ao mundo 

maravilhoso. Esta indeterminação, característica dos contos tradicionais, transporta o 

leitor/ouvinte a qualquer espaço com o qual se pode identificar.  

O narrador refere o palácio do rei turco e o palácio do rei amo de João Pequenito, mas 

sem nunca conseguir que nos situemos concretamente. Importa salientar o facto de o palácio 

do rei turco se encontrar associado à noite. É, neste palácio, que os três irmãos pedem 

agasalho por uma noite e é também durante essa que o rei os tenta matar. A noite, para além 

de um momento de transição, de viragem, é também onde os pesadelos acontecem.  
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Não se verifica circularidade espacial, neste conto, uma vez que este não termina no 

local onde se inicia. Esta história tem como ponto de partida a casa do pai do protagonista e 

como fim o palácio do rei.  

 

Passando à análise do narrador, apercebemo-nos de que este é ausente ou 

heterodiegético. Conta-nos uma história à qual é estranho, uma vez que não participa, como 

personagem, na diegese. É do tipo omnisciente, pois conhece todos os pormenores da acção, 

incluindo as palavras e pensamentos das personagens, como comprovam as seguintes 

passagens: «Lá pela noite adiante o rapaz mais novo, que se chamava João Pequenito (apelido 

que lhe puseram por ele ser muito baixinho)…» (p. 143); «ele de tal maneira se soube haver 

que o rei estimava-o mais que todos os outros criados» (p. 144). 

 

O estudo das personagens é uma outra categoria narrativa a salientar neste trabalho. 

Em João Pequenito (COELHO 1985), as personagens surgem em número reduzido e não são 

caracterizadas fisicamente, à excepção do protagonista, como veremos a seguir. 

Normalmente, as personagens dos contos tradicionais são personagens tipificadas, sem 

densidade psicológica. Elas constituem os suportes da acção, estando esta baseada numa única 

peripécia.  

Nesta história, João Pequenito é declarado protagonista, girando à sua volta todos os 

outros agentes. É o único que possui nome próprio e quanto à sua caracterização física apenas 

é dito que ele é «muito baixinho» (p. 143), o que contribui para o caracterizarmos como um 

ser frágil. É o mais novo de três irmãos e é aquele que se destaca, neste conto, pela astúcia e 

esperteza. É o que acontece com a personagem principal do conto O Polegarzinho, de Charles 

Perrault, onde o herói se evidencia pelos seus poderes mágicos, pela sua actividade feiticeira 

ou salvadora. O Polegarzinho é uma personagem de estatura muito baixa «dotado de atributos 

superiores (…), representa a consciência absoluta, clarividente, enérgica e activa que dirige 

toda a vida e a conduz à salvação» (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 532). Apesar da 

sua pequenez física, esta personagem torna-se o herói, ao salvar a família da pobreza em que 

vivia. 

 Os dois irmãos de João funcionam, inicialmente, como uma só personagem, em 

unidade actancial. Podemos dizer que estes surgem para intensificar a acção da personagem 

principal. O estatuto familiar que ocupam demonstra o crescimento do ser humano, o 

progresso da personalidade. O facto de não ser o mais velho dos irmãos, nem o mais esperto 

permite que a criança leitora, ao contactar com este conto, tenha esperança nas 
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potencialidades do ser mais novo e mais frágil. A partir do momento em que a acção se 

direcciona em torno do protagonista, há um desmembramento da unidade actancial e os dois 

irmãos só voltam a aparecer no desenlace.  

O pai é o impulsionador da acção. Ele sugere aos rapazes que saiam de casa, 

possibilitando, deste modo, o início das aventuras do João Pequenito. 

 Sem qualquer elemento possível para traçar o retrato físico, aparece o rei turco. Este 

assume um papel simbólico, ligado ao poderio ameaçador. Em oposição, encontra-se o rei 

(amo) que representa o bem, um ideal a realizar. 

 Os criados, tomados como um todo, tipificam as invejas existentes no mundo do 

trabalho: «o rei estimava-o mais que todos os outros criados. Entre estes começou a reinar 

muita inveja…» (p. 144). 

  

 Para terminar, resta-nos proceder à análise actancial. Esta apresenta-se muito simples, 

como convém a este tipo de contos. Toda a narrativa gira em volta da acção de João 

Pequenito, cuja prioridade é mudar de vida e casar com a princesa. Esta narrativa cumpre o 

esquema dos contos tradicionais: o objectivo da missão do herói é cumprido com o casamento 

e assim é reparada a situação inicial de falta. É de salientar a evolução sofrida pelo herói no 

seu percurso iniciático. Só correndo perigos e passando por dificuldades pode afirmar a sua 

identidade e daí obter a recompensa.  

 Estamos perante uma narrativa fechada, cujo final é descrito pelo narrador:    

«fizeram-se grandes festas e o Pequenito mandou ir para o palácio o sei pai e irmãos,     

dando-lhes altos cargos na corte» (p. 145). 

Importa, ainda, realçar a metodologia de análise narrativa proposta por Vladimir Propp 

(PROPP 2000). Este conto apresenta uma situação de falta. Nele é retratada uma família 

pobre. É esta pobreza, a desencadeadora da intriga. Motivada por esta falta, a acção inicia-se 

com o afastamento dos três filhos de um homem pobre. Estes resolvem «ir correr mundo…» 

(p. 143), a pedido do pai, «em busca de fortuna…» (p. 143). E eis que chegam ao palácio de 

um rei turco.  

É no palácio deste rei muito mau que se desenrola a primeira prova qualificadora. 

Surge a primeira função do doador, quando o João Pequenito se apercebe das verdadeiras 

intenções do rei. O rei turco «mandou que deitassem os três rapazes nas camas das filhas e 

lhes pusessem na cabeça umas carapuças de prata, que era para quando eles estivessem a 

dormir lhes ir cortar a cabeça» (p. 143). Imediatamente, o sujeito herói decide tirar as 
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carapuças de prata, da sua cabeça e das cabeças dos irmãos, e colocá-las nas cabeças das 

filhas do rei turco. Esta é a reacção do herói face às pretensões do rei.  

Após isto, o herói decide agir, dá-se o início da acção contrária. Ele foge do palácio, 

juntamente com os seus irmãos. Neste momento, o João Pequenito decide também que o 

melhor seria que os três rapazes se separassem e cada qual procurasse a sua fortuna.  

A partir de então, a acção centra-se somente no sujeito herói. Este chega a um outro palácio 

onde «pediu para que o tomassem para criado…» (p. 144). Enquadra-se aqui a função, 

definida por Vladimir Propp, como chegada incógnita. A estima que este rei vai sentindo pelo 

João Pequenito desperta a inveja dos outros criados. Por isso, estes decidem pô-lo à prova.  

São desencadeadas seguidas provas qualificadoras. Saindo o herói vitorioso de 

tamanhas provas, o rei seu amo adquire cada vez mais confiança no rapaz. Propõe-lhe, então, 

uma tarefa difícil, que passa pelo rapto do rei turco. O João Pequenito parte para a sua prova, 

que acaba como tarefa cumprida: «quando ele [o rei turco] estava a dormir envolveu-o, 

desceu com ele (…) meteu-o na dorna e à frente do exército lá o levou para a corte do rei seu 

amo» (p. 145).  

Face a esta prova é dada ao João Pequenito a merecida recompensa, ou seja, o 

casamento com a princesa filha do rei seu amo. Esta recompensa permitiu ao herói a ascensão 

na escala social. Consequentemente, «o Pequenito mandou ir para o palácio o seu pai e 

irmãos, dando-lhes altos cargos na corte» (p. 145). Desta situação, resulta um equilíbrio com 

que termina o conto. 

 O objectivo da missão a que o herói se propõe é alcançado pelo processo dinâmico da 

narrativa. Segundo Courtès (1979), este é constituído por três momentos essenciais: a prova 

qualificadora, a prova decisiva e a prova glorificadora. Também Ana Cristina Macário Lopes 

propõe um modelo de análise da dinâmica narrativa, assente em cinco momentos, que 

completam as três provas apresentadas por Courtès. São eles: estado inicial, perturbação, 

transformação, resolução e estado final (LOPES 1987), que, neste trabalho, também 

seguiremos. 

 Assim, o estado inicial diz respeito ao momento em que nos é apresentada uma 

família pobre, cujos filhos abandonam a casa em busca de uma vida melhor. A perturbação 

surge quando os três irmãos, vítimas do rei turco, escapam ilesos à morte. Segue-se a 

transformação, período em que os três irmãos se separam para que cada qual siga a sua vida. 

A resolução acontece, quando o rei (amo) põe à prova o João Pequenito adquirindo, cada vez 

mais confiança no rapaz, até que lhe propõe uma tarefa difícil. A concretização de tal tarefa 

proporciona ao herói o casamento, atingindo-se deste modo o estado final. Nesta última etapa, 
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verificamos uma inversão do estado inicial de falta. A falta de dinheiro, que levou os três 

rapazes a saírem de casa, é agora reparada pela ascensão, na escala social, do irmão mais 

novo.  

Resta-nos salientar que as relações entre as personagens, que Greimas (REIS 1990) 

intitula esquema actancial, contribuem para a dinâmica acima analisada, como podemos 

verificar com o seguinte esquema: 

           Destinador                                       Objecto                                        Destinatários 

O pai.                                           A busca de fortuna.                   O João Pequenito e os irmãos. 
 

      Adjuvantes        Sujeito                                         Oponentes 

            Os criados (involuntários),            O João Pequenito.                    O rei turco e o papagaio. 
            o rei e o exército de homens. 
 

A personagem – João Pequenito – assume o estatuto de herói (sujeito), que tem como 

missão (objecto) a busca de fortuna. 

 O desencadear dessa missão inicia-se, quando o pai do João Pequenito propõe aos seus 

três filhos (destinatários) que procurem uma vida melhor. A personagem do pai assume, neste 

âmbito, o papel de destinador, ou seja, é ele que põe em movimento a acção.       

O cumprimento da missão é benéfico para o sujeito (herói) e para a sua família. 

Contudo, ao herói é-lhe dada uma recompensa, que passa pelo casamento com uma princesa. 

O João Pequenito é auxiliado, ainda que involuntariamente, pelos criados do rei seu 

amo (adjuvantes), no cumprimento da sua missão. O exército de homens do rei é também um 

auxiliador do sujeito, ou seja, assume o papel de adjuvante.  

Como oponentes, este conto português contempla o rei turco, que quer acabar com a 

vida dos três irmãos e o papagaio, que tenta denunciar os roubos efectuados pelo João 

Pequenito. 

 A missão, ou seja, a busca de fortuna, é cumprida e acaba por ser benéfica não só para 

o herói como também para a sua família. Todos os membros acabam por ir viver para o 

palácio, assumindo altos cargos na corte. Porém, o João Pequenito vê recompensado o seu 

esforço (na superação das provas a que se sujeitou) pelo casamento com a filha do rei e, 

consequentemente, a ascensão na escala social. 

 Neste conto, é também verificável uma clara oposição entre o rei (adjuvante) e o rei 

turco (opositor). 
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 1.2 – O Conde de Paris: 

A fórmula introdutória de O Conde de Paris (COELHO 1985) (cf. «Havia um rei…» 

p. 207) situa-nos num passado indeterminado o que, por sua vez, assinala a entrada no mundo 

da ficção. Não existem referências precisas ao momento em que se desenrola, tal como 

convém aos contos deste tipo. Expressões como: «Convidou o rei o conde um dia para 

jantar…» (p. 207); «Passados dias…» (p. 207); «Ao outro dia…» (p. 208); «No dia 

seguinte…» (p. 208) dão-nos a ideia da passagem do tempo, mas a indeterminação     

mantém-se. 

 O tempo diegético não corresponde ao do discurso, dado que a acção se desenvolve 

em vários dias. O narrador dá ênfase aos momentos mais relevantes e suprime os menos 

importantes.  

  

O espaço apresenta-se igualmente impreciso, levando o leitor/ouvinte a um qualquer 

espaço com o qual se identifique. Sabemos que a acção decorre num palácio, pois existe o 

caminho que a princesa percorre com o preto e o palheiro onde são acolhidos, mas em 

nenhum instante nos conseguimos situar concretamente. 

  

 Avançando para a categoria do narrador, há a considerar a sua não participação na 

história que narra, assumindo-se, deste modo, como narrador ausente. Independentemente da 

sua ausência na diegese, podemos encarar este narrador como omnisciente, pois conhece 

todos os pormenores da história e personagens: «a princesa, como tinha muita fome, comeu 

como pôde» (p. 208); «estava para se bordar um vestido para uma princesa que ia ser mulher 

do conde, e como ela sabia bordar…» (p. 208); «apareceu o conde e disse à princesa que o 

preto era ele e que tudo quanto tinha feito era pelo grande amor que lhe tinha» (p. 209). 

  

 O conto em análise é pautado por um reduzido número de personagens, cada qual com 

características de figuras planas, sem densidade psicológica.  

Comecemos pelo protagonista – o conde de Paris. Este não possui nome próprio, nem 

é caracterizado fisicamente. Apenas sabemos que é o conde de Paris, o que lhe confere um 

elevado um grau de universalidade. Pela sua acção, podemos caracterizá-lo como uma pessoa 

vingativa, ao jurar «vingar-se, dizendo à princesa que ela o desprezava por tão pouco, mas 

que ainda havia de comer pão de romeiro, beber água de um charqueiro e comer papas em 

palheiro» (p. 207). É também um ser corajoso e astuto. A forma como se enamora pela 
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princesa e o modo como consegue provar o seu amor mostra-nos o seu cariz aventureiro e 

destemido. Apenas se deixa vencer pelo amor e sedução, ao comer o bago da romã. Segundo 

a mitologia grega (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 574-575), esse bago é sinónimo de 

pecado, que condena ao inferno. A transfiguração do conde no preto pode ser encarada como 

um luto, que promete renovação, tal como a noite promete um amanhecer. 

 A princesa, personagem facilmente identificável e reconhecida, surge-nos como 

personagem tipificada. O narrador apenas nos dá pistas quanto à sua idade, ao afirmar que 

«um rei que tinha uma filha em idade de casar» (p. 207). Perante a atitude do conde ao comer 

o bago da romã, a princesa condena-o não aos infernos, como acontece com Perséfone na 

mitologia grega, mas a não aceitar casar-se, afirmando que: «já não queria ser sua esposa, pois 

que ele, em vez de deixar cair o grão de romã na toalha, o comia» (p. 207). Posteriormente, a 

princesa revela-se arrependida de não ter aceite o conde. Ela suspira por ele, sente falta do 

conforto, mas acomoda-se ao que lhe é reservado, durante o tempo que passa com o preto. 

 O rei é também uma personagem tipo, que apenas é referida no começo do conto para 

dar início à história. É ele o impulsionador de toda a acção, ao tratar o casamento da sua filha 

com o conde de Paris. 

  

Procedendo à análise actancial, podemos dizer que esta narrativa apresenta uma 

estrutura simples, baseada numa única acção.  

 A circularidade do conto tradicional cumpre-se: a acção começa com os preparativos 

para o casamento, quebrados pela avareza do conde e, posteriormente, repostos pelo esforço 

em provar o seu amor. Estamos perante uma narrativa fechada, pois as palavras finais assim o 

demonstram claramente. 

Este tipo de conto, ao privilegiar o desenrolar linear das acções, adequa-se ao método 

de análise de Propp (2000) das funções da narrativa. É desencadeado a partir de uma situação 

de falta, que se prende com a necessidade de o rei arranjar o casamento da sua filha.  

Com o candidato a marido, surge a primeira função do doador. «Deixou o conde cair 

um grão de romã na barba e depois apanhou-o com o garfo e comeu-o» (p. 207). De imediato, 

o herói jura vingar-se – é esta a reacção do herói.  

Posteriormente, o herói chega incógnito. O conde volta ao palácio, mas, desta vez, 

fazendo passar-se por um preto. Este agente tem como objectivo captar a atenção e o amor da 

princesa. Para tal, oferece-se para trabalhar no palácio como jardineiro. Os intentos do 

jardineiro concretizam-se e «ela se enamorou dele e fugiram ambos» (p. 207). Neste 

momento, o herói deixa a casa.  
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Com esta fuga, o preto pretende vingar-se da princesa, tal como tinha prometido, e 

fazer com que esta acredite no seu amor. Seguidamente, coloca-se ao herói uma tarefa difícil: 

a de deixar que a princesa vista o vestido, sem desconfiar que o preto com quem fugira é o 

conde (cf. «enquanto a princesa se vestiu, desapareceu o preto; depois, apareceu o conde e 

disse à princesa que o preto era ele e que tudo quanto tinha feito era pelo grande amor que lhe 

tinha» (p. 209). Com isto, a tarefa é cumprida e à princesa é revelada a verdade sobre o preto. 

 Assiste-se, então, à transfiguração do herói. O cumprimento da tarefa a que o herói se 

propôs dá acesso à recompensa, ou seja, ao casamento. Deste modo, a situação inicial de falta 

é reparada. 

Quanto à dinâmica da narrativa (LOPES 1987), o estado inicial vai desde o início da 

narração até ao dia em que acontece o jantar. A perturbação surge durante a refeição, 

concretamente à sobremesa, quando o conde deixa cair o grão da romã. Estes dois momentos 

correspondem à prova qualificadora enunciada por Courtès (1979). Segue-se a transformação 

que acontece, quando aparece o preto que é o conde transfigurado. A mudança do preto em 

conde ocorre na resolução. Estas duas etapas fazem parte da prova decisiva. Ao estado final, 

corresponde a prova glorificadora, ou seja, o equilíbrio restaurado, embora num local 

diferente do inicial, mas onde «casaram e viveram sempre muito felizes» (p. 209). 

Para concluir, tal como já foi dito, o número reduzido de personagens, conduz-nos a 

um esquema actancial de Greimas muito simples, marcado por um forte sincretismo, que 

podemos verificar com o seguinte esquema: 

 Destinador    Objecto    Destinatários       

O rei.                                              O casamento.                                   O conde e a princesa. 
 
 

      Adjuvante     Sujeito   Oponente 

           O preto.                                      O conde de Paris.                                  O preto. 

 

O conde assume-se como o herói deste conto, cujo objectivo é o casamento com a 

princesa. A acção é desencadeada pelo rei (destinador). É esta personagem que põe em 

movimento a narrativa.  

A missão – o casamento – é benéfica não só para a princesa, que se encontra em idade 

de ter um objecto de amor (marido), mas também para o conde, que conquista o coração da 

sua amada.  

Durante esta missão, o preto assume duas posições opostas: é oponente e adjuvante do 

herói. É oponente, ao deixar que a princesa se apaixone, com o objectivo de com ela fugir, e 
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ao fazê-la passar privações. É com o passar destas privações que o preto pretende provar o seu 

amor à princesa e, posteriormente, assumir a sua verdadeira identidade. Portanto, ele assume, 

nesta fase, um papel de adjuvante. 

O facto de existirem, nesta diegese, poucos agentes leva a que alguns deles cumpram 

mais do que uma função. Como se pode verificar, o preto é simultaneamente adjuvante e 

oponente, bem como o conde, que é sujeito e destinatário. 

 

 

1.3 – O Sargento Que Foi ao Inferno: 

Este texto de Teófilo Braga tem início com uma fórmula do tipo «Era uma vez…» 

que, desde logo, nos reenvia para o mundo maravilhoso. É estabelecido com o leitor/ouvinte 

um pacto que o transporta para um tempo incapaz de se situar, fora da realidade quotidiana. 

Esta intemporalidade domina toda a narrativa. Não sabemos concretamente quando começa a 

acção, nem quando termina. Mesmo assim, apercebemo-nos do passar do tempo, no percurso 

do sargento: «quando der a última badalada da meia-noite hão-de estar aqui à porta» (p. 182); 

«quase perto da meia-noite…» (p. 182); «mandou deitar um pregão para ele governar oito 

dias…» (p. 184); «o mercador dentro em meia hora lhe vir falar…» (p. 184); «quando chegou 

era já mais de uma hora» (p. 184). Até mesmo no edital que o sargento afixa, vemos que outro 

dia surge e será, nesse novo dia, que a viagem tem lugar (cf. «amanhã parte um mensageiro» 

p. 182). 

O tempo da história acontecida não se coaduna com o tempo discursivo. Este é uma 

espécie de resumo dos acontecimentos. Os momentos mais importantes são destacados, como 

é o caso da ida para o inferno e das passagens que relatam a retirada dos anéis ao diabo. É 

durante estes momentos que o sargento sente as maiores dificuldades. O mesmo não 

acontecerá no regresso, constatando-se uma referência sumária da viagem. 

 

No que respeita ao espaço, repete-se a indeterminação. Esta falta de caracterização 

espacial permite que o leitor/ouvinte sonhe e desenvolva o seu imaginário. Apenas 

encontramos dois espaços antagónicos: a terra e o inferno. Estes são muito diferentes: a terra é 

o local onde o herói se sente bem e o inferno é apenas um local de passagem. O herói vê-se 

obrigado a lá ir, mas o seu objectivo é regressar, depois de cumprida a sua tarefa. Esta 

passagem pelo inferno tem um cariz simbólico profundo: marca a sua renovação interior. 
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Passando ao narrador, também aqui ele é heterodiegético, contando tudo na terceira 

pessoa. É omnisciente, pois tem um conhecimento praticamente ilimitado sobre os relatos, as 

personagens, o tempo e o espaço. É de salientar a aposta forte do narrador no diálogo, ao 

contrário do que acontece nos contos anteriormente analisados. 

 

Na categoria das personagens, é fácil verificarmos que o protagonista é o sargento. 

Este não possui nome próprio, nem é caracterizado directamente. O narrador apenas nos diz 

que «era muito bom rapaz» (p. 181) e se tinha apaixonado por uma filha do mercador. Pela 

sua prestação ao longo do conto, temos a noção que é um homem leal, respeitável, corajoso e 

persistente. Também apresenta a sua fragilidade (cf. «Chegado ao Inferno o rapaz teve um 

grande medo (…) e escondeu-se…» p. 183), embora esta seja logo dissipada, com o 

aparecimento e ajuda da velha. Ao afirmar «quero que Vossa Majestade me dê o seu poder 

por oito dias» (p. 184), revela-se um homem destemido que pretende fazer justiça para com o 

mercador que, em tempos, o não perdoou. 

O mercador tipifica um homem de negócios, um homem rico. É uma pessoa 

desconfiada, principalmente, no que toca às filhas. Estas funcionam como entrave ao normal 

desenrolar da acção. São elas as causadoras da transgressão, acabando o sargento por ser o 

acusado. 

O ermitão, ou eremita, representa o velho sábio. Embora aqui não apareça 

caracterizado fisicamente, normalmente, é detentor de um bastão e de uma lanterna, que o 

ligam à justiça e à sabedoria. No plano simbólico, o eremita liga-se ao deus Hermes. 

Enobrecido nas encruzilhadas, é o mediador entre os mundos infernais, terrestres e celestes 

(CHEVALIER e GHEERBRANT 1997). 

A velha é uma personagem tipificada. O estatuto de que é detentora – velha – é sinal 

de virtude, sabedoria e grande experiência. 

Também o pássaro e o rei representam personagens tipo, cuja função se resume a 

ajudar o protagonista a cumprir a sua função. 

Quanto ao agente diabo, identifica-se com a figura malévola e opressora. A sua figura 

apela ao heroísmo, pois ele é «tudo o que o homem deve vencer para libertar e expandir a sua 

personalidade» (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 353). 

Uma vez mais, verificamos que o número de agentes é reduzido. Cada uma das 

personagens executa mais do que uma função, logo, o conto é pautado por um sincretismo 

actancial, como veremos mais à frente. 
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A acção, ao longo desta narrativa, funciona como um todo, cujo objectivo é 

proporcionar ao sargento o cumprimento da sua missão. Assim, podemos afirmar que a 

circularidade da acção é cumprida. A situação de falta é ultrapassada e restabelece-se a ordem 

inicial. 

Quanto às funções descritas por Propp na Morfologia do Conto (PROPP 2000), estas 

podem ser as mesmas em diferentes contos, mas interpretadas por diferentes agentes e 

motivadas por objectos, também eles diferentes. São elas os elementos constantes dos contos. 

Já de seguida, analisaremos a presença dessas funções neste conto.  

O conto principia com o herói apaixonado por uma filha de um mercador. Entre o 

mercador e o sargento havia uma relação de grande amizade e estima. Assim, o mercador, que 

até então não confiava as suas filhas a ninguém, revelava plena confiança no sargento. 

 Certo dia, as filhas do mercador e o sargento resolvem ir ao teatro. O mercador 

autoriza, mas impõe uma interdição: «quando der a última badalada da meia-noite hão-de 

estar aqui à porta» (p. 182). O entusiasmo das meninas levou à transgressão do que o pai lhes 

havia imposto. O sargento foi a principal vítima desta transgressão. Contudo, o mercador não 

hesitou em expulsá-lo de casa.  

 Agora, apenas havia um meio de o rapaz poder casar com a sua filha: «só tem um 

meio de poder casar com minha filha (…) vá ao inferno, e traga-me três anéis que o Diabo 

tem no corpo…» (p. 182). Estava proposta a tarefa difícil ao herói. Como era apaixonado por 

umas das filhas do mercador, o herói deixa a casa, mesmo achando impossível tamanha 

tarefa. Nas terras por onde passou, os reis pediram-lhe que trouxesse respostas do diabo. 

 Deparado com uma encruzilhada, o herói encontra um ermitão, que o aconselha e lhe 

dá um objecto mágico – as contas. É, neste momento, que a função de Propp recepção do 

objecto mágico se encaixa. A chegada ao inferno acontece e a velha ajuda-o na tarefa de 

retirar os anéis do corpo do diabo. Também faz com que este dê as respostas necessárias às 

perguntas que os reis haviam feito ao sargento: «o rapaz recebeu tudo da velha; voltou para o 

mundo…» (p. 183). A tarefa é cumprida e o reconhecimento do herói acontece. O primeiro 

rei compensou-o com dinheiro, mas o segundo perguntou-lhe o que ele queria. O herói   

pediu-lhe o poder por oito dias. Tomando o sargento, o reino é alvo de uma transfiguração. 

Ele chega à terra do mercador com uma nova aparência, instala-se no palácio e é rei por oito 

dias. Entretanto, manda chamar o mercador. Quando este chega à presença do rei (herói 

disfarçado), «conheceu então o antigo noivo de sua filha, que tinha sempre chorado, 

confessou o seu erro, e pediu-lhe de joelhos muitos perdões» (p. 184). Há, por parte do 

mercador, o reconhecimento do herói. 
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Cumprida a tarefa difícil e reconhecido o herói, a situação inicial é reparada, isto é, o 

mercador consente o casamento: «o rapaz entregou-lhe os anéis do Diabo, e nesse mesmo dia 

casou com a sua namorada…» (p. 184). 

As palavras finais remetem para uma narrativa fechada, ao saber-se que, dali em 

diante, tudo correrá bem. Assistimos, na verdade, ao fechar de um ciclo. 

A dinâmica narrativa assume as seguintes características: o estado inicial (LOPES 

1987) corresponde à empatia criada entre o mercador e o sargento, levando logo a tratar-se do 

casamento deste com uma das filhas do mercador. Com a culpabilização do sargento pela 

chegada a casa após a hora marcada, dá-se a perturbação (LOPES 1987). A estes dois 

momentos corresponde a prova qualificadora (COURTÈS 1979). A transformação (LOPES 

1987) é o período em que o sargento procura um meio de chegar ao inferno, a que se segue a 

resolução, onde o herói conta com a ajuda da velha, para a retirada dos anéis ao diabo. São 

estas etapas as que constituem a prova decisiva enunciada por Courtès. A prova glorificadora 

(COURTÈS 1979) traduz o restaurar do equilíbrio, ou seja o estado final (LOPES 1987), que 

acontece em local diferente do inicial, mas onde se restabelece a ordem com vista à felicidade 

de todos. 

Para concluir, neste como nos outros contos, as diferentes personagens praticam um 

sincretismo actancial, agora mais claro, no seguinte esboço baseado no modelo semiótico de 

Greimas (REIS 1990): 

Destinador     Objecto      Destinatário       

           O mercador.                                   O casamento.                                    O sargento. 
                                                                                                                       
 
      Adjuvantes      Sujeito  Oponentes 

          O ermitão, a velha,                            O sargento.                                  As filhas do mercador, 
           o pássaro e o rei.                                                                                    o mercador e o diabo. 

 

O sargento é a personagem com o estatuto de herói. A missão deste prende-se com o 

facto de conquistar uma esposa, isto é, o seu objecto é o casamento.  

É o mercador quem põe a narrativa em movimento, logo, é o destinador.  

No desenrolar da acção, o sujeito é ajudado pelo ermitão, que lhe dá as contas (auxiliar 

mágico) e pela velha, que tem compaixão dele e o ajuda a retirar os anéis do diabo e, 

consequentemente, a obter as respostas às perguntas que leva. Como adjuvantes destacam-se 

ainda o pássaro, que é o animal que transporta o rapaz de volta ao seu mundo e o rei, que lhe 

concede o poder do reino por oito dias.  
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Face às provas que o herói tem de passar, alguns são os seus oponentes. Entre eles, 

sobressaem as filhas do mercador, ao estimularem a transgressão, o próprio mercador, que 

expulsa o rapaz e lhe dá a tarefa difícil de ir ao inferno e, por fim, o diabo que, apesar de 

possuir as respostas que o herói necessita, mostra-se uma personagem ameaçadora. 

 

 

1.4 – O Mestre das Artes: 

A categoria narrativa relativa ao tempo, em O Mestre das Artes (BRAGA 1987), 

assume contornos muito particulares, característicos da literatura tradicional. A expressão 

introdutória «havia um pai que tinha três filhos…» (p. 103) remete para um passado 

indeterminado, que transporta o leitor/ouvinte para um tempo distante, um tempo incapaz de 

se situar. As referências temporais são bastante escassas, ao longo de toda a história. 

Deduzimos que a acção se arrasta no tempo, mas apenas encontramos referências, quando a 

acção se centra no palácio (cf. «sucedeu isto três noites; na última, ele …» p. 104). 

 

Todo o espaço que envolve este conto pode considerar-se indeterminado. Ao ler/ouvir 

esta história, damos conta de que a acção se inicia num local, provavelmente, campestre: 

«andavam a trabalhar nos campos» (p. 103); «foi com ele para a caça» (p. 103). Quando 

aparece o Mestre das Artes de Paris, a acção é transportada para a sua cavalhariça e, 

posteriormente, tomamos contacto com uma viagem até outro país. Nesse país, é que a acção 

se conclui, nomeadamente, num palácio. Todos os espaços referidos anteriormente assumem 

um carácter universal, pois em nenhum momento nos conseguimos situar concretamente. O 

facto de o epílogo desta história ter lugar num outro país impossibilita-nos afirmar que se 

verifica circularidade espacial.  

 

Relativamente ao narrador, uma vez mais não é participante na história que narra, 

contando-nos esta em terceira pessoa. É, portanto, um narrador ausente e também 

omnisciente. 

 

Passando ao estudo das personagens, comecemos pelo protagonista – «o irmão mais 

novo». É assim que ele é tratado ao longo da história: não possui nome próprio, nem qualquer 

traço que o caracterize e diferencie dos outros agentes. O que sabemos desta personagem é 

que «começou a aprender todas as artes de indústrias» (p. 103), ao contrário dos irmãos que 
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trabalhavam nos campos. Como filho mais novo, vemos que deveria ser o mais protegido, 

pois até então não fazia nada. A partir do momento em que é obrigado a fazer algo para 

sustentar a família, ele resolve pôr à prova a sua esperteza. 

Os dois irmãos agem em unidade actancial. Tipificam os trabalhadores honestos, que 

ganham a vida com o fruto do seu árduo trabalho. São eles quem põem em movimento a 

acção. 

O pai, também ele personagem plana, surge sem qualquer elemento caracterizador. O 

seu papel é o de co-adjuvar o herói na sua acção. 

O Mestre das Artes de Paris é a ameaça do herói. Tenta matar o rapaz para se vingar. 

As suas filhas actuam, tal como os dois irmãos, em unidade actancial e caracterizam-se pela 

sua curiosidade. É essa curiosidade que as leva a salvar o cavalo, possibilitando ao herói a 

fuga. 

A princesa funciona como cúmplice do protagonista. Embora inicialmente se sentisse 

amedrontada com a sua presença, acaba por agir segundo as indicações do rapaz. 

Quanto ao rei, é também uma personagem tipificada e sem nome. Adquire valor pela 

sua representatividade social ligada ao poderio. 

 

Chegados à última categoria da narrativa em análise – a acção – convém ressaltar a 

linearidade e simplicidade desta, baseada numa peripécia sem acções secundárias.  

Tal como nos contos já analisados, também aqui encontramos um número limitado de 

funções (PROPP 2000). O Mestre das Artes apresenta, inicialmente, uma situação de 

desequilíbrio que se prende como o facto de o rapaz mais novo, de entre os três filhos, não 

trabalhar. É o único que não contribuiu, até então, para o sustento da família. Assim, é 

chegado o momento em que o herói se depara com a primeira função do doador: «agora 

daqui em diante ele deve puxar pelo que aprendeu» (p. 103).  

Para enfrentar a falta de trabalho de que os irmãos o acusavam, o herói opta pela 

transfiguração. Numa primeira transformação, é auxiliado por um açaimo. O rapaz 

transforma-se em cão e passa por uma outra função do doador: «foi com ele para a caça. 

Apanhou muito coelhos…» (p. 103). É chegado o momento em que um mercador se interessa 

por este cão, compra-o e o pai recebe muito dinheiro por ele. Segue-se uma nova 

transfiguração, desta vez, em cavalo. É o Mestre das Artes quem compra o animal e, mais 

uma vez, o pai arrecada muito dinheiro. 

Neste momento, aparecem as filhas do Mestre das Artes. A elas, associa-se a função 

interdição. Tendo o Mestre das Artes recomendado que «não fossem à cavalhariça» (p. 103), 
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o certo é que esta proibição lhes aguçou a curiosidade. Assiste-se, então, neste conto, à 

transgressão. 

Com a retirada do freio do cavalo, novas transfigurações surgem: primeiro em 

pássaro, depois em milhafre e, por último, em anel. Esta última transformação possibilitou ao 

herói aproximar-se do palácio e, consequentemente, da princesa. É, no palácio, que o herói se 

depara com a tarefa difícil: «o rei seu pai está muito doente (…) só o Mestre das Artes de 

Paris é que lhe dará a cura...» (p. 104). 

A princesa, na posse do objecto mágico, o anel, é quem ajuda o herói: «A princesa 

zangada da teima, atirou com o anel ao chão» (p. 104) e, assim, o falso herói é desmascarado. 

Posteriormente, este é morto. A morte é a sua punição. O herói vê a sua tarefa cumprida e 

assim: «tornou-se em homem e tudo explicou ao rei…» (p. 104). Como gratificação, o rei 

«casou-o com a princesa e foram muito felizes» (p. 104). O casamento é a recompensa do 

herói, pelo seu desempenho no cumprimento de uma difícil tarefa. 

É possível verificarmos a circularidade da acção: a situação inicial é perturbada pelas 

transfigurações e pela perseguição do Mestre das Artes ao rapaz mais novo e, depois, reposta 

pela morte deste e o casamento. 

É uma narrativa fechada, claramente delimitada pela morte do Mestre das Artes, a cura 

do rei e o casamento do protagonista com a princesa, como recompensa pelos seus feitos 

heróicos.  

Quanto à dinâmica da narrativa, sobressai a estrutura tri-etápica. A prova 

qualificadora (COURTÈS 1979) corresponde à necessidade do filho mais novo ir trabalhar e 

ao modo por ele encontrado para ganhar dinheiro. É isto o estado inicial e perturbação 

(LOPES 1987): «agora daqui em diante ele deve puxar pelo que aprendeu» (p. 103);               

« – Vou-me tornar em cão de caça (…) – Agora há-de-me comprar um freio para eu me tornar 

em cavalo» (p. 103).  

A prova decisiva (COURTÈS 1979) diz respeito ao momento em que o rapaz, sob a 

forma de anel, vai parar ao palácio e lá desmascara o Mestre das Artes. Corresponde a este 

momento a transformação e a resolução descritas por Cristina Macário Lopes. Segue-se a 

prova glorificadora (COURTÈS 1979), que permite a reparação da situação inicial de falta: 

«tudo explicou ao rei; e como ele é que tinha ensinado a cura do rei, casou-o com a princesa e 

foram muito felizes» (p. 104). 

O esquema actancial enunciado por Greimas (REIS 1990) apresenta-se simplificado, 

uma vez que existem personagens a realizar mais do que uma função, como ilustra o esquema 

que se segue: 
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Destinadores      Objecto      Destinatários       

            Os irmãos.                                      O casamento.                                   O irmão mais novo e 
    a princesa. 
                                                             

 
      Adjuvantes        Sujeito   Oponente 

          O pai, o mercador,                           O irmão mais novo.                         O Mestre das Artes. 
           o rei, o Mestre das Artes e 
           as suas filhas (involuntárias). 

 

O irmão mais novo assume-se como o herói deste conto, cujo objecto da missão passa 

pelo seu casamento com uma princesa. São os seus dois irmãos os destinadores desta acção, 

ao declararem que havia chegado a altura de o mais novo dos rapazes começar a trabalhar e 

mostrar o que havia aprendido. 

Com o desenrolar da narrativa são seus adjuvantes: o pai, o mercador, o Mestre das 

Artes e as suas filhas e o rei. O papel de adjuvante do pai prende-se com o facto de este se 

aliar ao filho e pactuar com as suas transformações para angariar dinheiro. O mercador e o 

Mestre das Artes, ao comprarem o cão e o cavalo, respectivamente, ajudam o pai do herói na 

angariação de dinheiro. Ainda que, de modo involuntário, as filhas do Mestre das Artes 

ajudam à libertação do cavalo e à sua transfiguração, até chegar junto do palácio. Deste modo, 

o herói aproxima-se do seu objecto – o casamento.  

Sem dúvida que, aqui também, o Mestre das Artes apresenta a faceta de oponente. Ele 

tenta manter preso o cavalo e exige, em troca da cura do rei, o anel (o herói transfigurado). 

 

  

1.5 – A Bengala de Dezasseis Quintais: 

 «Era uma vez…» constitui o preâmbulo de grande parte dos contos tradicionais, de 

que é exemplo este, recolhido por Teófilo Braga. Essa fórmula introdutória remete, desde 

logo, as personagens para fora do tempo e do espaço quotidiano, aliás, ao longo de todo o 

conto, prevalece a impossibilidade de nos situarmos temporal e espacialmente. Apenas temos 

algumas expressões (cf. «passado tempo…» p. 166; «chegou o dia em que a obra devia ficar 

pronta…» p.166; «no outro dia trouxe a mãe…» p. 166) que nos possibilitam dar conta do 

fluir do tempo. Podemos também ter a noção do passar do tempo, logo no início do conto, 

quando se diz que «teve um menino, e quando chegou à idade dava-lhe também a comer 

ervas; mas ele tornou-se muito forte» (p. 166). O narrador apresenta o herói da acção 

sucintamente. Ainda assim, não deixa de salientar de onde provém a sua valentia e força. 
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 O recurso a sumários permite-nos afirmar a discordância entre o tempo discursivo e o 

tempo da história., sendo este de maior amplitude. Na introdução do conto, notamos isso 

mesmo, dado que os primeiros anos de vida do filho do ferreiro são descritos muito 

sinteticamente. Toda a acção vai decorrendo, de forma breve e rápida, até ao momento em 

que surge o molequinho das botas vermelhas. A partir daí, a acção desenvolve-se com mais 

pormenor, justificado pela necessidade de desmascarar o molequinho e quebrar o encanto das 

princesas. 

  

Como nos contos atrás analisados, aqui impera a impossibilidade de nos situarmos 

espacialmente, uma vez que o espaço assume a configuração dos contos maravilhosos. Se este 

carácter simbólico e mágico fosse apagado do conto, teríamos uma descrição exaustiva dos 

espaços, o que nos levaria a lugares reais e todos os traços do maravilhoso seriam totalmente 

destruídos. Assim, importa referir que apenas são mencionados alguns traços espaciais: (cf. 

«A mulher foi para os montes…» p.165; «pediu-lhe para ir por aí abaixo ver esses territórios e 

casarias da cidade…» p. 166; «passando lá por umas matas…» p. 166; «foram dar a uma praia 

muito linda…» p. 167; «chegaram lá a um escampado, onde estavam umas casarias…» p. 

167; «foi por aí fora dar ao palácio…» p.169). 

 Tal como as passagens acima citadas o comprovam, não existe circularidade espacial: 

é no monte que a mulher dá à luz o menino, que vem a casar-se e a ser aclamado rei, no 

palácio. 

 A cidade surge-nos, neste período, como local de passagem do herói e é objecto da sua 

curiosidade. Nela, o rapaz da bengala conhece o seu pai e recebe o objecto mágico. 

 O maior destaque vai para o monte, onde o Rapaz da Bengala de Dezasseis Quintais 

cresce, se torna forte e onde passa a maior parte da acção, juntamente com os seus aliados – o 

Arranca Pinheiros e o Arrasa Montanhas. É, também, de salientar a casa onde os três amigos 

se alojam. Esta casa, inicialmente encarada como local de abrigo, onde «havia muita mobília , 

camas, cozinha…» (p. 167), vem a revelar-se um local maravilhoso e mágico (cf. «viram um 

poço muito fundo e escuro…» p. 167;  «lá em baixo era um grande alpendre com muitas 

portarias» p. 168). O poço é símbolo de segredo e, principalmente, de verdade. Em hebraico, 

personifica a mulher e a esposa (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997). Efectivamente, é 

neste poço que o herói desencanta a princesa que virá a desposar. 

 Os desenvolvimentos finais do conto acontecem no palácio. A representatividade 

social deste local espelha o final feliz para o Rapaz da Bengala de Dezasseis Quintais: o 

casamento com a princesa herdeira do reino e a aclamação como rei. 
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 Há ainda uma referência muito breve a «uma praia muito linda…» (p. 167). Aqui, o 

herói encontra as duas raparigas encantadas. 

  

Quanto ao narrador, assume-se como ausente e omnisciente. Não participa na história 

que narra e conhece todos os pormenores da acção, como comprovam algumas passagens: «o 

rapaz conheceu pela cara e modos do ferreiro, que ele era o seu pai, mas calou-se consigo…» 

(p. 166); «os outros homens com medo de ficarem esborrachados…» (p. 166); «os dois 

valentões (…) tiveram medo dos poderes do Bengala de Dezasseis Quintais…» (p. 169-170). 

  

Sobre as personagens, muitas considerações poderão ser apreciadas. O Rapaz da 

Bengala de Dezasseis Quintais é o protagonista deste conto. Caracteriza-se pela ausência de 

nome próprio, tal como sucede com outros protagonistas dos contos analisados anteriormente. 

Desprovido de retrato físico e psicológico, facilita a identificação projectiva do leitor/ouvinte. 

O que o narrador descreve acerca desta personagem é muito sumário: «quando chegou à idade 

dava-lhe também a comer ervas; mas ele tornou-se muito forte…» (p. 166). Perante isto, 

podemos afirmar tratar-se de um jovem forte, robusto e ágil. No desenrolar da história, 

evidencia-se o seu espírito aventureiro, destemido e a sua valentia na superação das 

adversidades com que se depara. Os acontecimentos vão possibilitar ao herói a inversão quer 

do seu destino, quer do seu estatuto social. 

 A mãe e o pai adquirem grande valor, na medida em que representam o estatuto 

familiar. A mãe que nunca se separa do filho, é aquela que o cria e o apoia durante todas as 

fases da sua vida. O pai, inicialmente considerado um homem mau «que tratava muito mal a 

mulher com pancadas…» (p. 165), vem a revelar-se uma pessoa diferente (cf. «conheceu a 

mulher, levou-a para casa, quis abraçar o filho, e pediu para viverem todos juntos…» p. 166). 

O pai adquire também o papel importante de mediador entre o herói e o seu objecto mágico – 

a Bengala de Dezasseis Quintais. 

 O Arranca Pinheiros e o Arrasa Montanhas agem em unidade com o Rapaz da 

Bengala. Têm em comum uma característica – a valentia. Estabeleceram um pacto, que 

consistia em «ir por esse mundo e do que arranjassem repartirem-no entre si» (p. 167). Tudo 

correu bem até que os dois valentões se vêem com as duas princesas e com a possibilidade de 

cada um ficar com uma delas. Encontra-se aqui, muito bem explícito, aquilo que, muitas 

vezes, acontece no nosso dia a dia: a ganância fala mais alto do que o pacto de amizade. 

 O molequinho das botas vermelhas ganha, nesta história, um significado ambivalente, 

tal como veremos, mais adiante, na análise actancial. Por um lado, é oponente e, por outro, é 
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adjuvante do sujeito herói. O início da sua acção (cf. «sai-lhe debaixo de uma mesa, por um 

alçapão, (…) vai à panela, furta-lhe tudo e mija-lhe dentro» p. 167) põe em destaque o seu 

poder perante todos os objectos. Quando o molequinho se apercebe que está diante de um 

adversário à sua altura e quando se sente chantageado pelo Rapaz da Bengala, que possui a 

sua orelha, não tem outra alternativa a não ser ajudar o herói. 

 A Bicha de Sete Cabeças pretende intimidar o herói e fazê-lo desistir, por isso, aparece 

logo na primeira porta. Ela é a primeira grande prova por que o herói tem de passar para ver 

cumprida a sua missão. Esta figura assemelha-se à do ogre e do gigante tão carismáticas nos 

contos tradicionais portugueses. 

As princesas e o rei, uma vez mais actuam tendo em conta a sua representatividade 

junto do povo – a riqueza, o poder do reino, as filhas para casar… 

 

Considerando a linearidade da acção e o tipo de conto, um conto tradicional, 

analisemo-lo segundo a proposta de Propp (PROPP 2000). O início deste conto é pautado por 

um afastamento. Este acontece, quando uma mulher é posta fora de casa pelo seu marido, o 

ferreiro. Esta mulher encontra-se grávida. Dá à luz um menino que cresce muito forte. 

Certo dia, este rapaz vai ter com o ferreiro e encomenda-lhe uma bengala. Este objecto 

virá a revelar-se um auxiliar mágico do herói. Deste modo, podemos considerar a função de 

recepção do objecto mágico nesta fase da narrativa «faça-me a bengala de dezasseis quintais» 

(p. 166). 

Desvendada a paternidade do rapaz e depois de ver os pais reconciliados, o herói 

decide ir «por esse mundo adiante…» (p. 166). Dá-se um novo afastamento, mas desta vez do 

rapaz. Nesta viagem para correr mundo, aliam-se ao herói dois homens valentes: o Arranca 

Pinheiros e o Arranca Montanhas. Os três partem juntos e combinam repartir tudo aquilo que 

arrecadarem. Eis que o Rapaz da Bengala se depara com a primeira função do doador      

«sai-lhe debaixo de uma mesa, por um alçapão, um molequinho de bota vermelha, vai à 

panela, furta-lhe tudo e mija-lhe dentro (…) [o rapaz] ainda agarrou numa acha para o 

arranjar, mas o molequinho safou-se…» (p. 167). 

Depois desta situação se ter passado mais duas vezes, uma com cada um dos outros 

homens que acompanhavam o rapaz, este decide descer ao poço, onde se encontra o 

molequinho. A função aqui presente é a reacção do herói. 

Surge a interrogação da temível bicha de sete cabeças: «aqui cheira-me a carne de 

gente» (p. 168). E, de seguida, o herói passa por uma segunda função do doador, ao matar a 

bicha. Com o sangue derramado, desencanta-se uma menina e o herói recebe uma marca «a 
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menina tirou um anel do dedo, e disse: - Toma lá a minha memória; enquanto estiver ao pé de 

ti é que poderei falar…» (p. 168). 

Sabendo o rapaz da existência de uma outra menina encantada, decide voltar ao poço. 

Surge aqui novamente uma interrogação, mas proferida pelo molequinho. 

O herói passa por uma terceira função do doador: «ao primeiro golpe, corta-lhe uma 

orelha…» (p. 169). Com o sangue perdido, a outra menina desencanta-se e o herói recebe 

uma marca «deu-lhe também o anel da sua memória…». 

Os companheiros do Rapaz da Bengala de Dezasseis Quintais, assim que se vêem com 

as duas princesas, largam tudo e fogem com ambas. O herói depara-se com a tarefa difícil de 

sair daquele poço. Como tem em seu poder a orelha do molequinho, logo lhe ferra e este 

aparece-lhe. Então, o rapaz pede-lhe que o leve de lá. 

Entretanto, já chegadas as princesas ao palácio e os dois homens, «o rei estava muito 

contente por se terem desencantado as filhas, e já se tratava das festas do casamento delas 

com os dois valentões» (p.169). Surgem assim, explicitamente, as pretensões do falso herói. 

Quanto ao Rapaz da Bengala, lá foi conseguindo chantagear o molequinho, de modo a 

alcançar os seus intentos. Quando chega ao palácio, o rei «a princípio queria mandar matar o 

homem, mas as princesas, contaram que ele é que as tinha desencantado, e que só ele é que 

tinha os anéis da memória…» (p. 169). Assim, o herói é reconhecido. 

Após o reconhecimento, o casamento é consentido pelo rei. Quanto aos dois valentes, 

«tiveram medo dos poderes do Bengala de Dezasseis Quintais, e não estavam para flostrias, 

deram à perna» (p. 169-170). O falso herói é desmascarado, neste passo. O molequinho 

recupera a sua orelha, apenas quando consegue fazer com que o rapaz suba ao trono. 

Constatamos que o esquema canónico dos contos tradicionais é cumprido: a situação 

de falta inicial é colmatada. O protagonista passa por um processo de enriquecimento que lhe 

confere um novo estatuto social: «Bengala de Dezasseis Quintais foi aclamado rei…» (p. 

170). 

 Estas palavras finais reenviam para um tipo de narrativa fechada: o rapaz sobe ao 

trono e devolve a orelha ao molequinho. Este desfecho revela-nos o destino final do 

protagonista e leva-nos a supor que, daí em diante, tudo correrá bem. 

 No que diz respeito à dinâmica da narrativa, o estado inicial (LOPES 1987) vai desde 

o início do conto até ao momento em que o rapaz resolve ir à cidade. A perturbação (LOPES 

1987) resume-se ao recebimento do objecto mágico e ao aparecimento do molequinho            

– prova qualificadora (COURTÈS 1979). À transformação (LOPES 1987) corresponde a 

acção do herói para apanhar o molequinho (cf. «– Quem vai lá abaixo sou eu.» p. 167; «vai o 
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rapaz ao primeiro golpe,  corta-lhe uma orelha…» p. 169). Segue-se a resolução (LOPES 

1987), considerada não imediatamente decisiva, pois é o momento em que os falsos heróis se 

apresentam – prova decisiva (COURTÈS 1979). O estado final (LOPES 1987) resulta da 

extensão da resolução, isto é, os falsos heróis são desmascarados e o verdadeiro herói casa-se 

e é aclamado rei – prova glorificadora (COURTÈS 1979). 

 Para concluir a análise deste conto, resta-nos apresentar o esquema actancial baseado 

no modelo de A. J. Greimas: 

Destinador                                 Objecto                                   Destinatários       

           O Rapaz da Bengala.                        Casar e reinar.                               O Rapaz da Bengala e 
                                                                                                                            a princesa. 
                                                             
 
      Adjuvantes        Sujeito   Oponentes 

           A mulher do ferreiro,                   O Rapaz da Bengala.                      O molequinho das botas  
            o Arranca Pinheiros,                                                                            vermelhas, a Bicha de  
            o Arrasa Montanhas,                                                                           Sete Cabeças, o Arranca 
            o molequinho das botas                                                                       Pinheiros e o Arrasa 
            vermelhas e o rei.                                                                                Montanhas.   
  

O papel de herói, neste conto, é atribuído ao Rapaz da Bengala de Dezasseis Quintais. 

Ele cumpre uma missão, que se prende com o casamento e a sua aclamação como rei. 

É o próprio rapaz o destinador da acção, é ele quem a põe em movimento. Ele  

assume-se igualmente como o destinatário, juntamente com a princesa que desencanta e com 

quem casa. 

Neste conto, o rapaz (herói) conta com o apoio da sua mãe que o cria, tornando-o num 

rapaz forte e valente, do Arranca Pinheiros e do Arrasa Montanhas, que o acompanham na sua 

aventura. Porém, estes dois últimos vêm a tornar-se seus opositores ao fazerem passar-se por 

heróis. 

O molequinho das botas vermelhas é outra personagem que se assume com adjuvante 

e oponente à acção do herói. É oponente, quando rouba toda a comida que o rapaz cozinha e o 

ameaça de morte; é adjuvante, quando o ajuda a chegar ao palácio e a desmascarar os falsos 

heróis. 

O rei possibilita ao herói a ascensão na escala social, bem como o poder de reinar. 

Uma última personagem opositora do sujeito é a bicha de sete cabeças. Com o seu 

poder, ameaça encantar o rapaz. 
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É notório, uma vez mais, o sincretismo actancial realizado por grande parte dos 

agentes. O caso mais flagrante é o do Rapaz da Bengala. Ele é, simultaneamente, sujeito, 

destinador e destinatário. 

 

 

 1.6 – História de João Grilo: 

 À semelhança de todos os textos analisados anteriormente, também este nos reenvia 

para um passado distante. Esta narrativa está fora do tempo real, pertence a um tempo 

indeterminado. (cf. «Um dia espalhou-se por toda a terra…» p. 305; «no dia seguinte iria 

outro…» p. 306; «tinham findado os três dias…» p. 306). Apesar de não existir uma 

referência clara ao momento em que se situa a diegese, é perceptível, ao longo de toda a 

história, a passagem do tempo. 

 Nesse caso, o tempo da história não pode combinar-se com o tempo do discurso. 

Como exemplo disso, salientamos os três dias que João Grilo passa no palácio. Aqui, o 

narrador apenas destaca os momentos mais relevantes, para economia da narrativa e para que 

não se perca a magia do conto, com descrições pormenorizadas. 

 

 Ao nível espacial, tudo aquilo que envolve a acção é, uma vez mais, indeterminado. 

Apenas nos situamos num palácio, um qualquer palácio, com carácter universal. É, neste 

espaço, que o João Grilo avista a oportunidade de inverter a situação inicial de falta em que 

vive. O palácio, assim, é o lugar onde o rapaz enriquece e deixa a condição de «muito 

pobrezinho» (p. 305), que o caracteriza inicialmente. 

 

 Relativamente ao narrador, apresenta-se como não participante da acção, narrando-a 

em terceira pessoa. Conhece todos os detalhes da acção. Daí, considerarmos a perspectiva 

omnisciente a eleita para esta diegese: (cf. «Enganavam-se, porque ele se tinha referido a que 

já lá ia um dia…» p. 306; «João Grilo caiu das nuvens, mas fingiu que efectivamente tinha 

adivinhado» p. 306). 

 

 Segue-se o estudo das personagens, outra categoria narrativa. João Grilo, o 

protagonista, é um rapaz pobre com um grau de educação deficiente. É um ser que se 

individualiza dos demais, pelo nome próprio. Contudo, não possui uma personalidade bem 

vincada, pelo que lhe atribuímos o estatuto de personagem plana. Podemos, ainda,   



O Homem e o Poder nos Contos Tradicionais Portugueses 

64 

considerá-lo um rapaz medroso e sem a aspiração de vir a subir na escala social (cf. 

«Começaram os pais de João Grilo a meter-lhe em cabeça que fosse tentar fortuna, mas o 

rapaz não queria…» p. 305; «mas o João Grilo, que tinha bom coração, vendo a repugnância 

dela, disse que desistia do casamento» p. 307). Nesta última passagem, o narrador afirma a 

bondade como característica do rapaz.  

Ainda a salientar encontra-se o facto de, neste tipo de personagens, muitas vezes, não 

ser a própria que decide agir: ela é motivada por alguém. Neste caso concreto, assim acontece. 

O João Grilo é motivado pelos pais a tentar a sua sorte. A falta inicial apresentada pelo 

protagonista – a pobreza – vem a ser superada, porque os criados oferecem meios para que tal 

aconteça. 

Os pais actuam em unidade actancial e são eles os destinadores da acção. Como pais, 

querem ver o filho bem na vida e, por isso, são o incentivo para o rapaz ir até ao palácio. 

Os guardas do palácio ajudam a acentuar a condição social do João Grilo. O primeiro 

impulso foi não o deixar entrar, dada a sua aparência. Isso reflecte vivamente a função que 

exercem. 

Os três criados agem também em unidade. Nada é referido sobre o seu aspecto físico 

ou psicológico. Têm relevo enquanto adjuvantes, ainda que involuntários, do sujeito-herói. 

Quanto ao rei, este tem valor, na medida em que representa um papel social. 

Personifica a riqueza, o poder, o homem de palavra, que tem uma filha em idade de casar. 

A princesa é determinada pelo seu estatuto familiar e social. Embora esteja na idade de 

casar, recusa-se a fazê-lo com o João Grilo, pois este é de uma classe social inferior à sua. 

Nesse aspecto, este conto é muito interessante. Ele traduz uma imagem hierarquizada das 

classes sociais, cujo casamento deveria acontecer entre duas pessoas de condição semelhante. 

 

Para terminar, resta-nos analisar a acção. Comecemos pela enunciação das funções 

(PROPP 2000) presentes nesta história. Inicialmente, é-nos apresentada uma situação de 

falta: «João Grilo, que era muito pobrezinho» (p. 305). Os pais de João Grilo pretendem  

casá-lo rico e assim que ouviram que o rei daria a mão da princesa, em troca da descoberta do 

autor dos roubos no palácio, logo convencem o filho a tentar. É assim que, de imediato, se 

apresenta a tarefa difícil ao herói deste conto: «meteram-no num quarto e deram-lhe três dias 

para pensar» (p. 305). 

O herói não faz ideia de quem será o ladrão, mas, com o passar dos dias e sobretudo, 

as conversas com os criados, levam-no aos verdadeiros ladrões. Estes suplicam-lhe que não os 

acuse. Com este pedido, impõe-se ao sujeito herói uma primeira prova qualificadora, ou seja, 
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a primeira função do doador: «fomos nós três, mas peço-lhe por tudo quanto há, que não diga 

nada ao rei que somos nós os ladrões…» (p. 306). 

Terminado o prazo estipulado pelo rei, surge a interrogação e, de seguida, o herói 

procede à informação: «ele (o João Grilo) apresentou-lhe as jóias, sem dizer quem tinha sido 

o ladrão» (p. 306). A tarefa é cumprida, seguindo-se a recompensa pelo feito do rapaz. 

Esta recompensa foi acordada inicialmente. Prende-se com o casamento do herói com 

a princesa. Mas, uma vez que a princesa não quer João Grilo para seu esposo, este abdica 

dela. Assim, o rei compensa-o monetariamente.  

Após a recompensa, o conto ainda continua e surgem novas funções do doador 

«adivinha lá o que tenho fechado nesta mão? (…) adivinha lá o que está aqui enterrado?» (p. 

307). De ambas, o herói recebe mais dinheiro como recompensa. 

Sabendo João Grilo que essas provas vinham sendo superadas por sorte, e estando ele 

com medo de poder desiludir o rei, resolve ir-se embora. Para justificar a sua saída, «escreveu 

uma carta, fingindo ser da mãe, a pedir para que fosse imediatamente ter com ela, porque 

estava a morrer» (p. 307). É divulgada a notícia da malfeitoria. Com este apelo, ainda que 

falso, que o herói consegue partir, sem ter que dar muitas explicações ao rei.  

O conto encerra com o reconhecimento do João Grilo: «o rapaz fez a sua fortuna…» 

(p. 308). 

O destino final do protagonista enunciado pelo narrador («E o rapaz fez a sua fortuna e 

assim se viu livre do rei» p. 308), destaca a narrativa como narrativa fechada. O culminar da 

acção aponta para um equilíbrio modificado, ou seja, é o fechar de um ciclo na vida do herói. 

A dinâmica da narrativa anuncia-se simples: começa com uma situação de falta, 

desenvolve-se em várias provas qualificadoras e culmina num equilíbrio final modificado.  

A notícia do desaparecimento das jóias e a consequente ida do João Grilo para o 

palácio correspondem ao estado inicial e à perturbação. A prova decisiva resume-se à 

descoberta dos ladrões, entrega das jóias ao rei e à abdicação do casamento, por parte do João 

Grilo (transformação e resolução), visível nas seguintes citações: «ele apresentou-lhe as 

jóias, sem dizer quem tinha sido o ladrão» (p. 306); «disse que desistia do casamento» (p. 

307); «ficou o rapaz no palácio, e o rei julgava-o um adivinhão» (p. 307); «o rapaz vendo-se 

rico (…) escreveu uma carta (…) a pedir para que fosse imediatamente ter com ela…» (p. 

307). Esta última passagem deixa antever a prova glorificadora ou estado final, em que o 

herói, agora rico, abandona o palácio. Assiste-se a uma inversão da falta inicial. A pobreza é 

ultrapassada e confirma-se a fortuna adquirida pelo João Grilo (LOPES 1987) (COURTÈS 

1979).  
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Em seguida, apresentamos as relações entre as personagens a que Greimas (REIS 

1990) dá o nome de esquema actancial: 

 Destinadores Objecto Destinatário       

Os pais.                                       Fazer fortuna.                                  O João Grilo. 
 
 

      Adjuvantes  Sujeito                                      Oponentes 

           Os três criados.                            O João Grilo.                                   O rei, os guardas    
 do palácio e a 
 princesa. 
 

Neste conto, João Grilo é apresentado com personagem herói, cujo objecto da sua 

missão é melhorar de vida e ganhar dinheiro. Esta missão destina-se ao herói, que é 

recompensado pelas provas superadas. 

São os seus pais que desencadeiam todo este processo ao convencerem-no a «tentar 

fortuna…» (p. 305).  

Relativamente aos criados, estes assumem-se como adjuvantes do herói, ainda que de 

um modo involuntário. Eles confessam o roubo e, assim, João Grilo tem a resposta que 

necessita para obter a mão da princesa em casamento.  

O risco de ser mal sucedido, nesta missão de descoberta do autor dos roubos, poderia 

custar a vida ao herói. É que o rei (oponente) castigaria quem não descobrisse o autor dos 

roubos no palácio. Também os guardas se assumem como oponentes, uma vez que a sua 

atitude inicial foi a de travar a entrada do João Grilo no palácio. 

              

 

1.7 – O Gigante: 

 À semelhança dos textos analisados anteriormente, também o Gigante (PEDROSO 

s/d) nos transporta ao mundo da ficção. Situa-se num passado indefinido e que, por isso, está 

em permanente reactualização. Em toda a diegese, persiste a impossibilidade de nos 

situarmos, embora possamos ter a noção da passagem do tempo: «Um dia o irmão…» (p. 

259); «ficaram ali a dormir aquela noite» (p. 259); «Quando acordaram foram…» (p. 260). 

Apesar de estas passagens nos ajudarem a compreender que a acção se arrasta no tempo, são 

referências bastante escassas. 

 É de salientar, então, que o tratamento do tempo diegético e do tempo narrativo não 

coincide. O desenvolvimento da acção não obedece ao decorrer do tempo cronológico, mas 
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sim à importância atribuída pelo narrador. Este atribui maior relevância aos momentos 

cruciais no desenrolar da acção. 

  

 Passando agora aos espaços, verificamos que se mantém a indeterminação enunciada 

na categoria temporal. Esta indefinição, tão característica nestes contos, faz parte da própria 

acção. Uma descrição espacial exaustiva retiraria ao conto o seu carácter mágico e de profuso 

simbolismo, pois fechá-lo-ia na realidade. 

 A casa, referida apenas como «a casa do mercador» (p. 259), desprovida de qualquer 

descrição, é um lugar muito importante. É onde o filho mais velho se aloja, onde está 

protegido. É também um local familiar, de reencontro (cf. «Chegaram, à aventura, a casa do 

mercador. Lá perguntou o pai pelo filho, até que ele lhe apareceu» p. 259). 

 Em oposição a este espaço, surge o monte, a floresta. É um lugar obscuro (cf. 

«…meteram-se por um arvoredo» p. 259), gerador de angústia e pânico (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 330-331). É, na floresta, que se encontra o palácio encantado e 

também o gigante. 

 

 Quanto ao narrador, vemos que este é heterodiegético, não participa na acção. 

Conhece-a pormenorizadamente, logo, considerámo-lo omnisciente, como comprovam 

diversas citações da narrativa: «sentiu cantar uma rãs e logo viu…» (p. 259); «comeu um 

bocado até se fartar e depois disse ao gigante que não o queria…» (p. 260). 

 

 Passando à categoria das personagens, podemos, desde já, afirmar a falta de 

caracterização quer física, quer psicológica de todas elas. Todas são consideradas personagens 

planas, sem nome próprio e manifestamente carecidas de densidade psicológica. 

 O protagonista é inteiramente determinado pelo seu estatuto familiar. Ele é «o mais 

novo…» (p. 259) de três irmãos. Assim, vê-se facilitada a identificação projectiva do 

leitor/ouvinte, que convive com esta história. A postura do herói, no desenrolar da acção, 

leva-nos a considerá-lo um rapaz aventureiro, destemido, que age tendo sempre presente a sua 

esperteza e astúcia – estas duas últimas características são muito frequentes nos heróis dos 

contos tradicionais portugueses. 

 Os dois irmãos e o pai actuam em unidade actancial. Apenas sobressai deste grupo o 

filho mais velho, pois é ele o destinador da acção. É a sua saída de casa que potencia o 

desenvolvimento da história. 
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 As três princesas e o rei são elementos estáticos, identificam-se com o tipo – a realeza. 

O seu aparecimento serve para justificar a esperteza e aptidão do herói (cf. «disse se ele era 

capaz de a desencantar e mais às três irmãs e ao pai…» p. 259), através das provas que supera, 

bem como para inverter a situação inicial (cf. «A primeira casou com o rapaz…» p. 260). 

 O gigante, figura muito presente na literatura tradicional, tipifica o mal, o agente 

opressor. Surge em oposição ao herói – o filho mais novo. Este é, normalmente, 

convencionado como o mais débil e frágil. 

 Quanto ao mercador, apenas é referido em consonância com o espaço onde habita. É lá 

que o rapaz mais velho é acolhido. O papel do mercador resume-se à representação da 

entidade empregadora: junto dele o rapaz está seguro. 

 

Resta abordar este texto na perspectiva da acção. É visível a sua linearidade e 

simplicidade, que funcionam de modo coerente.  

 O afastamento é a função (PROPP 2000) impulsionadora desta narrativa: «o mais 

velho quis a sua parte e foi correr mundo» (p. 259). 

Certo dia, os dois filhos e o pai decidem ir ter com o rapaz mais velho. «Chegaram, à 

aventura, a casa do mercador» (p. 259). O irmão mais novo, que virá a revelar-se o herói, 

passa pela primeira função do doador, ao aventurar-se pelo mundo fora. Lá chegam a casa do 

mercador, onde se encontra o irmão procurado. Decidem os quatro regressar a casa, mas pelo 

caminho perdem-se.  

A partir deste momento, a busca do herói inicia-se. Surge a função intitulada reacção 

do herói. Este «sentiu cantar umas rãs e logo viu que ali havia lenteiros…» (p. 259). O 

barulho das rãs capta a sua atenção e o herói é transportado para perto do local do seu 

objectivo. O rapaz segue o som das rãs e aproxima-se de um palácio. Neste palácio, ele vê 

uma menina que o interpela sobre a possibilidade de ele ser «capaz de a desencantar e mais às 

três irmãs e ao pai…» (p. 259). Impõe-se a tarefa difícil. No cumprimento desta tarefa, o 

rapaz depara-se com uma função do doador. Esta serve para que ele se aproxime do gigante e 

o engane: «o gigante então disse que ele havia de comer (...) o rapaz disse que sim (…) comeu 

um bocado até se fartar e depois disse ao gigante que não o queria…» (p. 260). 

Com esta prova, o rapaz atrai o gigante para as escadas do palácio e lá «agarrou numa 

grande bola de ferro e atirou-a à cabeça do gigante, que o matou» (p. 260). A morte do 

gigante dita a tarefa cumprida, o cumprimento da missão do herói. 

Finda a tarefa com êxito, a acção culmina com o casamento dos três irmãos com as 

três princesas, vivendo todos em plena felicidade. 
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 Uma vez que a função principal é fazer com que os três rapazes e o seu pai obtenham 

uma vida melhor, a própria dinâmica da narrativa se encarrega de fazer cumprir tal missão. 

Segundo o modelo de Ana Cristina Macário Lopes, esta dinâmica é composta por cinco 

momentos (estado inicial, perturbação,  transformação, resolução e estado final) que Courtès 

resume a três provas (prova qualificadora, prova decisiva e prova glorificadora).  

Assim, no estado inicial, é-nos apresentada uma família cujo filho mais velho decide 

«correr mundo» (p. 259). Não contentes com esta separação, o pai e os dois filhos partem ao 

encontro do rapaz mais velho. A perturbação surge, quando o filho mais novo vai «dar a um 

palácio que tinha três luzes» (p. 259) (prova qualificadora). A transformação pode   

coadunar-se com a morte do gigante, do mocho e do galgo. O consequente desencanto dos 

elementos da realeza traduzem a resolução da narrativa. Este acontecimento permite o 

casamento – estado final ou prova glorificadora – e a união das famílias, uma vez que 

«ficaram depois todos juntos e muito felizes» (p. 260). 

Concomitantemente, o esquema que se segue e que Greimas (REIS 1990) intitula de 

esquema actancial apresenta-se bastante simples, pelo número reduzido de agentes.  

 Destinador        Objecto            Destinatários       

    O filho mais velho.                       Quebrar os encantos e a                            O pai e os filhos.                                        
             busca de uma vida melhor.  
 
 

      Adjuvantes         Sujeito           Oponente 

           O mercador, as rãs e                      O filho mais novo.                                    O gigante. 
            a menina (princesa). 
 

 Este conto popular apresenta o filho mais novo como o sujeito (herói). Como tal, o seu 

objecto prende-se com a procura de uma vida melhor. Para o alcançar, terá uma missão que se 

prende com o quebrar de um encanto que assola o rei e as suas três filhas. Esta missão é posta 

em curso pelo irmão mais velho. Ele, ao decidir sair de casa, vai potenciar a subsequente saída 

dos irmãos, incluindo o herói, e do pai. 

 Cada um dos elementos desta família é considerado destinatário. O cumprimento 

desta missão destina-se ao bem-estar e felicidade de toda a família. 

 O objecto desta missão só é conseguido com a morte do gigante (oponente), uma vez 

que é ele a causa do encantamento. 

 O sujeito é auxiliado pelo mercador, que sabe do paradeiro do irmão, pelas rãs, que o 

conduzem ao palácio, e pela menina que lhe dá a conhecer o motivo do encantamento e, 

assim, leva o rapaz a cometer um feito heróico. 
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1.8 – O Rapaz e o Gigante: 

O carácter intemporal dos contos tradicionais é visível neste conto de Consiglieri 

Pedroso. A fórmula introdutória do «Era uma vez…» remete o leitor/ouvinte para um tempo 

indefinido, fora da realidade quotidiana, onde tudo pode acontecer. O narrador faz perceber a 

passagem do tempo, apenas em expressões como: «Depois cada dia…» (p. 263); «cada dia 

matava no monte uma ovelha…» (p. 263); «À noite o amo…» (p. 264). 

Uma vez mais é verificável a discordância entre o tempo discursivo e o tempo da 

história, dado que a acção decorre ao longo de muitos dias. A estratégia do narrador, para 

captar a atenção para os momentos mais relevantes, passa por condensar os mais supérfluos. 

 

Ao nível espacial, vemos repetida a estrutura dos contos tradicionais. O espaço é 

indefinido, permitindo ao leitor/ouvinte associá-lo às suas próprias vivências. O conto começa 

e termina no mesmo local (cf. «Era uma vez dois irmãos. O mais velho foi…» p. 263; «Foi 

então para casa…» p. 264), pelo que é indubitável afirmar a circularidade espacial, aqui 

patente. 

Estes espaços limitam-se à casa dos dois irmãos e ao monte. A casa é encarada como 

lugar de refúgio e de união familiar. É, para ela, que o irmão mais velho volta quando se 

zanga com o seu amo (cf. «O rapaz veio muito triste para casa e contou ao irmão mais novo» 

p. 263) e é também a casa que regressa o irmão mais novo, depois de se vingar do amo. 

O monte adquire, nesta história, o simbolismo da montanha. É um local onde se gera o 

desequilíbrio, onde mora o amo cruel que deixa os seus empregados passarem fome. Contudo, 

o monte é símbolo do destino do homem, meta da sua evolução (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 457). É, ainda, num espaço semelhante ao monte que o rapaz mais 

novo, o sujeito-herói, se encontra com o gigante que o pretende matar. A passagem do herói 

por todos estes espaços contribui para o seu crescimento interior, o seu desenvolvimento 

enquanto ser humano. 

 

Quanto ao narrador, este não participa na acção. Narra-a na terceira pessoa e é 

conhecedor de todos os detalhes da acção e personagens. Por isso, classificámo-lo como 

ausente e omnisciente. 

 

Analogamente a outros contos, também este é marcado pelo reduzido número de 

personagens: dois irmãos, o amo e o gigante. Devido a tal facto, iremos verificar, na análise 
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actancial, o sincretismo de que este conto é alvo. À posteriori, podemos evidenciar a ausência 

descritiva quer de aspectos físicos, quer psicológicos dos agentes, nem mesmo nome próprio 

possuem. Apenas são apelidados de acordo com o estatuto que ocupam. 

O rapaz mais velho assume a centralidade, numa primeira parte do conto. Até 

poderíamos atribuir-lhe o papel de herói, mas se lermos o conto, na sua globalidade, 

facilmente nos apercebemos que não é ele o protagonista. Ainda no que toca a esta 

personagem, evidencia-se, logo no início da história, a sua faceta aventureira. Esta logo se 

desvanece quando o agente é confrontado com um problema: «cada dia lhe ia dando menos de 

comer, até que afinal não lhe dava nada» (p. 263).  

Este cariz aventureiro, que referíamos atrás, é também visível no rapaz mais novo. 

Aqui, está aliado a outras características da personagem – a esperteza e artimanha. Este rapaz,  

o sujeito-herói, cumpre uma missão que passa por se vingar do amo que maltratou o seu 

irmão. 

Quanto ao amo, determinado inteiramente pelo seu papel social, personifica o tipo de 

patrão que pretende explorar os seus trabalhadores. Ambiciona obter o trabalho sem 

recompensar o esforço dos seus criados. Age de má fé, pois tudo faz para quebrar o acordo e 

sair a ganhar. 

O gigante, compadre do amo, surge como aliado deste. A imagem imponente para que 

nos remete a palavra gigante contrasta com aquilo que ele vem a revelar-se realmente. Na 

verdade, perante as artimanhas do herói, o gigante «ficou muito assustado…» (p. 264); «ficou 

muito espantado e mandou o rapaz embora e pagou-lhe a soldada» (p. 264). 

 

Para findar o estudo desta história, falta-nos proceder à análise da acção. Esta   

apresenta-se breve e simples cumprindo a circularidade espacial, uma vez que a acção começa 

com a saída do irmão mais velho de casa e culmina com o regresso a casa, desta vez, do outro 

rapaz. 

Este conto combina um número limitado de elementos invariáveis, as funções (PROPP 

2000). A função intitulada afastamento pressupõe uma saída de casa voluntária, muitas das 

vezes, potenciada pela busca de trabalho. Neste caso, acontece precisamente essa situação isto 

é, o irmão mais velho decide «correr mundo» (p. 263) para trabalhar como criado de servir. 

 Logo encontra um amo que o toma para seu criado e depara-se com a primeira função 

do doador «o amo fez com ele o ajuste que o primeiro que se zangasse perdia as soldadas e o 

que ganhasse havia de tirar ao outro uma correia de pele das costas» (p. 263). 
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  A perspicácia do amo faz surgir a malfeitoria. Isto é, propositadamente deixou de dar 

comida ao rapaz e este, inevitavelmente, zanga-se. O amo nada lhe paga e ainda lhe tira a 

correia das costas.  

O rapaz volta para casa e divulga, ao irmão mais novo, a notícia da malfeitoria. É 

então que o herói decide agir. O rapaz mais novo prontifica-se a defender o seu irmão e, 

como tal, o herói deixa a casa com o intuito de vingar o irmão. 

 Assim que o amo o contrata, o herói passa por uma função do doador, ao ter de 

arranjar uma solução para a falta de comida. Então, ele «cada dia matava no monte uma 

ovelha e comia-a assada» (p. 263). As ovelhas vão faltando, mas como o amo não se quer 

zangar manda o rapaz para casa de um gigante. Aí, o herói passa por uma nova função do 

doador tendo de executar trabalhos muito pesados.  

Sendo o herói, o irmão mais novo e o mais esperto, logo arranja soluções que deixam 

o gigante assustado «começou a atar o pinhal todo (…) começou a cavar a fonte (…) furou 

um pinheiro e tapou o buraco (…)foi ao buraco e fingiu que o furou» (p. 264). O gigante 

espantado com tamanhas proezas decide pagar a soldada ao rapaz e manda-o embora. É aqui 

aplicável a função o agressor é vencido. 

Ainda sem a missão completamente cumprida, o herói volta a casa do amo «apanhou-o 

e tirou-lhe a correia das costas» (p. 264). O amo é alvo da tarefa difícil. Esta tarefa é 

cumprida, ele dirigiu-se «para casa mostrou-a [a correia] ao irmão e foi pôr-lha nas costas» (p. 

264). 

Quanto à dinâmica da narrativa o estado inicial (LOPES 1987) é o desencadeador do 

afastamento do rapaz mais velho e, consequente, acordo com o amo. A perturbação (LOPES 

1987)  irrompe, quando «cada dia lhe ia dando menos de comer…» (p. 263). A transformação 

(LOPES 1987) diz respeito ao momento em que o irmão mais novo decide vingar-se do amo. 

O encontro do herói com o gigante e as tarefas que este lhe propõe põe à vista a resolução 

(LOPES 1987). O estado final (LOPES 1987) avizinha um equilíbrio restaurado (cf. «O 

gigante ficou muito espantado (…) e pagou-lhe a soldada» p. 264; «Depois o rapaz foi a casa 

do amo (…) tirou-lhe a correia (…) mostrou-a ao irmão e foi pôr-lha nas costas» p. 264). Este 

final acontece no mesmo local onde a acção se inicia e onde tudo volta à normalidade. 

Resta apresentar o esquema de Greimas (REIS 1990)  que, tal como já apontámos, 

revela um sincretismo por parte dos agentes. É o que podemos comprovar a seguir: 
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 Destinador      Objecto       Destinatários       

           O irmão mais velho.                      Ganhar dinheiro e        Os irmãos. 
                                                                   vingar-se do amo.                    

  
 
      Adjuvantes       Sujeito      Oponente 

           O gigante.                                       O irmão mais novo.                             O gigante. 

  

Dois irmãos são retratados neste conto e, é o mais novo destes, que assume o estatuto 

de personagem herói, ao longo da acção.      

 O sujeito tem como missão defender o irmão do amo, bem como reaver a soldada e a 

correia de pele. O seu papel assume um cunho protector cuja pretensão é a de reparar a 

malfeitoria que o amo causara. 

 O destinador desta narrativa é o irmão mais velho. Este, a partir do momento que 

decide afastar-se de casa, faz desenrolar toda a acção. 

A figura do gigante aparece como personagem oponente e adjuvante ao 

desenvolvimento da tarefa do herói. Inicialmente, o gigante aparece para matar o rapaz e 

assim impedir que o amo tenha de lhe pagar pelos serviços prestados, mas acaba por fazer o 

contrário possibilitando-lhe o alcance dos seus intentos. 

 

 

 1.9 – O Preguiçoso da Forneira: 

 Em O Preguiçoso da Forneira (PEDROSO s/d) é manifesta a ausência de 

determinação temporal (cf. «Havia…» p. 133; «Uma vez…» p. 133; «foi outra vez ao 

mato…» p. 134). Uma vez mais, todo o conto é dominado pelo illo tempore típico nos contos 

de cariz maravilhoso. 

  

Ao nível espacial, esta indeterminação mantém-se. O narrador põe-nos em contacto 

com o monte e o palácio, mas sem nunca nos conseguirmos situar concretamente. 

O monte, para onde o preguiçoso vai apanhar lenha, não adquire aqui uma acepção de 

local assustador, mas sim de lugar mágico. É neste lugar, «à borda de um ribeiro…» (p. 133 ), 

que o preguiçoso conhece o peixe (elemento mágico) e lhe pede «…um feixe de lenha maior 

que o dos (…) companheiros…» (p. 133). Podemos considerar este espaço um local de 

transformação, é lá que o herói se confronta com um elemento – o peixe – que mudará a sua 

vida e lhe proporcionará o ganho de dinheiro. 
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O palácio é apresentado, sumariamente, como um palácio rico onde havia «um jardim 

com muitas flores e (…) árvores de fruta, onde havia uma laranjeira com doze laranjas de 

ouro!» (p. 134). Esta brevidade descritiva pretende aguçar o imaginário do leitor/ouvinte. É 

que, ocupar a narração com acentuadas pausas descritivas, levaria o palácio a perder o seu 

poder encantatório e a mergulhar o leitor no mundo real e no seu quotidiano. 

Ainda a salientar, encontra-se o facto de estarmos perante mais um conto que cumpre 

a circularidade espacial. Tudo tem início em casa da forneira e é a esse local que o preguiçoso 

regressa, embora agora noutras condições financeiras. 

 

O narrador assume o papel heterodiegético, pois não participa na história narrada. É 

omnisciente, visto ter conhecimento de todos os pormenores da diegese. Neste texto são 

escassos os momentos em que o narrador usa o diálogo, apenas dá voz à personagem do 

preguiçoso e quando este pede os desejos ao peixe. Do ponto de vista expressivo, quebra-se 

assim a monotonia discursiva e cria-se uma maior vivacidade e ilusão do realismo. 

 

Relativamente ao papel desempenhado pelas personagens, comecemos pelo 

protagonista, o preguiçoso. Este, tal como o próprio apelido indica, é um rapaz muito 

preguiçoso. É uma personagem desprovida de densidade interior e, por isso, facilita a 

identificação projectiva do leitor/ouvinte. Tudo aquilo que ele alcança é por força e obra do 

peixe e das fadas. O papel deste agente vem contrariar aquilo que a sociedade vem 

contestando actualmente: a recompensa pelo trabalho e esforço. 

A forneira, personagem referenciada somente no começo da narrativa, tipifica a 

preocupação de muitas mães para com os seus filhos. Ela «vivia muito desconsolada, por o 

filho ser tão preguiçoso, e já não sabia o que havia de fazer» (p. 133). 

O peixe merece tratamento especial, uma vez que é ele quem muda o destino do 

preguiçoso. Este animal, caracterizado como elemento mágico, personifica a viragem na vida 

do herói. É o peixe, juntamente com as fadas, quem proporciona ao herói uma vida melhor, 

através do ganho de dinheiro. Enquanto elemento simbólico, o peixe adquire um valor muito 

profundo. Está ligado ao nascimento ou à restauração cíclica, ele é o salvador e o veículo de 

revelação (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 515). 

O rei e a princesa surgem apenas para tipificar a condição social a que pertencem. É 

aproveitada a sua imagem de riqueza e de poder. É notório o desprezo do rei para com a 

princesa, sua filha, ao mandá-la «meter numa torre com as suas aias…» (p. 134). 
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A narrativa em estudo possui uma estrutura actancial pautada pela simplicidade e 

linearidade. Não há lugar a acções secundárias, como convém a este tipo de conto. Tudo tem 

início com uma situação de falta. Esta falta prende-se com a desolação da forneira por ter um 

filho preguiçoso. 

 Esta mãe, já sem recursos para alterar esta situação, propicia ao filho uma função do 

doador. «Teimando ela muito para que ele fosse com os outros rapazes, ele lá ia indo…» (p. 

133). O rapaz lá resolve pôr-se à prova, mas em vez de ir apanhar lenha «deitou-se à borda de 

um ribeiro e principiou a comer. Veio um peixe…» (p. 133). O peixe assume-se como objecto 

mágico. Ele encontra-se à disposição do rapaz –  recepção do objecto mágico. O rapaz, que 

virá a revelar-se herói, aproveita os seus poderes e vai desfrutando deles. Usa o seu auxiliar 

para a tarefa difícil: «por meu Deus e por meu peixe, quero que me apareça já um feixe de 

lenha (…) por meu Deus e por meu peixe, fazei que a princesa tenha um filho…» (p. 133-

134). 

Posteriormente, assiste-se à transfiguração do herói. O rapaz decide mandar fazer um 

palácio muito rico e transforma-se num príncipe. Tudo isto é levado a cabo pelos seus 

adjuvantes (o peixe e as fadas). 

 Certo dia, o rei decide visitar aquele luxuoso palácio e o preguiçoso aceita recebê-lo, 

juntamente com os seus vassalos. Todos visitam o palácio e, no momento em que vão 

contemplar os jardins, é-lhes imposta uma interdição: «podiam apanhar de tudo que 

gostassem, mas que não apanhassem laranjas» (p. 134). 

 Terminado o passeio e o almoço, «o preguiçoso disse que se admirava muito de os ter 

tratado tão bem e eles lhe terem tirado uma laranja de ouro» (p. 134). Uma laranja de ouro 

desaparece o que, segundo Propp, corresponde à função transgressão. Essa veio a ser 

descoberta na algibeira do rei que, muito embaraçado, nega ter-lhe tocado. 

 Eis que o herói vê a sua tarefa cumprida, ao desvendar que «o mesmo tinha 

acontecido à princesa de ter um filho sem saber de quem» (p. 135). Assim, o rapaz termina a 

sua demanda com o reconhecimento. Este reconhecimento permite-lhe voltar para casa muito 

rico. 

Quanto ao peixe, este é desencantado e é relatado o seu casamento com a princesa. 

Aqui, o seu papel de auxiliador mágico confunde-se com o de personagem herói, uma vez ele 

se transforma em príncipe e casa com a princesa. Segundo Propp, normalmente é ao herói que 

cabe esse motivo. Assim, no final deste conto assiste-se a uma mudança dos papéis das 

personagens, isto é, o herói é substituído. O papel principal cabe ao peixe (príncipe 

encantado). 
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 É sabido o destino das personagens (cf. «Acabou-se o encanto do peixe que se fez num 

príncipe, casou com a princesa e o preguiçoso foi para casa muito rico» p. 135),      

cumprindo-se assim um ciclo. É o fechar deste ciclo que nos permite dizer que nos 

encontramos diante de uma narrativa fechada. 

 Quanto à dinâmica narrativa, a estrutura triádica de Courtès apresenta-se bastante 

clara. A prova qualificadora inclui a ida do preguiçoso ao mato e o aparecimento do peixe 

(estado inicial e perturbação). A prova decisiva surge com os pedidos que o rapaz faz ao 

peixe e a consequente realização, bem como a visita do rei ao palácio (transformação e 

resolução). A prova glorificadora ou estado final corresponde ao apurar da verdade e ao fim 

do encantamento do peixe. Este equilíbrio alcançado no final constitui a inversão do estado 

inicial. 

A clarividência da dinâmica narrativa, bem como toda a linearidade seguida pela 

acção são, de certo modo, motivadas pelo número reduzido de agentes, tal como podemos 

observar no esquema semiótico de Greimas (REIS 1990) que se segue: 

Destinador        Objecto           Destinatário       

            A mãe.                                     A busca de riquezas.                             O preguiçoso.                                         
  
 
 

      Adjuvantes     Sujeito   Oponentes 

           O peixe e                                      O preguiçoso.                             
            as fadas. 
 

A personagem herói é o filho da forneira, um rapaz muito preguiçoso. 

 O objecto da sua demanda prende-se com a procura de riquezas, para uma vida 

melhor.  

A iniciativa desta demanda parte da sua mãe (destinador). É esta personagem que 

insiste com o filho para que ele saia de casa e trabalhe. A mãe pretende que o filho deixe de 

ser tão preguiçoso e vá, tal como os outros rapazes, para o monte apanhar lenha.  

É, nessa saída de casa, que o preguiçoso conhece um peixe (adjuvante) que lhe propõe 

fazer tudo aquilo que o rapaz lhe pedir.  

O peixe, juntamente com as fadas, vão auxiliar o preguiçoso no cumprimento da sua 

missão. Esta missão é destinada ao bem-estar do próprio rapaz. 
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1.10 – O Gigante Encantado: 

 Em conformidade com os outros textos, este conduz-nos ao mundo maravilhoso, com 

a fórmula «Era uma vez…». Esta permite o reenvio do leitor/ouvinte para um tempo 

indefinido, fora do normal. Para além de nos impossibilitar de situar temporalmente, não 

sabemos quando começa nem quando termina a acção, isto é, não podemos saber se existe 

circularidade temporal ou não. Contudo, ao longo de toda esta história de C. Pedroso, 

apercebemo-nos da passagem do tempo, através de expressões como: «foi-se embora de 

madrugada…» (p. 87); «ao dar a meia-noite saiu o amo e o criado…» (p. 88); «andaram, 

andaram toda a noite e pela madrugada…» (p. 88); «amanhã, antes de nascer o sol…» (p. 89); 

«quando principiou a amanhecer…» (p. 89). Destaca-se, sobretudo, o arrastar do tempo pela 

sucessão dos dias e das noites. 

O tempo do discurso não coincide com o tempo da história. Aliás, numa primeira parte 

do conto, a narração é mais desenvolvida. A partir do momento que o verdadeiro herói, ou 

seja, o rapaz mais novo, sai de casa para procurar o irmão, tudo acontece mais rapidamente. 

Ele vai empregar-se no mesmo amo e, até determinado momento, tudo ocorre do mesmo 

modo. É aí que se verifica economia narrativa, talvez para o narrador não cair na saturação e 

repetição discursiva. (cf. «apareceu-lhe o mágico, que lhe fez as mesmas perguntas que ao 

irmão, tomando-o por fim como criado» p. 90; «saíram, e, chegando ao tal monte, o mágico 

mandou dar ao rapaz um tiro…» p. 90). 

 

 Também o espaço se apresenta indeterminado, o leitor/ouvinte é incapaz de se situar 

concretamente. Esta indeterminação deliberada ajuda-nos a deixar de lado o mundo real 

quotidiano e a penetrar no maravilhoso e fantástico.  

É possível verificar que, neste conto, existe circularidade espacial, uma vez que 

termina no mesmo lugar onde se inicia: a casa da mãe. (cf. «ela um dia arranjou-lhe um farnel 

e ele foi-se embora de madrugada…» p. 87; «quando o rapaz acordou, chegou à janela e viu a 

casa da mãe» p. 91). 

 Porém, existem outros espaços como os caminhos percorridos pelo rapaz e o mágico 

até chegar ao monte. Estes caminhos aparecem caracterizados como «muito feios e muito 

escuros» (p. 88). Esta descrição, embora muito breve, faz-nos antever os perigos da viagem. 

 Também o «monte muito alto» (p. 88) é um local perigoso. A montanha, pela sua 

altura e verticalidade, é símbolo das qualidades superiores da alma. Quando o homem atinge o 

seu cume atinge, igualmente, o término da evolução humana, do seu desenvolvimento 
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(CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 457). O rapaz quando alcança o seu cume, para além 

de encontrar muitas riquezas, vê muitos ossos. Estes ossos são um sinal da malfeitoria que o 

mágico irá fazer. Por outro lado, este monte esconde um palácio encantado muito rico, onde 

habita um gigante, também ele encantado. 

  

 Prosseguindo a análise, é a vez do narrador. Este assume as mesmas características dos 

anteriores. É ausente, pois não participa na história que narra, e é omnisciente, porque 

conhece todos os pormenores sobre a acção. O narrador recorre a diálogos entre as 

personagens que, para além de contribuírem para o evoluir dos acontecimentos, traduzem uma 

impressão do real, uma vez que o tempo da história é coincidente com o tempo do discurso, 

no diálogo. 

 

 Passando ao estudo da categoria das personagens, neste conto devemos considerar: os 

três filhos, a mãe, o mágico, o gigante e as três pombas. Todas elas podem ser consideradas 

personagens planas, sem densidade psicológica. Sobre o seu aspecto físico nada é dito, apenas 

possuem apelidos determinantes do papel social que ocupam. 

 O filho mais velho é quem põe a acção em movimento. Ele decide deixar a sua casa 

em busca de uma vida melhor. Parte à aventura e deixa-se enganar pelo amo que o alicia com 

muito dinheiro. No início do conto, o leitor/ouvinte pode ficar com a noção de que esta 

personagem é o herói, mas, mais à frente, esta ideia dissipa-se e apercebemo-nos do 

verdadeiro protagonista – o irmão mais novo. 

 Sem dúvida que o rapaz mais novo é o herói, é o mais esperto. Ele entra na jogada do 

mágico, todavia acaba por matá-lo. Consequentemente, o palácio e tudo o que nele existe é 

desencantado. É de referir que este rapaz, aparentemente o mais fraco, se revela o mais 

inteligente, capaz de enganar o mágico. 

 O terceiro irmão, o do meio, não tem grande representatividade na história. A sua 

intervenção só tem valor quando os três irmãos agem em unidade. 

 A mãe representa muito bem o estatuto familiar. Ela é uma mulher viúva que só quer 

ver os três filhos junto de si. 

 O mágico é manifestamente uma figura ambivalente. Quando rapaz mais velho sai de 

casa tem a esperança de encontrar uma figura que se assemelhe à sua mãe. Alguém bom que 

lhe dê tudo, tal como uma mãe faz aos seus descendentes. É exactamente o que acontece 

quando o rapaz encontra o mágico. Este acolhe-o e promete-lhe muito dinheiro. A partir do 

momento em que o mágico vê os seus desejos satisfeitos assume uma configuração má,    
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vira-se contra o rapaz. (cf. «foi-se embora e deixou o rapaz no monte, sozinho.» p. 88). Ao 

abandoná-lo sozinho no monte está a privá-lo do contacto com os homens. É uma figura 

poderosa, pois da sua vida depende o encantamento do palácio, do príncipe e das meninas. 

 O gigante, ao contrário do que na maior parte das vezes acontece nos contos 

maravilhosos, não é visto como uma figura ameaçadora. Ele é a vítima de um encantamento. 

Podemos, ainda, considerá-lo o oposto do mágico. 

Vítimas de encantamentos encontram-se as três pombas. Com a morte do mágico, elas 

puderam voltar ao seu estado normal. Uma delas ficou com príncipe (o gigante encantado) e 

as outras duas, cada uma casou com um dos irmãos que enfrentou o mágico. Elas surgem 

como que a recompensa pelo desaparecimento do ser maléfico, o mágico.  

 

Para terminar, resta-nos proceder à análise actancial de O Gigante Encantado 

(PEDROSO s/d). Desde logo, algo diferente dos outros contos analisados nos salta à vista. É 

que aqui se recorre à técnica de encaixe. Deste modo, estamos perante uma acção principal, 

motivada pela saída de casa do irmão mais velho, em que uma outra história é encaixada. Esta 

técnica pode ser resumida ao seguinte esquema: 

 
  

 

Verifica-se que A2 é um relato encaixado, que suspende a acção temporariamente. O 

narrador volta ao ponto de partida da acção (cf. «Os irmãos do rapaz, como ele não aparecia, 

disseram um dia…» p. 90). Este relato encaixado é crucial para o desfecho da acção principal 

(A1). A acção principal só é retomada quando o mágico é morto (cf. «Nisto o gigante sentiu 

uma grande alegria e mandou chamar o rapaz, que ainda estava com ele…» p.90 ). 

Passemos, já de seguida, à enunciação das funções e motivos (PROPP 2000) presentes 

neste texto. A situação de falta inicial apresentada, neste conto, potencia um afastamento. A 

família protagonista da acção é pobre, daí que o filho mais velho resolva ir «por essas terras 

procurar algum modo de vida» (p. 87). 

O herói emprega-se em casa de um mágico que lhe promete pagar muito bem, com a 

condição do rapaz o acompanhar sempre. Define-se, desde logo, o engano do herói ao aceitar 

o emprego sem saber as verdadeiras intenções do seu amo. 

Os dois partem em viagem e o herói age com cumplicidade para com o mágico seu 

amo. «O rapaz ficou com muito medo e deu um tiro no cavalo. O mágico aparou as tripas 

num saco e mandou meter o rapaz, com mais uns poucos de sacos, dentro da barriga do 

 
            A1                             A2                           A1 
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cavalo» (p. 88). Até que a interrogação ao herói, neste caso uma vítima do mágico, é feita 

«Que vês tu?» (p. 88) e a aguardada informação é dada «Vejo muito ouro, muita prata, muitos 

brilhantes, muitas pedras preciosas…» (p. 88). O mágico aproveita a ajuda do rapaz para 

carregar o cavalo com todas as riquezas, mas logo que as tem em seu poder deixa o rapaz 

sozinho. 

Então, o herói depara-se com a primeira função do doador. «Encontrou uma ervazinha 

muito viçosa (…) que lhe custou muito a arrancar. E quando a arrancou, viu no buraco uma 

argola (…). Nisto saiu a argola (…) e achou-se no meio de um palácio riquíssimo» (p. 88-89). 

Este auxiliar mágico, a erva viçosa, encaminha o herói para um palácio. Neste local, o rapaz 

conhece um gigante que o elucida do encantamento que lá se vive e o põe à prova. Com esta 

prova, o gigante pretende que o rapaz desencante uma pomba branca. 

«O rapaz ficou muito contente e foi a correr para lhe deitar a mão, mas no mesmo 

instante a pomba transformou-se numa linda menina» (p. 89). O rapaz sai-se bem perante a 

prova que o gigante lhe sugere, isto é, a reacção do herói é positiva. 

Até este momento, o desenvolvimento da narrativa faz-se com um herói (rapaz mais 

velho) do tipo vítima. Isto é, o rapaz embarcou nesta aventura sem saber muito bem para onde 

ela o levava. Ele é uma vítima do astuto e esperto mágico. A partir daqui, a acção     

desenrola-se numa outra perspectiva. É-nos dado a conhecer um outro cenário, o lado dos 

familiares do rapaz que aguardam, em casa, notícias dele. Como não as obtêm, o irmão mais 

novo parte à sua procura.  

«Foi o filho mais novo, que era muito esperto» (p. 90). Neste passo da acção o herói 

deixa a casa. Aqui, o papel de personagem herói, é atribuído ao filho mais novo. Este rapaz 

chega até ao mágico que o toma para criado e, a partir daí, tudo surge tal como com o outro 

irmão. Contudo, como este é o irmão mais esperto, nem tudo ocorre do mesmo modo. O herói 

logo se apercebe das intenções do seu amo. E, entretanto, depara-se com uma tarefa difícil: 

«encheu os sacos de ossos e, quando o cavalo vinha para baixo, atirou uma grande pedra ao 

amo e quebrou-lhe as pernas» (p. 90). 

Por fim, afirma: «está acabado o meu encanto, alguém matou o mágico» (p. 90). Estas 

palavras são elucidativas da tarefa cumprida do herói. Com o mágico morto, acaba-se o 

encantamento do gigante e do palácio. Logo, o irmão mais velho que se encontrava nesse 

palácio, aparece e reencontra-se com a sua família. 

O conto termina com o reconhecimento do sujeito (herói) «nisto apareceu-lhe o filho e 

o irmão que tinha morto o mágico» (p. 91) e com o casamento, como recompensa pela difícil 

tarefa que o herói enfrentou. 
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A acção cumpre a circularidade, isto é, a tarefa é consumada e a falta inicial é 

ultrapassada. O desenlace aponta para o casamento do príncipe e dos dois irmãos com as 

meninas, outrora pombas. A própria dinâmica da narrativa prevê o cumprimento da 

circularidade. O conjunto das acções funciona como um todo coerente cujo objectivo é 

encontrar o irmão mais velho. Essa missão é conseguida pelo irmão mais novo que mata o 

mágico e, assim, acaba com o encantamento do palácio.  

A dinâmica da narrativa ilustra muito bem essa missão que, para Courtès (COURTÈS 

1979), é constituída por três provas – prova qualificadora, prova decisiva e prova 

glorificadora – e que Ana Cristina Macário Lopes (LOPES 1987) completa com cinco 

estados. Assim, o estado inicial é caracterizado por uma falta, a falta de dinheiro que leva o 

filho mais velho a sair de casa e a ir servir o amo. Este último momento coaduna-se com a 

perturbação. A transformação acontece quando o rapaz mais novo decide sair de casa, em 

busca do seu irmão. Segue-se a resolução que leva o herói a acompanhar o mágico fazendo 

tudo o que ele lhe diz, excepto na hora de encher os sacos. Esta prova decisiva culmina com a 

morte do mágico. O estado final ou prova glorificadora permite o reencontro dos irmãos com 

a mãe, bem como o casamento com as meninas encantadas. 

Este conto, ao recorrer à técnica de encaixe, leva-nos a considerar uma mudança dos 

papéis das personagens. Esta mudança tem lugar a partir do momento em que o rapaz mais 

novo decide procurar o irmão. Assim, podemos elaborar dois esquemas actanciais. São eles:  

 Destinador      Objecto         Destinatário       

           O filho mais velho.                        Ganho de dinheiro.                                O filho mais velho. 
 
 

      Adjuvantes       Sujeito        Oponente 

           O mágico,                                     O filho mais velho.                                 O mágico. 
            a erva viçosa e 
            o gigante. 

 

 

 Destinadores       Objecto         Destinatários       

            Os dois filhos.                                Encontrar o irmão                                  Os filhos e a mãe. 
                                                                         mais velho.                                

 
 

      Adjuvantes         Sujeito         Oponente 

           O mágico.                                       O filho mais novo.                                 O mágico. 
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 O modelo actancial de Greimas (REIS 1990) permite estudar o papel das personagens, 

ao longo do conto. Na análise deste, verificamos a mudança dos papéis das personagens no 

desenrolar da acção. 

Assim, este conto contempla uma primeira parte, que se desenvolve até ao momento 

em que a pomba se desencantou numa bela menina. A certa altura, os irmãos do rapaz mais 

velho, estranhando a ausência de notícias suas, decidem ir procurá-lo. É o irmão mais novo 

que parte nesta aventura e, por isso, vai assumir o papel de herói. Inicia-se uma segunda parte, 

cujo esquema actancial assume actantes diferentes. 

De imediato, ilustraremos com o conto em estudo para sermos mais precisos. O filho 

mais velho – o sujeito – cujo estatuto é o de herói, nesta primeira parte do conto, define-se 

com uma falta. Logo no início do conto, é-nos apresentada toda a família como uma família 

muito pobre. Daí que o rapaz mais velho decida sair de casa para trabalhar e ganhar dinheiro. 

É, então, este o seu objecto, a missão a que se propõe. É ele próprio o destinador desta acção. 

O mágico é o exemplo de uma personagem com duplo papel no desenrolar da 

narrativa. Ele é oponente e adjuvante. Adjuvante ao oferecer emprego ao rapaz, aliciando-o 

com uma óptima recompensa monetária, mas também oponente pois apenas se quer 

aproveitar dos serviços dele para alcançar os seus objectivos. O mágico assim que consegue 

as suas riquezas deixa o rapaz sozinho no monte. 

Valem, ao rapaz, uma erva muito viçosa, que o conduz a um palácio, e um gigante que 

acolhe o herói e o põe à prova. 

Numa segunda parte deste conto, o filho mais novo que parte em busca do irmão 

desaparecido, encara a figura de sujeito (herói). Este tem como objecto encontrar o irmão que 

nunca mais aparecera nem dera notícias. 

Esta busca parte da necessidade da família do rapaz querer saber algo acerca do seu 

paradeiro. São os dois irmão os destinadores desta acção. A ideia de procurar o irmão e a 

preocupação pela falta de notícias suas parte destas personagens. 

Esta procura só é bem sucedida com a ajuda do mágico (adjuvante). Este leva o herói 

a percorrer os mesmos caminhos e a passar pelas mesmas provas pelas quais passara o irmão.  

Tal como anteriormente, aqui também, o mágico é opositor. É ele a causa do 

encantamento do gigante e do palácio. 

 

 

 Como síntese, todos os contos analisados anteriormente tocam-se em vários aspectos. 

São estas características constantes que nos ajudam a definir o conto tradicional.  
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O tempo e o espaço apresentam-se sempre indeterminados. Os contos estão fora do 

tempo e espaço reais, como convém ao mundo do maravilhoso. Também as personagens 

surgem em número reduzido e sem densidade psicológica, servindo-se, muitas vezes, da 

astúcia e manha para atingirem os seus fins. 

Não podemos deixar de apontar a brevidade apresentada por quase todos os contos, 

centrando-se apenas numa única peripécia. A excepção é a de O Gigante Encantado 

(PEDROSO s/d), onde encontramos uma acção secundária. Contudo, esta história não deixa 

de ser simples, pois essa situação só surge para dar continuidade à acção principal.  

Não há lugar para momentos descritivos, pois estes momentos poderiam encerrar os contos na 

realidade e, assim, acabar com o mundo maravilhoso e mágico evocado. 
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2 – Análise das Personagens Masculinas 

 

 

2.1 – João Pequenito: 

Ao analisar o título deste conto sobressai, desde logo, o protagonismo do homem. Este 

é um sintoma do domínio masculino na sociedade. 

O herói é-nos apresentado com o nome «João Pequenito». A alcunha Pequenito ajuda 

à caracterização desta personagem, nomeadamente ao seu retrato físico. A própria narrativa 

justifica o nome dado ao rapaz (cf. «apelido que lhe puseram por ele ser muito baixinho» p. 

143). Não é muito comum, nos contos tradicionais, a referência à estatura das personagens. 

Normalmente, sabemos que são crianças, apenas um menino ou uma menina.  

Este conto é uma excepção. Não basta só a constatação de que João Pequenito é o 

filho mais novo, mas também de que é o mais baixinho, o mais frágil. Quando o protagonista 

é «não filho único, mas um de muitos e quando é o menos apto (…) ele é quase sempre o 

terceiro filho» (BETTELHEIM 1988: 136).  

Para entender o papel do terceiro filho, convém não descurar a simbologia do número 

três. Os números representam gente: o número três simboliza o terceiro filho, concretamente o 

João Pequenito, na sua relação com os pais. O três é um número perfeito, é «o revelador, o 

indicador dos dois primeiros» (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 656). Aqui, o herói 

sugere a base da salvação da sociedade, é ele o princípio orientador da pessoa. 

Encarando este conto uma variante de O Polegarzinho de Charles Perrault, dado que 

as funções nucleares se mantêm, não podemos deixar de salientar os atributos dessa 

personagem. Ela apresenta semelhanças com o herói do conto português, quanto à estatura. É 

um ser baixinho comparado a um dedo polegar. Polegar, nome de que deriva a personagem 

«Polegarzinho», é um símbolo fálico (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 532). Portanto, 

encontramos aqui, mais um factor associado à presença masculina na literatura tradicional. 

Também «o Pequeno Polegar é o anão astuto que vence gigantes bobos» (KHÉDE 1990: 17). 

Tal como o Polegarzinho, João Pequenito é possuidor de atributos superiores que o conduzem 

à salvação. 

O objectivo dos três irmãos passa pelo dinheiro, uma esposa e o poder. O papel do 

homem não se baseia na passividade. Ele parte à descoberta, luta para conquistar o mundo e, 

para isso, enfrenta um rei turco muito mau. Este, pelo seu estatuto, tipifica o poder supremo. 
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Todavia, neste conto, traduz os conflitos relacionais entre as pessoas. O rei turco liga-se ao 

poder ameaçador. 

Em oposição, surge o rei amo. Este, embora também represente a estratificação da 

sociedade e os valores clássicos, assume conotações positivas. 

A saída de casa dos três rapazes, em busca de uma vida melhor, é potenciada pelo seu 

pai. Enquanto figura paternal, intimamente ligada à autoridade, à razão e ao poder, este 

pretende educar os seus filhos e fomentar neles um estilo de vida melhor. Para isso, impõe-

lhes a saída de casa. 

A imagem sexista transmitida pelo herói põe em evidência o seu grau de 

independência. O rapaz, embora abandone a casa juntamente com os seus irmãos, logo se 

separa destes. A sua acção não está confinada a um espaço geográfico limitado, pelo 

contrário, ele aventura-se no mundo, entregue a si próprio.  

A partir deste momento, assiste-se a um desmembramento dos três irmãos. É de 

salientar o papel dos dois rapazes mais velhos. Estes agem de modo semelhante e não se 

diferenciam um do outro. A sua existência surge para intensificar a acção do protagonista, 

pois este último é que se vai evidenciar, fazendo mais do que os outros (BETTELHEIM 1988: 

132-142). 

Portador de um grande espírito aventureiro, este herói destaca-se pela autonomia e 

capacidade de decisão. João Pequenito aspira tornar-se um homem diferente, com dinheiro. O 

facto de ser oriundo de uma família humilde, não é um entrave à sua ascensão social. Na 

maior parte dos contos deste género, verificamos isso mesmo. Ao mais pobre está reservada a 

melhor sorte (DINE e FERNANDES 1999).  

Essa sorte é traduzida no casamento com a princesa. Este casamento não resulta de um 

amor puro, mas de uma recompensa. Essa recompensa ajudará à transformação do 

protagonista. Ele é inteligente, corajoso e ambiciona subir na vida antes mesmo de pensar em 

casar-se.  

As riquezas e o poder adquiridos automaticamente vão distinguir o herói dos demais. 

Estas riquezas simbolizam a independência masculina no pensar e no agir. O processo de 

independência por que o herói passa proporciona-lhe a compreensão das suas potencialidades, 

enquanto homem, e ajuda à formação da sua personalidade. 

Para o protagonista masculino, o mundo apresenta-se diferente do da heroína. Isto é, 

para ele o mundo é maior e até menos perigoso, nele é capaz de se orientar. As personagens 

femininas precisam de uma especial protecção, pelo que, normalmente, se encontram 
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limitadas à sua casa ou jardim, sendo estes lugares resguardados. Várias vezes, encontramos 

as meninas presas numa torre de onde não podem sair. 

Esta situação retrata o vivido na sociedade portuguesa dos séculos XVIII e XIX, em 

que o homem tratava dos negócios e das decisões importantes. Ao ser do sexo masculino 

estava confiada a tarefa de trabalhar fora de casa para o sustento da família e à mulher 

permanecer no lar cuidando deste e dos filhos, cumprindo a função de esposa e mãe. Na 

verdade, «os homens procuravam o exterior, a assertividade, o poder, e as mulheres 

contentavam-se com a interioridade, com a obediência, com o destino.» (VICENTE 2002: 

34). 

Resta-nos referir a importância dos criados que, agindo em unidade, dão grande força 

aos defeitos da sociedade. Eles encarnam os homens intolerantes perante o valor alheio. O 

sentimento de inveja aqui retratado é muito antigo, mas persiste na actualidade. Embora a 

recolha deste conto remonte ao século XIX, os sentimentos revelados por estas personagens 

encaixam-se na sociedade actual.  

 

 

2.2 – O Conde de Paris: 

O protagonista desta história não possui um nome próprio. Apenas é identificado por 

um apelido, que remete para o papel social por si desempenhado. 

Desde os finais do século XVIII que o título de Conde passou a ser meramente 

honorífico. Contudo, enquanto grau concedido pelos soberanos, confere ligação à Coroa e, 

consequentemente, um elevado grau de grandeza. 

Associada à acção do conde encontra-se a romã. Este fruto é a imagem da tentação 

sexual, simboliza «o vínculo conjugal indissolúvel» (TRESIDDER 2000: 89). Esta semente 

está ligada à expressão dos desejos, à fecundidade. Em contexto mítico, provar a romã 

condena aos infernos, tal como relata o mito de Perséfone (CHEVALIER e GHEERBRANT 

1997: 574-575). Portanto, o conde ao comer o bago da romã é automaticamente condenado. 

Esta condenação impede-o de casar. 

O protagonista, enquanto figura autónoma e independente, decide vingar-se. É nesse 

momento que assistimos à sua metamorfose. Tal como no mito em que Perséfone volta ao 

mundo dos vivos, por especial favor de Zeus, aqui o herói tem de passar por um processo de 

individuação. O homem aspira transformar-se, tornar-se uma pessoa melhor. Por isso, esta 

metamorfose tem como finalidade a expressão dos desejos inconscientes.  
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O facto de esta transformação ser num preto remete-nos para o significado da cor 

preta. Esta, símbolo de luto e associado às trevas, localiza o inferno. Porém, é também 

promessa de renovação (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 541-544). Assim como à 

noite sucede o dia, também o conde terá uma vida renovada.  

Com o aparecimento desta nova identidade do herói, a figura do conde é preservada. O 

preto não é mais do que uma manifestação passageira do protagonista. No desfecho do conto 

volta a figura heróica do conde. 

A renovação, enunciada anteriormente, é edificada pela conquista da mão da princesa. 

O protagonista é lançado na aventura, motivado pelo amor. Ele luta pela princesa 

demonstrando assim os seus sentimentos. Quanto à princesa, já não se pode asseverar aquilo 

que sente. Durante a leitura/escuta deste conto tradicional não conseguimos saber quais as 

motivações da parte feminina. Ela aceita passivamente o casamento e não é dado grande 

crédito aos seus sentimentos. Contrariamente, o conde mostra-se activo em provar o seu amor. 

Para «obter personalidade, conseguir integridade e assegurar a nossa identidade, será 

preciso submetermo-nos a desenvolvimentos difíceis: passarmos por dificuldades, corrermos 

perigos, alcançarmos vitórias» (BETTELHEIM 1988: 351). Esta luta pela maturidade é 

retratada no conto pelo sexo masculino e é ela que permitirá alcançar o reino da felicidade. 

Toda a acção do conde, cujo fim é o casamento, leva-o a adquirir um elevado grau de 

autonomia, a tornar-se senhor de si. Depois de obtida a personalidade, o herói deseja viver em 

felicidade o que só consegue numa vida a dois. 

Quanto ao desempenho da princesa, ao longo deste conto, realça a supremacia 

masculina. Isto é, repare-se nos trabalhos que ela executa: amassar o pão e a arte de bordar. 

Todos eles apontam para a posição da mulher na sociedade – destinada ao lar e à família 

(VICENTE 2005: 20-30). 

Para concluir, resta-nos salientar a figura do rei. Esta figura masculina, associada à 

autoridade e soberania, sobrepõe-se à princesa. É ele quem trata do casamento da filha 

adoptando esta, uma vez mais, uma posição de passividade. Encontra-se, deste modo, 

retratado o modelo clássico da realeza. 

 

2.3 – O Sargento Que Foi ao Inferno: 

Neste conto de Teófilo Braga, o herói é um rapaz, cujo nome próprio não sabemos 

qual é. Ele apenas é identificado como um sargento. Este apelido é o que o distingue das 

demais personagens. O estatuto deste rapaz determina o seu papel social e a sua imagem. 
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Este herói ao apresentar-se como militar só vem reforçar o poder do sexo masculino na 

sociedade. A função de Sargento como auxiliar do Capitão, data do século XV, numa época 

em que era impensável a vida militar para as mulheres.  

Só com o 25 de Abril de 1974 se começam a abrir as portas à mulher portuguesa, a fim 

de obter igualdade jurídica com os homens. Em áreas como a magistratura e diplomacia     

foi-lhe dada igualdade de direitos. Contudo, no que aqui interessa, ou seja, o serviço militar, 

só foi aberto ao sexo feminino nos finais do século XX, concretamente em 1987. 

O sargento, enquanto figura militar, é símbolo de respeito, lealdade e 

responsabilidade. São estas qualidades que o mercador tanto preza e são estas que o levam a 

tratar do casamento da filha com o protagonista. 

Perante esta circunstância, verificamos que nenhum dos implicados, ou seja, nem o 

sargento, nem a filha do mercador manifestam publicamente os seus sentimentos. Sabemos 

que o rapaz está apaixonado, mas desconhecemos os sentimentos da rapariga. É a figura 

paternal quem trata do casamento, embora com o consentimento dos dois jovens.  

O mercador é a figura masculina que desencadeia a acção. Este comerciante 

personifica a classe burguesa surgida no século XVI. Como consequência dos 

Descobrimentos, esta nova classe assume grande poder na actividade comercial portuguesa. A 

importância dos comerciantes e capitalistas estendeu-se ao longo dos séculos XVII e XVIII, 

marcados pela política económica capitalista. 

Embora a ideia do casamento não tenha partido do protagonista, este não deixa de 

demonstrar o que sente pela rapariga. Podemos aperceber-nos dessa situação quando ele se 

põe a caminho do inferno, mesmo achando impossível a tarefa que o mercador lhe propõe. 

Esta viagem ao inferno vem corroborar a ideia de Bettelheim de que «estando 

apaixonados, os libertadores têm de ser activos e provar que são dignos da mulher que amam 

– algo de muito diferente da aceitação passiva pela heroína de ser amada» (BETTELHEIM 

1988: 350). 

Em muitos contos, o herói luta, mata ogres e monstros, mas noutros tem de passar por 

algo que exija sacrifício para conseguir obter a mão da sua amada. No caso de O Sargento 

Que Foi ao Inferno (BRAGA 1987) o herói faz uma viagem ao inferno para provar o seu 

amor. Contrariamente, ao que acontece no início da história, aqui o sargento mostra quais os 

seus sentimentos para com a filha do mercador. Quem dá o passo para que se faça o 

casamento é o mercador, mas o sargento não deixa de afirmar o amor que nutre pela rapariga. 

No plano simbólico, o destino da viagem – o inferno – não acontece por acaso. O 

inferno apresenta-se como um local de passagem do herói e não como um fim. É um local de 
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privações, onde as mudanças ocorrem (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 377). É esta 

mudança que vai permitir ao sargento ser aceite, novamente, pelo mercador. 

Pelas palavras do narrador, é notório o medo que o herói sente quando se vê no 

inferno. Esta insegurança é um sinal da descoberta da sua força masculina. Sendo esta 

descoberta recente, o herói sempre que é ameaçado regride. Esta regressão é ilustrada com a 

escondida do rapaz no forno (BETTELHEIM 1988: 233-245). 

Toda esta viagem inicia um caminho em busca do desenvolvimento da masculinidade 

adulta. A figura do diabo pode ser encarada como o ogre, o monstro ou o papão que fantasia o 

pai ausente. Esta personagem personifica o mal. É considerada uma força perturbadora que 

surge para realçar o confronto entre o bem e o mal (BETTELHEIM 1988: 233-245). O 

sargento ao vencer o seu opressor representa a superioridade dos mais fracos sobre os mais 

fortes, como forma de crítica à própria sociedade. 

Para ultrapassar estas dificuldades, ou seja, a transição da infância para o mundo 

adulto, o sargento serve-se da sua força encorajadora. Esta força ajuda-o a transformar-se e a 

tornar-se uma pessoa melhor.  

O homem, nos contos tradicionais, aspira transformar o mundo tornando-o mais justo, 

enquanto a rapariga age passiva e até desinteressadamente. O seu tempo é, normalmente, mais 

curto pelo que não apresenta grandes aspirações. 

Não podemos concluir esta análise sem referir outras personagem masculinas 

relevantes, bem como alguns objectos a elas associados. Essas personagens, embora 

secundárias, partilham com o herói os privilégios do poder. 

É o caso do ermitão. Esta figura masculina é sinal de sabedoria e encontra-se 

associada ao deus Hermes. Hermes é o mediador entre o céu, a terra e o inferno. 

Normalmente, o sábio apresenta-se apoiado num bastão. Este objecto, juntamente com o 

ceptro, o báculo e o bordão são símbolos masculinos de fertilidade. Pela sua verticalidade, são 

associados à potência fálica, símbolo da vitalidade masculina. Também se encontram 

relacionados com o poder e a soberania (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 117-118). 

Os três anéis representam a tarefa difícil do protagonista. Só quando o rapaz os possui, 

consegue casar com a sua amada e, deste modo, tornar-se um homem com personalidade. Este 

objecto é considerado símbolo de poder. A sabedoria de Salomão devia-se ao anel que este 

usava. Na mão do homem, o anel é o sinal do seu poder perante a natureza (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 67-68). 

Para o sargento, a recuperação dos três anéis é crucial à formação plena da sua 

personalidade. De facto, só depois de «ter cumprido as três tarefas, pode tornar-se senhor do 
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seu destino, o qual, no estilo dos contos de fadas, se exprime por ele vir a ser um rei» 

(BETTELHEIM 1988: 102/103). Neste caso, o sargento não se torna rei, mas desfruta deste 

cargo, por um período de oito dias, como recompensa por ter descoberto a cura da princesa.  

O sargento faz uso do poder real conseguindo, deste modo, obter o perdão do 

mercador e recuperar a sua amada. Esta situação reflecte, claramente, o peso da imagem do 

rei na sociedade monárquica, isto é, o valor desta personagem prende-se com o seu poder 

político e a sua autoridade junto da população. 

 

 

2.4 – O Mestre das Artes: 

Neste conto, estamos perante três irmãos. Porém, dois deles apenas são referenciados 

no início da história. É de salientar o seu modo de actuação, uma vez que em nenhum 

momento se diferenciam. É manifesto o desprezo e revolta dos dois para com o irmão mais 

novo. Portanto, são eles quem decide pôr o herói à prova.  

 Logo, no início do conto, uma característica diferencia os dois irmãos do mais novo. 

Enquanto eles trabalham na agricultura, o mais novo domina o ramo industrial. Esta situação 

retrata, de certo modo, as mudanças que vão ocorrendo na sociedade. Isto é, enquanto os mais 

velhos seguem as pisadas dos pais, o mais novo, que cresce noutra época, vê-se obrigado a 

enveredar por outros caminhos. Esta é uma clara visão da evolução da sociedade e as suas 

necessidades emergentes. 

A astúcia aliada a uma grande capacidade aventureira faz do herói um ser activo e 

inventivo. Ele age autonomamente, isto é, é capaz de decidir o que quer fazer da sua vida. 

Esta perspectiva autónoma do homem contrasta com a imagem feminina tantas vezes 

retratada na literatura tradicional. A relação dos dois sexos designa uma relação de 

dependência e protecção do homem sobre a mulher (LEAL 1982).  

Uma vez mais, surge a figura masculina do pai. Esta personagem é aqui o elemento do 

amor paternal e maternal. Talvez por esta personagem constituir a única referência parental, 

ela assume, neste conto, um papel protector, tantas vezes atribuído à figura da mãe. Para além 

de proteger o herói ele é, ainda, cúmplice nas aventuras do filho.  

As transformações por que passa o rapaz mais novo assumem um carácter passageiro. 

São símbolo da necessidade do herói assumir o seu eu. Ele transforma-se em cão, cavalo, 

pássaro, anel, formiga e doninha.  
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No mundo celta, comparar-se o homem a um cão é motivo de honra1, pois está a 

homenagear-se o seu espírito aventureiro e guerreiro. O cão é, de facto, o animal eleito para a 

caça. Outros povos atribuem a este mamífero um simbolismo masculino. Ele é comparado ao 

pénis e a fome do animal é relacionada à avidez sexual masculina (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 152-155). 

A metamorfose em cavalo simboliza a instrução do próprio homem. Dotado de 

sensatez e perspicácia, o cavalo é símbolo da animalidade do homem. As estátuas equestres 

são sinónimo de poder e superioridade conquistada (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 

171-177). O cavalo apresenta um especial relevo no processo de iniciação do homem. Este 

fenómeno de iniciação surge da necessidade do herói afirmar a sua personalidade e 

desenvolver o seu processo de maturação. «A iniciação equivale à maturação espiritual, e em 

toda a história religiosa da humanidade reencontramos sempre este tema: o iniciado, aquele 

que conheceu os mistérios, é aquele que sabe» (ELIADE s/d: 196). Portanto, todas as 

transformações sofridas pelo herói surgem como saída para outro local. Todas elas são 

necessárias para o homem aceder a uma vida renovada. 

Segue-se uma transformação em pássaro. Esta ave encontra-se associada à procura 

iniciática, à libertação do mundo terreno. Uma vez mais, podemos constatar que este animal 

se encontra ligado ao processo iniciático referido anteriormente. É também sinónimo de 

sabedoria, inteligência e de rápido poder de pensamento (CHEVALIER e GHEERBRANT 

1997: 99-102). 

Posteriormente, surge uma nova transformação mas, desta vez, num objecto – o anel. 

O anel é símbolo de poder e domínio (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 67-68). 

Podemos associar este anel, ao anel de Salomão. É que Salomão devia a sua sabedoria ao anel 

que detinha. 

No conto, o anel vai parar à mão da princesa e vai ditar o seu futuro, tal como 

aconteceu com o anel de Polícrates. Este tentou desfazer-se dele, deitando-o ao mar, mas o 

anel volta à posse de Polícrates no ventre de um peixe que lhe é oferecido (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 68). Podemos, então, concluir que o anel representa o destino do qual 

não se pode fugir nem negar. Daí que, no conto de Teófilo Braga, o rapaz peça à princesa que 

não dê esta jóia ao Mestre das Artes. Se o fizesse, poria em risco a sua vida e a do 

protagonista. 

                                                 
1 Pelo contrário, na cultura hebraica o cão era considerado um animal impuro, tendo o termo um sentido 
depreciativo (MACKENZIE 1984: 145-146). 
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O herói também se metamorfoseia em formiga, para que o rei não o descobrisse no 

quarto da princesa. Ligada à formiga encontramos os ritos de fecundidade. A formiga é, 

ainda, símbolo de honestidade e actividade organizada (CHEVALIER e GHEERBRANT 

1997: 336) . Como símbolo de trabalho aplicado, ela pretende contrastar com a imagem 

inicial do herói, isto é, com a preguiça para pôr em prática as artes industriais que aprendera. 

Finalmente, o rapaz torna-se uma comandrinha, ou seja, uma doninha que simboliza a 

astúcia (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 271). Sem dúvida, esta característica assenta 

na perfeição no protagonista desta história. É a astúcia que comanda toda a sua acção e o 

distingue das demais personagens, assim como o opõe à figura feminina da princesa 

dependente, menos activa e limitada à vida dentro do palácio. 

As figuras do mercador, do Mestre das Artes e do rei representam valores universais 

que os contos, misturando realidade com fantasia, pretendem interpretar. Tal como em O 

Sargento que foi ao inferno, o mercador é símbolo de uma nova classe social – a burguesia – 

que Teófilo Braga decidiu perpetuar aquando do registo destes contos.  

O Mestre das Artes de Paris, embora pague pelo cavalo e assim dê dinheiro à família 

do herói, é uma personagem ameaçadora. Ele tenta matar o rapaz mais novo. Para isso, 

transforma-se me milhafre. O milhafre é a ave que aparece ligada ao Imperador. Este é o 

símbolo de poder e soberania. Também o podemos entender como sinal de perspicácia e 

lucidez (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 452) . 

O rei é, uma vez mais, sinónimo de poder. É uma figura ligada ao bem e à qual se deve 

associar a princesa. É o rei que autoriza o herói a casar com a sua filha, depois de se descobrir 

que foi o rapaz quem desvendou a cura para o rei. 

Em mais um conto, o casamento surge como recompensa pelos feitos heróicos do 

protagonista. O modo de alcançar plenamente a maturidade passa por nos afirmarmos 

individualmente, mas também passa por termos uma vida prazerosa a dois. «Temos de desistir 

das nossas atitudes infantis e assumir atitudes adultas se quisermos estabelecer aquele vínculo 

íntimo com outrem que promete felicidade permanente para ambos» (BETTELHEIM 1988: 

352). Ora, o casamento propicia ao herói a obtenção da salvação ou recompensa e, a partir de 

então, torna-o digno da mulher amada. 
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2.5 – A Bengala de Dezasseis Quintais: 

A relação entre mãe e filho, presente neste conto, retrata muito bem a importância 

dada aos filhos, concretamente aos do sexo masculino. A figura materna surge como forma de 

declarar os laços familiares, nomeadamente a sua relação com o filho. 

Este conto é pautado por uma falta inicial da figura paterna. O protagonista cresce de 

forma saudável, embora sem essa presença. Normalmente, a mãe, como figura que dá à luz o 

filho e o tem de amamentar, encontra-se mais ligada à criança (BETTELHEIM 1988: 143-

149). Consequentemente, o rapaz pode sentir que o pai não é fundamental na sua vida. 

Todavia a própria figura materna apresenta-se muito apagada. «A figura da mãe (…) é 

apenas o pretexto para descrever o talento do filho» (LEAL 1979: 15). Esta figura apresenta 

uma imagem «que tem a sua razão de existir nos filhos, que pensa e sente todas as coisas em 

função dos filhos apenas, que ambiciona por eles e para eles…» (LEAL 1979:15). A mãe 

apoia sempre o filho e deseja que este se torne um homem competente e responsável, capaz de 

realizar os seus sonhos. 

Quando o relacionamento ocorre entre mãe e filha há na mesma uma colaboração 

mútua, mas os objectivos são distintos. A mãe não vê na rapariga interesse ou sonho em algo. 

A figura maternal apoia-a para que ela se torne uma mulher entregue à família (LEAL 1979). 

Este tipo de atitude retrata a educação veiculada na sociedade portuguesa do século XIX que 

permaneceu até ao século XX.  

Apesar de, durante o século XIX, irromper uma geração feminista preocupada em lutar 

pelos seus direitos enquanto pessoa individual, isso ficou tudo muito aquém do esperado dada 

a situação política que se vivia. O conservadorismo e autoritarismo existentes durante o 

Estado Novo levaram a considerar-se o homem e a mulher seres muito desiguais. Existiram 

situações concretas que comprovaram a supremacia masculina. Por exemplo, para viajar e 

trabalhar, as mulheres necessitavam de autorização dos maridos. O homem era o chefe de 

família e relativamente ao trabalho existiam sectores que deviam ser ocupados apenas por 

homens. 

O ferreiro, enquanto chefe de família, reflecte algo que ainda hoje é um tema muito 

actual, ou seja, a violência doméstica. É o típico homem rude e frio, a personificação do mal. 

Poderíamos mesmo assemelhá-lo a um monstro. Ainda assim, a dada altura ele demonstra não 

ser exactamente uma pessoa desprezível, pois aceita de novo a sua esposa e o filho 

pretendendo viver em paz. É uma personagem importante dada a sua ambivalência, tanto pode 

ser benéfico como maléfico. 
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As ervas que servem de alimento ao herói e o tornam um ser forte encontram-se 

associadas à vida saudável, à virilidade e fecundidade (CHEVALIER e GHEERBRANT 

1997: 289). Podemos ainda associá-las à árvore da vida que Mircea Eliade diz «exprimir a 

Vida, a juventude, a imortalidade, a sapiência» (ELIADE s/d: 158). 

Este conto oferece um objecto mágico que se encontra tipicamente ligado ao sexo 

masculino. Este objecto é a bengala encomendada pelo herói ao ferreiro seu pai. A bengala, 

tal como o bastão, é assemelhada a um falo. Ela é símbolo da vitalidade masculina. Como 

objecto mágico, é um sinal de soberania, poder, autoridade e até defesa (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 117-118). O herói serve-se da sua bengala para testar a sua valentia e 

a sua força. A aquisição deste objecto permite ao rapaz fazer frente ao pai, que havia 

abandonado a mãe grávida, e afirmar a sua valentia perante outros homens. O facto de ser 

uma bengala de dezasseis quintais leva-nos a considerar o número dezasseis que aqui se 

revela como uma concretização do poder material. Isto é, sendo dezasseis o dobro de oito 

realça a propriedade multiplicativa do ser, o seu renascimento (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 262).  

Com a encomenda desta bengala e a sua posterior utilização, o rapaz mostra ao seu pai 

que está vivo e forte e pretende aventura-se pelo mundo fora, em busca da aventura. 

Também as alcunhas dos amigos que se aliam ao Rapaz da Bengala sugerem 

simbologias ligadas ao sexo masculino. Quer o pinheiro, quer a montanha evocam a 

verticalidade. Concretamente, o pinheiro é símbolo de força e poder, o seu tronco é o falo 

(CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 527). A montanha, sinal de manifestação e ascensão 

humana, «figura entre as imagens que exprimem a ligação entre o Céu e a Terra; considera-se, 

portanto, que a montanha se encontra no Centro do Mundo» (ELIADE s/d: 51). 

Nesta história, a certa altura, o Rapaz da Bengala vai parar a uma praia e, ao ver duas 

raparigas, «foi-se chegando sorrateiro, estendeu a mão e apanhou de uma só vez as duas bolas 

de vidro» (p. 167). Esta atitude ajuda a perpetuar a imagem masculina nos contos. A astúcia e 

o poder para dominar estão do lado do rapaz. A sua faceta aventureira ajuda-o a conquistar o 

mundo onde pretende dominar, acompanhado por uma mulher. Esta, numa atitude passiva, 

deverá esperar por um homem que a aceite como esposa. 

O rapaz ao tomar, para si, as bolas de vidro, torna-se o senhor das duas raparigas. A 

bola, enquanto símbolo de perfeição, representa a ingenuidade infantil das raparigas 

(BETTELHEIM 1988: 362-368). Ao  detê-las, o herói tem o poder de só ele restituir a 

perfeição. 
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O Rapaz da Bengala continua a provar a sua masculinidade, desta vez, simbolicamente 

expressa na descida ao poço. Lá, vai deparar-se com inúmeros perigos: a bicha de sete 

cabeças e o molequinho das botas vermelhas.  

O molequinho é a representação da mitologia brasileira. Entre este povo, ele é 

apelidado de Saci-pererê. O Saci-pererê é um rapazinho negro de tenra idade predisposto a 

fazer travessuras: « O Saci procura azucrinar os homens (…)pode fazer diabruras brandas (…) 

e até matar» (KHÉDE 1990: 87). Concretamente, neste conto, podemos encará-lo como uma 

marca da cultura brasileira com função de adversário do herói.  

Este herói, graças à sua força interior e espírito aventureiro, enfrenta todos os perigos 

saindo vitorioso. Perante o molequinho, o rapaz é auxiliado por um objecto mágico 

representativo do poder e bravura – a espada. Com esta, ele golpeia o rival cortando-lhe uma 

orelha. Na posse da orelha do molequinho, o rapaz sente-se mais forte e com coragem para 

cumprir a sua missão. 

A orelha goza de uma dupla acepção sexual. «A palavra do homem, dizem os Dogons, 

é tão indispensável à fecundação da mulher como o seu líquido seminal. A palavra masculina 

desce pela orelha, tal como o esperma desce pela vagina, para se enrolar em espiral em torno 

do útero e fecundá-lo» (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 489). Ela é, ao mesmo tempo, 

símbolo do pénis e da vagina. A sua importância enquanto sentido auditivo é comparada ao 

sémen. Na posse deste órgão sensorial, o herói sente-se mais poderoso e capaz de alcançar os 

seus objectivos. Vejamos que ele só devolve a orelha ao molequinho depois de subir ao trono. 

A subida do rapaz ao trono é a concretização máxima do seu poder. Apesar do rei 

consentir o casamento com a herdeira, o herói não deixa de lutar pelo poder.  

No caso de uma heroína, o conto poderia encerrar com o casamento, pois este é o 

maior desejo feminino: «O seu objectivo é a riqueza, as jóias e um homem para proteger os 

seus direitos de propriedade» (TRAÇA 1992: 96).  

 

 

2.6 – História de João Grilo: 

Ao analisar o título desta história, verificamos que ela se desenrola em torno de uma 

personagem chamada João Grilo. Este rapaz assume-se o protagonista da acção.  

Desde logo, podemos associar o apelido que possui à felicidade. Isto porque, para o 

povo chinês, a presença de um grilo antevê a felicidade no lar. 
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Confrontando esta ideia de felicidade com o início do conto, deduzimos que algo não 

bate certo. É que o João Grilo é-nos apresentado como muito pobre e com falta de educação. 

Contudo, este apelido pode constituir um presságio de que a sua vida irá mudar e a situação 

inicial, pautada por uma falta, será superada. 

Ainda relativamente à falta apresentada pelo protagonista, a falta de dinheiro e 

educação, ajudam à caracterização do seu estado psicológico. O conto gira em torno da luta 

do rapaz para lidar com a sua interioridade, inicialmente apresentada como débil. Esta 

debilidade é característica das personagens simples e estúpidas. É que nada acontece nas suas 

vidas. Até então, não existiam conflitos dentro de si próprias, nem entre elas e os pais. A 

partir do momento em que o protagonista é conduzido a tentar a sua sorte, ele acorda para a 

luta pela sua personalidade. 

Há a salientar o facto de a pobreza e falta de educação do João Grilo não parecer 

preocupá-lo. Talvez porque sinta que nada é esperado dele, não se importa com a condição 

que Bettelheim (1988) apelida de simplório. 

A sua atitude inicial é de repulsa e até medo. São os pais que o encorajam a tentar 

fortuna o que, simbolicamente, traduz a entrada na vida adulta. «Ser enviado para enfrentar o 

mundo significa o fim da infância» (BETTELHEIM 1988: 239). É de salientar que a actuação 

dos pais, em nenhum momento, é diferenciada. 

Nesta história, repetidamente somos confrontados com o número três. São três dias 

que o João Grilo tem para descobrir os ladrões, são três os criados que o visitam e, por sua 

vez, três ladrões e são também três, as provas de esperteza que ele dá ao rei. No plano 

simbólico dos contos, os três actos consecutivo garantem êxito, ao mesmo tempo que 

constituem um todo indissociável. O três é expressão da totalidade e perfeição. Este número 

desempenha, ainda, a ideia de masculinidade enquanto símbolo sexual. Representa os órgãos 

sexuais masculinos em oposição ao número quatro que é símbolo do feminino (CHEVALIER 

e GHEERBRANT 1997: 654-657) . 

Apesar de sabermos que o fazer fortuna seja um passo para o indivíduo se iniciar na 

vida adulta e se tornar autónomo e responsável, neste conto o herói parece não se esforçar 

muito para tentar isso. Ele não se esforça para desenvolver a sua personalidade e se tornar 

independente. Este comportamento é justificado pelo modo como o João Grilo obtém a sua 

fortuna. Ele apenas usa a sua esperteza e tira proveito máximo dela.  

Antes que o rei descobrisse que tudo o que fazia era puro acaso, o herói resolve 

abandonar o palácio porque, tal como nos diz o ditado popular: Quem tudo quer tudo perde. 
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Até mesmo as diferentes adivinhas que o rei sugere ao herói servem para relevar o 

papel do factor sorte na sua vida. Bettelheim afirma que «uma façanha, nova e diferente, não 

baseada em sorte, se torna necessária (…) temos de ser capazes de utilizar a nossa habilidade 

acertadamente, graciosamente e com propósito» (BETTELHEIM 1988: 142). Todavia, o 

protagonista deste conto não espera que tal aconteça. Ele decide deixar o palácio com o 

dinheiro que arrecadara até então. 

Tratando-se de uma figura masculina o seu objectivo é o dinheiro. É de salientar que o 

João Grilo abdica de ter mulher, em troca de dinheiro. É que o dinheiro é sinal de poder. 

Embora a princesa seja encarada como um símbolo que permite herdar o trono, este rapaz 

abdica disso. Ele irá ganhar muito dinheiro, que também lhe dará poder, uma vida 

principesca, mas com a possibilidade de, a todo o momento, poder abandonar o palácio. 

Este tipo de herói picaresco, com características de personagem malandra, apela a uma 

dura crítica social. Ele «tira proveito das situações, (…) ao contrário do anti-herói ou herói 

problemático, que contesta os valores institucionais a partir de um projecto ideológico de 

oponência, o pícaro é amoral, malandro, individualista» (KHÉDE 1990: 85). Apesar de 

praticar acções ditas reprováveis, o resultado da sua actuação apela à justiça. Portanto, o João 

Grilo é a voz daqueles que procuram a justiça civil.  

Há a destacar o papel dos guardas, que remete para a função que exercem. Como 

senhores que protegem o palácio de sua alteza real, traduzem muito bem uma sociedade de 

hierarquias. Eles opõem-se à entrada do João Grilo no palácio acentuando, deste modo, a 

condição social deste rapaz. 

Quanto aos criados, que também agem em unidade actancial, ajudam a realçar a 

actuação do protagonista. São ainda símbolo do poder e riqueza que detém a monarquia, isto 

é, a supremacia dos mais fortes sobre os mais fracos. 

Para concluir, resta-nos destacar um outro símbolo ligado ao domínio do masculino, 

em a História do João Grilo (PEDROSO s/d). Trata-se da cauda da porca que o rei encontra 

no quintal. A cauda dos animais representa a potência do próprio animal. Dado que a cauda se 

aproxima da imagem do sexo erecto, ela representa a virilidade e força masculina 

(CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 169) .  

 

2.7 – O Gigante: 

Este conto expressa o tema do filho mais novo. Apesar de o desencadeador da acção 

ser o irmão mais velho, é no mais novo que a história se vai centrar. 



O Homem e o Poder nos Contos Tradicionais Portugueses 

98 

Inicialmente, o rapaz mais novo encontra-se indiferenciado do irmão do meio. A vida 

deles decorria com normalidade. Até que ambos partem, juntamente com o seu pai, à procura 

do rapaz mais velho.  

O pai é o «símbolo da geração, da posse, do domínio, do valor» (CHEVALIER e 

GHEERBRANT 1997: 500). É a representação da autoridade e protecção. Embora a 

existência desta personagem pareça acessória, não o é, uma vez que este mesmo não 

procriando por si só é responsável pela procriação. É imagem da sabedoria que os filhos 

pretendem seguir e o modelo em que se querem tornar. 

A figura do mercador, já enunciada anteriormente, pode ser encarada como um 

símbolo de protecção, pois é na casa do mercador que o rapaz mais velho se hospeda. O 

mercador é uma personagem do bem. 

Na noite em que o pai e os três filhos se perdem no arvoredo é que começa 

verdadeiramente a acção em torno do protagonista: «era noite, ficaram ali a dormir (…) mas o 

mais novo não dormiu» (p. 259). O herói é despertado pelo coaxar das rãs. No plano 

simbólico, o canto destes anfíbios protege os que viajam e atrai o sentimento de felicidade 

(CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 558). Além disso, este animal está associado às 

relações sexuais e, de modo inconsciente, «a faculdade do sapo de inchar quando se excita 

desperta (…) associações com a erecção do pénis» (BETTELHEIM 1988: 367). Daí a 

importância de contos como O Príncipe Sapo (COELHO 1985) para levar às crianças a ideia 

de que não devem ter medo do sexo oposto e ajudá-las a aceitar a sua própria sexualidade. 

A existência de um palácio iluminado permite ao herói orientar-se. Caminhar na 

direcção da luz simboliza uma regeneração e admite uma iniciação. Esta iniciação conduz o 

rapaz mais novo a uma nova vida, uma transformação para se tornar um homem forte e 

diferente.  

Em oposição a esta figura masculina, que se aventura por entre o arvoredo 

desconhecido, encontra-se a imagem da menina à janela do palácio. A sua dependência é 

manifesta, pois mesmo necessitando de ajuda ela não se aventura, pelo contrário, mantém-se 

confinada a um espaço pequeno, o qual não abandona. 

A figura do gigante surge com um forte simbolismo no percurso do herói. É a 

representação de «tudo o que o homem deve vencer para libertar e expandir a sua 

personalidade» (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 353). Como tal, conduz o rapaz a 

actos heróicos para se afirmar enquanto pessoa. Até mesmo a figura imponente a que, 

normalmente, associamos o gigante, contrasta com a do protagonista que é um rapazinho. 

Esta dualidade entre o mais forte e o aparentemente mais fraco, entre o mal e o bem, é 
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também uma maneira de confrontar o leitor/ouvinte com a discriminação entre classes sociais 

e como o uso da esperteza e inteligência permite vencer os oponentes.  

É de salientar que, para que o rapaz possa afirmar verdadeiramente o seu poder, terá 

de passar por três provas, ou seja, acabar com os três encantamentos. Esta situação é muito 

comum nos contos tradicionais, visto que o número três constitui o êxito impossível de 

dissolver, a perfeição e a totalidade. 

Assim, superada a grande tarefa, a recompensa surge sob a forma do casamento. Este 

momento é pautado, uma vez mais, pela indiferença de que padece a figura feminina. Ela 

surge como um troféu que é oferecido ao herói pela sua prestação heróica. 

Quanto ao protagonista, este aceita a princesa pois, para além de mulher, ela está 

associada à propriedade. Quer dizer, como no conto nos é dito que ele casa com a primeira 

filha, é esta a herdeira e daí associá-la ao dinheiro e poder. Esta união ajuda ainda a superar a 

ausência de uma figura maternal na vida do herói.  

 

 

2.8 – O Rapaz e o Gigante: 

Este conto tradicional de Consiglieri Pedroso insere-se num dos temas mais antigos do 

mundo que é o tema dos dois irmãos. Já há mais de mil anos A. C. foi encontrada, num papiro 

egípcio, retratada esta temática (BETTELHEIM 1988). 

Em O Rapaz e o Gigante defrontamo-nos com dois irmãos que Bettelheim, na sua 

obra Psicanálise dos Contos de Fadas, apelida de o irmão caseiro e o irmão aventureiro. 

«Quando o irmão aventureiro perece, porque se permitiu viver de acordo com os seus desejos 

ou por ter desdenhado perigos, o outro irmão vai em seu auxílio, sai-se bem e os dois vivem 

junto e felizes» (BETTELHEIM 1988: 117/118). 

Este conto sugere, por meio das figuras dos dois irmãos, um diálogo sobre o que fazer 

a partir de determinado momento da vida. Normalmente, este diálogo ocorre na passagem 

para a fase da adolescência em que é necessário que o indivíduo se liberte dos conflitos 

edipianos e se desamarre dos pais. 

Aparecendo os irmãos em número de dois, estamos perante a dialéctica sobre a nossa 

própria natureza. Este antagonismo pretende iniciar um processo de individuação: 

aventurarmo-nos e seguirmos a nossa própria vida ou ficarmos sujeitos ao passado, na 

dependência. 
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Concretamente, nesta história, o rapaz mais velho é encarado como um aventureiro 

que decide iniciar o seu processo de independência. Até poderíamos considerá-lo o herói, mas 

após uma atenta leitura do conto, na sua globalidade, entendemos que tal não se constata. É 

que o rapaz mais novo, embora considerado o mais pacato, preso ao passado, ou seja, que age 

numa força contrária à do irmão, é que acaba por sair vitorioso. Ele é que se arrisca para 

salvar o irmão. 

É de realçar que, logo no início do conto, os dois irmãos aparecem diferenciados. 

Ficamos, então, a entender as intenções de cada um deles. Enquanto o mais velho parte à 

aventura, o outro permanece em casa. O mais novo pretende permanecer na tranquilidade do 

seu lar, numa vida já organizada. 

O protagonista assemelha-se, ainda que muito tenuemente, à imagem feminina 

retratada pela literatura tradicional. Ele não deixa transparecer grandes aspirações, fica no 

aconchego da casa onde cresceu, numa eterna dependência e onde se sente protegido e seguro. 

Todavia, quando confrontado com a tristeza em que o irmão regressa a casa, o rapaz 

mais novo decide arriscar-se para reaver o que o irmão perdera. Para além da recompensa que 

não lhe foi paga, ele perdeu, para o amo, uma correia de pele. Estas perdas funcionam como 

objectos mágicos, ou seja, a sua falta serve de sinal para que o herói saia de casa em auxílio 

do seu irmão. O objectivo da acção do protagonista assenta no reaver da soldada e na 

recuperação da correia de pele. Na posse destas, os dois entendem-se e vivem felizes juntos. 

Assim, podemos afirmar o carácter indissociável que estas duas figuras fazem 

transparecer. Na verdade, «os dois irmãos representam processos psíquicos interiores que têm 

de funcionar todos conjuntamente para que possamos existir» (BETTELHEIM 1988: 124). 

Após a vitória do rapaz mais novo, sobre o amo e o gigante, assistimos ao reencontro dos 

irmãos. Eles passam a viver juntos tendo conseguido a integração plena das tendências de 

cada um deles. 

Apesar da dependência ilustrada pelo protagonista verificamos que ele é o mais 

esperto e mais forte. Ainda que agindo cautelosamente, não deixa de procurar a sua 

independência. A sua imagem opõe-se à figura do gigante.  

O gigante, tantas vezes retratado na literatura infanto-juvenil como um ser ameaçador, 

acaba por ser vencido pelo rapaz. Assim, eleva-se a importância da astúcia e esperteza para 

vencer a força do gigante poderoso. 

O retrato dos conflitos sociais pelo poder encontra-se personificado na personagem do 

amo. Este é o símbolo do patrão explorador, representativo de uma sociedade capitalista. 
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Apesar de estes contos terem sido registados para a escrita nos séculos XIX e XX, são o 

reflexo dos princípios culturais e económicos anteriores.  

 

 

2.9 – O Preguiçoso da Forneira: 

Esta história inicia-se do seguinte modo: «Havia uma forneira que tinha um filho 

muito preguiçoso» (p. 133).  Imediatamente, tomamos contacto com uma particularidade do 

protagonista deste conto, ele era muito preguiçoso. Esta condição remete-nos para um ciclo 

temático que assenta na existência de um filho inapto, por vezes até estúpido, ao qual os pais 

não dão crédito, pois nada se espera dele. 

O preguiçoso assemelha-se à personagem do João Grilo, uma vez que também tira 

proveito da situação com que se depara. Através do peixe, o preguiçoso alcança os seus 

objectivos. 

A acção deste conto começa com a saída do filho da forneira, o rapaz que o narrador 

chama preguiçoso, para ir apanhar lenha. Esta saída constitui mais uma tentativa da sua mãe 

para que ele faça alguma coisa e não se deixe vencer pela ociosidade. Estamos diante uma 

saída voluntária de casa, embora esta tenha sido possível graças à insistência da mãe. 

Inconscientemente, o sair de casa inclui dois sentidos. Por um lado, traduz o desejo da 

mãe para que o filho lute pela sua independência e, por outro lado, a angústia do próprio rapaz 

para obter a sua autonomia. Este último sente que, pelo facto de a mãe o estimular a sair de 

casa com os restantes rapazes para o mato, estará a querer livrar-se dele. Portanto, entende-se 

esta saída com um duplo sentido: o da mãe «de que a criança se torne independente como o 

desejo ou a angústia desta pela independência» (BETTELHEIM 1988: 126). 

Embora o preguiçoso deixe transparecer uma imagem inicial de um homem sem 

aspirações, ele não deixa de conter outras características que afirmam a valorização dos 

protagonistas do sexo masculino. Nomeadamente, a sua saída de casa evoca o espaço 

geográfico ilimitado a que os rapazes, nos contos, têm acesso (LEAL 1982). Para alcançarem 

uma vida melhor, os rapazes aventuram-se pelo mundo fora. Este mundo apresenta-se sem 

limites geográficos. 

Este quadro traçado a partir da acção do herói contraria com o habitat a que, 

normalmente, as raparigas estão sujeitas. Essa situação pode mesmo ser confirmada com este 

conto. Uma personagem feminina – a princesa – surge à janela do palácio. Este tipo de local, 

resguardado por muros e grades, oferece protecção às raparigas deixando-as confinadas a um 
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espaço exíguo. Este tipo de espaço envolve a casa onde vivem e os jardins que se encontram 

enquadrados à volta do edifício e dentro dos muros. 

Posteriormente, esta princesa é transportada para outro local. Porém, também neste 

lugar, não deixa de se verificar esta limitação e resguardo. A princesa é levada para uma torre, 

juntamente com as suas aias. A torre, pela sua verticalidade, sugere um espaço de difícil 

acesso e a partir do qual a princesa não pode estabelecer contacto com ninguém. 

Quanto ao peixe, este é o auxiliar mágico do nosso herói. O peixe anda associado à 

água, o seu habitat, e está relacionado ao nascimento: «Se Cristo é muitas vezes representado 

como um pescador, em que os peixes são os cristãos, pois a água do baptismo é o seu 

elemento natural e o instrumento da sua regeneração, ele próprio é simbolizado pelo peixe» 

(CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 515). Deste modo, o peixe é símbolo de vida, ligada 

ao nascimento, e comunicador da revelação. 

Este animal é ainda considerado um símbolo fálico ligado ao deus do Amor. Assim, 

eis uma vez mais, a presença masculina evidenciada em contos tradicionais, não só nas acções 

das personagens, mas também nos seres e objectos mágicos que os auxiliam. Porém, ainda 

como auxiliador do herói surgem as fadas. Estas, em uniformidade com o peixe, agem 

positivamente, a favor do destino do preguiçoso. 

A necessidade de afirmação do preguiçoso, perante a sociedade, está patente no 

momento em que ele se lembra de construir um palácio melhor do que o do rei. Depois de o 

rei e a princesa terem troçado do grande feixe de lenha que ele transportava é a hora de o 

rapaz se tornar conhecido e mostrar as suas riquezas. Esta atitude traduz o retrato de uma 

sociedade estratificada, onde os ricos são superiores aos mais humildes.  

A existência de árvores de fruto nos jardins do palácio do preguiçoso sugere um valor 

simbólico que Mircea Eliade, em O Sagrado e o Profano. A Essência das Religiões, 

assemelha ao valor da árvore da vida. Esta é sinónimo de vida, imortalidade e sabedoria. «É 

por isso que os mitos da busca da imortalidade ou de juventude ostentam uma Árvore de 

frutos de ouro(…). Aquele que quer colher os frutos, deve afrontar o monstro guardião e 

matá-lo. É o mesmo que dizer que se trata de uma prova iniciática de tipo heróico…» 

(ELIADE s/d: 158). 

Ainda no que concerne à imagem da árvore, ela possui um significado sexual 

ambivalente. Ela é a imagem do poder e força, é o falo (tronco), mas também é a mulher fértil 

(folhagem coberta de frutos).  

Não convém esquecer a importância dos frutos da árvore. Tratam-se de laranjas de 

ouro. Tal como o peixe é símbolo de fecundidade, pelo número infinito de ovos, também a 
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laranja o é pela quantidade de caroços. Simbolicamente, a oferta deste fruto às raparigas 

significa um pedido de casamento (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 400) . 

 

 

2.10 – O Gigante Encantado: 

Na análise deste conto temos a considerar dois heróis dado que, tal como o já estudado 

anteriormente, este possui duas acções. Uma delas é a acção principal que a dado momento é 

suspensa, dando lugar a uma acção encaixada. Daí ser necessário ponderar as personagens 

que, em cada uma das acções, são protagonistas. Deste modo, temos a considerar o irmão 

mais velho e o mais novo. Estes dois irmãos representam a dupla natureza do ser humano: a 

parte impulsiva e a parte racional.  

Para que se atinja o estado de felicidade é necessário compreender e reconhecer o 

nosso interior. É preciso desencadear um processo de obtenção de autonomia. Para a 

compreensão desta é fundamental que entendamos o nosso inconsciente e integremos as 

desiguais naturezas humanas, representadas nos diferentes protagonistas deste conto. 

Logo no início da acção, o rapaz mais velho sai de casa, iniciando o processo de 

definição da sua personalidade. Durante este processo, os perigos surgem. Neste conto, são 

simbolizados pelo mágico. O herói é levado pelos seus instintos e não compreende nem 

antevê o mal que o mágico lhe pode fazer. 

Contrariamente, o rapaz mais novo é movido pela razão. Para além de a sua acção 

surgir da necessidade de procurar o irmão desaparecido, ele não se deixa levar pelos desejos e 

age usando a racionalidade. Esta personagem apresenta um grande poder de controlo dos seus 

impulsos. A sua acção deixa transparecer uma imagem de responsabilidade, autonomia, 

esperteza e astúcia. 

As acções dos dois protagonistas combinam-se e, no final do conto, assistimos à 

«integração de aspectos díspares da nossa personalidade, e só é conseguida depois da 

destruição do que é associal, destrutivo e injusto…» (BETTELHEIM 1988: 108). 

A morte do mágico indica o fim das injustiças. É que esta personagem adquire aqui 

um especial valor pelo seu carácter simbólico associado aos feiticeiros. O feiticeiro, enquanto 

imagem oposta à do ideal de pai, é sinónimo das forças indisciplinadas. Só se consegue 

libertar dele se houver uma transformação humana interior (CHEVALIER e GHEERBRANT 

1997: 317-318). 
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Esta transformação é expressa pelo atingir da maturidade. Isso traduz-se com o fim 

dos encantamentos e o casamento dos protagonistas. Com o casamento, eles deixam a 

dependência materna e estão aptos a criarem a sua própria família. 

A prova de que foi alvo o irmão mais velho ao apanhar a pomba branca não foi o 

suficiente para que o palácio ficasse desencantado. Foi necessário que o irmão mais novo 

passasse também por uma provação. Só com a junção das acções de ambos se atinge a 

resolução deste conto. 

Uma vez mais é sugerida a importância dos dois irmãos para a plena afirmação da 

personalidade. É que o mais velho é representado pelas pulsões instintivas e o mais novo pela 

racionalidade, tal como já afirmamos antes. Assim torna-se importante salientar que, em mais 

um conto tradicional, a figura do irmão mais novo, aparentemente o mais frágil, revela-se o 

mais esperto e mais consciente. 

Quanto à erva de grande raiz que conduz o rapaz mais velho ao palácio encantado, 

podemos entendê-la como garantia da riqueza e fertilidade. Esta é também símbolo da 

virilidade (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 289). Porém, enquanto bom presságio, só 

se concretiza graças ao acto heróico do rapaz considerado o mais esperto.  

A astúcia do protagonista para matar o mágico recorda a coragem para assumir os 

medos personificados nesta figura maléfica. Também o fim do gigante apela ao heroísmo do 

rapaz.  

Graças ao desencantamento dessa última figura, os dois irmãos adquirem a maturidade 

e assiste-se à evolução da sua vida. Eles reencontram a mãe e casam-se.  

É, contudo, de salientar que, nesta história, o gigante não adquire conotações 

negativas, tal como acontece na maioria dos contos tradicionais. Ele é vítima de um 

encantamento. Podemos, ainda, considerá-lo personagem oposta à do mágico. Perante estas 

forças opostas, cada uma destas personagens traduz duas atitudes distintas: o que domina e o 

que é dominado. 

 

 

 Depois de tudo o que foi dito, poderemos afirmar que a divisão sexistas se perpetua 

nos contos tradicionais portugueses. Estes, ao misturarem realidade e fantasia, deixam 

transparecer assuntos universais, como o papel social do homem e da mulher. 

Nestes contos, a figura masculina encontra-se evidenciada face à imagem feminina. 

Esta representação é visível, não só na acção das personagens, mas também através de tudo o 

que as envolve e que tem um marcado simbolismo do poder masculino. Nomeadamente, os 
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objectos utilizados, os lugares, pessoas e animais com quem se cruzam ou ainda as 

transformações que sofrem. 

 Os nossos heróis apresentam-se como seres aventureiros, curiosos, autónomos, 

resistentes, activos, astutos, espertos e inventivos. Eles sonham correr o mundo em busca de 

uma boa vida, de fortuna ainda que, para isso, tenham de enfrentar perigos. O objectivo destas 

personagens passa por conquistar o mundo onde pretendem dominar. Para tal, lançam-se à 

aventura a fim de obterem dinheiro, poder e até uma mulher. 

Ao analisarmos o percurso das personagens, bem como todo o cenário envolvente 

destes contos, vemos retratada a sociedade portuguesa, concretamente a veiculação da ideia 

da supremacia masculina. Estas histórias não constituem somente o retrato social dos séculos 

XIX e XX, altura em que os contos foram registados por escrito, mas também reminiscências 

do nosso povo, dado o seu carácter oral.  

Desde sempre, o homem assumia a dominância nos mais variados sectores políticos e 

sociais. Inicialmente, à mulher estava confiada a casa e os filhos. Elas deviam ser obedientes 

aos maridos. Embora, já no século XIX, a mulher se tenha apercebido dos seus direitos 

enquanto pessoal individual, só após 1974 se concretiza a igualdade de direitos. Até então, 

homens e mulheres eram seres desiguais. Eram os homens que tinham o poder de autorizar ou 

não as esposas a trabalharem fora de casa ou a viajarem. 

Tal como nos contos, na sociedade da época, verificava-se uma relação de dependência e 

protecção do sexo masculino sobre o sexo feminino. 
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O conto, pelo seu carácter lúdico e pedagógico, ajuda ao desenvolvimento integral da 

criança. Este género literário dá-lhe a conhecer a realidade, ainda que num plano simbólico, 

de modo a que ela possa construir o seu próprio mundo (MARQUES 2007: 22-23). Muitas 

das descobertas necessárias ao desenvolvimento humano são apreendidas e, posteriormente, 

decifradas ao nível intelectual. 
Porém, o conto representa um papel preponderante no incremento das capacidades de 

fantasia e imaginação. Estas capacidades adquirem grande relevância no desenvolvimento 

global da criança. Através delas, a criança pode revelar, ainda que inconscientemente, a sua 

identificação com o herói do conto, bem como com situações que se poderão coadunar com as 

suas vivências. 

A aproximação da realidade vivida por uma criança, com a revelada pelo conto 

possibilita que ela se reveja nele. Ainda que não se identifique totalmente com a personagem 

ou a situação descrita constitui uma ajuda para a criança encontrar soluções para os seus 

problemas ou para resolver os seus conflitos. 

Deste modo, um trabalho desenvolvido no âmbito da Didáctica da Literatura    

Infanto-Juvenil faz mais sentido, se lhe inserirmos uma componente pedagógica. Assim, esta 

terceira parte da dissertação dirá respeito à aplicabilidade dos contos na sala de aula e   

dividir-se-á em três momentos. Numa primeira fase, teceremos breves considerações sobre as 

crianças a quem se destinam estas actividades, assim como as metodologias a utilizar. 

Posteriormente, descreveremos alguns dos momentos mais relevantes, no decorrer das 

actividades pedagógicas, apresentando alguns dos trabalhos mais significativos. Num terceiro 

momento, faremos uma análise estatística, a partir de um inquérito que os discentes 

realizarão. Este surge com o intuito de salientar os conhecimentos adquiridos por eles e as 

suas preferências por uma ou outra história. 

As actividades a desenvolver com as crianças assim como o inquérito final, que 

referiremos várias vezes, encontram-se anexados a esta dissertação (anexos 1 a 9). Por uma 

questão de economia, sempre que os mencionarmos,  remeteremos para o respectivo anexo. 
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1 – Breves Considerações 

 

1.1 – As Crianças – Alvo 

A IPACIT (Instituição Particular de Apoio a Crianças e Idosos de Torrados) é a 

instituição a que pertence o ATL envolvido neste projecto. Situa-se na freguesia de Torrados, 

a cerca de cinco quilómetros da sede do concelho de Felgueiras, no distrito do Porto.  

É frequentado por cinquenta e sete crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, com 

idades compreendidas entre os seis e os onze anos. Destes alunos, quatro têm necessidades 

educativas especiais e sete apresentam problemas de aprendizagem. 

Esta instituição insere-se num meio industrializado, embora permaneçam nele as 

raízes rurais. O desenvolvimento cultural da população não acompanhou o económico. Por 

isso, a maioria das famílias tem um nível económico razoável, mas um baixo nível cultural. 

Não apostam no colmatar dessa lacuna na educação dos seus filhos. A maioria das crianças 

tem pais operários que trabalham todo o dia fora de casa e deixam os filhos ao cuidado do 

ATL e dos avós. Todo o apoio escolar é dado por esta instituição. 

O objectivo deste ATL é ajudar as crianças a desenvolverem-se pedagógica e 

culturalmente. Uma vez que as crianças passam grande parte do seu tempo na escola e, 

quando vêm para esta instituição é para terem o apoio escolar ou desenvolverem outras 

actividades ligadas às Artes, o nosso trabalho terá de ser adaptado de maneira a não ocupar 

grandes intervalos de tempo. É o que, já de seguida, explicaremos nas metodologias a aplicar. 

 

 

1.2 – A Metodologia a Aplicar 

Dada a impossibilidade de trabalharmos com os alunos durante um período de tempo 

alargado, ou seja, durante um ano lectivo, resolvemos trabalhar um reduzido número de 

contos dos já analisados. São eles: João Pequenito (COELHO 1985), O Gigante Encantado 

(PEDROSO s/d), História de João Grilo (PEDROSO s/d) e O Preguiçoso da Forneira 

(PEDROSO s/d). 

Atendendo aos diferentes níveis de aprendizagem das crianças visadas, resolvemos 

dividi-las em dois grupos distintos: o grupo A e o grupo B. O grupo A contemplará crianças 

do primeiro e segundo anos de escolaridade e o grupo B do terceiro e quarto anos de 

escolaridade. 
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Dadas as várias actividades a que estes alunos estão sujeitos no seu dia a dia, teremos 

de pensar numa metodologia específica que não prejudique o normal funcionamento do ATL.  

Assim, iremos trabalhar com eles uma vez por semana, por um período de aproximadamente 

quarenta e cinco minutos.  

A apresentação dos vários contos vai seguir uma prática corrente nesta instituição. É 

que aqui, salvo raras excepções, tem lugar semanalmente “A Hora do Conto”. Desta forma, 

tornar-se-á mais fácil, para nós, o desenvolvimento deste projecto. Existe mesmo um espaço 

próprio, muito acolhedor para a audição de histórias. Assim, parece-nos mais adequado 

aproveitar este tempo para contar os nossos contos e, posteriormente, realizar as respectivas 

fichas de trabalho.  

Com a elaboração destas actividades, pretendemos despertar o interesse das crianças 

pelos contos, nomeadamente, os contos tradicionais. É também nossa intenção levá-las a 

identificar as personagens que neles intervêm e qual o papel que desempenham. As 

moralidades intrínsecas a cada conto são também objecto de estudo, pois elas são um meio 

para a descoberta do mundo. Na verdade, a criança aprende valores com os contos, mas num 

plano simbólico. Posteriormente, vai decifrando essas descobertas num outro nível, o 

intelectual. 

Deste modo, num primeiro momento, cada grupo será convidado a escutar o conto que 

a professora irá ler. A opção de trabalhar com os dois grupos separadamente prende-se não só 

pela necessidade de existirem actividades diferentes, mas também pelo facto de estarmos a 

lidar com diferentes faixas etárias. Para os mais novos torna-se, por vezes, necessário 

interromper a leitura para que a docente proceda a explicações que facilitem a compreensão 

das histórias. Por vezes, é até necessário fazer uso da improvisação para salientar um ou outro 

aspecto que mereça especial destaque e para captar a atenção das crianças. 

Posteriormente, a professora conduzirá um diálogo com vista à interpretação oral da 

história. Após isto, os alunos realizarão uma ficha de trabalho, com exercícios adequados às 

suas faixas etárias, que lhes permitirá compreender os contos na sua globalidade, salientar o 

papel das diferentes personagens e desenvolver as suas capacidades criativa e imaginativa.  

No final do trabalho com os quatro contos, far-se-á um inquérito, também ele anexado a este 

trabalho (anexo 9), com o intuito de verificar o que os alunos possam ter aprendido com estes 

contos tradicionais portugueses, bem como verificar qual o conto que mais apreciaram. 
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2 – As Actividades na Sala de Aula 

 

2.1 – Actividades com o conto João Pequenito 

O grupo A aderiu positivamente a este conto. Verificou-se no comportamento de todos 

o envolvimento na audição da história. Durante o diálogo, com vista à interpretação daquilo 

que escutaram, a grande maioria dos alunos participou activamente e notou-se que o conto foi 

assimilado correctamente. 

Relativamente à parte que mais gostaram neste conto, os desenhos executados pelas 

crianças revelam a preferência pelo momento final em que o João Pequenito, o protagonista, é 

autorizado a casar com a princesa (Figura 1).  

 
Figura 1: Juliana, seis anos. 

 

Esta escolha é justificada, pela maior parte das crianças, por constituir um final feliz, 

“um final romântico”, como referiu a Joana Isabel de seis anos.  

Deste grupo de alunos, há três a não esquecer que é neste momento final que a família 

do João Pequenito regressa para junto dele (Figura 2). 

 
Figura 2: Joana Francisca, seis anos. 
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Até há um aluno que se identifica de tal modo com o conto, que diz ter desenhado o 

casamento igual ao da tia. 

Também um número significativo de crianças elege, como momento predilecto, o João 

Pequenito a roubar o rei. As explicações para tal escolha recaem, em muitos casos, por ser 

este um momento engraçado, principalmente, o roubo do papagaio. Há, contudo, a salientar a 

justificação de uma criança que diz gostar deste momento, embora advirta que “o João 

Pequenito fez muito mal em roubar. Isso não se faz!” (Daniel da Silva – oito anos). 

 

O grupo B aderiu, de igual modo, entusiasticamente à audição deste conto. Todos os 

alunos ordenaram correctamente as sequências, o que permite afirmar que o conto foi 

compreendido na sua globalidade.  

Quanto à identificação do herói da história, as respostas foram imediatas e não houve 

margem para dúvidas ou erros. Todas as crianças identificaram o João Pequenito como 

personagem principal. 

Relativamente aos adjectivos caracterizadores dessa personagem, todos conseguiram 

descobrir aqueles que melhor caracterizam o João Pequenito. A maior parte das crianças 

sentiu dificuldade com o “astuto”, uma vez que este vocábulo não lhes é tão familiar. 

Contudo, após ouvirem a explicação da professora e depois de eles próprios darem exemplos 

de astúcia ligados ao seu quotidiano, assimilaram a astúcia como característica do herói. 

No que se refere à moralidade veiculada neste conto, as opiniões não foram muito 

divergentes. A maioria entende que não devemos julgar os outros pela aparência física, que 

nunca devemos esquecer os nossos familiares e que para crescermos é necessário que 

enfrentemos e ultrapassemos os nossos problemas. Todavia, dois alunos referiram a 

importância do aspecto físico e, um deles, ainda salientou o facto de a riqueza e uma vida 

melhor fazer esquecer aqueles que nos querem bem. Isto revela que estas últimas crianças não 

atingiram a mensagem do conto. 

Quanto à parte preferida da história, grande parte dos alunos apontaram a parte final, 

tal como aconteceu no grupo A. As justificações foram semelhantes e realçam a importância 

de um final feliz “O João merecia ser feliz” (Tiago Daniel – dez anos) e a importância de 

trazer a família para junto dele. Há, contudo, a distinguir a explicação de uma menina: “Eu 

gostei mais da parte em que o João Pequenito casou com a princesa porque eu acho que ele 

tinha de crescer” (Paula – 11 anos). Tais palavras permitem-nos afirmar que a aluna chegou 

ao fundo da mensagem do conto. De facto, parece-nos que entendeu o casamento do herói 

como uma forma de obtenção de maturidade, uma recompensa que o fez crescer como 
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homem. Uma outra criança sublinhou o facto de que a aparência das pessoas não é tudo e não 

deve servir para que as julguemos, pois: “não pensava que um homem tão pequeno fosse 

casar com uma princesa…”( Daniel Alexandre – oito anos). Apenas um aluno elegeu, como 

momento favorito, o início da história, ou seja, o momento em que o pai diz aos filhos para 

irem correr mundo em busca de fortuna. A criança fundamentou a sua escolha, afirmando que 

“cada um deve seguir a sua vida” (Fábio Daniel – dez anos) e salientou a figura paternal que 

não deve ser contestada. Ele revê, nesta figura paternal, o seu próprio pai, a quem respeita e 

obedece. 

Na generalidade, podemos afirmar que as crianças compreenderam a mensagem do 

conto, o poder exercido pelas diferentes personagens e ainda foram capazes de associar 

determinadas atitudes e comportamentos à realidade por eles vivida.  

 

 

2.2 – Actividades com o conto O Gigante Encantado. 

Durante a audição desta história, esteve estampado no rosto dos mais pequenos a 

perplexidade perante as atitudes e maldades levadas a cabo pelo cruel mágico. A adesão deste 

grupo de crianças ao conto foi total. Verificou-se que, o facto de surgir uma personagem 

maravilhosa ao serviço do mal, o mágico, e transformações de animais em seres humanos 

prendem a atenção das crianças e as deixam embevecidas pelas histórias. 

Embora este conto seja mais extenso do que o anterior, não correu o risco de não ser 

correctamente interpretado pelos alunos. Mesmo só com uma audição, todas as crianças o 

compreenderam e assimilaram correctamente alguns dos pormenores mais importantes.  

Portanto, a realização da ficha de trabalho (anexo 3), decorreu com grande serenidade. 

Apenas um aluno não identificou os animais que participam na história e outros três não 

atribuíram as cores correctas às pombas. Os restantes discentes preocuparam-se em pintar as 

pombas com as cores descritas no conto: «…uma branca, outra cinzenta e outra cor de 

canela.» (p. 89). 

 

O grupo B acolheu mais um momento da “Hora do Conto” com grande serenidade e 

atenção. É notória a sensibilidade destas crianças para estes momentos. Assim que se 

aproximava o momento do início da actividade, sentavam-se comodamente entre os 

almofadões e aguardavam, silenciosamente, o início da história. 
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Em mais um exercício escrito (anexo 4), provaram ter apreendido o conto na sua 

globalidade. Apenas uma criança errou a primeira questão. Relativamente às personagens com 

maior relevo no desenrolar da acção, as opiniões dividiram-se. Embora quase todos 

considerassem o rapaz mais novo uma personagem com destaque, a opinião quanto à outra 

personagem oscilou entre o rapaz mais velho, o mágico e o gigante. Já o herói foi 

assumidamente considerado pelos alunos o rapaz mais novo pela sua esperteza, coragem e 

inteligência. Somente dois alunos contrariaram esta resposta, considerando a personagem 

principal o mágico “porque foi ele que quebrou o feitiço” (Bruno Filipe – nove anos); “porque 

o mágico transformou-se num príncipe” (Paula – onze anos). Perante tais explicações, 

podemos concluir que estes alunos atribuíram ao mágico as acções erradas daí as suas 

respostas. 

No que concerne à quarta pergunta do questionário, este foi o momento de maior 

burburinho na sala, pois as opiniões faziam-se ecoar e as conversas paralelas entre colegas 

surgiam. De certa forma, as crianças ajudaram-se mutuamente na justificação da sua opinião. 

Em termos quantitativos, as respostas foram equilibradas, pois dos dezanove inquiridos, dez 

foram os que responderam que o desenrolar da história seria o mesmo caso, em vez de um 

herói, houvesse uma heroína. Isto porque, de modo sucinto, para estes discentes o homem tem 

as mesmas capacidades da mulher, ela seria também esperta para acabar com o mágico, por 

isso desenvolver-se-iam as mesmas aventuras. Assim, podemos concluir que, 

independentemente de um herói ou heroína, as crianças apreciam o conto. O importante é o 

modo como o protagonista desencadeia a acção e se move. Quanto aos alunos que 

apresentaram uma resposta contrária a esta, não deixaram se sublinhar que, pelo facto de as 

pombas se transformarem em meninas, já não faz sentido haver outra menina, a heroína. 

Outros, deram relevância ao facto de que se estivéssemos perante uma protagonista a 

recompensa já não poderia ser o casamento, pois a menina não iria casar com outra menina.  

Talvez porque as crianças esperam sempre que as histórias terminem com um final 

feliz, transformar o herói em heroína levaria, no caso concreto deste conto, a acabar a história 

sem casamento. Sendo o casamento o acontecimento que, mais vezes, surge como sinal de 

felicidade, iria contrariar-se o desejo destas crianças.  

Porém, para que pudesse haver o casamento, os discentes poderiam ter substituído a 

transformação da pomba num menino, mas tal não aconteceu. Talvez porque deva ser o rapaz 

a procurar e lutar pela conquista de uma esposa. 

Quanto às mensagens retiradas da compreensão deste conto, as opiniões dividiram-se 

entre a importância de não nos servirmos das outras pessoas para alcançarmos os nossos 
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objectivos; a preocupação para com os que nos são mais queridos e a temática da ganância 

que não pode trazer felicidade. Há, ainda, a registar que quatro discentes apontaram a riqueza, 

nomeadamente os bens materiais, o bem mais precioso. Talvez estes se encontrem a viver 

uma situação de privação ou contactem de perto com uma situação semelhante e, por isso, 

sintam necessidade de afirmar a máxima importância destes bens. Esta situação não será de 

surpreender, dado que nesta região o desemprego vem a afectar cada vez mais famílias. 

 

 

2.3 – Actividades com o conto História de João Grilo. 

Uma vez mais, com o início da audição desta história, o clima de silêncio instalou-se 

na sala. Os discentes estavam curiosos para saber qual o título do conto, como este se 

desenrolaria e quais as actividades preparadas. 

Em ambos os grupos, durante a audição da história, grande parte das crianças não 

conteve o riso e alegria ao escutar as peripécias do protagonista deste conto. Foi mesmo 

necessário interromper, algumas vezes, para que se retomasse o silêncio e todos pudessem 

concentrar-se na história. 

Quanto ao grupo A, no diálogo de preparação para a ficha de trabalho (anexo 5), todos 

demonstraram ter percebido a história. Todos responderam correctamente às perguntas de 

interpretação, sem dificuldade.  

Foi muito gratificante verificar a excitação, principalmente dos alunos do primeiro ano 

de escolaridade, que ainda não adquiriram na íntegra a técnica da leitura e escrita, a tentarem 

sozinhos decifrar as perguntas, antes mesmo da professora as ler. Isto demonstra o entusiasmo 

e motivação destas crianças para este tipo de actividade. 

Relativamente à imagem que fazem do herói, o João Grilo, as ilustrações traduzem 

variadíssimas sugestões. Em seguida, apresentam-se algumas delas, devidamente comentadas. 

 
Figura 3: Catarina, oito anos. 
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A Catarina apresenta um João Grilo com uma grande coroa de ouro, vê nele um rei. 

Vejamos o poder que é transferido para esta personagem: de rapaz pobre torna-se rei, cuja 

função é sinónimo de poder. 

 

 
Figura 4: João, sete anos. 

Por sua vez, o João imagina o protagonista um rapaz alto e robusto inseparável de um 

grande saco de ouro, recheado de dinheiro. 

 

 
Figura 5: Gil, oito anos. 



O Homem e o Poder nos Contos Tradicionais Portugueses 

116 

Quanto ao Gil, atribui a esta personagem uma bengala. É curiosa esta associação, pois, 

sendo a bengala um símbolo de poder (CHEVALIER e GHEERBRANT 1997: 117-118), esta 

criança poderá querer transmitir-nos que a personagem precisa de um objecto auxiliador para 

se apoiar e defender. 

 

 
Figura 6: Mariana, seis anos. 

A Mariana gostava que o João Grilo se apaixonasse por uma menina e ficasse com ela 

para sempre. Aliás, esta criança não foi a única a desenhar o herói acompanhado. Algumas 

desenharam-no com uma namorada e outras rodeado da sua família. Eleva-se, assim, a 

importância que os discentes atribuem à família. Poderiam desenhá-lo rodeado de bens 

materiais, como muito outros o fizeram, mas preferem rodeá-lo das pessoas que mais gostam. 

Talvez isto traduza a sua própria felicidade, por terem ao seu lado os familiares. 

 

 
Figura 7: Vânia, seis anos. 
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A Vânia apresenta uma ilustração mais pormenorizada, não esquecendo de colocar no 

seu herói um colar e uns óculos que diz serem como os do seu pai. Uma vez mais, podemos 

constatar a projecção da vida das próprias crianças, nos seus desenhos.  

 

Tal como já foi referido, os discentes do grupo B também pareceram ter interpretado 

correctamente este conto. Às primeiras cinco questões da sua ficha de trabalho (anexo 6), 

apenas um ou outro aluno errou uma resposta. A maior dificuldade apresentada surgiu na 

pergunta em que lhes era pedido que interpretassem a expressão: Já lá vai um!  

Relativamente à sexta questão, as opiniões divergiram. A maioria dos alunos 

concordou com a atitude do João Grilo. As suas justificações sublinharam o risco de ele poder 

ser descoberto pelo rei e perder as suas riquezas. Um aluno diz mesmo que “ele tinha sorte em 

adivinhar mas um dia essa sorte podia acabar!” (Pedro – oito anos). Apenas uma criança teve 

opinião diferente e salienta que o herói fez bem abandonar o palácio “para partilhar o dinheiro 

com a família” (Micael – oito anos). 

Os restantes alunos acharam a atitude do herói incorrecta. As suas explicações 

oscilaram entre a necessidade de o rapaz ficar no palácio e acabar com a mentira; continuar a 

ganhar dinheiro e ter uma vida regalada. 

A parte favorita da história, para grande número de crianças, foi o momento final, em 

que o João Grilo abandona o palácio e o rei lhe acena com caganitas de cabra embrulhadas 

num lenço (Figuras 8 e 9). 

 

 

 
Figura 8: Diana, nove anos. 
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Figura 9: Sara, nove anos. 

 

São ainda de salientar os momentos em que os criados confessam os roubos; os 

guardas escarnecem do pobre rapaz; a estadia do João Grilo no palácio como adivinhão e a 

recompensa por tais feitos. Há, ainda, uma aluna que escolheu, como parte preferida, o 

momento em que a princesa recusa casar e o João Grilo aceita tal decisão (Figura 10).  

 
Figura 10: Ana Catarina: nove anos. 

 

A sua ilustração retrata muito bem o distanciamento existente entre estas duas 

personagens, dada a sua condição social. 

 

 

2.4 – Actividades com o conto O Preguiçoso da Forneira. 

A partir do momento em que as crianças se aperceberam que teriam de inventar um 

final para este conto (anexos 7 e 8), a sua atenção redobrou-se e mostraram-se bastante 

motivadas para tal experiência. Porém, quando se passou à prática este entusiasmo 

esmoreceu. 
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É manifesta a falta de hábitos de leitura nas crianças. Muitas delas demoraram bastante 

a iniciar o seu trabalho e alguns só o conseguiram desenvolver, depois de auxiliados pelos 

colegas. Na verdade, necessitaram de trocar impressões com os parceiros para conseguirem 

desenvolver ideias. 

Concretamente, os alunos do grupo A trabalharam esta actividade por meios gráficos – 

o desenho. Todos eles terminaram a história com o rei a encontrar a laranja de ouro no seu 

bolso. Talvez por serem mais pequenos, não foram capazes de adiantar muito mais ao 

desfecho da história (Figura 11). 

 
Figura 11: Beatriz, seis anos. 

 

Perante isso, ou o rei fica contente por encontrar a laranja e devolve-a ao preguiçoso, 

ou fica triste e o preguiçoso tira-lha.  

Quando muito, alguns disseram que o protagonista se casou com a princesa (Figura 

12). 

 
Figura 12: Joana Isabel, seis anos. 
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Apenas um aluno se alongou um pouco mais no seu desfecho, contando assim: “…a 

laranja estava no bolso do rei. Ao ver isto, o preguiçoso ficou triste e tirou a laranja ao rei. 

Depois, o menino preguiçoso voltou a pôr a laranja na árvore e continuou o dono do jardim”. 

(Luís Filipe – sete anos). 

 

Quanto ao grupo B, tal como já foi dito, os discentes apresentaram dificuldades ao 

nível da escrita. Concretamente, apresentaram lacunas em construções frásicas, erros 

ortográficos e um deficiente poder imaginativo. 

Como seria de esperar, o título escolhido para a história variou consideravelmente. “O 

rapaz preguiçoso” foi o mais escolhido, mas surgiram muitos outros, tais como: “A laranja de 

ouro”, “A princesa e o rei”, “As doze laranjas de ouro”, “O rei e o preguiçoso”, “O preguiçoso 

e o peixe”, “O rei ladrão” e “O rapaz preguiçoso e os pais tristes”. 

Dadas as dificuldades de escrita enunciadas anteriormente, a invenção do desfecho 

para o conto esteve bastante comprometida. Algumas crianças não conseguiram escrever mais 

do que três ou quatro linhas. Em certos casos, sem grande poder imaginativo e não seguindo 

uma sequência lógica dos acontecimentos. 

Só cerca de metade dos alunos deste grupo conseguiu escrever um final com correcção 

e encadeamento lógico das ideias. De entre esses, destacam-se alguns que apresentaremos de 

seguida. 

 “O rei meteu então a mão na algibeira e a laranja de ouro apareceu. 

 No dia seguinte, o Preguiçoso foi ao ribeiro e pediu ao peixe que o rei morresse. 

 Quando o rei morreu, o Preguiçoso encontrou-se com a princesa e pediu-a em 

casamento. A princesa aceitou. 

 Passados alguns meses, casaram-se e viveram felizes para sempre.” (Tiago – oito 

anos) 

 

“O rei meteu então a mão na algibeira e apareceu a laranja. O Preguiçoso ficou muito 

zangado por o rei lhe ter mentido.  

O rei pediu que o perdoasse. O rapaz disse que só o fazia se ele o deixasse casar com a 

princesa. 

E ele casou com a princesa.” (Micael – oito anos) 

 

“O rei meteu então a mão na algibeira e a laranja estava lá. Então o rei pediu desculpa 

e o preguiçoso respondeu: 
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– Eu desculpo-te, mas eu tinha dito que podias pegar em tudo menos nas laranjas de 

ouro. Se quiseres, daqui a alguns dias, terás uma árvore com laranjas de ouro! 

O Preguiçoso foi pedir ao peixe do ribeiro para fazer crescer uma outra árvore com 

laranjas de ouro. Passados alguns dias, a árvore já tinha doze laranjas de ouro. 

O rei agradeceu e deu a mão da filha ao Preguiçoso”. (Frederico – onze anos) 

 

“O rei meteu então a mão na algibeira e a laranja de ouro apareceu. O rei, 

envergonhado, saiu pela porta fora a correr, com os seus empregados. 

No dia seguinte, o Preguiçoso passou pelo ribeiro e encontrou novamente o peixe. 

Pediu-lhe que matasse o rei. 

O peixe não o fez porque já não tinha forças. Tinha sido apanhado por uns pescadores 

que o largaram na borda do ribeiro. Sentia-se fraco e estava quase morto”. (Marcos – nove 

anos) 

 

Ao nível das mensagens transmitidas por esta história, as respostas dos alunos foram 

semelhantes. Eles dão especial destaque à importância de não mentir nem roubar “porque é 

feio” (Vítor – dez anos); lutarmos pela vida sem julgar ou maltratar os que nos rodeiam 

“principalmente os mais velhos” (Bruno Filipe – nove anos). Há um aluno que ao afirmar que 

não se deve zombar das outras pessoas diz mesmo “porque nos pode acontecer igual ou ainda 

pior” (Frederico – dez anos).  

Estas palavras elucidam, na perfeição, a adesão dos discentes a esta história e a 

compreensão da sua mensagem. 
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3 – Apreciações Finais 

 

Este o é momento em que faremos uma síntese de todo o trabalho desenvolvido com 

os discentes, a fim de constatarmos os conhecimentos adquiridos, com o estudo dos contos 

tradicionais, assim como averiguar quais as suas preferências.  

Para isso, usaremos um inquérito (anexo 9), que foi distribuído aos alunos no final do 

estudo dos quatro contos. Este inquérito abrange as quatro histórias trabalhadas, tendo duas 

questões para cada uma delas: uma primeira, veiculada para a acção principal do conto e uma 

segunda, direccionada para as moralidades. A última questão, presente neste inquérito, 

pretende revelar qual a obra mais apreciada. Os discentes escolhem o conto de que mais 

gostaram, explicando o porquê dessa escolha. Esta é, sem dúvida, a questão mais subjectiva e 

aquela que provocará uma maior divergência de opiniões. 

No total, foram realizados trinta e dois inquéritos com as crianças do ATL visado 

neste projecto, sendo dezoito do grupo A e catorze do grupo B. Este número de crianças diz 

respeito àquelas que participaram em todas as actividades. De seguida, apresentaremos os 

resultados, optando por uma atitude estatística, com vista à obtenção de conclusões mais 

precisas e rigorosas.  

 

 

3.1 – João Pequenito: 

Tal como podemos observar no inquérito já referido, a primeira questão direcciona-se 

para o primeiro conto trabalhado. Nomeadamente a primeira alínea, remete para o herói e sua 

acção no desenrolar da história. Os discentes apenas teriam de assinalar a resposta ou 

respostas que considerassem correctas. Muitos deles decidiram assinalar mais do que uma 

afirmação, tal como podemos verificar no gráfico que se segue: 

Gráfico 1- Questão n.º 1.1
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Gráfico 1: Respostas dadas. 
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A grande maioria dos alunos dá especial destaque às respostas A e C (O herói é o mais 

novo de três irmãos; O herói é um menino muito esperto que se vinga de um rei turco e fica 

rico). Há, ainda, três alunos que referem a hipótese B (O herói é um rapaz preguiçoso que se 

perde na floresta). 

Na questão em que é pedido aos discentes que explicitem o que aprenderam com esta 

história, as opiniões são diversificadas, embora se destaquem algumas respostas. É o que 

pretendemos mostrar com seguinte gráfico: 

 

Gráfico 2 - Questão n.º 1.2
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Gráfico 2: Respostas dadas. 

 

Pelas respostas dadas, destaca-se a importância de ajudar as outras pessoas, 

nomeadamente, os irmãos (C). É também referida a importância de não mentir (B); não fazer 

mal aos outros (A); assim como nunca esquecer a família (D); agir com esperteza (E) e não 

matar (F). Um aluno salienta a necessidade de se ter cuidado no contacto com desconhecidos 

(G) e outro, ainda, refere não importar o ficar rico (H). Um grupo de três alunos não 

respondeu (I). 

 

 

 

3.2 – O Gigante Encantado: 

Quanto à questão 2.1, as respostas podem observar-se no gráfico que se segue. 

Também aqui as crianças tinham diferentes hipóteses de escolha. 
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Gráfico 3 - Questão n.º 2.1
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Gráfico 3: Respostas dadas. 

 

Como se pode verificar com o gráfico, as respostas que revelam que o mágico mente 

aos dois irmãos (C) e O rapaz mais novo mata o mágico e assim acaba o encanto do palácio 

(B), são as mais escolhidas. Contudo, alguns alunos optam pela hipótese A, que afirma que o 

mágico se transforma numa pomba. Ao optarem por esta última hipótese, mostram que não 

entenderam o conto ou já não se recordariam dele. 

 Quanto à mensagem retirada a partir de O Gigante Encantado (PEDROSO s/d), o 

gráfico que se segue explicita aquilo que os alunos aprenderam: 

 

Gráfico 4 - Questão n.º 2.2
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Gráfico 4: Respostas dadas. 

 

 Muitas crianças defendem a verdade como um valor humano (B) e a não exploração 

dos outros para atingir os nossos fins (C). Todavia, algumas realçam que não se deve ser 

invejoso (A); não abandonar ninguém (D); não levar a ganância ao ponto de se zangar com os 

amigos (E); não ser mau e cruel (F) e o valor do trabalho em detrimento da riqueza fácil (G). 

Cinco são os alunos que não responderam a esta questão (H). 
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3.3 – História de João Grilo: 

As questões relativas a este conto seguem a estrutura das anteriores. Deste modo, o 

diagrama abaixo apresenta as respostas à pergunta: Na História de João Grilo, o herói… 

 

Gráfico 5 - Questão n.º 3.1

0 10 20 30 40

C

 

B

 

A

 
Gráfico 5: Respostas dadas. 

 

Vemos, então, que a maioria responde que o herói descobre os ladrões das jóias (A) e 

abandona o palácio, levando muito dinheiro consigo (C). Contudo, alguns alunos acham que o 

herói casa com a princesa (B). 

Uma vez mais, quando se pede que os discentes explicitem o que aprenderam com 

mais uma história, as opiniões dividem-se. Para que fiquemos com uma ideia mais clara do 

que eles pensam, elaborámos o gráfico 6: 

 

Gráfico 6 - Questão n.º 3.2
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Gráfico 6: Respostas dadas. 

 

O maior destaque vai para a importância de não mentir (A) e não roubar (B). Algumas 

destas crianças também defendem que não se deve abusar do factor sorte (C) nem agir 

pensando somente em si próprio (D). A esta pergunta, três crianças não responderam (E). 
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3.4 – O Preguiçoso da Forneira: 

Finalmente, segue-se a análise das respostas às questões 4.1 e 4.2, que se referem ao 

último conto estudado. 

Desde já, apresentamos o diagrama referente à questão: Em O Preguiçoso da 

Forneira… 

 

Gráfico 7 - Questão n.º 4.1
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Gráfico 7: Respostas dadas. 

 

Este gráfico remete para duas afirmações, as mais escolhidas: A – Um peixe aparece a 

preguiçoso e B – O preguiçoso constrói um palácio mais rico do que o do rei. Ainda um 

grande número de alunos selecciona a afirmação C (O Preguiçoso sai de casa para arranjar 

trabalho) o que denota que ou se tenham enganado a marcar a cruz ou talvez já não se 

lembrem da história. 

Quanto à moralidade veiculada por este conto, as opiniões, uma vez mais, repartem-se. 

Muitas dos discentes apontam mais do que um ensinamento, tal como constatamos com o 

diagrama 8: 

 

Gráfico 8 - Questão n.º 4.2
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Gráfico 8: Respostas dadas. 
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Perante este gráfico, verificamos uma grande variedade de respostas. São muitas as 

moralidades encontradas e que apelam a valores morais tão necessários para no quotidiano 

dos discentes. Os valores como o ser trabalhador e vencer a preguiça (A) e não roubar (D) são 

os mais sublinhados. Também não ser aldadrão nem mentiroso (B) são salientados pelos 

alunos. Ainda relativamente a este conto, destacam-se mensagens como: não acusar as outras 

pessoas (C) nem troçar delas (E) e não julgar as pessoas sem sabermos as suas razões para 

esta ou aquela atitude (F). Os alunos que não responderam a esta questão estão representados 

em G. 

 

 

3.5 – O Conto Preferido 

Para terminar esta análise, não podemos deixar de mencionar qual a história mais 

apreciada pelas crianças aqui visadas. Esta referência constitui a quinta e última pergunta do 

inquérito. Nela os discentes teriam de seleccionar o conto que mais os marcou e, 

seguidamente, justificar essa escolha.  

Como seria de esperar, as opiniões dividem-se. O gráfico circular, que a seguir 

apresentaremos, pretende clarificar essas preferências. 

 

Gráfico 9 - Questão n.º 5
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Gráfico 9: Registo de preferências. 

 

Observando o gráfico, vemos que a maioria dos alunos elege a História de João Grilo 

(C) a preferida, contando com um total de dezoito votos, dos trinta e dois inquiridos. Entre as 

várias justificações para tal preferência é apontada a comicidade da personagem principal. 

Com oito votos surge o João Pequenito (A). Os alunos que escolhem este conto, como seu 

favorito, destacam a esperteza do herói e a sua preocupação para com os irmãos. O conto O 

Gigante Encantado (B) é referenciado por quatro crianças que salientam a magia que envolve 
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o encantamento do palácio e a punição do mágico perante as suas más atitudes. Por último, O 

Preguiçoso da Forneira (D) é preferido por dois alunos que evocam, como motivo da sua 

escolha, o facto de acharem este conto engraçado e com ele terem aprendido lições 

importantes, mas sem as especificar. 

 

 

Em suma, esta abordagem pedagógica permite-nos reiterar a importância dos contos 

junto dos mais novos. Para além de servirem de suporte a múltiplas actividades na sala de 

aula, eles assumem relevo na transmissão de valores veiculados nas suas moralidades. Os 

contos são ainda capazes de alimentar a fantasia das crianças e desenvolver a sua capacidade 

imaginativa. 

Notou-se uma grande adesão dos alunos a este tipo de contos, bem como às 

actividades propostas. Uma grande parte deles apreendeu as suas mensagens, reviu o seu 

quotidiano nas acções das personagens e criticou as suas atitudes comportamentais. 

Apesar do entusiasmo manifestado, estes discentes revelaram algumas lacunas a nível 

da Língua Portuguesa. Poucos têm hábitos de leitura e essa carência verificou-se nas 

dificuldades que apresentaram na escrita de textos. A nível ortográfico, muitos foram os que 

deram erros. 

  Todavia, foi muito benéfico este trabalho prático. Para além de constituir um meio de 

dar a conhecer às crianças a literatura tradicional, incentivou-os à sua leitura. Algumas delas 

pediram para levar para casa os contos trabalhados, para os lerem sozinhas, solicitando 

também mais histórias deste tipo. 
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Conclusão 

 

A história de um povo nasce não só a partir dos seus feitos heróicos, mas também das 

suas adversidades e misérias. Tudo aquilo que é partilhado por um determinado grupo e que 

permite que este se diferencie dos restantes, faz parte da sua história e cultura. 

Portugal, tal como os outros países, é dotado de uma cultura muito própria. Existem 

factores que nos particularizam e diferenciam dos demais povos. O modo de ser dos 

portugueses, os seus usos e costumes contêm características peculiares que os distinguem dos 

outros povos. 

Os contos tradicionais constituem formas vivas no retrato desses usos e costumes. 

Provenientes da tradição oral, estas histórias, que durante séculos se propagaram, de geração 

em geração, através da oralidade, estão cheias da sabedoria popular. A sua permanência junto 

de nós deve-se ao árduo trabalho dos folcloristas que os fixaram, através da escrita. De outro 

modo, muita desta sabedoria perder-se-ia. 

Ao longo dos tempos, o conto tradicional, obteve grande destaque. Ele encontra-se na 

base de toda a Literatura Infanto-Juvenil. Considerado um tipo de relato de curta extensão, 

que apresenta uma economia espácio-temporal e um reduzido número de personagens, para 

além de uma função lúdica, contribui para a interiorização de valores e ajuda as crianças a 

superarem medos e angústias. 

Tal como vimos, embora na sua origem não se dedicassem especialmente às crianças, 

os contos logo foram adoptados por elas. Estes são capazes de captar a atenção e interesse das 

crianças. Daí que, ainda hoje, surjam muitas variantes e novas edições dos contos tradicionais, 

capazes de suscitar curiosidade junto do público mais jovem. 

Para muitos alunos, o contacto com a literatura e, especificamente, com os contos   

faz-se na escola. Daí a nossa preocupação em contribuir para esse encontro. Embora tenhamos 

consciência das nossas limitações, tentámos, de algum modo, contribuir para a perpetuação 

dos contos, levando-os até junto das crianças. Encarámos este encontro como muito 

importante, não só pela componente lúdica que os contos encerram, mas também pela parte 

moralizante e pedagógica que deles advém. Os contos propiciam, aos mais jovens, a aquisição 

de valores essenciais para a formação da sua personalidade. 

Por meio de uma linguagem simbólica, estas histórias abordam valores intemporais e 

confrontam os mais novos com as diversas fases de desenvolvimento por que passarão, ainda 

que, de modo metafórico. Assim, ajudam-nos a crescer de forma saudável. 
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Ficou claro que os contos são transmissores da realidade vivida e das ideologias 

preconizadas na época em que foram compilados. Vimos que as personagens, pelas suas 

atitudes e comportamentos, são um excelente meio decifrador da realidade vivida e dos 

problemas da humanidade. Concretamente, salientámos a imagem do homem enquanto 

símbolo do poder absoluto. 

O comportamento do herói apela ao heroísmo, aventura e ao poder. Ele pretende 

dinheiro e conquistar o mundo onde dominará. Até mesmo os objectos e símbolos que o 

caracterizam contribuem para a afirmação da sua virilidade. 

Comprovámos que o herói dos contos aparece dotado de força, coragem, astúcia e 

esperteza que lhe valem a resolução das situações com que se depara. Essas capacidades 

encontram-se associadas à figura masculina e, são elas, que lhe dão a supremacia do seu sexo. 

A figura do poder encontra-se ligada ao homem. Esta visão machista de supervalorização do 

sexo masculino é o retrato da sociedade dos séculos XIX e XX, em que o homem era o ser 

dominador. 

Hoje em dia, apesar da proclamação da igualdade de direitos entre ambos os sexos, 

verificamos que, em alguns casos, essa igualdade não é efectiva. Por isso, afirmamos a 

contemporaneidade dos contos tradicionais, que embora sejam a tradução da sociedade dos 

séculos anteriores, mantêm-se actuais. Muitas das questões que abordam continuam a merecer 

a nossa atenção e reflexão. 

Dado o carácter pedagógico dos contos tradicionais, também os utilizámos para 

demonstrar que devem continuar a ter um papel relevante nas aulas. Embora tenhamos 

consciência de que as estratégias e actividades que propusemos constituem simples propostas, 

de entre um vastíssimo leque de possibilidades, serviram para levar junto dos alunos os contos 

e incutir neles, não só as competências pedagógicas, mas também ensinamentos muito 

importantes para as suas vidas.  

Finalmente, e porque os contos não são apenas um meio de transmissão das divisões 

sexistas, foi muito gratificante verificar que as moralidades veiculadas foram apreendidas, os 

comportamentos das personagens criticados e, em certos casos, as crianças reviram-se nas 

acções das personagens. 
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Anexos



 

 

(Anexo 1) 
IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo A) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

João Pequenito 

1 – Ilustra a parte da história de que mais gostaste e justifica a tua escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

(Anexo 2) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo B) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

João Pequenito 

 

1 – Ordena as sequências de 1 a 7, para que a história tenha sentido. 

� Os três irmãos separaram-se e cada um seguiu o seu caminho. 

� Os filhos despediram-se do pai e partiram para muito longe. 

� O João Pequenito evitou a sua morte e a dos irmãos. 

� João Pequenito tirou ao rei turco a bolsa, a coberta e o papagaio. 
� O João Pequenito mandou a sua família para o palácio. 

� Quando o rei turco estava a dormir, o João Pequenito envolveu-o na roupa e 
levou-o para o palácio do seu amo. 

� O rei amo logo quis casar a princesa com o Pequenito. 
 

 

 

 

 

 

2 – A personagem principal deste conto é o … 

� Rei Turco. 

� João Pequenito. 
� Rei Amo. 



 

 

3 – O João Pequenito era … 
 

   � preguiçoso    � astuto 
   � esperto     � bondoso 
   � dorminhoco    � atento 
   � ganancioso 
 

 

4 – Que mensagens nos pode transmitir este conto? 

 

� Devemos apreciar as pessoas não só pelo aspecto físico. 

� A riqueza faz esquecer os nossos familiares e amigos. 

� Devemos lembrar sempre a nossa família. 

� A preguiça ajuda a vencer na vida. 

� Ao resolvermos os nossos problemas estamos a crescer. 

 

 

5 – O que gostaste mais nesta história? Justifica a tua resposta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

A Professora: Luísa Ribeiro 

 



 

 

(Anexo 3) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo A) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

O Gigante Encantado 

 

1 – Pinta só as personagens que fazem parte desta história. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

2 – Desenha os animais que participam neste conto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora: Luísa Ribeiro 

 



 

 

(Anexo 4) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo B) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

O Gigante Encantado 

 

1 – Escreve o nome das personagens que proferiram estas palavras. 

 

 

- Ó minha mãe, isto assim não pode 

ser. Eu já tenho idade e então vou por 

essas terras procurar algum modo de 

vida. 

______________________ 

 

- Vieste em boa ocasião (…) e já hoje 

vais entrar ao serviço… 

 

_______________________ 

  

 
- Vejo muita riqueza! 
 

______________________ 
 

 
- Quem te autorizou a entrares aqui? 
 
 

______________________ 

 

  

 

2 – Há duas personagens muito relevantes nesta história. Quem são? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

3 – Na tua opinião, qual delas é o herói? Porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4 – Imagina que o rapaz mais novo era uma menina. Achas que o 

desenrolar da história seria o mesmo? Justifica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

5 – Que mensagens nos pode transmitir este conto? 

 

� Devemos  mentir. 

� Não devemos usar os outros para subirmos na vida. 

� Os irmãos devem preocupar-se uns com os outros. 

� A riqueza é o melhor bem da vida. 

� Quem tudo quer, tudo perde. 

  

 

 

 

A Professora: Luísa Ribeiro 

 



 

 

(Anexo 5) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo A) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

História de João Grilo 

1 – O João Grilo era…   � Rico. 

      � Pobre. 
 

 

2 – O João Grilo ficou…  � Rico. 

      � Pobre. 
 

  

3 – O que foi roubado do palácio?   � As jóias. 

        � A Princesa. 
 

 

4 – Quem roubou?     � O rei. 

        � Os criados. 

        � O João Grilo. 



 

 

5 - Imagina como gostarias que fosse o João Grilo.  

     Desenha-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora: Luísa Ribeiro 

 

 

 



 

 

(Anexo 6) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo B) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

História de João Grilo 

 

1 – Qual é a personagem principal deste conto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2 – Qual era o objectivo dos pais do João Grilo? Justifica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3 – O que fez o João Grilo para tentar ser rico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4 – O que queria ele dizer com a expressão: Já lá vai um! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5 – E os criados, como interpretaram essa expressão? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 

O rapaz vendo-se rico e temendo que não adivinhasse mais alguma 

coisa… montou a cavalo…  

 6 – O que achas desta atitude do João Grilo? Agiu bem ou mal? 

Justifica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7 – Ilustra a parte da história que mais gostaste. Legenda-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

A professora: Luísa Ribeiro 

 



 

 

(Anexo 7) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo A) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

1 – Inventa um final para a história que acabaste de ouvir e regista-o em 

desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

A professora: Luísa Ribeiro 

 



 

 

(Anexo 8) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 

(Grupo B) 

 

Nome:______________________________________            Idade:__________ 

 

1 – Inventa um título para o conto que acabaste de ouvir. 

________________________________________________________________ 

 

2 – Como deves ter reparado, a história não terminou. 

 Imagina e escreve um final para ela. 

 

O rei meteu então a mão na algibeira e   _______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

No final, a professora conta a versão original na íntegra para que os alunos 

confrontem o final desta com o que inventaram. 



 

 

3 – O que aprendeste com este conto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora: Luísa Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Anexo 9) 

IPACIT – ATL 

2006/2007 
Nome:______________________________________            Idade:__________ 

Apreciação Global 

 

1.1 – Em João Pequenito, o herói é…  � o mais novo de três irmãos. 

� um rapaz preguiçoso que se 

perde na floresta. 

� um menino muito esperto que 

se vinga de um rei turco e fica rico. 

1.2 – O que aprendeste com esta história? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.1 – Em O Gigante Encantado …  � o mágico transforma-se numa 

pomba.  

  � o rapaz mais novo mata o 

mágico e assim acaba o encanto do 

palácio. 

� O mágico mente aos dois 

irmãos. 

2.2 – Qual é a mensagem deste conto? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

3.1 – Na História de João Grilo, o herói… � descobre os ladrões das jóias. 

       � casa com a princesa. 

� abandona o palácio levando 

muito dinheiro consigo.  

 

 

 

3.2 – Na tua opinião, qual é a moralidade desta história? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4.1 – Em O Preguiçoso da Forneira…  � um peixe aparece ao 

preguiçoso.   

� O preguiçoso constrói um 

palácio mais rico do que o do rei. 

� O preguiçoso sai de casa para 
arranjar trabalho. 

 

 

4.2 – E com esta história, o que aprendeste? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

5 – Dos quatro contos trabalhados, escolhe aquele que mais gostaste. 

 

� João Pequenito 

� O Gigante Encantado 

� História do João Grilo 

�O Preguiçoso da Forneira 

 

Justifica a tua escolha. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A professora: Luísa Ribeiro 

 


