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RESUMO 
 
 
As obras de José Lins do Rego, que tratam da infância, apresentam heróis, personagens que 

são representados pelo avô e pelas contadoras de histórias, nos livros Menino de engenho e 

Meus verdes anos. Propomos, então, um estudo sobre a relação entre infância, heróis e contos 

de fadas, com o objetivo de verificar como a obra do referido autor ajuda a entender o 

universo infantil em nossos dias. Resumimos essa discussão em três etapas distintas: a 

primeira trata do autor, de sua relação com a temática da infância e da convivência com o avô, 

que é considerado por nós um dos heróis; a segunda parte centraliza a figura do contador de 

história, que se apresenta nas obras mencionadas, bem como na coletânea de contos infantis 

Histórias da velha Totônia; a terceira parte compõe-se de uma análise sobre a construção dos 

personagens-heróis e das variações dos contos de fadas. Achamos oportuno compararmos 

com algumas versões de Figueiredo Pimentel e de Monteiro Lobato. Desse modo, a presente 

dissertação propõe um estudo que pretende reconhecer os traços dos heróis, identificando 

quais deles são resguardados em nossos dias e ainda examinar a relação da criança com os 

contadores de histórias. 

 

Palavras-chave: heróis, infância e contos de fadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMÉ 
 

 
Les ouvrages de José Lins do Rego, dont le sujet est l’enfance, présentent des héros, 

personnages qui sont representés par le grand-père et par les vieilles agées qui racontent des 

histoires, dans les livres Menino de engenho et Meus verdes anos. Ainsi, nous voudrions 

proposer une étude sur les rapports entre enfance, héros et contes de fées, avec l’objectif de 

vérifier comment l’oeuvre de cet auteur aide à comprendre l’univers de l’enfance dans nos 

jours. Cette discussion se résume parmis trois étapes distuinguées: la première discute 

l’auteur, de son rapport avec les thèmes de l’enfance e de la vie chez le grand-père, que nous 

considérons l’un des héros présents dans les livres; la deuxième partie centralise la figure de 

la personne qui raconte des histoires aux enfants, présente dans les ouvrages cités et dans le 

livre de contes pour l’enfance Histórias da velha Totônia; la troisième partie est composée 

d’une analyse de la construction des personnages-héros e des variations dans les contes de 

fées. Nous comparons des versions de Figueiredo Pimentel e de Monteiro Lobato. De cette 

façon, notre travail propose une étude qui veut reconnaître les caractères des héros, en 

identifiant lequeles sont encore présents dans nos jours, cependent les rapport des enfants 

avec ceux qui racontent des histoires seront aussi examinés. 

 

Mots-clés: héros, enfance et contes de fées.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema desta pesquisa surgiu durante o curso de Mestrado, mas a admiração pelo 

autor e sua obra vem desde a época da graduação, quando conhecemos o livro Menino de 

engenho, através dos seminários de literatura. A leitura atenta desse texto nos fez apreciar o 

mundo da infância em José Lins do Rego, que é permeado de lendas, histórias encantadas, 

travessuras, brincadeiras, crendices e heroísmo. Foi esse o universo temático que nos levou a 

estudar as obras desse autor que tratam da infância. 

Ao ler Menino de engenho, percebemos a infância triste e desvalida do 

protagonista, que, mesmo sendo neto de um homem rico, vivendo cercado de cuidados da tia, 

sentia-se angustiado. Essa temática foi retomada no livro de memórias Meus verdes anos. 

Depois de observar essa imagem da criança, encontramos outras figuras relacionadas a esse 

universo, como a do herói, que é construída a partir dos enunciados do narrador. Nessas duas 

obras, percebemos muitos traços comuns, sobretudo no que diz respeito ao assunto. Contudo, 

não se deve esquecer que os protocolos de escrita são diferentes, bem como a intenção do 

autor em cada uma delas. Na primeira, temos um relato ficcional em que a infância é evocada 

e mostrada liricamente; na segunda, predomina o viés memorialista, apresentado por um 

narrador que testemunha os fatos e episódios contados. 

Vale ressaltar que a releitura desses textos de José Lins do Rego permitiu-nos 

observar a imagem do herói que pode ser vislumbrada através dos personagens idealizados 

pelos protagonistas das duas obras. Em ambos os livros, percebemos uma criança que convive 

com lendas e histórias que povoam o mundo sertanejo, tais como a do lobisomem, a do 

caipora e a da mãe-d’água. Além disso, os protagonistas tomam contato com os contos da 

fadas, através das narrativas das contadoras de histórias, Totonha e Totônia. Então, decidimos 

estudar o herói vinculado à temática da infância no curso do mestrado, plano que foi acolhido 

pelo projeto de pesquisa “Traços da Infância na Literatura Brasileira” desenvolvido pela 

professora Fernanda Maria Abreu Coutinho, do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal do Ceará, com concentração na área de Literatura Brasileira. 

Mas, que idéias de herói as obras de José Lins que tratam da infância apresentam? 

Que traços desses personagens são resguardados nos heróis de hoje? Qual a contribuição do 

autor na construção da concepção contemporânea de herói e de infância? Algumas hipóteses 

foram levantadas a respeito desses questionamentos: 1) Menino de engenho e Meus verdes 

anos apresentam heróis humanos, que pertencem ao universo adulto, como o avô e as 
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contadoras de histórias. 2) As relações de poder, presentes na vida heróica dos personagens, 

rompem com as limitações do cotidiano. 3) Os heróis de José Lins são oriundos do mundo 

sertanejo, de caráter patriarcal.  

É importante enfatizar que a fortuna crítica do autor é composta por muitos nomes 

consagrados de nossa literatura, dentre eles: Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de 

Queiroz, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, José Aderaldo Castello, Antonio Candido e 

outros. A maioria desses críticos, contemporâneos do autor de Fogo morto, ressalta o 

regionalismo e o memorialismo, como sendo os aspectos principais da extensa obra de José 

Lins do Rego. Depois dessa descoberta é que decidimos investigar outros assuntos apontados 

pelos estudiosos, mas que ainda requerem pesquisa, como os heróis e a infância. Com isso, 

almejamos colaborar com as pesquisas acadêmicas sobre o escritor. 

Dos textos representativos sobre José Lins do Rego, destacamos os seguintes 

ensaios: “Memórias, primitivismo e regionalismo”, do livro José Lins do Rego: Modernismo e 

Regionalismo, de José Aderaldo Castello; “Ciclo da Cana-de-açúcar”, de Manuel Bandeira; 

“Um romancista da decadência”, de Antonio Candido; “O romance do cangaço”, de Manuel 

Diegues Junior; “Autobiografia e ficção”, de Brito Broca. Todos esses estudos fazem parte de 

uma coletânea contendo boa parte da fortuna crítica de José Lins do Rego, organizada por 

Eduardo F. Coutinho e Ângela Bezerra de Castro. Sobre a infância, na obra do autor, temos os 

ensaios “Dois meninos”, de Osmar Pimentel e “Origens e significado de Menino de engenho”, 

de José Aderaldo Castello, textos que também fazem parte da coletânea citada. 

Convém lembrar que as produções mais recentes sobre o autor de Meus verdes 

anos são O menino que virou escritor, de Ana Maria Machado, publicada em 2004; e o 

Engenho de Zé Lins, filme documentário dirigido por Vladimir Carvalho, lançado em 2006. 

Esses dois trabalhos traçam o perfil do escritor, a partir de sua infância. Neste último, autores 

contemporâneos como Carlos Heitor Cony e Ariano Suassuna comentam a importância da 

obra de José Lins do Rego. O primeiro observa o primitivismo e a representação do mundo 

dos engenhos, bem como a integração do autor aos modernistas de 30, tais como Rachel de 

Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Waldemar Cavalcanti e Aurélio Buarque de 

Hollanda, dentre outros. O crítico ressalta que, assim como os modernistas da geração de 22, 

esse grupo renovou o cenário literário. Suassuna, por sua vez, destaca a denúncia social e a 

representação do negro da casa-grande, do eito e da senzala, considerando esses aspectos 

temáticos os pontos importantes de sua obra. 

Somaram-se às reflexões desses estudos sobre o autor o aparato teórico usado por 

nós no decorrer da pesquisa, do qual destacamos: História social da criança e da família 
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(1975), de Philippe Ariès, precursor dos estudos sobre a infância; História das crianças no 

Brasil (2007), coletânea organizada por Mary Del Priore; História social da infância no 

Brasil (2006), textos selecionados e reunidos por Marcos César de Freitas. Além desses, o 

livro de Verônica Regina Müller, História de crianças e infâncias (2007), e a tese de 

Doutorado de Fernanda Coutinho Imagens da infância em Graciliano Ramos e Antoine de 

Saint-Exupéry que foram de grande valia para a compreensão da temática da infância no 

Brasil e no mundo. 

Por outro lado, as leituras sobre narratologia revelaram-se de suma importância, 

pois trabalhamos com as categorias narrador e personagem. É nesse âmbito que traçamos o 

perfil dos heróis que se manifestam nas duas obras de José Lins do Rego. Usamos como 

textos fundamentais: O narrador do romance (1996), de Ronaldo Costa Fernandes; A análise 

da narrativa (2002), de Yves Reuter; O narrador (1994), de Walter Benjamin, e o Dicionário 

de teoria da narrativa (1988), de Reis & Lopes. 

Depois de percorrer esse caminho teórico-metodológico, organizamos nosso 

trabalho da seguinte forma: o primeiro capítulo aborda algumas considerações sobre o autor, o 

corpus, a temática da infância e a narratologia. O objetivo maior dessa parte é verificarmos as 

imagens da infância em Menino de engenho e em Meus verdes anos e identificarmos alguns 

heróis que fazem parte do cotidiano dos protagonistas. O avô é a figura que mais se destaca 

no universo desses meninos, que, de modo subjetivo, o idealizam. 

No segundo capítulo, trataremos das contadoras de histórias e do poder de suas 

narrativas, que exercem fascínio sobre o imaginário infantil. Na ficção, chama-se Totonha, no 

livro de memórias, Totônia. Elas apresentam nomes parecidos, mas não se trata da mesma 

personagem, pois consideramos os protocolos de escrita e a intenção do autor, conforme já foi 

dito. Contudo, compreendemos que elas exercem o mesmo papel nas narrativas, o de contar 

histórias. Temos ainda como tarefa analisar a relação afetiva entre a criança e essas narradoras 

populares. 

No terceiro capítulo, analisamos a construção da imagem dos heróis e as variações 

nos contos de fadas. Nosso intento é levantar aspectos que os caracterizam e examiná-los. Em 

relação ao avô, ressaltamos o léxico empregado e, quanto às contadoras, tratamos das versões 

de seus contos e as comparamos com as de Figueiredo Pimentel e as de Monteiro Lobato. A 

partir dessa análise, abordaremos também a intertextualidade, fenômeno que possibilita o 

reconhecimento de diálogos entre os textos. Acrescentamos a este capítulo as Histórias da 

velha Totônia (1936), livro de José Lins do Rego inspirado na contadora que tornou sua 

infância mais lúdica.  
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Esse estudo também menciona, de forma sucinta, a presença da infância na 

atualidade. Como sabemos, muitas crianças, principalmente as que vivem em espaço urbano, 

convivem com a tecnologia, pois brincam com games, celulares e outros brinquedos 

modernos, além do gosto pela internet. Essas crianças, quando se habituam ao meio virtual, 

distanciam-se das brincadeiras coletivas e de outros momentos de socialização. Contudo, elas 

possuem características que as particularizam quanto ao modo de vivenciarem a infância, 

demonstrando prazer e satisfação ao brincar e ao fantasiar episódios que partem da realidade.  

É, portanto, um estudo que parte do regional e encontra acolhida no âmbito 

universal, tratando de aspectos que caracterizam toda e qualquer criança, como o gosto 

manifestado pelos heróis e os contos de fadas. 
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1. JOSÉ LINS DO REGO E A INFÂNCIA REVISITADA 
 

 

Todo o mundo de sua infância e o mundo de sua gente entram na composição do 
seu processo de criar. 

                                                                                             Eduardo Martins 
 

 

A fantasia faz parte da vida do homem, mas é durante a infância que ela se 

manifesta em sua forma mais terna. Essa fase da vida é encantadora, pois a criança vivencia 

um mundo mágico, que muitas vezes é criado por ela mesma. Ela procura, de maneira 

inconsciente, dar sentido às imagens e emoções que afloram, seja brincando com os adultos, 

com outras crianças ou com seus próprios brinquedos. Assim, elas desfrutam de atividades 

prazerosas, dentre as citadas, podendo acrescentar-se ainda outras: ouvir histórias 

maravilhosas ou músicas, dançar, comer doces e brincar de fantasiar. 

Apesar de as crianças possuírem uma imaginação fecunda, elas não se desprendem 

do real, estão sempre atentas a tudo o que as cerca. Às vezes, verbalizam idéias ou 

pensamentos surreais, assim como ocorre nos contos maravilhosos, mas seu imaginário se 

projeta a partir da realidade, havendo assim uma relação entre esses dois mundos. Entretanto, 

é no universo ficcional que a criança gosta de se introduzir, ou seja, no mundo dos seres 

imaginários. É nesse espaço lúdico que Carlinhos e Dedé, protagonistas de Menino de 

engenho (1932) e de Meus verdes anos (1956), encontram refúgio em muitos momentos de 

angústia ou de tristeza. Esses livros apresentam a infância como uma das temáticas mais 

representativas da obra do autor, conforme reconhece Peregrino Júnior: 

 

Soube ele transfigurar os impactos da realidade da infância – as emoções agrestes 
ou pungentes dos “verdes anos” – em substância humana, em sensibilidade aguda e 
palpitante, em imagens inapagáveis dos homens, das coisas e da vida. Os conflitos 
e as interrogações da meninice e adolescência – esse “tempo perdido” que ele 
conseguiu recapturar ao subsolo da recordação – transferiram-se para a sua obra 
com uma grandeza, uma força e uma sinceridade inteiramente novas no romance 
brasileiro. (PEREGRINO JÚNIOR, 1996, p.12). 

 

Neste capítulo, pretendemos explicar nossa proposta de trabalho e os caminhos 

que nos levaram a estudar José Lins do Rego e a temática da infância. Para isso, faremos 

algumas considerações sobre o autor, o corpus, o tema e o método de investigação literária 

adotado. Em seguida, o foco volta-se para a infância, sobre a qual faremos uma abordagem 

histórico-panorâmica, levando em conta o contexto mundial e o brasileiro. Depois, trataremos 
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dos heróis da infância, sob a ótica do narrador-personagem, nos livros Menino de engenho e 

Meus verdes anos, com o objetivo de compreender a vida heróica dos personagens e assim 

delinearmos as imagens da infância. O avô, figura familiar, encabeça essa galeria de heróis, 

descritos subjetivamente pelo narrador. Citamos e analisamos passagens dos referidos textos 

de José Lins do Rego para fundamentar nossas hipóteses e afirmações. 

 

 

1.1. Um percurso com José Lins do Rego 

 

 

O mundo da infância de José Lins do Rego é muito parecido com a história de 

vida de muitas crianças que têm origem em cidades interioranas, como é o nosso caso. É um 

mundo cheio de descobertas, contato com a natureza, brincadeiras, lendas, crendices, 

heroísmo e fantasia. Esse é um dos motivos pelos quais escolhemos a obra do autor paraibano 

para esse estudo, sobretudo, os livros que tratam do mundo infantil, em âmbito rural, como 

Menino de engenho e Meus verdes anos.  Somam-se a essa motivação o caráter lúdico e o 

manancial de aspectos de pesquisa que essas obras oferecem, pois acreditamos que sejam 

boas fontes de investigação para identificar idéias de infância na obra do autor de Fogo morto. 

José Lins do Rego tornou-se referência literária para nós, desde a época da 

graduação, no curso de letras da UFC, período em que conhecemos o livro Menino de 

engenho. As impressões a respeito do autor e da obra foram as melhores possíveis, pois nos 

encantamos e nos comovemos com a linguagem poética do texto, as histórias de Trancoso da 

velha Totonha1, a representação da vida no engenho, a figura do cangaceiro e a cheia do rio 

Paraíba. A sedução pelo livro aumentou quando conhecemos a história do pequeno Carlos de 

Melo, personagem marcado pela orfandade, cuja trajetória de vida é rodeada pela solidão, 

melancolia e morte de parentes queridos. É, portanto, a história de uma criança que almejava 

gozar da liberdade que o engenho ou a vida no campo proporciona, mas, por causa de uma 

doença, priva-se desse desejo da infância. 

Outra obra de José Lins que nos interessou foi Meus verdes anos, por também 

apresentar a infância rememorada em um universo regional. Esse texto chamou nossa atenção 

por apresentar episódios parecidos com os de Menino de engenho. Sentimo-nos instigados a 

compreender essa semelhança temática e por isso fizemos uma monografia, durante o curso 

                                                
1 O nome dessa personagem aparece com grafia diferente em nosso trabalho, pois seguimos o modelo de José 
Lins, que, em Menino de engenho escreve “Totonha” e em Meus verdes anos, “Totônia”. 
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de especialização, tratando do aspecto memorialista e da relação com o universo infantil. A 

pesquisa foi concluída e apresentada em 2005, na Universidade Estadual do Ceará. Um 

projeto de investigação maior surgiu durante o mestrado, quando decidimos estudar os heróis 

da infância na obra do autor paraibano. Para isso, escolhemos as duas obras, já mencionadas, 

que tratam da meninice do autor, a partir da perspectiva memorialista. 

As duas obras citadas possuem muitas características comuns, sobretudo a 

reiteração no tratamento da temática da infância. No entanto, surgiu uma indagação: o que 

teria levado o autor a repetir, em 1956, a vida infantil em ambiente rural, uma vez que já havia 

sido motivo para a elaboração do romance de 1932? 

Como se sabe, observamos nesses livros histórias bem parecidas, nas quais os 

personagens são conhecidos, tais como a tia Maria, o tio Juca, a velha Totônia, os primos 

Silvino, José e Lili, dentre outros. Neles, os episódios também se repetem, porém, narrados 

com maior ou menor intensidade emotiva. A morte da mãe, no livro de estréia, ocorre por 

meio de uma tragédia familiar, pois o pai a mata. No livro de memórias, ela morre de parto, 

quando Dedé ainda engatinhava. Alfredo Bosi declara que “Meus verdes anos, história veraz 

da infância do escritor, logo nos faz reconhecer pontos nodais do romance de estréia, Menino 

de engenho”. (BOSI, 2001, p.398). 

Em Meus verdes anos, o autor relata seus primeiros anos de vida no Engenho 

Corredor, onde ocorrem vários episódios marcantes ou dolorosos de sua vida, como a perda 

da mãe e de outros parentes, o aparecimento da asma, o medo da morte, a solidão, a iniciação 

escolar. Além disso, observa-se a descrição minuciosa do engenho, a história da origem 

familiar, a rotina dos empregados e das negras do engenho. O inverno, o cangaço, a velha 

Totônia, as grandezas do avô, as lendas e a convivência do menino Dedé (protagonista) com 

primos e moleques da bagaceira são outros aspectos que compõem o enredo do livro.  

Como já foi dito, as duas obras em questão apresentam a infância como temática 

central, sendo cada uma protagonizada por um menino, neto de senhor de engenho. Os livros, 

apesar de registrarem histórias parecidas, são diferentes em vários aspectos: Menino de 

engenho é ficção e os personagens principais possuem nomes diferentes daqueles registrados 

em Meus verdes anos, que é um livro de memórias. No prefácio deste, o autor confirma: “Fiz 

livro de memória, com a matéria retida pela engrenagem que a natureza me deu”. (REGO, 

2008, p.29) Esse aspecto será aprofundado em outro momento deste trabalho. 

É bom assinalar que os fatores que nos estimularam a desenvolver este ensaio são 

as temáticas ligadas ao regional e à infância e seu imaginário afetivo, bem como o estilo 

espontâneo e comovente do autor. Partindo desses aspectos gerais, pretendemos reconhecer as 
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figuras de herói, sob a perspectiva do narrador-personagem, para que assim possamos 

entender as imagens da infância na obra do autor paraibano. Na tentativa de aprofundar esse 

propósito de análise, buscamos agora tratar do objetivo mencionado, com o intuito de 

realizarmos, na condição de aluno pesquisador, um estudo mais abrangente do que a pesquisa 

monográfica, efetuada anteriormente. Mas, antes disso, faremos algumas considerações sobre 

o autor e sua trajetória literária. 

José Lins do Rego iniciou sua carreira precocemente, realizando sua primeira 

composição poética, aos dez anos de idade, época em que estudava no colégio de Itabaiana, 

dirigido por “Seu Maciel”. Sabendo dessa iniciativa literária do menino, o diretor da escola 

declarou-lhe: “Cuidado, menino. Literatura é coisa perigosa. Não vá se meter em camisa de 

onze varas.” (BARBOSA, 1991, p.59). Esse episódio foi relatado pelo autor, em entrevista 

concedida a Francisco de Assis Barbosa, em 1941. Depois de um conselho desse teor, o 

pequeno aprendiz poderia ter se intimidado e não mais penetrar nesse “mundo desconhecido”. 

No entanto, isso não acontece e o próximo passo no caminho das letras é a participação na 

associação literária Arcádia Pio X, do Colégio Diocesano, na Paraíba, onde colabora com 

artigos sobre personalidades literárias. Posteriormente, o autor passa a escrever, sem salário 

fixo, nos jornais de Recife, época em que cursa Direito; em seguida, torna-se admirador das 

obras de Machado de Assis e de João do Rio e é também nesse período que constrói suas 

primeiras amizades literárias. 

Ainda na época de estudante, José Lins e o amigo Osório Borba fundam o Dom 

Casmurro, jornal que tratava de literatura, além de criticar a política paraibana. O periódico 

circulava semanalmente, mas teve curta duração, apenas vinte e seis números, pois foi 

censurado pelo governo e fechado pela polícia. Em um dos artigos literários, que não chegou 

a ser publicado, José Lins fala da morte de Lima Barreto e tece-lhe elogios: “Os grandes 

escritores têm sua língua; os medíocres, a sua gramática”. (REGO apud BARBOSA, 1991, 

p.61). Depois das incursões jornalísticas, o autor de Menino de engenho pensou em publicar 

um livro de contos, mas não o fez, pois sentia que ainda era cedo: “O que eu havia lido até 

aquele dia? Quase nada. Talvez que nem um livro sério do princípio ao fim. Lera o grande 

Eça de Queiroz. Mas escrevia, por instinto, contos e crônicas.” (REGO apud BARBOSA, 

1991, p.62).  

Inicialmente, Olívio Montenegro e José Américo de Almeida indicam-lhe livros e 

lêem criticamente seus primeiros textos. Sobre o primeiro, José Lins declara: “Foi ele quem 

me iniciou verdadeiramente na literatura francesa, fazendo-me ler Barbey d’Aurevilly, 
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Rousseau, Lemaître, Taine e outros.” (REGO apud BARBOSA, 1991, p.62). Posteriormente, 

leu autores ingleses, em traduções francesas.  

Gilberto Freyre e José Lins cultivaram uma amizade duradoura, porém, não muito 

concentrada nos assuntos literários, conforme Figueiredo Jr. declarou na conferência “A 

correspondência passiva de José Lins do Rego”, realizada na Academia Brasileira de Letras, 

em comemoração ao centenário de nascimento do autor em exame, em 2001. Sobre esse 

assunto, o estudioso comenta: “O certo é que eles foram amigos que se preocuparam mais em 

cultivar essa amizade do que em discutir literatura, como se pode verificar nas cartas que 

Gilberto Freyre enviou ao romancista paraibano”. (FIGUEIREDO JR., 2001, p.3). Contudo, 

sabe-se que o autor de Casa-Grande e Senzala foi “quem aproximou José Lins do Rego dos 

grandes romancistas ingleses” (BARBOSA, 1991, p.65), incentivando-o a ler em traduções 

francesas. Mas os autores estrangeiros que exerceram influência no autor de Menino de 

engenho foram D. H. Lawrence, Thomas Hardy e Stendhal, conforme declarou na reportagem 

de Barbosa (1991, p.65). O círculo de amizades literárias do autor aumenta quando, em 

Maceió, conhece Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge de Lima, Aurélio Buarque de 

Hollanda e Valdemar Cavalcanti.  

Em 1927, José Lins tentou escrever seu primeiro romance, cujo protagonista 

chamava-se Carlos de Melo, o mesmo que, anos depois, estamparia nas páginas dos romances 

do Ciclo da Cana-de-Açúcar. Porém, a obra não vingou, pois ele só chegou a escrever entre 

oito e dez páginas, em folhas de caderno, conforme declaração do autor paraibano 

(BARBOSA, 1991, p.66). O romance de estréia, Menino de engenho, surgiu em 1932, quando 

José Lins almejava fazer uma biografia do avô e acabou escrevendo, de forma romanesca, sua 

própria história, tratando da infância nos engenhos de açúcar da Paraíba. Castelo (1991, 

p.183) comenta esse aspecto: “[...] neste caso da biografia, como o memorialista se deixou 

seduzir completamente pelo mundo de sua própria infância, o resultado foi o triunfo do 

romancista, mais narrador popular, sobre o próprio memorialista, ao recompor aquele mundo 

da infância em termos de evocação e depoimento”. Complementando as idéias do estudioso, 

consideramos o livro mencionado um importante exemplo do estilo espontâneo do autor, 

caracterizado pelos traços peculiares das narrativas orais. Assim, o narrador adulto deixa-se 

contaminar pelo menino que um dia fora e narra “causos” e histórias da infância, eivados de 

lirismo e saudosismo. Desse modo, temos, nas duas obras, um narrador-personagem que se 

propõe voltar ao passado e reinventar seu mundo através da memória afetiva.  

A primeira edição de Menino de engenho foi custeada pelo próprio autor, sendo 

agraciado com um prêmio da Fundação Graça Aranha. Os dois mil exemplares do romance 
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foram vendidos no Rio de Janeiro, ganhando a simpatia dos leitores e da crítica da época. 

Depois da estréia, o autor publicou mais doze romances, um livro de memórias, três de 

viagem e um de literatura infantil; além de conferências e crônicas. Sua obra conquistou o 

público brasileiro e transpôs fronteiras, sendo traduzida para diversos idiomas, dentre eles, o 

alemão, o francês, o inglês, o espanhol, o russo e o italiano. Esse livro de estréia é, sem 

dúvida, o mais popular do autor paraibano, porém, Fogo morto é considerada a sua obra-

prima. Ambos viraram filmes, o primeiro, em 1956, sob a direção de Walter Lima Júnior. O 

segundo, em 1976, dirigido por Marcos Faria. Sobre a primazia da obra-prima, em relação aos 

primeiros livros, Josué Montello declara: 

 

[...] No seu décimo romance, José Lins do Rego volvia ao ambiente da 
infância distante, e dali extraía, não mais o romance meramente evocativo, e sim a 
criação pura, na transfiguração da obra de arte elevada ao plano da obra-prima.  
E com esta singularidade: a obra-prima recolhia aplausos unânimes – de críticos e 
de leitores. Não era o livro apenas para o gosto dos críticos exigentes, que se 
debruçam sobre a obra alheia com a intenção de lhe descobrir os defeitos. Era o 
romance de todos, escancarado ao gosto da multidão, sem prejuízo de sua 
elaboração artística. 

Dividido em três partes – O mestre José amaro, O engenho de Seu Lula e o 
Capitão Vitorino – Fogo Morto representa também um aprimoramento técnico do 
romancista, que nele se valera de uma estrutura em triângulo, consoante o reparo de 
Antonio Candido. 

[...] 
Toda a obra anterior do romancista, embora vitoriosa, dir-se-ia a preparação 

para a realização triunfal de Fogo Morto. (MONTELLO, 1987, p.40-41). 
 

A obra de José Lins do Rego, caracterizada pela riqueza temática regional e pela 

prosa espontânea, conquistou a crítica e muitos leitores brasileiros, desde o romance inicial: 

“Menino de engenho era uma estréia que já tinha segurança de mestre” (ALMEIDA, 1991, 

p.71), ressaltando-se a poeticidade e “as qualidades de um animador de ambientes e criador de 

tipos”. Carlos Drummond de Andrade observa-lhe contornos de fábulas e/ou contos 

populares: “Sua narrativa tem quase o estilo oral dessas estórias, sem invenções literárias que 

interessem por si, e a sensação de alegria de ouvir domina o leitor – mas uma angústia nova, 

diferente dos sustos ingênuos que os casos folclóricos ministravam, fica pregada a quem leu”, 

conforme registrado no prefácio de Menino de engenho (ANDRADE, 2006, p.17); já Rachel 

de Queiroz considera essa característica – contar histórias – como uma imposição de sua 

natureza: “Acho que, se as não contasse, morreria sufocado” (QUEIROZ, 1991, p.239). 

Antônio Carlos Villaça considera o romance uma “evocação nostálgica, um depoimento veraz 

e espontâneo, incontrolado, uma catarse”, cuja “fusão de regionalismo e universalidade dá ao 
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romance de Lins do Rego a sua força impressionante e perene” (VILLAÇA, 2006, p.27), de 

acordo com a declaração no prefácio à obra de estréia do autor paraibano. 

Candido (1991, p.397) destaca na obra de José Lins a “força dramática e a 

intensidade do estilo”, que constroem personagens tipos e símbolos. Nesse âmbito, 

destacamos alguns personagens célebres do romance de estréia e da obra-prima do autor 

paraibano: coronel José Paulino, representante do patriarcalismo rural e do poder; a velha 

Totonha, narradora de contos populares; Antônio Silvino, cangaceiro da região; Capitão 

Vitorino Carneiro, figura quixotesca do sertão; coronel Lula de Holanda, símbolo do fracasso 

do senhor de engenho; e Mestre José Amaro, seleiro resignado pelo poder do coronelismo. O 

escritor alagoano Ledo Ivo (2001, p.9), contemporâneo de José Lins do Rego, ressalta-lhe a 

fusão da narrativa real e imaginária, cujo objetivo é documentar o universo rural. Castello 

(1991, p.184) destaca o papel da memória no “processo de reconstituição vivencial das 

experiências pessoais da infância e da adolescência” e ainda a temática da infância, “fonte 

mais legítima dos elementos puros ou depurados” que integram seu mundo ficcional. 

Por documentar a sociedade paraibana da época e seus problemas sociais, como a 

decadência econômica dos latifundiários e dos engenhos, o autor está inserido, 

cronologicamente, no Regionalismo de 30, entendido como a segunda fase do Modernismo 

brasileiro na prosa. Essa vertente caracteriza-se pelo tom de denúncia da realidade brasileira, 

ao tratar de assuntos como a miséria, a fome, o êxodo rural e a opressão nas relações de 

trabalho. É nesse contexto que vários autores nordestinos como Rachel de Queiroz, Graciliano 

Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rego tornaram-se figuras representativas para a 

historiografia literária brasileira. Em um texto de homenagem ao autor de Menino de engenho, 

Jorge Amado (1991, p.69) comenta: “Ele sabia tudo sobre a vida do Nordeste, sobre os 

homens, sobre suas paixões, suas dores, sua confiança. Esse menino de engenho trazia dentro 

de si todo um mundo nordestino e foi o seu rapsodo”. Apesar de ser o regionalismo da 

geração de 30 a vertente mais representativa do autor, sua obra permite conhecer outras 

facetas, dentre elas o memorialismo e a evocação da infância, esta última ligada à expressão 

subjetiva, pois apresenta o mundo infantil ornado de poesia e imaginação. Ele usa uma 

linguagem poética que, transpondo fatos reais para o plano da arte, confere valor estético ao 

texto. De acordo com Broca (1991, p.464), o que interessa realmente em Menino de engenho 

“é a valorização romanesca dos episódios e dos personagens”.  

A obra de José Lins do Rego é composta pelos romances: Menino de engenho 

(1932), Doidinho (1933), Bangüê (1934), O moleque Ricardo (1935), Usina (1936), Pureza 

(1937), Pedra Bonita (1938), Riacho Doce (1939), Água-Mãe (1941), Fogo morto (1943), 
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Cangaceiros (1953); pelos livros de crônicas: Gordos e magros (1942), Poesia e vida (1945), 

Homens, seres e coisas (1952); A casa e o homem (1954); Presença do Nordeste na literatura 

brasileira (1957), O vulcão e a fonte (1958), Dias idos e vividos (1981); pelos livros de 

viagem: Bota de sete léguas (1951), Roteiro de Israel (1955), Gregos e troianos (1957); por 

um livro infanto-juvenil Histórias da velha Totônia (1936); e um livro de memórias Meus 

verdes anos (1956). Muitos desses livros documentam a decadência dos engenhos açucareiros 

do Nordeste, que foram substituídos pela usina e abordam temáticas do cangaço e do 

misticismo, fato que, muitas vezes, é determinante, para enfatizar o aspecto histórico da obra 

de José Lins do Rego. No entanto, a obra desse autor destaca-se, sobretudo, em seu aspecto 

estético, a partir do qual nosso estudo se orienta. Vale lembrar que essa característica torna 

seu texto atual e universal, sendo essa uma das razões que explicam a leitura de seus livros até 

nossos dias.  

Para Coutinho (2005, p.79), pesquisadora da temática da infância, “José Lins do 

Rego atinge a infância pelo caminho da evocação, uma vez que a memória do personagem-

narrador toma para si a tarefa de remoer os eventos-marco de sua história pessoal”. A autora 

cita figuras do imaginário popular tratadas pelo autor, como o lobisomem, o papa-figo e as 

madrastas cruéis das histórias da velha Totonha. Esse traço demonstra a valorização do lúdico 

e da fantasia no universo infantil, que são tão necessários como o brincar. Em Menino de 

engenho, Carlos de Melo é o narrador protagonista que relata, com riqueza de detalhes, sua 

história, que em muito se assemelha à do próprio autor, um dos motivos pelo qual a obra é 

considerada memorialista. A história se passa no Engenho Santa Rosa de propriedade do avô, 

coronel José Paulino. É nesse ambiente que Carlos vive dos quatro aos doze anos. 

A obra é constituída de quarenta breves capítulos. Os três primeiros tratam da sua 

primeira infância, ainda vivida em Recife, até a morte de sua mãe e a prisão de seu pai. No 

quarto capítulo, transcorre a primeira grande transformação da sua vida: após ficar órfão de 

mãe, é levado por seu tio materno para o engenho do avô, onde se passará o resto da história. 

O relato termina quando Carlinhos, aos doze anos de idade, parte para o colégio, no mesmo 

trem que o trouxera anos atrás, já um pouco atrasado, carregando uma profunda tristeza e a 

saudade da vida de moleque.  

Meus verdes anos é a autobiografia literária de José Lins do Rego, uma espécie de 

“refundição de Menino de engenho, desta vez, trazendo à narrativa fatos reais e concretos de 

sua infância”, no dizer de Garcia (2005, p.83). Nesse livro, é possível reconhecer a gênese de 

toda a obra ficcional de José Lins do Rego. 
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Memória e autobiografia são categorias que geram muitas discussões; devido à 

aproximação de seus significados, ambas são produzidas a partir das lembranças de um autor, 

por isso é difícil delimitar as fronteiras entre o real e o imaginário. Alguns estudiosos 

teorizaram sobre essas duas categorias, no que se refere à obra de José Lins do Rego. A 

definição de autobiografia, feita por Philippe Lejeune em seu livro Le Pacte 

autobiographique, diz o seguinte: “Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de 

sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire 

de sa personnalité.” (LEJEUNE, 1975, p. 14)2. De acordo com as idéias do teórico francês, 

toda autobiografia exige um pacto autobiográfico, ou seja, um pacto de sinceridade do autor 

para consigo e para com seu leitor, com quem se compromete a falar a verdade. 

Seguindo o modelo de Lejeune, Meus verdes anos pode ser considerado um livro 

autobiográfico, já que acomoda os critérios da definição exposta. Além disso, apresenta o 

pacto de sinceridade, no prefácio da obra: 

 

Pus nessa narração o menos possível de palavras para que tudo ocorresse sem os 
disfarces retóricos. E assim não recorri às imargens poéticas para cobrir uma 
realidade, às vezes brutal. Fiz livro de memória, com a matéria retida pela 
engrenagem que a natureza me deu. Pode ser que me escape a legitimidade de um 
nome ou de uma data. Mas me ficou a realidade do acontecido como o grão na 
terra. [...] É tudo o que espero dos “verdes anos” que se foram no tempo, mas que 
ainda se fixam no escritor que tanto se alimentou de suas substâncias. (REGO, 
2008, p.29). 

 

Neste excerto, o narrador demonstra para o leitor a intenção de dizer a verdade, 

pois não recorrerá “às imargens poéticas para cobrir uma realidade”. Dessa forma, compõe o 

pacto autobiográfico, que, por sua vez, afirma a identidade do criador da obra literária. 

Philippe Lejeune diz que é preciso haver essa identidade entre autor e narrador nas obras 

autobiográficas, como no caso de José Lins e do protagonista Dedé, personagem de Meus 

verdes anos, a quem o autor atribuiu um apelido afetivo para se referir a si mesmo. Assim, as 

idéias do pesquisador podem ser aplicadas a Meus verdes anos: é uma narrativa retrospectiva 

em prosa, em primeira pessoa, apresenta pacto autobiográfico e possui identidade entre autor 

e narrador; trata ainda da história da vida individual de José Lins do Rego e, portanto, pode 

ser caracterizada como autobiografia. 

Ao tratar da vida individual, inserida em contexto econômico-social, o escritor 

enfoca a região canavieira da Paraíba, em seu período de transição para a usina. Esse aspecto 

                                                
2 Em tradução de Garcia: “narração retrospectiva, em prosa, que uma pessoa real faz de sua própria existência, 
pondo o acento sobre sua vida individual, e em particular sobre a história de sua personalidade” (LEJEUNE apud 
GARCIA, 2006, p. 38)  
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contribui para vários críticos considerarem o autor um memorialista. Um deles é Alfredo 

Bosi, que aponta em José Lins a memória e a observação como elementos fundamentais para 

a descrição do Nordeste açucareiro, tema que está presente nas obras do Ciclo3 da Cana-de-

açúcar, exceto em Fogo morto e Usina. Sobre esse assunto, o pesquisador declara: “Não são 

memórias e observações de um menino qualquer, mas de um menino de engenho, feito à 

imagem e semelhança de um mundo que, prestes a desagregar-se, conjura todas as forças de 

resistência emotiva e fecha-se na autofruição de um tempo sem amanhã” (BOSI, 2001, p.399). 

Garcia (2005, p.83) dialoga com Alfredo Bosi, ao considerar José Lins do Rego 

um autor memorialista. Em A escola, personagem da literatura brasileira, a autora declara 

que “pela própria matéria narrativa em Menino de engenho, Doidinho e Bangüê ele é 

memorialista, ele busca no fundo da memória fatos que ficaram sepultados no tempo.” Desse 

modo, através da memória, o autor constrói um painel da sociedade açucareira da época em 

que viveu, do esplendor à decadência, e mostra a transformação dos engenhos em Usina. 

Assim, o escritor apresenta a estrutura sócio-econômica do Nordeste, ainda latifundiária e 

patriarcalista.  

Estudando o Romance de 30, Bueno (2006, p.41) reconhece, de fato, o surgimento 

de obras cíclicas, como as do “Ciclo da Cana-de-Açúcar”, de José Lins do Rego, os 

“Romances da Bahia”, de Jorge Amado, os “Romances da Amazônia”, de Abguar Bastos, e a 

Tragédia burguesa, de Octávio de Faria. Entretanto observa que nenhuma delas, com exceção 

da última citada, nasceu como romance cíclico. Reportando-se a José Lins do Rego, o 

estudioso explica: 

 

As primeiras edições de Menino de Engenho e de Doidinho não fazem qualquer 
referência a um ciclo em andamento e é preciso que a crítica identifique uma 
continuidade entre os dois livros. Bangüê, assim como a segunda edição de Menino 
de Engenho, teve duas capas, uma de Santa Rosa, outra de Cícero Dias. Apenas na 
capa de Santa Rosa, se informava ao leitor que estava com o primeiro ou terceiro 
volume do “Ciclo da Cana-de-Açúcar” nas mãos. (BUENO, 2006, p. 41). 

 

Longe de considerar irrelevante a questão dos ciclos nos romances de 30, Bueno 

(2006, p. 42) esclarece que “o que se demonstra apenas é a necessidade de verificar se, de 

fato, estamos diante de romances cíclicos ou não e o quanto esse tipo de projeto literário é 

motivado por uma ênfase na literatura social”. Essa análise torna-se necessária, também, 

porque “houve outros ciclos anunciados que nunca se cumpriram, como é o caso da trilogia ‘A 

                                                
3 Segundo Rachel de Queiroz, a denominação de Ciclo da Cana-de-açúcar, associado à parte da obra do autor, 
“praticamente lhe foi imposta. (...) aboliu-o José Lins em todas as reedições dos romances a partir de 1943 – e já 
na 2ª edição de Bangüê”. (QUEIROZ, 1991, p.239) 



23 
 

Luta contra a Morte’, de Lúcio Cardoso, ou ainda, romances cíclicos iniciados nas décadas 

seguintes, como as do próprio Érico Veríssimo e de Marques Rebelo” (id. ibid.). 

Concordamos, então, que a questão dos ciclos, em José Lins do Rego, que tantas 

vezes é apontada pelos estudiosos, deve ser analisada quanto ao sentido de continuidade dos 

livros. 

Para compreendermos melhor as obras Menino de engenho e Meus verdes anos, é 

necessário reconhecermos alguns de seus elementos basilares, como as lembranças da 

infância, ligadas à memória e à descrição regionalista. Esses aspectos estão intimamente 

imbricados nos livros e evidenciam coincidências biográficas relacionadas ao autor. Porém, o 

que interessa fundamentalmente nos estudos literários é a recriação desses fatos, apresentados 

artisticamente por José Lins. 

Os dois livros selecionados mostram uma infância vivida em ambiente rural, 

muitas vezes apresentando momentos tristes e dolorosos para os protagonistas, justamente 

pela condição de criança desvalida - órfã e doente - que se priva da liberdade simbolizada 

pelo engenho. Através do relato do narrador-personagem, de ambas as obras, o leitor conhece 

a trajetória desses meninos, Carlinhos e Dedé, que se sentem desprotegidos, uma vez que o 

avô, o tio e as tias não preenchem o vazio deixado pela ausência dos pais. As tias se 

ocupavam com os trabalhos domésticos diários, depois vinha o casamento, fato que as fazia 

mudarem para outras propriedades rurais; o avô e os tios se preocupavam com os trabalhos 

rotineiros do engenho. O sentimento de renegado desse menino é evidenciado no prefácio de 

Meus verdes anos, quando o narrador menciona que, mesmo sendo neto de um homem rico, 

“tinha inveja dos moleques da bagaceira” (REGO, 2008, p.29). Ele não tinha a liberdade 

dessas crianças que aproveitavam o espaço rural para suas brincadeiras e traquinagens. Dedé 

também se distraía ao brincar com os primos e os moleques, porém de forma regrada e 

vigiada. 

Em muitas ocasiões, eles buscam aliviar suas tristezas aproximando-se de 

animais, como o carneiro Jasmim – nas duas obras – e o canário Marechal, especificamente 

em Meus verdes anos. Essa nostalgia já foi mencionada pela crítica, conforme explica Villaça 

(2008, p.23) no prefácio de Meus verdes anos: “trata-se de uma infância triste, de uma 

infância atormentada e solitária. O menino é um enjeitado. O garoto é órfão de pai vivo. Ele 

está terrivelmente só”. 

Em vários momentos, Carlinhos e Dedé sentem-se solitários e angustiados. Por 

isso buscam a companhia de outras crianças, de pássaros ou do carneiro de estimação para 
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aliviar-lhes as aflições. Em Menino de engenho, o narrador-personagem relembra sua 

melancolia: 

 

Era um menino triste. Gostava de saltar com meus primos e fazer tudo o que 
eles faziam. Metia-me com os moleques por toda parte. Mas, no fundo, era um 
menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo, e solitário andava por 
debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. (REGO, 
2006, p. 94). 
 

 
Em Meus verdes anos, o menino Dedé gosta de caçar passarinhos, mas na 

companhia do amigo José Joaquim: “E como ele tivesse arranjado uma alçapão, começamos 

nas nossas tentativas de Chico Pechincha” (REGO, 2008, p.196). Este era um personagem de 

Meus verdes anos, que sobrevivia com a renda da venda de pássaros. Nessa obra, percebemos 

que o apego a esses animais é mais intenso do que em Menino de engenho, pois, além da caça, 

o menino tem um passarinho de estimação, que se torna seu companheiro de todas as horas: 

“A minha vida passou a girar em torno do canário”. (REGO, 2008, p.222). O último capítulo 

do livro retrata, especificamente, a relação de amizade entre o menino e o pássaro, que, 

naquele momento, é a mais importante para a criança:  

 

Era meu, todo meu. E assim me contentava com o exílio do Corredor. Agora nem 
me importava mais com a cara cheia de raiva do marido. Podia falar, descobrir os 
malfeitos, intrigar, dizer o que era verdade e o que era mentira. Nada me tocava. Só 
o meu canário valia. Dei-lhe um nome, chamando-o de Marechal. (REGO, 2008, 
p.223). 

 

O marido a quem o menino se refere é Rui, esposo da Tia Naninha. Ele não 

gostava de Dedé, atormentava-o constantemente, contando mentiras para a mulher. Certa vez, 

Naninha surrou o sobrinho por causa de uma dessas histórias. Assim, os dois parecem 

disputar espaço no coração da filha do senhor de engenho, tendo assim uma convivência 

tumultuada. 

Retomando o memorialismo de José Lins do Rego, observamos, em Menino de 

engenho, semelhanças entre autor e protagonista, pois ambos viveram em engenho, durante a 

infância. Contudo, sabe-se que o personagem é uma entidade fictícia e não pode ser 

identificado diretamente com o autor.  O que parece real no romance, na verdade, é uma 

recriação do autor de Fogo morto, que, valendo-se de suas experiências de vida, reconstrói o 

mundo da infância através da memória. Desse modo, Carlos não pode ser considerado uma 

cópia do real, mas um personagem fictício que, em alguns momentos, dialoga com a realidade 

da infância do autor, assim como o menino Dedé de Meus verdes anos. 
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A memória do romancista foi fundamental para a construção desse “eterno 

menino de engenho”, que é um personagem representativo da literatura regionalista. Antonio 

Candido cita François Mauriac, para se posicionar a respeito da valorização das memórias: 

 

O grande arsenal do romancista é a memória, de onde extrai os elementos de 
invenção, e isto confere acentuada ambigüidade às personagens, pois elas não 
correspondem a pessoas vivas, mas nascem delas. Cada escritor possui as suas 
“fixações da memória”, que preponderam nos elementos transpostos da vida. (1987, 
p. 66-67). 

 

Assim, Carlos parece-nos real porque seu criador, José Lins do Rego, soube 

caracterizá-lo de forma criativa, transmitindo com espontaneidade os pensamentos, os anseios 

e os desejos da infância do personagem. 

 

 

1.2. Imagens da infância 

 

 

Neste estudo, privilegiamos os heróis da infância na obra de José Lins do Rego, 

retratados em Menino de engenho e em Meus verdes anos. Para tanto, faremos uma 

abordagem histórico-panorâmica da infância nos contextos mundial e brasileiro. Ariès (1975), 

em História social da criança e da família, faz um estudo sobre essa temática no mundo 

ocidental. Ele apresenta duas teses sobre o sentimento da infância. A primeira diz respeito à 

ausência de compreensão dos adultos às particularidades da infância, durante a Idade Média. 

Segundo o pesquisador, a criança era um ser anônimo, uma espécie de adulto em miniatura, 

que participava da rotina dos homens, não havendo brinquedos, nem roupas adequadas para 

ela. Além disso, os pequenos eram considerados seres frágeis, que dificilmente chegavam à 

vida adulta, devido às altas taxas de mortalidade da época. Aqueles que venciam a morte logo 

compartilhavam do mundo dos adultos, participando de trabalhos e jogos. Nessa época, não 

era comum a socialização afetiva entre pais e filhos, pois os pequenos eram insignificantes 

para aqueles.  

Não existia lugar privado para as crianças e, assim como os adultos, elas 

freqüentavam a rua. Müller (2007, p.22) explica que, nessa época, esse espaço era 

“importante e muito significativo, pois era o lugar onde se vivia com intensidade, brincava-se, 

faziam-se festas, trabalhava-se, conversava-se, descansava-se, faziam-se espetáculos e tantas 

outras atividades”. A aprendizagem dos pequenos era realizada por outras famílias, já que eles 
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separavam-se dos pais muito cedo; não freqüentavam escolas, pois somente os religiosos 

tinham esse privilégio. Assim, a arte medieval não pôde registrar os sentimentos que 

particularizam a infância, tal como ocorre em nossos dias. 

A segunda tese de Ariès revela o novo lugar assumido pela infância nas 

sociedades industriais. Ele considera dois aspectos que possibilitam a inserção dela no 

universo adulto que são o surgimento do sentimento de afeição da família pela criança e a 

escolarização. O gosto pelo retrato, no século XVII, “indicava que as crianças começavam a 

sair do anonimato em que sua pouca possibilidade de sobreviver as mantinha” (ARIÈS, 1975, 

p. 23). A “paparicação” aos filhos pequenos, praticada pelas famílias ricas e pobres, é outro 

fator que contribui para o início do sentimento da infância. Reportando-se a esse assunto, o 

crítico declara: “um novo sentimento da infância havia surgido, em que a criança, por sua 

ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e de relaxamento para o 

adulto” (id., p.100). Além disso, os moralistas e os educadores do século XVII, diante desse 

fato, preocuparam-se “com a disciplina e a racionalidade dos costumes” (id., p.105) e 

pensaram em “métodos de educação” (id., p.104). Assim, percebe-se que esses pensadores 

“haviam-se tornado sensíveis ao fenômeno outrora negligenciado da infância, mas recusavam-

se a considerar as crianças como brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de 

Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar” (id., p.105). 

Para Müller (2007), a infância passa a ter um valor social como conceito ainda no 

século XII, pois os artistas não mais retratam crianças como adultos de tamanho reduzido:  

 

Os registros, principalmente de pintores, mostram neste século pela primeira vez 
crianças em seu tamanho normal, ainda que nunca com imagens retratando a 
realidade corporal da criança. Apareciam como anjo e a figura do menino Jesus é a 
imagem mais difundida. (MÜLLER, 2007, p. 27). 

 

Depois disso, outras imagens demonstram a evolução da valorização da infância, 

como a criança nua que representava a alma dos adultos, o putto, que era uma figura 

imaginária, além do retrato de crianças nas tumbas. Esses aspectos, que ainda não 

representavam um real sentimento de apego, são prenunciadores da afeição que a sociedade 

reservará aos pequenos nos séculos XVII e XVIII. Retomaremos essa idéia posteriormente, 

pois abordaremos algumas visões sobre a infância de ontem que nos ajudam a entender nossas 

idéias do presente.  

A filosofia grega apresenta a infância com tom negativo, pois a criança é vista 

como um ser voluntarioso que precisa ser moldado. Essa caracterização configura a visão 

platônica, cuja preocupação era modelar os pequenos para que, na fase adulta, pudessem 
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integrar a polis. Em “A infância na história e na literatura”, Coutinho (2003, p.42) declara que 

“tanto em A República quanto em As Leis, fica patente o desejo, por parte de Platão, de 

moldar o comportamento infantil a partir do exercício de valores como o Bem, a Verdade e a 

Justiça”. O pensamento de Aristóteles atuava no sentido de diminuir a criança, considerando-a 

na “mesma escala dos animais inferiores” ou na da mulher, que era associada à figura do 

escravo. Esses aspectos demonstram a incompreensão do adulto, dessa época, no tocante à 

espontaneidade dos menores. Refirindo-se ao pensamento do filósofo, Coutinho lembra que  

 

Também para Aristóteles a educação da criança do sexo masculino deveria requerer 
um esforço substancial do estado, uma vez que na concepção do filósofo a infância 
é vista sob o signo da precariedade, por não conseguir realizar ações típicas da 
idade adulta. (COUTINHO, 2005, p. 21). 

 

Para os filósofos mencionados, a criança nada mais é do que um ser em 

desenvolvimento moral, uma espécie de projeção do adulto que deveria se adaptar às leis 

estabelecidas pelo estado e respeitá-las. A visão negativa da infância está presente na 

mitologia, mesmo que protagonizada por personagens adultos. Édipo e Páris exemplificam 

essa idéia, pois, desde pequenos, trazem o fantasma do trágico, sendo responsáveis pelos 

sofrimentos de seus reinos ou nações. Mas a imagem negativa da infância vai cedendo espaço 

a idéias de outro teor apreciativo. Na civilização grega, os estóicos valorizam a bondade 

natural da criança, como é o caso de Cícero e Sêneca. Coutinho (2005, p. 22) assinala que o 

primeiro “alertava para a importância da observação das diversas etapas da apreensão do 

mundo pela criança, índices que poderiam ser buscados com esta ainda no berço”. 

No texto latino de Virgílio, a criança pode ser vista como “signo de reabilitação 

da história humana, o que transparece particularmente, nas Bucólicas e na Eneida” 

(COUTINHO, 2003, p.45). Embora esse fato represente um passo em relação ao 

reconhecimento da inocência ou da espontaneidade da criança, deve-se lembrar que, nessa 

época, já era comum o abandono dos filhos pelos pais. A prática era realizada por ricos e 

pobres e, muitas vezes, o fato de ser do sexo feminino era causa de desamparo por parte dos 

parentes. Müller (2007) afirma que, numa tentativa de amparar as crianças abandonadas, 

surgem no século XV casas de amparo: 

 

Em toda a Europa vão surgindo hospícios de recolhida de crianças abandonadas; 
era uma maneira um pouco mais segura de manter a vida das crianças, já que antes 
eram deixadas diante das portas de casas particulares, de conventos, em praças ou 
em latas de lixo, onde muitas não sobreviviam. Ainda assim, as amas-de-leite 
seguiam sendo uma opção importante e muito comum, como ponto de abandono de 
crianças. (MÜLLER, 2007, p. 54). 
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Interessante refletir sobre essa situação de abandono que, apesar de ter surgido 

numa época em que se desconhecia a psicologia da criança, permanece em nossos dias, sendo 

praticada, esporadicamente, por algumas mães, muitas vezes alegando falta de condições 

financeiras para cuidarem de seus rebentos.  

Santo Agostinho (354-430), influenciado pelas idéias de Platão, também 

demonstra um pensamento depreciativo sobre a infância, desconsiderando uma de suas 

características essenciais, a inocência. Para o memorialista das Confissões, “a criança vale 

bem mais como um instrumento para a difusão de virtudes caras à doutrina cristã... do que 

pelas qualidades inerentes à sua condição” (COUTINHO, 2003, p.47). 

Apesar de a Antiguidade e a Idade Média apresentarem imagens que desvalorizam 

a existência infantil, ressaltamos que, nessa última época, alguns aspectos amenizam essa 

depreciação, como a figura de Jesus Cristo retratado na meninice (Cf. ARIÈS, 1975, p.19): 

“No início, Jesus era, como as outras crianças, uma redução do adulto: um pequeno Deus-

padre majestoso”; ou, ainda, a figura do adolescente simbolizando um anjo, “a idade das 

crianças mais ou menos grandes, que eram educadas para ajudar à missa” (id., p.18) e a 

representação pictórica do cotidiano infantil através da iconografia da época. 

No século XVI, surgem o retrato e o putto. O primeiro constituía uma forma de 

evolução pictórica dos temas da primeira infância, sobretudo, a partir do século XVII. As 

famílias agora almejavam possuir retratos de seus filhos, principalmente em seus primeiros 

anos. O segundo aparece como representação da criança nua. Apesar de vincular-se ao gosto 

geral pela nudez clássica, relaciona-se profundamente com o “amplo movimento de interesse 

em favor da infância”, (id., p. 26). Ao tratar da evolução dos temas da primeira infância, no 

que diz respeito ao gosto pelo retrato, o historiador Phillipe Ariès lembra: 

 

Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram numerosos e 
comuns. Foi também nesse século que os retratos de família, muito mais antigos, 
tenderam a se organizar em torno da criança, que se tornou o centro da composição. 
(ARIÈS, 1975, p. 28). 
 
 

O pensamento de Rousseau (1712-1778) a respeito da infância demonstra uma 

compreensão mais próxima da concepção de hoje, uma vez que valoriza a criança, em suas 

fases de aprendizagem, além de entender sua inocência. Emílio ou da educação (1762) é uma 

referência essencial para o entendimento da imagem afetiva dos pequenos. Coutinho (2005, 

p.27) sublinha que nessa obra “não somente a infância conquista o direito à alteridade, como 

se instaura uma nova epistémê com relação às etapas do viver”. É nessa época que o 
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individualismo começa a fazer parte do cotidiano das pessoas: nas igrejas, as confissões 

deixam de ser coletivas; a casa é subdividida em cômodos independentes e o armário de 

roupas substitui o baú. Em relação a esse assunto, Müller (2007, p.45) afirma que, “quando as 

pessoas, os acontecimentos e os conceitos estão definindo-se em seus espaços, tempos e 

funções”, é que a infância também se individualiza mais efetivamente.  

Outras mudanças nas práticas sociais contribuem para a afirmação do 

individualismo e, conseqüentemente, para a valorização da infância. A escola passa a ser 

incentivada pelos moralistas da época, tornando-se obrigatória no século XIX. Surgem os 

médicos de cabeceira que estimulam o cuidado com a saúde dos rebentos, aumentando-lhes a 

possibilidade de sobrevivência. Com isso, as famílias preocupam-se com a higiene dos filhos, 

cuja aparência, à época, expressa sua honra (Cf. MÜLLER, 2007, p. 41). A estudiosa 

acrescenta que a prática de limpar o corpo fortalecia hábitos higiênicos e religiosos, já que 

também purificava a alma. Além do asseio, os pais passam a vacinar os filhos. Essas atitudes 

contribuem para a queda do índice de mortalidade, o qual, por sua vez, possibilita o controle 

da natalidade. Assim, nos séculos XVIII e XIX, a criança ocupa um lugar “independente” no 

cenário infantil, pois se percebe a necessidade de educá-la. A partir de então, a escola foi 

instrumento indispensável para a preparação da vida futura das crianças e as famílias 

burguesas foram as primeiras que cultivaram esse costume que até hoje se conserva em nossa 

sociedade. O mercado também se adapta às novas necessidades dessas famílias, dentre as 

quais a fabricação em grande escala de brinquedos e a confecção de roupas infantis, como o 

“traje inspirado no uniforme militar ou naval [...] que persistiu do fim do século XVIII até 

nossos dias” (ARIÈS, 1975, p.40).  

Apesar da inserção de novos trajes e da prática do brinquedo tornar-se comum ao 

público infantil dos séculos XVII e XVIII, Ariès afirma que essas mudanças atingiram apenas 

as famílias burguesas ou nobres, enquanto “as crianças do povo, os filhos dos camponeses e 

dos artesãos, as crianças que brincavam nas praças das aldeias, nas ruas das cidades ou nas 

cozinhas das casas continuaram a usar o mesmo traje dos adultos” (id., p.41), e acrescenta: 

“elas conservavam o antigo modo de vida que não separava as crianças [...], nem através do 

traje, nem através do trabalho, nem através dos jogos e brincadeiras” (id. ibid.). Também 

reportando-se a essa questão, Benjamin (2002, p.86) declara que “demorou muito tempo até 

que se desse conta que as crianças não são homens ou mulheres em dimensões reduzidas”. 

No que concerne à infância no Brasil, a partir do século XVI, lembramos três 

representações significativas: a criança portuguesa, a indígena e a africana. Todas elas 

viveram experiências dolorosas, seja pela violência sexual, seja pelo trabalho pesado que 
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eram obrigadas a fazer. No artigo “A história trágico marítima das crianças nas embarcações 

portuguesas do século XVI”, Ramos (2007, p.19) revela que “as crianças subiam a bordo 

somente na condição de grumetes ou pajens, como órfãs do Rei enviadas ao Brasil para se 

casarem com os súditos da Coroa, ou como passageiros embarcados em companhia dos pais 

ou de algum parente”. Desse modo, elas eram deslocadas de seu ambiente natural, passavam 

fome, medo, constrangimento, perigo e muitas dificuldades durante as viagens. Muitas delas 

foram vítimas de naufrágios, outras serviram como mão-de-obra nos navios, sendo, ainda, 

violentadas por tripulantes. Por isso, “a história do cotidiano infantil a bordo das embarcações 

portuguesas quinhentistas foi, de fato, uma história de tragédias pessoais e coletivas.” 

(RAMOS, 2007, p.49).  

No Brasil quinhentista, os jesuítas tentaram catequizar os curumins. 

Chambouleyron (2007, p.55) explica que “a criança indígena, muitas vezes era entregue pelos 

próprios pais aos padres da Companhia de Jesus, era considerada ‘o papel branco’ no qual se 

inscreviam a luta contra a antropofagia, a nudez e a poligamia”. Outras eram abandonadas 

pelos pais, que fugiam para a mata, tentando escapar dos violentos colonizadores. Mas a ação 

jesuítica não apaga as tradições e costumes das crianças, pois o nomadismo dos índios, bem 

como o crescimento dos aprendizes, possibilitava o abandono do “aprendizado recebido pelos 

padres”. (CHAMBOULEYRON, 2007, p. 68). 

Os meninos africanos também sofreram muito no Brasil, sobretudo durante a 

escravidão, pois serviam de distração e brinquedo para as mulheres brancas. Muitas dessas 

crianças eram abandonadas por suas próprias mães, que passavam a ser amas-de-leite para os 

filhos dos brancos. Alguns autores brasileiros registraram o cotidiano da infância escrava no 

Brasil, dentre eles, Machado de Assis, Monteiro Lobato e José Lins do Rego. As imagens dos 

pequenos negros estão vinculadas ao trabalho escravo ou de servidão. 

Lajolo (2006, p.240) aponta a associação de Negrinha, personagem de Monteiro 

Lobato, com o animal: “Órfã aos quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a 

pontapés”. A idéia de aproximação caracteriza a relação entre criança e animal, uma vez que a 

menina é comparada ao gato. Negrinha, além de animalizada, é ainda vítima de violência e 

desprezo por parte dos adultos, no conto lobatiano. Em outras obras, a criança negra, 

sobretudo o moleque escravo, é tratada como divertimento para os filhos dos coronéis ou 

burgueses, como retrata Machado de Assis, em Memórias póstumas de Brás Cubas. O 

protagonista, quando menino, trata o moleque da casa como animal: 
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Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos 
no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, 
com uma  varinha na mão, fustigava-o, dava-lhe mil voltas a um e outro lado, e ele 
obedecia, - algumas vezes gemendo – mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando 
muito, um � “ai, nhonhô!” – ao que eu retorquia: � “Cala a boca, besta!”. (ASSIS, 
1991, p.36). 

 

Em Menino de engenho, o escritor (2006, p.38) revela a imagem da criança negra 

associada ao trabalho infantil, como era comum nos grandes engenhos do século XIX: “Na 

estação estava um pretinho com um cavalo, trazendo umas esporas, um rebenque e um pano 

branco. O meu tio estendeu o pano branco na anca do animal, montou, e o pretinho me 

sacudiu para a garupa. Era o meu primeiro ensaio de equitação.” Além das pequenas tarefas, 

esta descrição mostra também a convivência harmoniosa entre os meninos da casa-grande e os 

moleques: 

Interessante era que nós, os da casa grande, andávamos atrás dos moleques. 
Eles nos dirigiam, mandavam mesmo em todas as nossas brincadeiras, porque 
sabiam nadar como peixes, andavam a cavalo de todo jeito, matavam pássaro de 
bodoque, tomavam banho a todas as horas e não pediam ordem para sair para onde 
quisessem. Tudo eles sabiam fazer mais do que a gente; soltar papagaio, brincar de 
pião, jogar castanha. Só não sabiam ler. Mas isto, para nós, também não parecia 
grande coisa. (REGO, 2006, p. 84-85).  
 

 
A separação definitiva entre os sinhozinhos e moleques dos engenhos ocorria a 

partir da vida escolar, quando “os brancos iam estudar e os negros trabalhar”, conforme 

assinala Müller (2007, p.110). No final do romance de José Lins, o protagonista parte para 

Itabaiana, onde estudará em colégio de padres, levando consigo um mundo jamais esquecido. 

Durante o período colonial no Brasil, verificamos alguns motivos que sugerem 

uma imagem mais valorizada da criança, uma vez que o sentimento de proteção dos pais 

estabelece uma ponte entre o mundo adulto e o infantil. Del Priore (2007, p.96) comenta a 

expressão do amor materno, nessa época: “não havia mãe que ao morrer não implorasse às 

irmãs, comadres e avós, que ‘olhassem’ por seus filhinhos, dando-lhes estado, ensinando-lhes 

‘a ler, escrever e contar’ ou a coser e lavar”. Também se tornam comuns os acalantos, os 

mimos, as brincadeiras e a escola na vida dos pequenos, aspectos que demonstram uma 

preocupação maior dos pais. Contudo, é importante ressaltar que o mais sedimentado objetivo 

da sociedade da época era preparar as crianças para a vida adulta. Os meninos deveriam 

aprender um ofício, enquanto as meninas precisavam saber coser, cozinhar, fazer crochê, 

dentre outras tarefas do lar. Referindo-se ao cotidiano da criança, nesse período, Del Priore 

(2007, p.84-85) afirma que elas “cresciam à sombra dos pais, acompanhando-os nas tarefas do 

dia-a-dia. Daí em diante, as crianças iam trabalhar, desenvolvendo pequenas atividades”. 
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Além da família, a igreja e os moralistas da época empenhavam-se na socialização 

das crianças. Sob a orientação dos jesuítas, elas participavam das festas da colônia, 

principalmente dos autos natalinos e das procissões. Educadores e religiosos criticavam os 

mimos maternos, defendendo os castigos na correção dos vícios e dos pecados. Sobre os 

moralistas, a historiadora da infância no Brasil declara: “a boa educação, para eles, implicava 

castigos físicos e nas tradicionais palmadas” (DEL PRIORE, 2007, p.96). Por isso as escolas 

régias usaram a palmatória como ato de correção. 

Como se percebe, o passado da criança tem muitos capítulos tristes, aos olhos da 

contemporaneidade, como o do desapego dos pais, o da mortalidade, o do abandono. 

Demorou muito tempo para que os adultos compreendessem a personalidade e o valor dos 

pequenos. Para amenizar a prática do abandono, criou-se a Roda dos Expostos, isto é, uma 

instituição que recolhia as crianças que eram largadas pelos pais. Essa instituição surgiu na 

Itália, em plena Idade Média, especificamente no século XII, conforme explica a autora da 

História da infância sem fim: 

 

As primeiras rodas específicas, de que se tem registro, destinadas a receber as 
crianças expostas, foram as da Idade Média, na Itália, junto com a emergência das 
confrarias de caridade, no século XII. Tais confrarias funcionavam circunvizinhas 
aos hospitais, para recolhimento e assistência aos pobres, aos peregrinos, aos 
doentes, leprosos, loucos e também às crianças expostas. (CORAZZA, 2004, p. 72). 

 

No Brasil, surgiram três Rodas de Expostos, durante o período colonial, sendo a 

primeira delas em Salvador, em 1726; a segunda no Rio de Janeiro, em 1738; a terceira em 

Recife, em 1789. Depois, o modelo se espalhou por diversas partes do país, chegando ao 

número de treze rodas, destinadas ao acolhimento dos enjeitados. Em “A roda dos expostos e 

a criança abandonada na História do Brasil”, Marcilio (2006, p.60) explica que o objetivo 

dessas instituições era “o de evitar-se o horror e desumanidade que era então praticada com 

alguns recém-nascidos, as ingratas mães, desassistindo-os de si, e considerando-as a expor as 

crianças em lugares imundos com a sombra da noite”.  Para essas crianças, a morte era certa, 

pois faleciam de fome, sede e frio, e ainda eram devoradas por cães e outros animais.  

Na primeira metade do século XIX, a Roda dos Expostos foi duramente criticada, 

principalmente pelos médicos-higienistas da época, que denunciavam o alto índice de 

mortalidade nas instituições. Soma-se à crítica à elevada mortandade, “a luta pela melhoria da 

raça humana, levantada com base nas teorias evolucionistas, pelos eugenistas4”, nas palavras 

                                                
4 Aqueles que se preocupam com a Eugenia, ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e 
melhoramento genético da espécie humana. 
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de Corazza (2004, p.76). Depois de várias campanhas, as rodas brasileiras extinguem-se, por 

completo, em 1950, “sendo as últimas do gênero existentes nessa época em todo o mundo 

ocidental” (MARCILIO, 2006, p. 68). 

Os juristas também se empenharam na extinção da Roda dos Expostos, fato que 

contribuiu para a reflexão desses profissionais no estabelecimento de novas formas de 

proteção ao menor. Os religiosos também se preocuparam com as crianças, criando asilos e 

orfanatos e desenvolvendo um modelo de auxílio baseado na caridade. Marcilio (2006) 

menciona a filantropia como outro mecanismo de ajuda aos pequenos, sendo ele 

representativo do século XX: 

 

A filantropia surgia como modelo assistencial, fundamentada na ciência, para 
substituir o modelo da caridade. Nesses termos, à filantropia atribuiu-se a tarefa de 
organizar a assistência dentro das novas exigências sociais, políticas econômicas e 
morais, que nascem com o início do século XX no Brasil. (MARCILIO, 2006, 
p.78). 

 
A preocupação dos adultos em preservar a vida da criança abre caminho para 

outros questionamentos, na tentativa de se conhecer melhor a infância. Esse trabalho tem sido 

feito, principalmente, por pedagogos e psicólogos, que vêem nessa fase da vida uma fonte 

inesgotável de pesquisa e descobrimentos. As políticas públicas atribuíram direitos às 

crianças, considerando-as cidadãs, sendo essas prerrogativas asseguradas pela Constituição 

Brasileira. Os adolescentes também foram beneficiados com as leis estabelecidas no país. 

Comentando esse assunto, Müller (2007, p.139) declara que “a criança e o adolescente no 

Brasil já são pela Constituição (Art.227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

prioridade absoluta”. 

Como se observa, a criança vai ocupando cada vez mais espaço em nossa 

sociedade, adquirindo direitos no decorrer da história. Apesar das conquistas nos âmbitos 

sentimental e constitucional, muitas crianças ainda sofrem injustiças sociais, principalmente 

entre as camadas mais pobres da população, que enfrentam problemas relacionados à miséria, 

à falta de assistência médica e de educação de qualidade. Müller (2007, p.141) afirma que a 

“criança cidadã é uma conquista em vários sentidos, até na lei, entretanto falta muito para que 

as crianças tenham concretamente uma vida digna”. Quando olhamos para o passado da 

criança e o comparamos com o presente, observamos que muitos problemas ainda persistem 

no universo infantil, tais como o abandono, os castigos, a violência sexual, o trabalho quer no 

espaço urbano quer em propriedades rurais, dentre outros aspectos. Para mudarmos essa 

problemática, é preciso que as autoridades governamentais e jurídicas, juntamente com a 
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família, protejam cada vez mais as crianças e garantam-lhes os direitos que lhes foram 

concedidos ao longo do tempo. 

 

 

1.3. A figura do avô como herói humano 

 

 

Em nossos dias, a palavra herói é usada em diversos contextos, abrangendo desde 

o âmbito literário até situações cotidianas. Sendo assim, tornou-se constante o uso desse 

termo para se referir a alguém dotado de coragem e determinação, que pratica uma ação 

visando ao bem-estar coletivo. Policiais e bombeiros que salvam pessoas, médicos que 

realizam cirurgias complicadas e conseguem salvar seus pacientes, goleiros que, na disputa de 

pênaltis, conseguem defender a bola decisiva e ganhar uma partida são considerados heróis 

pela sociedade, embora por tempo determinado, uma vez que seus atos trazem amparo e 

conforto para o próximo. De acordo com o senso comum, podemos denominar esses 

profissionais de heróis do cotidiano, pois, em suas rotinas de trabalho, lidam com situações 

difíceis, vinculadas às perspectivas de triunfo do ser humano. Já na tradição literária, herói é o 

personagem-protagonista que possui características superiores às de seu grupo. No Dicionário 

de teoria da narrativa, Reis e Lopes (1988, p.210) declaram que o “herói relaciona-se 

diretamente com uma concepção antropocêntrica da narrativa”. 

Segundo o Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2004), herói significa 

“homem extraordinário por seus feitos guerreiros, seu valor ou sua magnanimidade”, é ainda 

o protagonista de uma obra literária. Esse conceito é globalizante, pois tanto pode se referir às 

pessoas anônimas que salvam vidas valendo-se da coragem, como pode se referir aos 

policiais, aos bombeiros e aos esportistas vitoriosos, que, aos olhos da sociedade, são heróis 

pela grandeza humana que demonstram ao se sacrificarem ou se dedicarem ao próximo. 

Assim, denominamos essas pessoas “heróis humanos”, independentemente de idade ou sexo. 

O conceito expresso por Aurélio Buarque de Hollanda apresenta a expressão 

“feitos guerreiros” que pode ser entendida de duas formas: uma, referindo-se às batalhas e às 

conquistas que os heróis da Antiguidade e da Idade Média empreendiam em nome da glória e 

do poder; outra, de caráter mais contemporâneo, simbolizando conquista, determinação e 

força de vontade. Esses predicados exaltam pessoas comuns, que podem ser heroicizadas pela 

sociedade, ao praticarem uma ação visando o bem coletivo. O valor ou magnanimidade, 

presente no conceito, também pode caracterizar os heróis do passado e os do presente, visto 
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que ambos são dotados de grandeza humana, como a bondade e a lealdade, mesmo quando 

um herói tem origem divina, como alguns heróis das epopéias clássicas.  

Dessa maneira, percebe-se que a conceituação do herói, exposta no dicionário, é 

ampla, de modo que o termo pode designar vários tipos de heróis. 

No Dicionário de termos literários, Moisés (2004, p.219-220) assim conceitua 

herói: do “grego hêros, semideus, filho ou descendente de deuses, pelo latim heros [...] 

designa, genericamente, o protagonista, ou personagem principal (masculina ou feminina) da 

epopéia, prosa de ficção (conto, novela, romance) e teatro”. Nesse conceito, observa-se, 

primeiramente, a origem do herói ligada ao mundo divino e clássico, fato que explica a 

invencibilidade e a imortalidade de muitos dos heróis das epopéias. Em seguida, percebe-se a 

preocupação do teórico em estabelecer o grau de importância do herói, pois ele é o principal 

agente da ação, que, por sua vez, torna-o responsável pelo desempenho do enredo. Ainda, 

verifica-se que o personagem pode pertencer ao universo masculino ou feminino, daí a 

recorrência do termo heroína, nos romances que têm como protagonista uma mulher, como é 

o caso de Iracema, Senhora e Lucíola, de José de Alencar. Outro ponto importante é a forma 

de produção literária em que esse herói pode se manifestar: epopéia, prosa e teatro, sendo que 

cada forma apresenta suas particularidades. Na epopéia, o herói é realizador de feitos 

extraordinários e, por isso, distingue-se do homem comum. Na prosa, após o surgimento do 

romance moderno, o herói é instado a agir a favor ou contra as convenções sociais. Já no 

teatro, o herói também segue o antropocentrismo, encenando ações similares às dos homens 

comuns. 

A figura do herói está muito ligada ao universo infantil, pois ele desperta o 

imaginário das crianças. Menino de engenho e Meus verdes anos são protagonizados por 

meninos, Carlinhos e Dedé, respectivamente, que, de maneira subjetiva, idealizam alguns 

personagens. Estes, a nosso ver, são considerados heróis. Assim, analisaremos a construção 

dessas imagens de heróis, partindo do pressuposto de que a voz do narrador-personagem 

predomina no discurso, pois é ele quem conhece e revela o enunciado. Investigaremos a 

humanidade dos heróis que são baseados na afetividade e no vínculo familiar do menino. 

Nesse propósito, levantamos três hipóteses: 1) Menino de Engenho e Meus Verdes Anos 

apresentam heróis humanos, que pertencem ao universo adulto, como o avô e as contadoras 

de histórias, mas são representados segundo a ótica infantil. 2) As relações de poder, presentes 

na vida heróica dos personagens, rompem com as limitações do cotidiano. 3) Os heróis de 

José Lins são oriundos do mundo sertanejo, de caráter patriarcal.  
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Para analisarmos essas questões, usaremos o suporte teórico da narratologia, 

especificamente, as categorias do narrador e do personagem, pois acreditamos que é o olhar 

dos meninos que heroifica os personagens de seu mundo rural. Trataremos, agora, da figura 

do avô, personagem que consideramos herói humano, sendo este integrante do universo 

familiar do narrador-personagem. Nas citações dos romances em análise, usaremos a sigla 

ME para nos referir a Menino de engenho e MVA, para Meus verdes anos. 

A narratologia é um campo de investigação teórico-metodológica autônoma, 

centrada na narrativa. Através dela, podemos analisar textos literários e não-literários, 

seguindo as orientações da teoria semiótica. De acordo com o Dicionário de teoria da 

narrativa, “a narratologia procura, pois, descrever de forma sistemática os códigos que 

estruturam a narrativa, os signos que esses códigos compreendem, ocupando-se, pois, de um 

modo geral, da dinâmica de produtividade que preside a enunciação dos textos narrativos”. 

(REIS; LOPES, 1988, p.79). Através desse método de abordagem literário, podemos analisar 

o discurso que representa a história ou enredo da narrativa. A origem desse estudo advém das 

pesquisas folcloristas de Propp. 

Toda narrativa ou enunciado é produto da enunciação do narrador, que, no cenário 

da ficção, organiza o discurso, como protagonista da comunicação narrativa.   Reis e Lopes 

(1988, p.61) lembram que a definição de narrador não deve ser confundida com a de autor, 

uma vez que aquele “será entendido fundamentalmente como autor textual, entidade fictícia a 

quem, no cenário da comunicação, cabe a tarefa de enunciar o discurso”. É através dele que 

sabemos tudo o que acontece na história. Nas obras selecionadas para esse estudo, Carlinhos e 

Dedé são os responsáveis pela enunciação, pois são eles que testemunham o que viram e 

experimentaram. 

O discurso do narrador, além de ser direcionado ao leitor, também implica um 

narratário, ou seja, “um sujeito não explicitamente mencionado” a quem o emissor do texto dá 

explicação ou interpela. Reuter (2002, p.20) explica que “o narratário é fundamentalmente 

construído pelo conjunto dos signos lingüísticos (o ‘tu’ e o ‘você’, por exemplo) que dão uma 

forma mais ou menos aparente a quem ‘recebe’ a história”. Desse modo, esse destinatário 

fictício é desvelado pelo leitor, pois é ele quem lê a história, que, por sua vez, não pertence à 

“vida”, mas ao universo imaginário que só conhecemos através do livro.  

O universo masculino das obras em análise é constituído pelos parentes do 

protagonista como o avô e os tios, os trabalhadores do engenho e os amigos da família que 

moram em propriedades vizinhas, como o coronel Lula de Holanda e o Capitão Vitorino. 

Além desses, destacam-se também o cangaceiro Antônio Silvino, que, esporadicamente, 
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aparece nos engenhos das famílias de Carlinhos e Dedé. Dentre esses personagens, o narrador 

heroifica subjetivamente o avô. Tio Quincas e tio Juca também são exaltados pelos meninos, 

porém com menos intensidade. Trataremos, aqui, particularmente, do coronel José Paulino, de 

Menino de engenho e de José Lins, de Meus verdes anos.  

Retomemos o que foi exposto anteriormente: entende-se por heróis humanos 

pessoas dotadas de magnanimidade, poder, ousadia, coragem e senso de justiça. Esses 

aspectos caracterizam heróis de todas as épocas, inclusive os heróis idealizados pelos 

narradores de Menino de engenho e de Meus verdes anos. Em geral, os heróis são imagens 

inesquecíveis da infância, pois o fascínio que eles exercem sobre as crianças é intenso. 

Segundo o senso comum, o pai costuma ser idealizado por elas como o primeiro herói, por 

simbolizar segurança e proteção. Na contemporaneidade, surgem os super-heróis, que são 

veiculados na mídia através da televisão, do cinema e das revistas.  É importante ressaltar que 

os adultos também se sentem atraídos pelos heróis e super-heróis. Tal fato sugere a 

necessidade da imaginação e da fantasia na vida do ser humano. 

Tanto em Menino de engenho como em Meus verdes anos, temos um narrador que 

recorda o tempo da infância passada no engenho do avô. Esse narrador se deixa contaminar 

pela expressividade da criança, agente e testemunha dos fatos. Considerando esse aspecto, 

verificamos que os heróis dessa infância são construídos através do olhar subjetivo do 

narrador-personagem, que transmite afetividade ao descrevê-los. O avô é o herói que 

simboliza bondade e brandura, dentre outros atributos; enquanto o tio representa bravura e 

ousadia. Eles fazem parte da galeria dos heróis do menino, cujo vínculo familiar contribui 

para o sentimento de afeição do narrador. Não analisamos profundamente a figura do tio por 

considerarmos insuficiente ou rara sua representação. Em ambas as obras, o narrador descreve 

um episódio que envolve o tio Quincas, irmão do avô, que foi morto por desafiar um “cabra” 

do eito, por causa de uma mulher. Em Meus verdes anos, o fato é contado sem muitos 

detalhes por Dedé, que, por sua vez, conhece a história através da negra Generosa. 

Reportando-se ao episódio, o narrador declara: “Este irmão do meu avô era um homem bravo, 

homem de gênio forte” (MVA, p.40). 

 Em Menino de engenho, Carlinhos conhece as histórias do tio avô através de 

mestre Firmino, que lhe contava histórias da região. Uma das façanhas desse parente é 

retratada nas duas obras. Selecionamos um excerto narrado por Carlinhos, que demonstra a 

coragem de Quincas: 
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O velho Manuel César mandou botar os animais na almanjarra de manhã à noite. 
Os bichos estavam comendo grosso. Ninguém do Santa Rosa tinha coragem de ir 
buscar. O coronel José Paulino respeitava o tio. Tinha medo. O capitão Quincas 
quando soube saiu. Entrou no engenho adentro, parou a moagem e cortou os arreios 
da almanjarra. O velho Manuel César comeu calado o atrevimento. Era assim o 
irmão mais moço do coronel. (ME, p. 99). 

 

O tio, apesar de não ter convivido com Carlinhos, estimula seu imaginário, pois o 

menino admira homens bravos e corajosos: “Eu queria um senhor de engenho que protegesse 

assassinos, que tivesse guarda-costas, gente no rifle”. (ME, p.100). A façanha ousada do tio 

Quincas é vista pelo narrador como um ato heróico, causando-lhe admiração: “Aquele irmão 

mais moço do meu avô passava para a galeria dos meus heróis”. (ME, p.100).  Ainda que 

valorize a coragem do tio, o avô é o herói humano que mais se destaca nas obras de José Lins 

do Rego, pois vários capítulos tratam dessa figura patriarcal, que é sempre descrita de forma 

afetiva pelos narradores. 

A figura do avô é recorrente nos romances de Zé Lins, sobretudo naqueles que 

tratam da infância. Ao escrever seu primeiro romance de sucesso, o autor almejou criar uma 

espécie de biografia do avô materno, o velho Lins do Rego, conforme declara em entrevista 

concedida a Barbosa (1991, p.67). Em Menino de engenho, Carlinhos é apresentado ao avô, o 

coronel José Paulino, no engenho Santa Rosa, lugar onde passou a morar, depois da morte da 

mãe. A convivência direta da criança com esse personagem gera um sentimento de 

admiração: “Ele tinha o orgulho da casta, a única vaidade daquele santo que plantava cana”. 

(ME, p.79). O vocábulo “santo” demonstra o respeito e a admiração do narrador pelo patriarca 

e, ao mesmo tempo, revela uma postura ingênua do menino, pois se sabe que o senhor de 

engenho, de modo geral, não era visto pela sociedade como esse indivíduo imaculado que o 

neto alega conhecer. Cascudo (1971, p. 90), ao tratar da figura do senhor de engenho, revela 

que “as gerações brasileiras de 1970 não mais perceberão a figura imponente, ostensiva e 

autêntica do senhor de engenho, dando tonalidade de supremo comando às ordens simples e 

naturais do cotidiano.” Como se percebe, é a descrição do menino que projeta uma imagem de 

santidade e candura no avô. 

Vale sublinhar que a figura paterna é ausente na vida do menino; assim, exaltar o 

avô constantemente pode ser uma tentativa de compensação de um vazio sentimental. Em 

Meus verdes anos, Dedé convive com o avô José Lins, no engenho Corredor, desde muito 

cedo, após a ausência da mãe que morrera de parto. Essa convivência, assim como em Menino 

de engenho, gera uma idealização, manifestada através da afetividade com que muitas vezes o 

retrata: “Era assim o meu avô. A sua força morava na sua brandura” (MVA, p. 92). Assim, os 
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dois fragmentos citados idealizam a figura do avô, pois os vocábulos santo e brandura 

caracterizam positivamente esse personagem. 

As palavras do narrador demonstram seu ponto de vista em relação a um 

personagem ou fato, que, nem sempre, converge com o pensamento dos adultos, como os 

trabalhadores do eito, por exemplo. Para eles, o senhor de engenho representa a autoridade, o 

patrão. Esse aspecto contribui para compreendermos a relação de admiração entre o menino e 

o poderoso proprietário rural. Em O narrador do romance, Fernandes (1996) declara que a 

aceitação das idéias do narrador dependerá do leitor: 

 

O leitor real ouvirá a versão do narrador sobre uma história que ele, leitor, nem 
sabe qual será. Mas há um acordo tácito entre narrador e leitor de que o primeiro 
entreterá o segundo, informará sobre pessoas, fatos e coisas que o leitor desconhece 
ou, se conhece, não conhece a versão do narrador. A versão do narrador pelo ponto 
de vista, pela maneira como nos conta e pelo conhecimento que tem da história. 
(FERNANDES, 1996, p.9). 

 

Tal ponderação a respeito dos desígnios do narrador se aplica às obras aqui 

estudadas. Em muitos momentos das narrativas, o avô é descrito como uma pessoa de alma 

nobre e generosa, alguém disposto a ajudar os seus. Os atos de bondade são apresentados nas 

duas obras: “Vinham meninos das redondezas atrás do leite que o meu avô dava aos pobres. 

Esguichava na cuia branca o leite das turinas” (MVA, p.51). Em Menino de engenho, 

Carlinhos relata a ajuda que o avô deu aos desabrigados com a cheia do Rio Paraíba: “Era 

preciso mandar comida para todo aquele povo desarvorado. Meu avô dava ordens para 

levarem uma barrica de bacalhau” (ME, p.57-58). O engenho e a casa de farinha tornavam-se 

abrigos para flagelado da enchente: “Era a população das margens do rio, arrasada, morta de 

fome, se não fosse o bacalhau e a farinha seca da fazenda” (ME, p.61). 

A narração em primeira pessoa possibilita a seleção de fatos e episódios a serem 

narrados. Além disso, “o narrador dá uma versão a seu favor. Ele procura narrar aquilo que 

lhe interessa”, conforme declara Fernandes (1996, p.129). Esse aspecto contribui para 

ressaltar e valorizar a figura do avô, que é mostrado como um senhor caridoso. Em Meus 

verdes anos, o narrador-personagem também destaca a ajuda do avô aos desvalidos, em época 

de seca: 

 

Desciam pela estrada levas e levas de pobres famintos. Pela primeira vez vi de 
perto a fome. Meninos nos ossos, mulheres desnudas e homens arrastando-se sem 
forças. Passavam por debaixo do engenho e meu avô mandava distribuir farinha do 
barco e mel-de-furo. (MVA, p.68). 
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A voz do narrador revela, na figura do avô, um senhor de engenho caridoso, 

preocupado com o bem-estar do povo humilde. Esse olhar é contrastante com a imagem de 

alguns senhores de engenho dos tempos coloniais, mencionadas por Freyre, em Casa-grande 

e senzala: 

 

Conta-se que o Visconde de Suaçuna, na sua casa-grande de Pombal, mandou 
enterrar no jardim mais de um negro supliciado por ordem de sua justiça patriarcal. 
Não é de admirar. Eram senhores, os das casas-grandes, que mandavam matar os 
próprios filhos. (FREYRE, 2005, p.41). 
 

 A crueldade no trato das mulheres e das crianças escravas é um capítulo triste de 

nossa história, pois, além de servirem de mão-de-obra e sofrerem castigos, alguns pequenos 

eram punidos com a morte, para não manchar a “honra” da autoridade rural. 

Segundo Freyre (2005, p.42), os senhores de engenho constituíam uma das classes 

representativas da formação brasileira, que, por sua vez, segue a “tendência mais 

caracteristicamente portuguesa, isto é, pé-de-boi, no sentido de estabilidade patriarcal”. Essa 

autoridade rural estabeleceu-se no país desde o período colonial, e sua influência e prestígio 

atravessaram séculos. Mas, no percurso da história, nada é imutável, por isso a figura desse 

homem, dotado de poder e prestígio na sociedade, também declinou, conforme declara 

Cascudo (1971, p.102): “O senhor de engenho, ao anoitecer de Roncesvalles5, saudou e 

desapareceu”. 

O declínio do senhor de engenho representa mudanças em todo o sistema sócio-

econômico da época, como percebemos nas declarações de Freyre (2005): 

 

O escravo foi substituído pelo pária de usina; a senzala pelo mucambo; o senhor de 
engenho pelo usineiro ou pelo capitalista ausente. Muitas casas-grandes ficaram 
vazias, os capitalistas latifundiários rodando de automóvel pelas cidades, morando 
em chalés suíços e palacetes normandos, indo a Paris se divertir com as francesas 
de aluguel. (id., p. 51-52). 

 
As “transformações” mencionadas sinalizam a transferência gradativa do rural 

para o urbano. Através da obra de José Lins do Rego é possível resgatar imagens da figura 

patriarcal dos engenhos de açúcar do século XIX. Embora seja descrito sob a visão do neto, 

que, na maioria das vezes, o idealiza, podemos conhecer seu cotidiano, sua atividade 

econômica e suas relações de trabalho, além de outros aspectos. A descrição da boa relação, 

                                                
5 Referência a uma cidade espanhola que se tornou famosa na sua história e tradição pela derrota de Carlos 
Magno, pelas tribos bascas. O confronto recebeu o  nome de batalha de Roncesvalles, onde a retaguarda de 
Carlos Magno foi totalmente destruída. 
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que o avô mantém com os empregados ou moradores do engenho, eleva sua imagem, 

conforme as palavras do narrador-personagem, nas duas obras: 

 

Parecia que aquelas palavras feias na boca do velho José Paulino não quisessem 
dizer coisa nenhuma. Muitos vinham arranjar carros do engenho para fazer 
mudanças, e alguns dar conta de suas meações com o senhor ou pagar o foro do 
ano. A todos o meu avô ia dando uma resposta ou passando uma descompostura, 
mas cedendo sempre no que eles pediam. (ME, p.53). 
O meu avô às cinco horas já tinha tomado o seu banho frio e ficava a olhar o gado 
de leite e os trabalhadores que se botavam para o serviço. Gritava muito e 
descompunha como um capitão de navio. Mas tudo sem raiva, não fazendo medo 
aos moleques e nem temor aos trabalhadores. Era respeitado, e posso dizer mesmo 
que amado pela sua gente. (MVA, p.38). 

 
Então, a autoridade de chefe é demonstrada em vários momentos, mas destaca-se, 

com ênfase, o sentimento de solidariedade do avô e o relacionamento amigável para com os 

seus. No engenho, a mesa de comida era farta, de modo que os empregados também 

compartilhavam do alimento: “Eram os oficiais carpinas e pedreiros, que também se serviam 

com o senhor de engenho nessa boa e humana camaradagem do repasto”. (ME, p.12). A boa 

relação do avô com os moradores se repete com as negras da casa, que, mesmo depois da 

abolição, continuaram no engenho. Esse aspecto é apontado pelo narrador como um ato de 

magnanimidade, pois permitiu-se que elas ficassem na propriedade da família: 

 

As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho, não 
deixaram a rua, como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo de velhas. 
Conheci umas quatro: Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. O meu avô 
continuava a dar de comer e de vestir. E elas a trabalharem de graça, com a mesma 
alegria da escravidão. (ME, p. 49). 

 
O avô é sempre tratado por coronel, vocábulo que simboliza, sobretudo no 

interior, poder e prestígio. Em vários momentos da autobiografia, o narrador-personagem 

exalta o avô, quer seja através da riqueza, quer seja através do respeito que ele conquistou 

como grande proprietário rural: “O meu avô não gostava de brigas mas sabia  manter a sua 

importância” (MVA, p.54.). Em dado episódio, o coronel gasta uma boa quantia com o 

casamento da filha: “Abria a gaveta para pagar tudo sem um gemido ou um nome feio. [...] 

Depois foi a viagem ao Recife para as grandes encomendas: o vestido de noiva, os sapatos 

finos, os frascos de cheiro”. (MVA, p.103). A grandeza do avô confunde-se com a do 

engenho, pois Dedé considera o senhor de engenho tão grande quanto suas posses: 

 

Olhava eu o meu avô como se fosse ele o engenho. A grandeza da terra era a 
sua grandeza. Fixara-se em mim a certeza de que o mundo inteiro estava ali dentro. 
Não podia haver nada que não fosse do meu avô. Lá ia o gado para o pastoreador, e 
era dele; lá saíam os carros-de-boi a gemer pela estrada ao passo das sacas de lã ou 
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dos sacos de açúcar, e tudo era dele; lá estavam as negras da cozinha, os moleques 
da estrebaria, os trabalhadores do eito, e tudo era dele. O sol nascia, as águas do céu 
se derramavam na terra, o rio corria, e tudo era dele, sim tudo era do meu avô, o 
velho Bubu, de corpo alto, de barbas, de olhos miúdos, de cacete na mão. O seu 
grito estrondava até os confins, os cabras do eito lhe tiravam o chapéu, o Dr. José 
Maria mandava buscar lenha para a sua cozinha no Corredor, e a água boa e doce 
nas suas vertentes. Tudo era do meu avô Bubu, o “Velho” da boca dos 
trabalhadores, o Cazuza da velha Janoca, o papai da Tia Maria, o meu pai da Tia 
Iaiá. (MVA, p.55). 

 

Outro ponto a destacar é o senso de justiça do avô, que pode ser comparado ao 

código de honra dos heróis clássicos e medievais, que lutavam em nome de uma causa justa. 

No engenho do avô, casos de assassinatos deveriam ser resolvidos com a justiça, tal como 

aparece no romance: “Vá se entregar ao delegado. Eu não acoito criminoso. Se matou com 

razão vai para a rua. Aqui não quero que fique. No júri protejo. Entregue-se à justiça. Conte a 

sua história ao juiz. No meu engenho nunca protegi criminoso”. (ME, p.54) Em Meus verdes 

anos, a descrição do narrador sobre a atitude do avô é semelhante: “Nunca escondeu um 

criminoso em sua propriedade. Fossem para o júri como o assassino de seu irmão”. (MVA, 

p.92-93). 

A percepção do narrador-personagem engrandece a figura do avô, valorizando seu 

senso de justiça. Ao tratar do narrador, Fernandes (1996, p. 136) lembra que “os feitos, 

mesmo os heróicos, pertencem a uma dimensão natural e, se tornam absurdos ou épicos, se 

deve mais à concepção do narrador do que propriamente ao feito em si”. Desse modo, 

compreendemos que é a voz do narrador que exalta a imagem do avô, pois sua posição - 

primeira pessoa – faz que transmita um depoimento comprometido, emotivo e apaixonante. É 

esse relato, eivado de um subjetivismo, que heroifica a imagem do avô. Conforme as palavras 

do neto, suas relações de poder garantem-lhe prestígio: 

 
Mas não era homem para quem levantasse a voz em desrespeito. Davam-lhe lugar 
nos trens e nunca juiz nenhum chamou-o para jurado. Os padres não se importavam 
com a sua ausência na igreja. Nunca lera um livro em toda a sua vida. Mas era 
como se tivesse um código na cabeça. Escrevia cartas numa letra de capricho toda 
cheia de abreviaturas. Tinha amigos letrados. O maior de sua vida fora o doutor 
Gouveia, homem de importância que chegara a presidente de Província e viera 
advogar no Pilar, na República. (MVA, p.93). 

 

Desse modo, os coronéis José Paulino e José Lins (Bubu) destacam-se como 

homens de prestígio e poder no universo patriarcalista e rural de Menino de engenho e de 

Meus verdes anos. É a voz do neto, narrador-personagem, que o heroifica, caracterizando-o 

como bondoso, justo, respeitado e ordeiro. Foi com essa figura masculina que a criança 

conviveu e a quem admirou durante seus primeiros anos. 



43 
 

2. O CONTADOR DE HISTÓRIAS  

 

 

José Lins do Rego, no seu Menino de engenho, fala das velhas estranhas que 
apareciam pelos bangüês da Paraíba; contavam histórias e iam-se embora. Viviam 
disso. Exatamente a função e o gênero de vida do akpalô6. 
                                                                   Gilberto Freyre 

 

 

Analisando as obras de José Lins do Rego, selecionadas para esta pesquisa, 

percebemos a imagem do contador de histórias, que é representado pela velha Totonha, em 

Menino de engenho e pela velha Totônia, em Meus verdes anos. Essas contadoras7 de 

histórias evocam no imaginário do narrador-personagem um mundo de fantasias e 

deslumbramentos, graças ao poder de suas narrativas orais. Por serem detentoras dessa 

faculdade – a de contar e encantar através da palavra – é que as consideramos heroínas, 

destacando-se, assim, no universo patriarcalista do autor aqui enfocado. 

Como já foi dito, as duas obras apresentam o mundo do menino de engenho 

através da evocação da infância, fato que, às vezes, é visto por alguns estudiosos como uma 

espécie de duplicidade do tecido ficcional. Contudo, vale ressaltar que, apesar da aproximação 

pelo discurso confessional, essas obras possuem protocolos de escrita diferentes: Menino de 

engenho “parte do registro da memória e recria, liricamente, todo um universo ficcional, 

alongando assim o passado e o presente” (JUNQUEIRA, 1981, p.424); Meus verdes anos 

parte desse texto anterior, cuja matéria lhe é comum. Além disso, percebemos intenções 

distintas do autor, conforme explica Junqueira : 

 

A Meus verdes anos falta por completo qualquer indício de autêntica urdidura 
ficcional, ao passo que, no Menino de engenho, se o ponto de partida é a memória, 
decerto não será ela o ponto de chegada. Em outras palavras: naquele, os fatos e 
episódios são evocados através de uma memória que se pretende apenas enquanto 
testemunha ocular da história, de uma história que ela apenas registra, mas não 
reinventa; neste, a memória só relembra quando a serviço da imaginação, ou seja, 
da ficção motivo pelo qual o escritor evoca - repito-o aqui - “menos como quem 
recorda do que como quem recria e alonga o passado no presente”. (JUNQUEIRA, 
1981, p. 424). 

 

                                                
6 Gilberto Freyre, em Casa-grande e senzala (2005, p.413), cita o termo africano para se referir ao fazedor de 
conto. Diz ainda que o akpalô floresceu no Brasil na pessoa de negras velhas que só faziam contar histórias: 
“Negras que andavam de engenho em engenho contando histórias às outras pretas, amas dos meninos brancos.”  
7 Ao longo do trabalho, consideramos Totonha e Totônia como contadoras ou narradoras de histórias, pois 
entendemos que os referidos termos se equivalem, referindo-se ao papel que elas exercem na narrativa. 
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Apesar de as contadoras de histórias possuírem nomes parecidos e exercerem 

funções semelhantes nas duas obras, percebem-se intenções diferentes de José Lins do Rego 

ao descrevê-las. Totonha é personagem da ficção, enquanto Totônia é resultado da 

rememoração do autor. Vale ressaltar que, em Menino de engenho, José Lins do Rego mostra-

se como um verdadeiro poeta, relatando os fatos com intenso lirismo. Miguel-Pereira (1992, 

p.110) reconhece esse talento, ao dizer que, do lado do romancista, há em José Lins do Rego 

um poeta – e a poesia é o contrário do realismo materialista, é a emoção transubstanciando a 

matéria. 

Considerando os protagonistas como narradores que idealizam seus heróis, fizemos 

algumas reflexões e análises sobre a relação afetiva entre a criança e a contadora de histórias. 

Fundamentamos nossas afirmações e hipóteses, sobretudo em Held (1980), Cascudo (1984), 

Darnton (1986), Benjamin (2002) e Lajolo e Zilberman (2006). 

 

 

2.1. Traçando um perfil do contador de histórias 

 

 

José Lins do Rego evoca suas emoções de criança nos livros Menino de engenho e 

Meus verdes anos, apresentando as histórias que ouviu do avô, dos empregados, das negras do 

engenho e das velhas Totonha e Totônia. Dentre esses contadores, ganham destaque as figuras 

dessas últimas, pois são elas que apresentam às crianças do engenho os fios narrativos que 

compõem um mundo imaginário, cheio de magia e fantasia. 

Os protagonistas das referidas obras elegem a velha narradora como modelo ideal 

de contadora, atribuindo-lhe predicados que enfatizam a relação afetiva entre ela e o ouvinte. 

Mas que traços Totonha e Totônia apresentam para as considerarmos heroínas? Que papel 

elas desempenham no universo infantil de Carlinhos e Dedé? Que aspectos as aproximam de 

outras contadoras de histórias? Para responder essas questões, buscamos, primeiramente, 

traçar o perfil do narrador da tradição popular. Depois, investigaremos o caráter de 

heroicidade dessas personagens nas duas obras em análise, e, em seguida, faremos um 

paralelo com as narradoras lobatianas, Dona Benta e Tia Nastácia. Apoiamo-nos no método 

narratológico para sustentar nossas afirmações e hipóteses, sobretudo no que diz respeito à 

categoria narrador, conforme fizemos no primeiro capítulo. 

O contador de histórias é um dos elementos essenciais das narrativas orais, que, 

desde a Idade Média, transmite conhecimentos, valores, crenças e fantasias ao público 
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ouvinte. Tem como companheira fiel, a memória, guardiã de toda uma cultura popular. 

Assim, tudo o que ele transmite é resultado de sua experiência de mundo e de sua prática com 

as narrações anônimas. 

Uma contadora de histórias que se popularizou na tradição das narrativas orais foi 

Sherazade, personagem dos contos orientais das Mil e uma noites, que se salva da morte 

através do poder de suas palavras, ao narrar histórias para o sultão Shariar, que queria matá-la. 

Como se sabe, esse imperador, depois de perder a confiança nas mulheres, sempre ao 

amanhecer do dia seguinte matava as virgens que eram levadas para dormir com ele. 

Sherazade é a única dessas jovens que conseguiu se livrar da morte, usando como artifício o 

poder fascinante de suas narrativas. 

Nas obras de José Lins do Rego, a criança e a contadora de histórias também 

constroem relações de afetividade e de interação, conforme afirmam os relatos do narrador. 

Isso ocorre devido ao fascínio que ele sente pela fantasia das narrativas, cujos enredos 

transpõem a realidade. Partindo da ótica do protagonista de Menino de engenho, percebe-se a 

idéia de afeto, pois, em vários momentos, Carlinhos demonstra admiração por Totonha, 

ressaltando-lhe o poder da palavra: “Que talento ela possuía para contar histórias, com um 

jeito admirável de falar em nome de todos os personagens. Sem nenhum dente na boca, e com 

uma voz que dava tons às palavras”. (ME, p. 79). É interessante observar a falta de atrativos 

físicos da velha, fato que não deprecia o poder de encantamento de suas palavras. 

Nessa descrição, o menino aponta muitas qualidades que parecem ser inatas à 

contadora, como “talento”, “jeito admirável de falar”, “voz que dava tons às palavras”. Ela 

é alguém que sabe usar esse estratagema e consegue deixar seu público fascinado, assim como 

Sherazade, que, através de sua narrativa, seduziu seu ouvinte. 

Em Meus verdes anos, também constatamos a afeição do menino Dedé pela 

narradora, pois suas histórias suavizam-lhe as tristezas ou dores causadas pela asma: “Tia 

Naninha chegava para ver como eu estava. Nem parecia mais um doente. O meu puxado não 

resistira aos contos da velhinha”. (MVA, p.135). Nesse momento, percebe-se que a criança 

esquece suas dores e aflições e deleita-se com o espaço novo construído pela voz narradora e 

pelo seu próprio imaginário. Quando isso acontece, o ato de ouvir contos populares pode ser 

comparado ao brincar, que “significa sempre libertação”, como assevera Benjamin (2002, 

p.85) e envolve não apenas a criança, mas também o adulto.  

Carvalho (2004) também acredita que a fantasia representa para a criança um 

meio de libertação do mundo real, uma vez que ela constrói um mundo imaginário e passa a 
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conviver nesse espaço, superando a realidade cotidiana, que, às vezes, se mostra de forma 

dolorosa. A literatura infantil, nesse sentido, é uma forma de compensação para o real.  

Perrone-Moisés (1990), por sua vez, afirma que a literatura nasce de uma 

insatisfação do homem pelo mundo e que, a partir desse sentimento, o autor usa a imaginação 

para buscar outro mundo. É um espaço reconstruído por suas palavras, que se mostra 

satisfatório ou não às aspirações do ser. Gonçalves Dias, na “Canção do Exílio”, idealizou 

uma pátria feliz e bela, imprimindo forte sentimentalismo na criação desse lugar idílico. 

Manuel Bandeira imaginou e reconstruiu um novo mundo – Pasárgada – em que o eu-lírico se 

sente feliz, depois de fugir da insatisfação cotidiana. É um mundo que se opõe ao real, que é 

falho, lacunoso, daí, o desejo de fuga. Nesse sentido, o texto literário pode ser visto como 

conseqüência de uma inquietação humana, que leva o artista, através da poesia ou da prosa, a 

construir um mundo imaginário.  

Contar histórias é uma tradição muito antiga, que se tornou comum em várias 

partes do mundo, principalmente entre os camponeses franceses do século XVIII. Nessa 

época, contavam-se casos e relatos em torno das lareiras, nas cabanas dos aldeões, durante as 

noites de inverno. Não havia uma seletividade nas histórias existentes, sendo que muitas delas 

eram impróprias para o público infantil, já que apresentavam temas vinculados a brutalidades. 

A versão de Chapeuzinho Vermelho em que a vovó e a neta são devoradas pelo lobo é um 

exemplo dessa matéria agressiva. 

As narrativas orais dos camponeses franceses mostram o modo de vida nas 

aldeias, nos primórdios da era moderna, e a maneira como o mundo era visto pelos aldeões. 

Sobre o contexto dessa época, Darnton (1986, p.47) afirma que eles “habitam um mundo de 

madrastas e órfãos, de labuta inexorável e interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes 

como reprimidas.” Madrasta má e crianças órfãs são assuntos comuns a esse tipo de narrativa, 

que, por sua vez, se relacionam com o tema da subnutrição. Por mais que se trabalhasse, não 

havia comida suficiente para todos. Lembremos que Cinderela quase não recebia comida da 

mãe postiça, mas era obrigada a trabalhar arduamente; João e Maria foram abandonados na 

floresta porque na casa em que moravam, não havia mais alimento. Diante de situações como 

essas, “a barriga cheia vem em primeiro lugar, entre os desejos dos heróis camponeses da 

França” (id. ibid.). Assim como a história social universal, os contos populares franceses 

permitem-nos compreender a realidade cruel dos pobres, que viviam em situação de miséria. 

Essas narrativas de extração popular, corriqueiramente ouvidas na França do século XVIII, 

mostram como a vida dos camponeses era difícil. 
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Contudo, o que mais chama a atenção nesse tipo de narrativa são os elementos de 

magia e fantasia, responsáveis pelo interesse dos ouvintes, que, num momento de união e 

entretenimento, rendiam-se ao encanto da voz do narrador. Dessa forma, através da oralidade, 

muitas histórias antigas chegaram até nossos dias. O trabalho dos folcloristas foi de grande 

importância para a conservação das narrativas populares, pois eles recolheram uma grande 

parte desse material e o transcreveram em coletâneas.  

A primeira obra que apresenta os relatos populares é Contes de ma mère l’Oye 

(Os contos da Mamãe Gansa), de 1697, do francês Charles Perrault. Esse autor teve, como 

principal fonte de narrativa popular, a babá de seu filho. Entretanto, algumas das histórias 

foram modificadas para atender ao público refinado da época, ao qual a obra era destinada, 

conforme afirma Darnton (1986, p.24): “mas ele retocou tudo, para atender ao gosto dos 

sofisticados freqüentadores dos salões, précieuses e cortesãos aos quais ele endereçou a 

primeira versão publicada de Mamãe Gansa”. O estudioso acrescenta que a versão de 

Chapeuzinho Vermelho – em que o lobo devora a avô e a neta - “mudou consideravelmente 

suas características, ao passar da classe camponesa francesa para o quarto do filho de Perrault 

e então partir para a publicação” (id., p.24). 

Lajolo & Zilberman (2006) apontam Charles Perrault como um dos precursores 

da literatura infantil européia, cujo impulso inicial é atribuído, retroativamente, à 

incorporação das Fábulas, de La Fontaine (editadas entre 1668 e 1694), além do livro As 

aventuras de Telêmaco, de Fénelon (lançado postumamente, em 1717). Além disso, as autoras 

afirmam que seu livro – Os contos da Mamãe Gansa – “provoca uma preferência inaudita 

pelo conto de fadas, literarizando uma produção até aquele momento de natureza popular e 

circulação oral, adotada doravante como principal leitura infantil” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2006, p.16). Mas a expansão da literatura voltada para as crianças ganhou impulso na 

Inglaterra, devido à Revolução Industrial, no século XVIII. A partir desse período, surgem 

objetos industrializados como brinquedos e livros, especialmente destinados a esse novo 

público consumidor. 

Na Alemanha, os Irmãos Grimm também contribuíram para a consolidação das 

narrativas populares como literatura voltada para as crianças. A primeira obra, Kinder- und 

Hausmärchen (Contos para a infância e domésticos), de 1812, já aponta no título o 

destinatário da coletânea. Em seus textos, usaram temáticas mais aproximadas à sensibilidade 

infantil, como a fantasia, o mítico e o fantástico; elementos que conquistam crianças de 

maneira universalizante. O modelo dos alemães ficou tão atraente que serviu como parâmetro 
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para escritores de momentos posteriores, como Hans-Christian Andersen, Lewis Carroll, 

Carlo Collodi e James Barrie, entre outros.  

Voltando a Perrault, percebemos a sua importância no contexto de surgimento do 

conto de fadas, pois é ele quem inaugura esse novo gênero literário, mas é relevante lembrar 

que seus contos ainda apresentam muitas características das narrativas orais dos camponeses, 

no tocante ao registro de agressividade e crueldade nos enredos. Quanto aos Irmãos Grimm, 

seguiram caminhos diferentes, abordando temáticas de encantamento mais atraentes ao gosto 

das crianças, apesar de também recolherem histórias de fontes orais.  Desse modo, a coleção 

de contos de fadas desses autores tornou-se sinônimo de literatura infantil. 

Os contos populares europeus tornaram-se clássicos da literatura infantil universal 

e chegaram ao Brasil graças ao trabalho de adaptação de autores como Carlos Jansen, que 

publicou a primeira tradução dos contos de As mil e uma noites; e Figueiredo Pimentel, que 

divulgou os contos de Perrault, dos Grimm e de Andersen, na coletânea Contos da 

Carochinha (1958). Reportando-se ao assunto, Lajolo e Zilberman (2006, p.68) lembram que 

“a passagem se deu de livro para livro, sem mediação da oralidade, presente na situação 

primitiva do conto de fadas” e que as fontes populares brasileiras não foram consultadas. 

Ao tratar da literatura oral, Câmara Cascudo observa que as primeiras raças do 

Brasil - a indígena, a africana e a portuguesa - mantiveram suas tradições ligadas à sabedoria 

popular. As manifestações baseadas nesse conhecimento apresentam-se em forma de “cantos, 

danças, estórias, lembranças guerreiras, mitos, cantigas de embalar, anedotas, poetas e 

cantores profissionais, uma longa e espalhada admiração ao redor dos homens que sabiam 

falar e entoar” (CASCUDO, 1984, p.27). 

Para o folclorista, a tradição de contar histórias no Brasil teve início nas aldeias 

indígenas. Assim como os camponeses franceses, os nativos reuniam-se à noite para ouvir 

relatos dos homens mais velhos da tribo. Perto da fogueira, que os mantinha aquecidos, os 

índios ouviam relatos sobre caçadas felizes, pescarias abundantes, histórias de guerreiros 

mortos e lembranças de costumes passados. O apelo ao imaginário se manifestava através de 

relatos sobre assombros e mistérios da mata.   

Em História da vida privada no Brasil (1998), é explicada a relação simbólica 

entre o meio e os habitantes do interior: 

 

[...] a natureza revestia-se de um sentido mágico, despertando no caipira, no 
caboclo, por seus sons e ruídos, um misto de temor e de respeito. “A mata é 
misteriosa” dizia um velho mineiro ao cronista do início do século, pode ser um pio 
de ave noturna ou um urrar de uma fera. Há certos sons indecifráveis, mesmo para 
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os que estão familiarizados com a vida nas brenhas. Daí as superstições, a crença 
no sobrenatural, tão comum entre os rústicos. (WISSENBACH, p.72.v.3) 

 

É por isso que as matas eram vistas como ambientes povoados por seres 

fantásticos. Esses assuntos ainda sobrevivem na imaginação de muitos adultos e crianças, 

principalmente daqueles que vivem em cidades interioranas, convivendo com histórias de 

lobisomens, do caipora e outros seres, embora esses relatos tendam a disputar espaço com o 

rádio, a televisão, o computador. A infância em Menino de engenho demonstra o convívio do 

menino Carlinhos com esses mitos associados aos ambientes interioranos: 

 

Os zumbis também existiam no engenho. Os bois que morriam não se enterravam. 
Arrastava-se para o cemitério dos animais, à beira do rio, debaixo dos marizeiros, 
onde eles ficavam para o repasto dos urubus [...]. O zumbi, que era a alma dos 
animais, ficava por ali rondando. Não tinha o poder maligno dos lobisomens. Não 
bebia sangue nem dava surras como as caiporas. Encarnava-se em porcos e bois, 
que corriam pela frente da gente. E quando se procurava pegá-los, desapareciam 
por encanto. [...] 
O lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava nele 
com mais convicção do que acreditava em Deus. Ele ficava tão perto da gente, ali 
na Mata do Rolo, com as suas unhas de espetos e os seus pés de cabra! [...] O 
lobisomem lutava corpo a corpo com a gente viva. Era sair antes da meia-noite para 
a Mata do Rolo, e encontrá-lo. (ME, p. 77-78). 
 

 
É interessante observar que a idéia de existência do lobisomem impregnou-se 

mais no imaginário do menino do que a de Deus. O medo, o imaginário e a voz narradora 

desses episódios são os elementos que possibilitam a sensação de veracidade que o ouvinte 

sente e declara em relação ao bicho, ao passo que a história do criador não chega a perturbar a 

percepção da criança. Relatos assustadores, como os que as negras do engenho contam, 

trazem desconforto e medo ao protagonista, pois as perdas sofridas na infância deixaram 

marcas agudas em sua sensibilidade. Em Meus verdes anos, também verificamos a presença 

de seres encantados, cujas histórias transmitem-se oralmente. Durante um passeio à praia com 

o avô José Lins, o menino Dedé ouve histórias do filho do faroleiro e relembra alguns 

episódios fabulosos do engenho: 

 

E nos espantava com as histórias do farol: o pai saía todas as noites de canoa para 
dormir na solidão do mar. Várias vezes fora com ele. E vira bem à meia-noite a 
sereia espalhar-se no alto-mar. Era uma mulher branca com os cabelos da espuma 
das ondas. Cantava nas noites de escuro. Dissera-lhe o pai que naquele instante o 
melhor era tapar os ouvidos. [...] Seu pai lhe contara a história de um praticante que 
saiu de jangada e viu um peixe muito grande atrás da embarcação. Quis dar um 
bordo e a jangada virou. Só ficou mesmo em cima d’água uma mancha de sangue. 
Aquele menino vira uma sereia. No engenho, o filho de Amâncio vira também a 
mãe-d’água no poço dos cavalos. Seria verdade? Vira ele a sereia no alto-mar e a 
lua banhava os seus cabelos que eram como a espuma das ondas. 
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Quando caía a tempestade as ondas sacudiam os navios sem dó e havia naufrágios, 
gente vagando em tábuas dias inteiros, os devorados pelos tubarões, os que se 
salvavam nas costas dos botos: as toinhas que não se arredavam dos navios nas 
noites de desgraça. Estes peixes eram como as rolinhas lavandeiras, amigas dos 
homens. Víamos quando eles botavam a cabeça de fora, num relance, para aparecer 
logo adiante. Eram os botos, que os pescadores não matavam porque sabiam que 
eles tinham a missão de Deus nas águas do mar. (MVA, p. 119-120). 
 

 
O espaço de magia transfere-se agora para a praia, que também é descrita na obra 

como um meio rústico, mas os seres imaginários não são os mesmos do engenho. A sereia 

habita o litoral, cantando nas noites escuras para atrair os jangadeiros, que logo tapam os 

ouvidos para não serem atraídos para o fundo do mar, atitude parecida com a de Ulisses, na 

Ilíada, que se amarra ao mastro de sua embarcação para não se deixar enfeitiçar pelo canto. 

Esse ser é um dos elementos simbólicos do perigo do mar. Os botos que salvam pessoas 

também fazem parte do ambiente praiano, ao contrário da mãe-d’ água, ser de água doce, cuja 

imagem terrificante assusta os moradores das propriedades campestres. Mas existe um 

aspecto comum entre esses seres, o encantamento, característica que se impregna no 

imaginário das crianças, de ambos os espaços citados. 

Retomando o perfil do contador de histórias, verificamos que, nas tribos 

indígenas, geralmente eram os guerreiros mais velhos que narravam os episódios, já que esses 

homens simbolizavam um passado glorioso junto a seu povo. Cascudo (1984, p.80) declara 

que eram eles que “possuíam o arquivo das versões orais”. Além de adotarem essa tradição, 

valorizavam o canto, conforme registro das impressões dos cronistas que visitaram o Brasil: 

A impressão geral dos cronistas do século XVI indica a predileção indígena pelos 
cantos guerreiros, de estímulo, de recordação, entoado em solo e coro, num grande 
bailado de homens fortes, com o canitar na cabeça e o enduape na cintura, 
rondeando o pajé que os defumava para a vitória. (CASCUDO, 1984, p.82). 

 

O canto aparece em muitas narrativas populares para complementar os enredos 

das histórias. Altman (2007) afirma que é por meio dele “que interagem o adulto e a criança”.  

A arte do canto popular teve continuidade com as amas-de-leite, que, através dos acalantos, 

embalavam as crianças. Em nossos dias, esse costume permanece vivo entre mães e filhos 

pequenos, demonstrando interação e afetividade. Além disso, outras melodias estão 

cristalizadas em nossa cultura, como as cantigas de roda e as parlendas; elas fazem parte das 

brincadeiras cotidianas de muitas crianças, apesar de vivermos em uma sociedade que apela 

constantemente para o brinquedo moderno ou digital. Em Menino de engenho, o canto está 
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presente como complemento de uma narrativa popular, a história da madrasta, que será 

apresentada e analisada em outro momento deste trabalho.  

Ao analisar a obra de Nikolai Leskov, Walter Benjamin esboça uma teoria sobre o 

narrador, afirmando que este enunciador está em processo de extinção, assim como o hábito 

de contar histórias. O crítico afirma que “o narrador não está de fato presente entre nós, em 

sua atualidade viva. Ele é algo distante, e que se distancia ainda mais.” (BENJAMIN, 1994, 

p.197). Nesse estudo, o teórico fala de três tipos de narradores: o narrador clássico, 

caracterizado por transmitir experiências e conhecimentos ao ouvinte; o narrador do romance, 

que “nem procede da tradição oral, nem a alimenta”; e o narrador jornalista, que se preocupa 

apenas com a informação. 

Na comunidade indígena, a função de contador histórias era delegada aos 

guerreiros mais velhos e experientes, cuja sabedoria era admirada pelos membros da tribo, 

como já foi mencionado. Considerando o estudo de Benjamin, identificamos características 

comuns entre o contador da tradição oral indígena e o narrador clássico, sobretudo no que diz 

respeito à transmissão de ensinamentos ao ouvinte. Porém, não se trata de uma lição moral 

destinada ao receptor, mas de relatos da experiência de vida do narrador, cuja “substância 

viva tem um nome: sabedoria”. (BENJAMIN, 1994, p.200).  

Os argumentos de Benjamin ressaltam que este tipo de narrador tem uma função 

utilitária, já que “é um homem que sabe dar conselhos”, mas lembra que esse ato não é 

valorizado em nossos dias, sendo considerado até mesmo “antiquado”. É baseado nessa 

rejeição de “intercâmbio interpessoal”, manifestada por grande parte da sociedade, que o 

pensador afirma que “as experiências estão deixando de ser comunicáveis” (id. ibid.), assim 

como a situação de soldados que voltam mudos dos campos de batalha, depois de enfrentarem 

uma guerra. 

A sabedoria que Benjamin valoriza como característica essencial de um narrador 

pode ser observada nas contadoras de histórias de José Lins do Rego, como Totonha e 

Totônia e na de Monteiro Lobato, Tia Nastácia. Não se trata de conhecimento intelectual, mas 

folclórico, adquirido e transmitido através da oralidade. Dona Benta comenta e explica às 

crianças do sítio o perfil dessas narradoras: 

 

Nós não podemos exigir do povo o apuro artístico dos grandes escritores. O povo... 
Que é o povo? São essas pobres tias velhas, como Nastácia, sem cultura nenhuma, 
que nem ler sabem e que outra coisa não fazem se não ouvir as histórias de outras 
criaturas igualmente ignorantes, e passá-las para outros ouvidos, mais adulterados 
ainda. (LOBATO, 2005, p, 18). 
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Apesar de Lobato tecer uma crítica cruel ao sujeito sem cultura, percebe-se a 

atração dele pela temática do folclore. Dona Benta e Tia Nastácia são personagens do Sítio do 

Pica-pau Amarelo que narram histórias para as crianças, nas quais personagens como o saci-

pererê e a mula-sem-cabeça permeiam esse universo. Agindo assim, Lobato privilegia figuras 

femininas como narradoras e valoriza elementos do folclore brasileiro. À Dona Benta é 

delegado o papel de contadora erudita, enquanto à Tia Nastácia cabe a função de transmitir 

seus conhecimentos populares. José Lins do Rego, ao destacar as velhas contadoras como 

detentoras do saber folclórico, concede-lhes espaço na sociedade patriarcal de seu universo 

ficcional. 

Além de Dona Benta e Tia Nastácia, Lobato apresenta outros narradores, como 

Tio Barnabé, Visconde de Sabugosa e Emília. Dentre as contadoras de histórias do sítio, a que 

mais se aproxima do personagem de José Lins do Rego é Tia Nastácia, pois é ela quem narra 

contos tradicionais e conhece o folclore brasileiro. Monteiro Lobato, assim como o autor de 

Menino de engenho, intitulou livros seus com nomes dessas contadoras: Serões de Dona 

Benta (1937) e Histórias de Tia Nastácia (1937). Em outro momento, faremos uma análise 

comparativa entre esses personagens de Monteiro Lobato e a de José Lins do Rego. 

A mulher como narradora de histórias é um aspecto do nosso folclore que foi 

influenciado pelo costume europeu. Coelho (1991, p.69) declara que essa figura “tornou-se 

uma espécie de símbolo do maravilhoso para várias gerações de crianças brasileiras”. Isso se 

deve ao fato de as primeiras traduções de contos no Brasil de autores como Perrault, Grimm e 

Andersen terem na capa a figura de uma velha fiando. O ato de fiar sugere uma analogia ao 

“costume popular europeu, em que mulheres contavam histórias enquanto fiavam, durante os 

longos serões ou dias de inverno”. (id. ibid.). 

Reportando-se ao papel da mulher como contadora de histórias, Gilberto Freyre, 

em Casa-grande e senzala, afirma que a tradição oral brasileira sofreu muita influência da 

mulher africana: 

 

As histórias portuguesas sofreram no Brasil consideráveis modificações na boca 
das negras velhas ou amas-de-leite. Foram as negras que se tornaram entre nós as 
grandes contadoras de histórias. [...] Por intermédio dessas negras e das amas de 
menino, histórias africanas, principalmente de bichos – bichos confraternizando 
com pessoas, falando como gente, casando-se, banqueteando-se – acrescentaram-se 
às portuguesas, de Trancoso, contadas aos netinhos pelos avós coloniais – quase 
todas histórias de madrastas, de príncipes, gigantes, princesas, pequenos polegares, 
mouras-encantadas, mouras tortas. (FREYRE, 2005, p. 413-414) 

 
Apesar de a tradição de contar histórias ter sido registrada no Brasil 

primeiramente entre os indígenas mais idosos, coube às negras ou amas-de-leite africanas 
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consolidarem esse costume em nossa tradição oral. Elas embalavam os filhos dos 

colonizadores, através de acalantos e de histórias, iniciando seus relatos com a frase 

irresistível: “era uma vez...”. Sobre essa atividade, Cascudo (1984, p.153) comenta que elas 

faziam “deitar as crianças, aproximando-as do sono com as histórias simples, transformadas 

pelo seu pavor, aumentadas na admiração dos heróis míticos da terra negra que não mais 

havia de ver” e acrescenta que “os ouvidos brasileiros habituaram-se às entonações doces das 

mães-pretas...” (id., p.154). O folclorista comenta a maneira de narrar do negro: 

 

O negro interessa-se essencialmente pela ação, determinando, em cada estória, a 
gesta, o ato típico, através de uma preparação psicológica, a série das cenas 
decorridas antes que o herói encontre o momento de intervenção decisiva. As 
grandes cenas supremas, guerreiras ou sentimentais, nos resultados finais obtidos 
pelo heroísmo, magia ou astúcia, o negro ou negra que narra a estória consegue 
efeitos maravilhosos de sinceridade, verismo de expressão, sugestionando 
inteiramente seu auditório, dando a impressão vaga e assombrosa de angústia 
ameaçadora, de próxima e vingadora alegria, de antevista e negaceante justiça, 
infalível e esmagadora. As soluções psicológicas na estória ou sugeridas pelo 
narrador são no nível absoluto da lógica popular. Não há prisão ou perdão como 
final. O criminoso perde a vida pela sentença ou suicídio. Não há alternativa. (id., 
p.163). 

 

Esse narrador tem o poder de estimular o imaginário infantil, pois usa recursos de 

expressão e de comportamento para interagir com seu público, aproximando as histórias 

fabulosas de uma realidade compreensível. Nas obras de José Lins do Rego, as negras do 

engenho contam histórias para os meninos, algumas são relatos terríveis presenciados por 

elas, mas que não excluem o encantamento da narrativa. Em um dos capítulos de Meus verdes 

anos, a negra Galdina conta seu sofrimento, ao sair da Costa da África: 

 

Ah!, como doía nas costas o chicote do homem que mandava nos negros. De manhã 
se subia para ver o sol. Todos estavam nus e fedia o buraco onde tinham que 
dormir. Mas de noite ouvia um rumor de bater de asas. Asas brancas que voavam 
para o céu. Todas as noites elas vinham bater pelas janelas do barco. Elas só 
podiam voar para o céu, saindo da terra. Os corpos dos que eram sacudidos na 
profundeza do mar não davam almas nem para o céu nem para o inferno. (MVA, 
p.81). 

 

Em Menino de engenho, o protagonista é embalado com histórias das negras: 

“Punham-nos a dormir nos embalando com o bicho-carrapatu. A cabra-cabriola, a caipora, 

encontravam na mata os caçadores solitários. A burra-de-padre andava tinindo as correntes de 

suas patas pelas porteiras distantes”. (ME, p.78). Esses relatos populares eram transmitidos 

com tom de veracidade, conforme ressalta o narrador: “contavam histórias dando detalhes por 

detalhe, que ninguém podia suspeitar que era mentira. E a verdade é que para mim tudo criava 
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uma vida real”. (ME, p.78). De acordo com Lajolo e Zilberman (2006, p.70), essa tradição 

oral das negras fez parte da infância brasileira até a década de 30, “após a qual se tornou 

obrigatória a freqüência à escola”. 

As histórias populares de Portugal também contribuíram para nosso acervo 

popular. O lobisomem, a cabra cabriola, a Moura encantada, a Maria Sabida foram trazidos 

pelo povo luso, além de histórias de bruxas, fadas, príncipes, castelos, tesouros, assombrações 

(Cf. CASCUDO, 1984, p.170). 

A história do lobisomem é apresentada nas duas obras de José Lins do Rego. Em 

Menino de engenho, o protagonista narra o encontro entre o bicho e o padre da região. 

 

E as histórias corriam como os fatos mais reais deste mundo. Agora era o 
encontro do padre Ramalho com o lobisomem na mata. O padre ia para dar a 
extrema-unção a um doente nos Caldeiros, quando viu uma coisa puxando pelo 
rabo do cavalo. Deu um rebenque, meteu as esporas, e nada. O cavalo parecia com 
os pés enterrados no chão. Olhou para trás, viu o bicho já querendo partir para cima 
dele. Tirou do bolso a caixinha com a hóstia consagrada, e apontou. Ouviu o baque 
de um corpo todo, e um gemido comprido de moribundo. O cavalo tomou as 
rédeas, disparando. (ME, p. 76). 
 

 
Em Meus verdes anos, o lobisomem é apresentado com menos detalhamento do 

que na obra anterior, pois o autor apenas menciona um personagem que tinha fama de se 

transformar no bicho: “Neco Paca tinha fama de virar lobisomem. Andava de noite pelas 

estradas, aproveitando as sombras com receio do sol, pois sofria de amarelão”. (MVA, p.67). 

Em Menino de engenho, o nome do personagem é diferente, porém guarda a característica do 

“amarelão”: “Uns afirmavam que José Cutia estava encantado outra vez. José Cutia era um 

comprador de ovos da Paraíba, um pobre homem que não tinha uma gota de sangue na cara”. 

(ME, p.76). A história do lobisomem causava medo às crianças do engenho, pois elas 

acreditavam nos relatos dos adultos: “Diziam também que ele comia fígado de menino e que 

tomava banho com sangue de criança do peito. � Lá vem o papa-figo! Era assim que botavam 

a gente pra correr de qualquer parte.” (ME, p.76). 

Em Portugal, Gonçalo Fernandes Trancoso é um dos pioneiros do conto 

maravilhoso. Nasceu entre 1515 e 1520, foi preceptor de meninos, mestre em latim e escrivão 

judicial. É natural de Trancoso e viveu em Lisboa até 1596, ano de sua morte. Sua obra 

inaugura, em fins do século XVI, a literatura do seu gênero com os Contos e histórias de 

proveito e exemplo, editados pela primeira vez, em 1575.  Em seus textos, aparecem 

representantes de todas as classes sociais: reis, nobres, bispos e ermitãos, burgueses e 

camponeses. José Lins do Rego menciona o contista português para falar da contadora de 
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histórias “[...] era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de 

Trancoso”. (ME, p.21). Vale ressaltar que, além do apelo ao imaginário, as histórias desse 

autor destinam-se, ainda, à orientação de bons costumes, revelando a mentalidade sócio-

cultural da época, como indica o título de sua obra mais famosa Contos e histórias de proveito 

e exemplo. Colares comenta o caráter popular de suas narrativas: 

 

Em todos os seus textos, a moral difundida por Trancoso, em remate, é sempre um 
provérbio, vindo daí o caráter particularmente popular de sua obra, originário da 
esfera social em que o autor circulava, sendo fonte para a maioria de seus escritos. 
(COLARES, 2008, p.7-8). 

 
Além do caráter popular que destacamos, percebemos que a literatura do autor 

português está comprometida com a missão pedagógica, pois visa a dirigir e orientar o ouvinte 

através das narrativas. Desse modo, o lúdico é suplantado pelo moralismo e didatismo, e o 

leitor mais crítico pode até considerar tais histórias enfadonhas e maçantes. Contudo, 

compreendemos que essa característica, observada em seus contos, é comum à literatura de 

sua época, que não se preocupava com a individualidade da criança, nem centralizava o 

ludismo como matéria. Em nossos dias, a literatura infantil de boa qualidade é principalmente 

aquela comprometida com a leitura prazerosa e lúdica. A história de cunho moralizante tende 

a afastar a criança do livro, uma vez que seu imaginário é alimentado de fantasia e magia.  

Os provérbios e orientações morais desse autor apresentam-se tanto nos títulos 

como nos episódios narrados. Nas Histórias de Trancoso, selecionadas por Colares, 

percebemos esse fenômeno estilístico, quando a situação inicial apresenta uma máxima de 

caráter popular, tais como: “Que os que buscam sempre acham”, “Como castiga Deus 

acusadores e livra inocentes”, “Que diz que ninguém arme laço que não caia nele”, dentre 

outros. 

“Dar esmolas não empobrece, e furtar o alheio não enriquece”, é um dos 

provérbios que fazem parte de uma das histórias da coletânea citada. O enredo trata de Simão, 

um comendador que decidiu doar aos pobres parte de seu dinheiro. Certo dia, um de seus 

servos, enciumado, foi até o rei e o acusou de desperdiçador de dinheiro. O soberano acredita 

no informante e decide castigar o comendador, caso esse não aceite o desafio proposto: “� 

Pela manhã, muito cedo, vinde-me aqui dizer em que lugar do mundo é o meio dele e quanto 

há de altura da terra ao céu e que coisa está imaginando o meu coração naquele momento que 

me respondes”. (TRANCOSO, 2008, p.26). 

Simão se entristeceu, pois sabia que jamais conseguiria responder às perguntas do 

rei. Porém, apareceu um homem em seu caminho - um hortelão -, oferecendo-se para ir até o 
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rei em seu lugar, pois acreditava que Deus o orientaria e o ajudaria no momento necessário. 

Receoso, o comendador aceitou a proposta e, como de costume, foi dar a esmola, enquanto o 

hortelão apresentava-se ao rei, vestido com as roupas do comendador. As perguntas, logo, 

foram respondidas:  

 

� Ontem perguntou Vossa Alteza três perguntas a que, respondendo, digo 
que, quanto à primeira, que é onde está o meio do mundo, lhe afirmo que está ali. 
(E, lançando mão de um arremessão de muitos que naquele corredor estavam, o 
pregou na horta, fazendo com ele formoso tiro.) E, para provar isto, digo que o 
mundo é redondo e ninguém diz o contrário. E, sendo tal como é, em qualquer parte 
é o meio dele, como se pode ver em uma bola redonda, a qual, onde lhe puserem o 
dedo, é o meio dela. [...] � A segunda pergunta é quanto há daqui, da terra, ao céu? 
Saiba Vossa Alteza que isto tem medida igual e é uma vista de olhos. Abaixe os 
olhos ao chão e logo levante-os ao céu, que com uma só medida chegam. Que é, 
como digo, uma vista de olhos. 

El-rei lhe disse: 
� Bem respondestes, livre estais das duas. Porém, a terceira, tenho para mim 

que nunca acertareis. E ele disse: 
� A essa melhor (Deus querendo), porque a terceira é que hei de dizer [...] 

digo que a esta hora Vossa Alteza, com todo seu coração, cuida que está falando 
com dom Simão, o comendador, e fala com seu hortelão, que eu não sou ele, mas 
hortelão da sua horta, que sua pessoa, no serviço de Deus, está empregada. E, se o 
quer ver vestido com minhas roupas, está dando esmola aos pobres que mantém, 
cada dia, nesta comenda. E porque hoje Vossa Alteza o chamou, e ele tinha aquilo 
que fazer, trocamos os vestidos para que, fazendo ele uma coisa, pudesse eu fazer 
outra e ajudá-lo. (TRANCOSO, 2008, p. 26-27) 

 
O rei compreendeu que fora enganado pelo mau servo, o qual recebeu punição. 

Quanto ao comendador, ofereceu-lhe ajuda para que esse continuasse seu trabalho de 

caridade: “mandou dar das rendas da Coroa dois mil cruzados, cada ano, para esmolas. [...] E 

ao comendador isto e o seu repartia de tal maneira que Deus era servido e os pobres 

apascentados.” (id., p. 30). Reafirmando sua bondade, o rei perdoou o súdito, o qual não 

soube agradecer e continuou a praticar delitos, vindo a perder a vida. O desfecho da narrativa 

de Trancoso explica o provérbio que mencionamos: 

 

Mas o bom comendador permaneceu nesta obra virtuosa até o fim de seus dias, 
fazendo-o cada vez melhor, mantendo cada ano mais gente. E sem diminuir sua 
fazenda, que nosso senhor usa suas maravilhas de tal maneira que vemos claro que 
dar esmolas não empobrece, e furtar o alheio não enriquece, e o invejoso se perdeu 
e o caritativo se salvou, e o Senhor, por esmolas, nos perdoa pecados. (Id., p.26-27, 
grifos nossos). 

 
Esse recorte da história de Trancoso demonstra a preocupação do autor em 

apresentar os bons costumes da época, uma espécie de literatura moralizante, que pregava os 

seguintes valores: a valorização da verdade, visto que o mentiroso - o mau servo - acabou 

sendo morto; a bondade do hortelão – que ajudou o comendador; a caridade de Simão, que 
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acabou recebendo mais dinheiro para dar esmolas; e a confiança em Deus, que não desampara 

seus bons filhos. Reportando-se ao tipo de narrativas de Trancoso, Cascudo (1984, p.171) 

comenta: “ele despiu seus contos de toda roupagem maravilhosa, destinando-os, em bom e 

comprido dizer, para os fins sisudos de proveito e exemplo”. 

Em alguns casos, falar de “histórias de Trancoso” é o mesmo que se referir a fatos 

extraordinários, inverossímeis ou até mesmo mentirosos. Além disso, em nossos dias, a 

expressão também sugere medo, pois lembra relatos assustadores que conhecemos durante a 

infância. Contudo, percebemos que o dito é mais abrangente, uma vez que abarca as várias 

manifestações de encantamento das narrativas, sejam elas de caráter religioso, fabulosas ou de 

feitiçaria. Mas o que importa, realmente, são os efeitos que essas narrativas provocam no 

ouvinte, tais como: fuga do real, deslumbramento, magia, fantasia, dentre outros aspectos. 

José Lins do Rego, na condição de memorialista, lembrou, em Menino de engenho e em Meus 

verdes anos, as histórias de Trancoso tecendo narrativas contadas por Totonha e Totônia que 

marcaram sua infância. 

 

 

2.2. A velhas contadoras de histórias como heroínas da infância 

 

 

Em Menino de engenho, José Lins do Rego dedica o capítulo vinte e um à 

apresentação de Totonha e suas histórias. Em vários momentos do enredo, ela é mencionada 

sempre de maneira afetiva pelo narrador. Em Meus verdes anos, Totônia é apresentada em 

dois capítulos, o vinte e um e o trinta e um, sendo enfatizadas em sua pessoa características 

positivas, assim como na primeira obra mencionada. Desse modo, surgem essas mulheres que 

se destacam pelo dom da palavra, sendo heroificadas pelo olhar subjetivo dos narradores-

protagonistas, Carlinhos e Dedé. 

As contadoras de histórias são as personagens de José Lins que guardam as 

tradições orais da região nordestina, revelando lendas, contos e outros elementos do folclore 

brasileiro. Com suas narrativas eivadas de fantasia, elas conquistam as crianças, fazendo-as 

penetrar num universo mágico. Nas duas obras, o autor as apresenta como senhoras idosas 

que transitam pelas propriedades rurais da região. Elas encantam os meninos do engenho 

através da palavra: “Aos poucos as princesas e os príncipes, o rei e a rainha, as moças 

encantadas começavam a viver no meio de todos nós. A voz macia da velhinha fazia andar um 

mundo de coisas extraordinárias.” (MVA, p. 134-135).  
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A contadora de histórias presente em Meus verdes anos intitula um dos livros do 

autor, Histórias da velha Totônia (1999), o qual apresenta quatro narrativas destinadas ao 

público infantil: “O macaco mágico”, “A cobra que era uma princesa”, “O príncipe pequeno” 

e “O sargento verde”. Três delas são também relatadas por Tia Nastácia, personagem de 

Monteiro Lobato. Nelas observamos alterações no título e em algumas partes do enredo, 

porém os constituintes básicos do conto não mudam. 

A primeira narrativa de Totônia é sobre o macaco Felisberto e seu amigo Botelho, 

que era marceneiro. Os dois se conheceram quando aquele procurou pousada na casa do 

humilde homem, que, apesar da pobreza, o acolheu. Como forma de agradecimento, o animal 

resolveu usar sua gaita mágica e atrair animais, como veados, pássaros e garças, que foram 

oferecidos como presente ao rei dos homens.   

Toda vez que o macaco levava um desses presentes ao monarca, era 

recompensado com ouro, que, por sua vez, era dado ao amigo Botelho. Felisberto convence o 

rei de que seu senhor é um homem muito rico, pois possuía engenho, fazendas de gado, 

muitos escravos e roçados. Então, este resolve casar sua filha com o dono daquelas 

propriedades; e, graças às mágicas do macaco, o marceneiro uniu-se, matrimonialmente, à 

princesa. 

Essa história é também narrada por Tia Nastácia, que a intitula “O doutor 

Botelho”. Além dessa alteração, outras podem ser observadas quando comparadas ao texto de 

José Lins do Rego. Ao perceber a semelhança do enredo com um conto tradicional, uma das 

crianças do sítio tece uma crítica ferrenha: “� Essa história – disse Narizinho � é uma 

corrupção da velha história do Gato de Botas, que li nos Contos de Fadas do tal senhor 

Perrault. Mas como Tia Nastácia contou está muito ingênua”. (LOBATO, 2005, p. 59).  

Dona Benta toma a palavra e explica: “Neste caso do doutor Botelho vemos uma 

tradução popular do Gato de Botas.” (id. ibid.). O que interessa é sabermos que elas são 

originárias de uma fonte comum, o folclore, e que as partes essenciais do enredo são 

conservadas, conforme as funções dos personagens. Os estudos do folclorista Vladimir Propp, 

apresentados em A morfologia do conto maravilhoso, trabalham com essa idéia, valorizando a 

descrição desse tipo de narrativa segundo as partes que a constituem e as relações dessas 

partes entre si e com o conjunto.  

Ao comparar contos que apresentam traços comuns, o estudioso afirma: “O que 

muda são os nomes (e, com eles, os atributos) dos personagens; o que não muda são suas 

ações, ou funções. Daí a conclusão de que o conto maravilhoso atribui freqüentemente ações 

iguais a personagens diferentes.” (PROPP, 1984, p.25). Aplicaremos esse método de análise 
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ao conto da madrasta que transcrevemos mais adiante, uma vez que é inviável aplicarmos em 

todos os contos mencionados. Por enquanto, apresentaremos e discutiremos as histórias da 

velha Totônia. 

A história da princesa encantada em cobra é a segunda narrativa apresentada no 

livro. Ela nascera enrolada ao pescoço de sua irmã, Labismínia, que a adorava. O enredo se 

aproxima da história de Cinderela, principalmente por apresentar uma moça bela e pobre que, 

à noite, transformava-se na mulher mais elegante da corte. Seu nome era Maria. 

Certo dia, Maria fugiu para outro reino para não casar com o pai. Labismínia a 

ajudou, ensinando-lhe o que fazer nos momentos de perigo, mas pediu-lhe para não se 

esquecer dela, quando tudo estivesse bem. Maria, assim como Cinderela, casa-se com o 

príncipe, porém se esquece da irmã que tanto a socorrera nos momentos de aflição: “E a pobre 

princesa não se desencantou. Ficou cobrinha para toda a vida, com aqueles olhinhos de 

gente”. (REGO, 1999, p.41). 

Nos contos dessa coletânea, percebemos algumas acomodações nos enredos, um 

recurso usado por José Lins do Rego para expressar a vida sertaneja. Esse aspecto contribui 

para inserir no universo da fantasia situações conhecidas ou vividas pelas crianças, sendo essa 

uma forma de mesclar o real e a ficção. Das duas narrativas infantis mencionadas, 

selecionamos alguns desses exemplos: 

 
Todo o mundo na cidade ficou dizendo que o velho Botelho tinha achado uma 
botija. (REGO, 1999, p.12) 

De quem é aquele engenho ali? – perguntava o rei. 
� Aquele de bueiro grande, rei meu senhor?  

E foram andando. Mais adiante, o rei viu um roçado com mais de mil negros 
trabalhando. [...] viram uma fazenda de gado. Ninguém nem via o verde dos altos 
das várzeas, era só gado pastando, uma beleza. O rei ficou besta, olhando. (id., 
p.16-17). 
Corriam lágrimas dos seus olhos como uma biqueira de casa-grande. (id., p.33). 
 

 
“O príncipe pequeno” e “O sargento Verde” são os últimos contos do livro 

Histórias da velha Totônia, que, assim como o “Macaco mágico”, são narrados por Tia 

Nastácia. O primeiro lembra a história de João e o pé de feijão, já que a ação se passa na terra 

dos gigantes e o protagonista é ajudado por um deles, a filha do rei, que se apaixona pelo 

pequenino. Depois de escaparem da perseguição do monarca, a moça se desencanta e fica do 

tamanho das outras princesas, então, os dois casam-se e vivem felizes.  

O último conto narrado por Totônia tem como protagonista Maria, uma moça que, 

ajudada por Nossa Senhora, livra-se do marido que era o diabo disfarçado. Depois, ela se 

transforma em um soldado vestido de verde e entra em outro reino, onde precisa realizar 



60 
 

tarefas impossíveis para não morrer. Eram trabalhos exigentes como matar um dragão, salvar 

a princesa aprisionada no mar e ainda fazê-la falar, já que era muda. Graças ao cavalo magro, 

que era seu amigo, a jovem consegue vencer todos os desafios do rei. Ao final, aquele se 

transforma em um belo rapaz e casa-se com a protagonista. 

Nesses dois últimos contos, o misticismo é abordado com muita intensidade. Em 

alguns momentos, certos personagens recorrem à religiosidade para se livrar de algum perigo: 

depois da reza de Guimarra, o protagonista e ela conseguem escapar do rei. Ao longo da 

história, elementos simbólicos do catolicismo misturam-se aos efeitos de magia: 

 

A princesa quando viu que o pai se chegava, encantou-se outra vez. Ela ficou 
feito uma igreja, o príncipe João um padre, a sela um altar, o cavalo um sino. O 
sino tocava, chamando o povo para a missa. E o padre, todo aparamentado, rezava 
no altar. (REGO, 1999, p.57). 

 

No conto do Sargento Verde, Nossa Senhora é sempre mencionada, pois Maria 

era devota e rezava à santa. O nome da protagonista é o mesmo da mãe de Jesus e também 

sugere o apego de José Lins do Rego à temática da religiosidade. Na versão de Tia Nastácia, o 

personagem central recebe outra denominação, conforme esclarece a princesa do mar: 

“Somos duas donzelas, eu e o Sargento Verde, cujo verdadeiro nome é Lucinda.” (LOBATO, 

2005, p.14). 

A fantasia das histórias da velha Totônia oferece uma forte carga de imaginação e 

devaneio, proporcionando, assim, uma forma de as crianças vivenciarem seu mundo interior, 

o que, por sua vez, as ajuda a se relacionarem com o meio exterior. Reportando-se a esse 

assunto, Carvalho (2004, p.98) diz que esse aspecto colabora para a emancipação dos 

pequenos, pois é uma “contribuição importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

emocional da criança e do jovem, ao possibilitar-lhes a compreensão de si mesmos”. Ao tratar 

da infância, Chombart de Lauwe comenta a importância do universo imaginário: 

 
Descrita como pertencendo a "uma raça à parte" e, neste sentido, como 

bastante misteriosa, ou simplesmente como um pequeno ser mais verdadeiro do que 
o adulto, a criança é aquela que tem acesso a um “outro mundo”.  Pelo menos 
percebe o mundo de um outro modo que o adulto graças a sua capacidade de viver 
no imaginário. Numerosos autores procuram expressar visões da criança no 
devaneio, universo que ela reconstrói à sua maneira, e também sua aptidão para 
evadir-se do cotidiano. Partem freqüentemente de mecanismos psicológicos 
conhecidos, tais como a confusão entre o sonho e a realidade na criança pequena. 
Mas, de um estado transitório ao longo do desenvolvimento da criança, fazem 
freqüentemente uma natureza específica: a criança torna-se então o ser evadido por 
essência. 

Em outros momentos, a evasão corresponde à impossibilidade, para o 
personagem, de viver na sociedade. Em ambos os casos, o mundo real, cotidiano, 
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organizado pelos homens, não convém à criança e parece inferior ao universo 
imaginário. (CHOMBART DE LAUWE, 1991, p. 91). 
 

 
Em nossos dias, a função de contador de histórias tem sido exercida, 

principalmente, por professores de escolas. Esse profissional dá vida ao enredo, construindo-o 

a partir de uma linguagem subjetiva, transmitindo afetividade e emoções a seu público. E é 

justamente essa integração que aproxima a criança do contador, cuja voz é capaz de estimular 

seu imaginário. Betty Coelho comenta a relação entre narrador e história, ressaltando a 

importância do envolvimento de quem se dedica a esse tipo de arte tão popular: “Se o 

contador vivencia o enredo com interesse e entusiasmo, ele estabelece sintonia com o 

auditório” (COELHO, 1994, p.50). 

Nas obras selecionadas para essa pesquisa, percebe-se que as velhas contadoras 

conseguem envolver a criança. Em Menino de engenho, Totonha narra a história do naufrágio 

do paquete Bahia nas costas de Pernambuco. Carlinhos declara suas sensações de ouvinte: “E 

na voz plástica da velha, a tragédia parecia a dois passos de nós. Ficava arrepiado com esse 

canto soturno. Vinha-me então um medo antecipado de embarcar em navios, pelo horror das 

cenas do naufrágio desse pobre Bahia” (ME, p. 83). Percebemos, então, que o imaginário se 

confunde com o real, pois o sentimento de inquietação acompanha a criança em seu cotidiano. 

É nesse sentido que Jacqueline Held (1980), em o Imaginário no poder, diz que a fantasia 

somente aparenta uma oposição ao realismo, representando ambos, na verdade, termos 

conciliáveis e complementares. 

Como já foi dito, a velha Totonha demonstra talento através do canto, que 

complementa sua história, conforme verificamos no conto sobre a madrasta, que é narrado em 

Menino de engenho, considerado pelo narrador, a obra-prima da contadora: 

 

A história da madrasta que enterrara uma menina era a sua obra-prima. O pai 
saíra para uma viagem comprida, deixando a filha, que ele amava mais do que tudo, 
com a sua segunda mulher. Quando partiu, encheu a mulher de recomendações para 
que tivesse todos os cuidados com a filha. Era uma menina de cabelos louros, linda 
como uma princesa. A madrasta, porém, não queria bem a ela, com os ciúmes do 
amor de seu marido pela menina. Pegou então a judiar com a bichinha. Era ela 
quem ia de pote na cabeça buscar água no rio, quem tratava dos porcos, quem 
varria a casa. Nem tinha mais tempo de brincar com as suas bonecas. Parecia uma 
criada, com os cabelos maltratados e a roupa suja. Lá um dia a madrasta mandou 
que ela ficasse debaixo de um pé de figueira, com uma vara na mão espantando os 
sabiás das frutas. E a menina passava o dia inteiro tangendo os passarinhos com 
fome. As rolas-lavandeiras, aquelas que lavam a roupa de Nosso Senhor, vinham 
conversar com ela, contavam-lhe histórias do céu. Mas um dia ela se pôs a olhar 
para o mundo bonito, para o céu azul e a alegria toda do canto dos pássaros. Na 
sombra da figueira, com aquele mormaço do meio-dia, adormeceu sonhando com o 
pai que andava longe e com os brinquedos que traria. E os sabiás pinicaram os figos 
da figueira. Era o que a madrasta queria. Pegou a menina, deu-lhe uma surra de 
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matar, e a enterrou, ainda viva, na beira do rio. De volta o pai chorou como um 
desgraçado, com a notícia da morte da filha. A madrasta contou que a menina 
adoecera desde que ele botara os pés fora de casa: 

� Não houve remédio para a pobrezinha. 
Uma manhã, porém, o capineiro do engenho saiu para cortar capim para os cavalos. 
Uma touceira bem verde crescia do meio do capinzal. Ele meteu a serra. Ouviu 
então de dentro da terra uma voz muito de longe. Pensou que fosse engano de suas 
ouças, e meteu outra vez a serra. Aí uma voz doída, como a de uma alma sofrendo, 
levantou-se numa cantiga: 
 

Capineiro de meu pai,  
não me corte os meus cabelos. 
Minha mãe me penteou, 
minha madrasta me enterrou, 
pelos figos da figueira  
que o passarinho picou. 
 

 O capineiro assombrado correu para chamar o senhor de engenho. E 
voltaram com a enxada, e cavaram a terra. A menina estava verde como uma folha 
do mato. Os cabelos crescidos em touceiras de capim de planta. Os olhos cheios de 
terra. E as unhas das mãos pretas e enormes. O senhor de engenho chorou feito um 
doido, abraçando e beijando a filhinha. No engenho foi uma festa que durou muitos 
dias. Os negros dançaram o coco duas semanas. Muitos escravos tiveram carta de 
alforria. E amarraram a madrasta nas pernas de dois poldros brabos. Os pedaços 
dela ficaram pela estrada, fedendo. (ME, p. 80-82). 

 

Nessa história, observam-se algumas semelhanças com as narrativas populares 

tradicionais, principalmente pela presença do encantamento, que é uma característica comum 

ao conto maravilhoso. Em relação ao enredo, observamos uma aproximação com a história de 

Branca de Neve. Tal aspecto pode ser explicado, de maneira mais analítica, aplicando-se o 

método de Vladimir Propp, cujo estudo é baseado nas funções dos personagens.  

Em Morfologia do conto maravilhoso, o folclorista apresentou trinta e uma 

funções dos personagens, mas adverte que nem sempre todas aparecem nesse tipo de 

narrativa. No conto da madrasta, verificamos algumas delas, comuns ao conto tradicional. As 

funções são as seguintes:  

1) Afastamento: o pai sai para uma viagem e deixa a filha aos cuidados da 

madrasta;  

2) Proibição: a menina é obrigada a ficar debaixo do pé de figueira e vigiar os 

frutos para que os pássaros não os comam. A proibição de sair é o tipo de impedimento que a 

heroína sofre;  

3) Transgressão: a menina adormece, deixando de vigiar as árvores;  

4) Dano: a madrasta surra a menina e a enterra;  

5) Mediação: depois da divulgação do dano, o capineiro encontra a menina, que, 

como uma alma sofredora, emite um canto, que sugere um pedido de socorro; 

6) Início da reação: o capineiro conta o que vira ao senhor de engenho; 
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7) Partida: os dois heróis partem para resgatar a menina; 

8) Vitória: a madrasta má é vencida e morta; 

9) Reparação de dano: a menina morta ressuscita; 

10) Regresso do herói (protagonista): a heroína retorna à propriedade do pai, 

onde ocorre uma festa que durou muitos dias. 

Em Branca de Neve, essas funções também aparecem, porém realizadas por 

outros personagens. Os principais elementos que relacionam as duas histórias são: a presença 

da madrasta malvada, a ausência do pai, os sofrimentos da heroína (surrada e enterrada viva), 

o acontecimento mágico (o reaparecimento da menina), o final feliz (festa no engenho) e o 

castigo dado à antagonista (arrastada por dois poldros brabos). Percebem-se, ainda, algumas 

acomodações no enredo, quando a contadora substitui personagens ou espaços para envolver a 

criança na história, como a figura do coronel, que é o pai da heroína, a presença de poldros, 

que arrastam a madrasta até a morte e o espaço do engenho, onde ocorre a ação. Walter 

Benjamin reconhece esse procedimento como uma adaptação ao conto maravilhoso: 

 

Pois o conto maravilhoso [...] tem necessidade da narração como sua expressão de 
vida mais importante. Assim é a linguagem do homem que aborda a obra dos 
irmãos Grimm para adaptá-la a “necessidades”. E já que ele não se intimida diante 
de nada, ele dá provas dessa adaptação em um procedimento que substitui a roca de 
fiar pela máquina de costura e castelos reais por luxuosas mansões. (BENJAMIN, 
2002, p. 149). 

 
As acomodações nas narrativas orais demonstram a criatividade da contadora, que 

faz pequenas alterações nos contos para interagir com a realidade da criança, como declara 

Carlos de Melo: “Quando ela queria pintar um reino era como se estivesse falando dum 

engenho fabuloso. Os rios e as florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam 

muito com o Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba-Azul era um senhor de engenho de 

Pernambuco” (ME, p.80). 

Dessa forma, a contadora valoriza nosso espaço natural e a história do povo 

nordestino. O pensamento de Held (1980, p.10) entra em sintonia com essa idéia: “o 

imaginário é um meio que possibilita a revelação do real”, já que o modo de narrar revela uma 

interação imediata com a criança e com o assunto tratado: “E sinhá Totonha nos contava os 

seus romances, com princesas que andavam pelas estradas reais, em carros que tinham as 

campainhas como o de seu Lula. Maria Borralheira perdera um sapato descendo duma 

carruagem daquelas” (ME, p. 105-106). 

A história da madrasta apresenta dois heróis, o capineiro e o senhor de engenho, 

pois são esses que salvam a menina que é enterrada viva. Como na maioria dos contos 
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infantis, o mal é rebatido pelas forças do bem, caracterizando assim o maniqueísmo, muito 

recorrente nos contos tradicionais. Em Branca de Neve, a rainha é forçada a calçar sapatos de 

ferro em brasa e dançar até morrer; na versão de Totonha, a madrasta é arrastada até a morte 

por cavalos do engenho. Assim, nos dois contos, as vilãs são castigadas e a heroína acaba 

vitoriosa. 

Em Menino de engenho e em Meus verdes anos, percebemos uma criança 

sensível, que sente fascínio pelas contadoras e suas histórias. Eram como “livros vivos”, que 

despertavam a alegria dos meninos, mesmo nos momentos tristes. Esse aspecto revela o poder 

da palavra dessas mulheres, que consideramos heroínas da infância. Na primeira obra 

mencionada, Carlos de Melo declara: 

 

As suas histórias para mim valiam tudo [...] Eu ficava calado, quieto, diante dela. 
Para este seu ouvinte a velha Totonha não conhecia cansaço. Repetia, contava mais 
uma, entrava por uma perna de pinto e saía por uma perna de pato, sempre com 
aquele seu sorriso de avó de gravura dos livros de história. (ME, p.79).  

 

Em Meus verdes anos, não é narrada a história da madrasta, mas é apresentada a 

da Moura Torta, que é muito representativa na literatura infantil. O enredo centra-se na 

trajetória de uma jovem princesa, transformada em pássaro pela antagonista, invejosa da 

beleza exuberante da moça. Nesse conto, percebemos a magia e o encantamento como 

principais características lúdicas, fato que estimula o imaginário infantil. Esse enredo também 

está presente em Histórias da Tia Nastácia, de Monteiro Lobato. 

Como já foi observado, José Lins do Rego concede à mulher o papel de contadora 

de histórias, mas isso não quer dizer que havia apenas as duas velhas narradoras. A mãe de 

Carlinhos, antes da morte, descreve-lhe o engenho como um “recanto do céu”; as negras da 

casa-grande contam-lhe histórias baseadas em crenças populares; Antônio Silvino fala de suas 

aventuras e bravuras pelo sertão; Zé Guedes narra seus casos amorosos com mulheres da 

região e o avô relembra histórias de seca e casos antigos. Porém, ninguém se destaca no 

coração dos meninos como as velhas Totonha e Totônia, cuja habilidade de narrar os 

fascinava: 

Suas lendas eram suas, ninguém sabia contar como ela. Havia uma nota pessoal nas 
modulações de sua voz e uma expressão de humanidade nos reis e rainhas dos seus 
contos. O seu Pequeno Polegar era diferente. A sua avó que engordava os meninos 
para comer era mais cruel que a das histórias que outros contavam. (ME, p.79). 
 

 
Em dado momento, o menino compara as crônicas do avô com as histórias de 

Totonha e revela a predileção por estas, já que aquelas não se impregnavam em seu 
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imaginário, sendo apenas relatos informativos. Essa característica do patriarca lembra o 

narrador jornalista de Benjamin, que é desprestigiado em detrimento do narrador clássico. 

Carlinhos comenta a diferença entre os contadores do engenho:   

 

Estas histórias do meu avô me prendiam a atenção de um modo diferente 
daquelas de velha Totônia. Não apelavam para a minha imaginação, para o 
fantástico. Não tinham a solução milagrosa das outras. Puros fatos diversos, mas 
que se gravavam na minha memória como incidentes que eu tivesse assistido. Era 
uma obra de cronista bulindo de realidade. (ME, p.119). 
 

 
Desse modo, percebemos que a criança sente-se atraída pela narrativa fantástica, 

pois esta explora seu imaginário. Ao tratar dessa temática, Held (1980, p.24-25) explica: “o 

fantástico seria o irreal no sentido estético daquilo que é apenas imaginável; o que não é 

visível aos olhos de todos, mas que é criado pela imaginação, pela fantasia de um espírito”. 

Quando os pequenos pedem ao adulto para repetir as histórias ou contar outras, é porque eles 

valorizam o devaneio e o sonho, dos quais não querem se distanciar. No ensaio “Brinquedo e 

brincadeira”, Benjamin (1994, p. 252) declara que o mundo da brincadeira é regido pela “lei 

da repetição”, ou seja, pela idéia de “brincar outra vez”. Em Meus Verdes Anos, Dedé 

manifesta essa vontade: “� Conta outra. E ela contava. E os príncipes pulavam de suas 

palavras como criaturas de carne e osso” (MVA, p.87). 

As contadoras de histórias proporcionam aos protagonistas, Carlinhos e Dedé, 

momentos felizes graças ao poder de suas palavras. Elas são personagens que transpõem 

fronteiras, justamente porque seu conhecimento folclórico se traduz em matéria humana, de 

caráter atemporal. Suas palavras revelam o poder das narrativas orais, que, há tempos, mexem 

com a sensibilidade infantil. Assim, essas narradoras cumprem o papel de heroínas das obras 

tratadas, tornando a infância do “menino de engenho” mais lúdica. 

 

 

2.3. Totonha, Totônia e Tia Nastácia: Sherazades populares 

 

 

Tanto José Lins do Rego como Monteiro Lobato delegam à mulher o papel de 

contadoras de histórias, que, através da oralidade, transmitem conhecimentos populares, como 

contos tradicionais, lendas e mitos. As velhas Totonha, Totônia e a Tia Nastácia são exemplos 

dessa voz feminina que alimenta o imaginário infantil através da palavra, tecendo um mundo 

de fantasia, crenças, valores e costumes rurais. 
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A expressão Sherazades populares é uma escolha simbólica para representar essas 

contadoras do folclore brasileiro, que, assim como a narradora de As mil e uma noites, seduz 

seus ouvintes. Essa obra, apesar de ter sido escrita há muitos anos, continua sendo valorizada, 

lembrada e lida, sendo, portanto, um texto atemporal. Assim, ao falar de contadoras de 

histórias, sempre lembramos dessa jovem que venceu a morte, por meio de sua voz narrativa. 

Tudo o que sabemos sobre as contadoras de Menino de engenho e de Meus verdes 

anos é através dos relatos de Carlos de Melo e de Dedé, crianças que ouviam com bastante 

interesse as narrativas das velhas. A primeira informação a respeito de Totonha refere-se à sua 

chegada ao engenho Santa Rosa, o que, segundo o narrador, “era um acontecimento para a 

meninada”. Além disso, ele declara que a contadora era uma andante, alguém que transitava 

pelos engenhos da região: “A velha Totonha de quando em vez batia no engenho”. (ME, 

p.79). Assim, as narrativas dessa mulher transitavam pelas propriedades rurais, levando 

alegria e fantasia às crianças.  

Como já foi mencionado, Gilberto Freyre afirma que José Lins do Rego fala das 

velhas estranhas que apareciam pelos bangüês da Paraíba, contavam histórias e iam-se 

embora. Em Meus verdes anos, o narrador também comenta esse caráter de transitoriedade do 

personagem, ao transmitir idéia de tempo, referindo-se às visitas da contadora ao engenho: 

“Quando a velha Totônia ‘aparecia’ para contar as suas histórias”. (MVA, p. 86). Além disso, 

Dedé fala um pouco da origem dessa personagem; diz que era sogra do mestre Águeda, 

tanoeiro da região, fato não mencionado em Menino de engenho. O encantamento e o 

deslumbramento causados pelas narrativas da velha são declarados pelo menino: “Tinha para 

mim um poder de maravilha tudo o que saía da boca murcha da velha Totônia”. (MVA, p.86). 

A primeira obra de Monteiro Lobato que apresenta suas contadoras de histórias é 

Reinações de Narizinho (1991). Nesse livro é apresentado o núcleo familiar do Sítio do Pica-

pau Amarelo, cujos personagens são identificados por suas características peculiares. As 

primeiras descrições tratam de Dona Benta e Narizinho, em seguida, Tia Nastácia e a boneca 

Emília são apresentadas: 

 

Na casa ainda existem duas pessoas - Tia Nastácia, negra de estimação que 
carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de 
corpo. Emília foi feita por Tia Nastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas 
tão lá em cima que é ver uma bruxa. (LOBATO, 1991, p. 6, grifo nosso). 

 
Como observamos, Tia Nastácia não é uma simples serviçal da casa, é alguém 

muito estimada pela família, que sabe retribuir a afetividade sendo cuidadosa e zelosa com as 

crianças do sítio. Ela é uma exímia quituteira e contadora de histórias. Tanto Nastácia como 
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Dona Benta aceitam os relatos e ações imaginárias das crianças, que encaram o mundo de 

forma mágica e lúdica. As histórias contadas por essas mulheres, assim como a imaginação 

das crianças, contribuem para caracterizar o sítio como um espaço maravilhoso e encantado.  

O aspecto lúdico é próprio do projeto de literatura infantil de Monteiro Lobato, 

que visava a despertar o interesse da criança. Em carta ao amigo Godofredo Rangel, o autor 

de Urupês comenta: “Quero tua impressão de professor acostumado a lidar com crianças. 

Experimente nalgumas, a ver se se interessam. Só procuro isso: que interesse às crianças”. 

(AZEVEDO; CAMARGOS; SACCHETA, 1997, p. 158, grifos nossos). O estilo lobatiano 

que prioriza o campo imaginário é elogiado nos jornais da época. No Correio Paulistano de 

23 de dezembro de 1920, Menotti del Picchia declara:  

 

Senhor de um mágico estilo, feito para deslumbrar adultos, soube – e nisso está o 
grande elogio de sua obra – criar uma linguagem comovida e simples para, com ela, 
nivelado em nossos pequerruchos, falar à ingênua imaginação das crianças. (Apud 
AZEVEDO; CAMARGOS; SACCHETA, 1997, p.158). 

 
A ascendência africana da Tia Nastácia é sempre enfatizada pelo narrador e pelos 

personagens do sítio, como na passagem em que as pedras negras do Rio Ribeirão são 

comparadas a ela: “Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre as 

pedras negras de limo, que Lúcia chama as ‘Tias Nastácias do rio’”. (LOBATO, 1991, p. 6). 

É importante lembrar que as amas-de-leite ou negras foram as primeiras mulheres a 

consolidarem o hábito de contar histórias em nossa tradição oral, apesar da barreira social 

entre senhores e escravos. Contudo, foram elas que povoaram o universo infantil de seres 

fictícios e encantados. 

Em Histórias de Tia Nastácia, Dona Benta também conta histórias, sobretudo, 

sobre o folclore de outros países. Depois de narrar uma sobre os macacos do Congo, ela 

explica às crianças a origem de Tia Nastácia, já que imaginaram que ela fosse desse país: “� 

Quem sabe Tia Nastácia é do Congo? – lembrou Narizinho. � Não - disse Dona Benta. � 

Nastácia é neta dum casal de negros vindos de Moçambique” (LOBATO, 2005, p. 71). 

Tia Nastácia também é caracterizada como quituteira. No sítio, é ela que prepara 

os lanches e a comida para a família, sempre elogiados, como se verifica em Reinações de 

Narizinho: 

� Apareça lá no sítio de vovó, Senhor Fura-Bolos. Tia Nastácia faz bolinhos muito 
bons para serem furados. (LOBATO, 1991, p. 16) 
E Tia Nastácia que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideiras que só 
ela sabe fazer. (id., p. 49) 
Afinal chegou o dia do Ano-Bom. Era costume de Dona Benta festejar essa data 
com um jantar onde reunia vários parentes e vizinhos. Tia Nastácia caprichava. 
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Frangos assados. Peru recheado. Leitão de forno. Pastéis, doces e quanta coisa 
gostosa havia. (id., p. 90). 

 

Em uma conversa entre Dona Benta e as crianças sobre folclore – o qual é 

definido como saberes populares – os personagens infantis concluem que Tia Nastácia é o 

povo, e, portanto, conhecedora do folclore brasileiro. É a partir daí que surge a idéia de a 

quituteira narrar histórias para as crianças: “Estou com o plano de espremer Tia Nastácia para 

tirar o leite do folclore que há nela. [...] As negras velhas – disse Pedrinho – são sempre muito 

sabidas. Mamãe conta de uma que era um verdadeiro dicionário de histórias folclóricas”. 

(LOBATO, 2005, p.7). E é assim que o autor de Reinações de Narizinho dá voz à cozinheira 

do sítio, proporcionando aos ouvintes a chance de conhecer histórias tradicionais e do folclore 

brasileiro. Num primeiro momento, enfatizam-se histórias de encantamento, com príncipes, 

princesas, fadas e objetos mágicos; depois, os animais da fauna brasileira são privilegiados 

pela narradora, principalmente o jabuti e a onça.  

Depois de um breve recorte sobre a biografia das duas contadoras de histórias 

populares, tomaremos contato com algumas de suas narrativas, investigando até que ponto 

essas personagens apresentam pontos convergentes, no que se refere à voz narrativa e à 

análise do papel dessas personagens no universo infantil. 

As contadoras de histórias de José Lins do Rego, através de seus casos e contos 

encantados, proporcionam a Carlinhos e a Dedé viagens imaginárias. Esses meninos, na 

condição de narradores protagonistas, apresentam tais histórias em Menino de engenho e em 

Meus verdes anos. Reportando-se a esse tipo de matéria ficcional, Laplantine & Trindade 

(2003, p.25) afirmam que a “representação imaginária está carregada de afetividade e 

emoções criadoras”, e a criança, por sua vez, sente necessidade de adentrar nesse mundo 

reinventado, no qual o sonho se mistura com o real. 

A primeira história apresentada pelo narrador, em Menino de engenho, é bem 

curta, trata de um homem inocente, condenado a morrer na forca, sendo salvo, porém, pelo 

filho, que ainda era um bebê: “E quando o cortejo passava pela porta da casa de sua mulher 

em lágrimas, um seu filho que mamava tirou a boca do peito, e começou a falar em versos, e 

descobriu tudo, salvando o pai que ia morrer inocente”. (ME, p.80).  

Apesar de ser breve, esse conto apresenta idéias importantes para a formação da 

criança, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento de aspectos negativos e positivos da 

vida, distinção que a criança aprende de forma lúdica. A injustiça praticada pelos homens que 

almejam matar o condenado e a inocência deste são aspectos facilmente absorvidos pela 
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criança. Essa história guarda também proximidade com a de Jesus Cristo, que morreu 

inocente para salvar a humanidade, simbolizando, assim, a grandeza humana. 

Percebe-se ainda a idéia de herói no texto, associada à figura infantil, no caso, um 

bebê que, através da palavra, salva o pai. A ação que a criança desempenha aproxima-se do 

universo maravilhoso, que é uma das características do imaginário, pois “o maravilhoso é a 

face noturna da existência, é o universo do sonho e da magia que procedem ambos a 

transformações e metamorfoses (a alquimia das coisas e dos seres) que seriam absolutamente 

impossíveis na vida cotidiana” (LAPLANTINE; TRINDADE, 2003, p. 30). 

Vale lembrar que o maravilhoso está presente em todos os contos da velha 

Totonha. É um recurso utilizado nas narrativas orais desde as epopéias clássicas, quando seus 

heróis eram divinizados. Mas é nos contos da literatura popular que esse aspecto se manifesta 

com mais intensidade, como nas compilações de autores como Perrault, os Irmãos Grimm, 

Andersen, dentre outros. O pequeno conto que citamos é apresentado em Meus verdes anos, 

porém com algumas modificações. O homem condenado à forca é o pai de Santo Antônio, 

tendo o santo, certa vez, ouvido uma voz: “Corre, corre, Antônio, vão enforcar teu pai em 

Lisboa” (MVA, p. 135). O herói da história aparece de maneira inusitada: 

 

Foi quando se viu no cemitério levantar-se um defunto da cova. Correram para 
chamar o rei. E o defunto abriu a boca no mundo para dizer: “Senhor el-rei, ide 
matar um inocente. O homem que me matou é homem da tua gente”. E contou ao 
rei o crime com todos os fatos. (MVA, p. 135). 

 

A história da madrasta malvada, considerada por Carlinhos a obra-prima da 

contadora, não faz parte do enredo de Meus verdes anos, mas é narrada pela quituteira de 

Monteiro Lobato, em Histórias da Tia Nastácia. Apesar de se tratar do mesmo conto, 

apresenta algumas diferenças quando comparado à narrativa da velha Totonha. Em vez de 

uma, três enteadas são enterradas pela madrasta; o crime é descoberto porque o capinzal 

murmurava um canto e um negro escutou: “Xô, xô, passarinho,/ aí não toques o biquinho./ 

Vai-te embora pro teu ninho...” (LOBATO, 2005, p. 27). 

Em Menino de engenho é o capineiro que percebe a voz da menina, quando vai 

cortar capim, que eram seus cabelos crescidos. Tia Nastácia diz que o pai das meninas era um 

homem comum, enquanto no conto de Totonha era um senhor de engenho. Além disso, a 

contadora de Lobato acrescenta a religiosidade para explicar o maravilhoso da história, que 

ocorre quando as meninas são retiradas vivas “por milagre de Nossa Senhora, que era 

madrinha das três”. (LOBATO, 2005, p.27).  



70 
 

Na história de Totonha, a menina também é salva, mas não verificamos traços de 

religiosidade, apenas o heroísmo do capineiro e do pai da menina, que retornam ao local para 

desenterrá-la. Outro elemento que diverge nos dois contos é o desfecho. No conto de Tia 

Nastácia, mais uma vez, a religiosidade aparece: “Quando voltaram para casa, na maior 

alegria deram com a madrasta estrebuchando. Um castigo do céu tinha caído sobre a peste.” 

(LOBATO, 2005, p.27). No conto de Totonha, a madrasta também é castigada, mas pelos 

empregados do senhor de engenho, que a amarram em dois poldros e a arrastam, de modo que 

seus pedaços ficam espalhados e fedendo pelas estradas. 

Ao final da narrativa da Tia Nastácia, os ouvintes avaliam a história contada, 

assim como fazem com todas as outras. Emília gostou por causa da originalidade e, como toda 

criança, aceita o maravilhoso, mas com um pouco de ironia: “... esta história já está bem mais 

aceitável. Tem sua originalidade e explica tudo. Desde que houve milagre, era natural que as 

enterradinhas vivas morressem. Milagres não se discutem”. (id., p.28). Outro aspecto das 

histórias populares, citado pelos ouvintes, é a presença da madrasta, que é sempre apresentada 

como um personagem mau. Reportando-se a esse assunto, Dona Benta acrescenta que, nesses 

contos, “toda madrasta tem que ser má. O povo não admite a possibilidade de madrasta boa”. 

(id. ibid.). Emília concorda com a avó: 

 

� Mas o povo assentou que as madrastas não prestam e não prestam mesmo. 
[...] O coitado do povo sofre tanto que há de saber alguma coisa. Esse ponto da 
madrasta má o povo sabe. São más como caninanas – embora haja alguma 
degenerada que seja boa. Madrasta boa não é madrasta. Para ser madrasta, tem que 
ser bisca das completas. Eu, se pilhar alguma por aqui, furo-lhe os olhos. (id. ibid.). 

 

A história da madrasta é elogiada tanto por Carlinhos como pelas crianças do 

sítio. A acomodação do enredo é muito presente no conto de Totonha, fato que aproxima o 

ouvinte de sua realidade rural. O que chama a atenção nessas narrativas é a subjetividade das 

contadoras, cujas vozes constroem e dão vida a um universo ficcional narrado. É por isso que 

as crianças demonstram interesse pela matéria apresentada. 

Tia Nastácia narra a história da Moura-torta, que é apresentada em Meus verdes 

anos. Trata-se de uma escrava que, por inveja, enfiou um alfinete na cabeça de uma bela 

moça, transformando-a numa pombinha. O feitiço acaba quando o rei arranca o alfinete do 

pássaro, que se transforma na linda moça que ele amava. José Lins do Rego apresenta o 

enredo de forma bem reduzida, ao contrário de Monteiro Lobato, que é bem minucioso. Além 

disso, acrescenta-lhe comentários dos ouvintes. Emília está sempre a duvidar dos fatos 

inverossímeis da história: “O tal moço era um coitado que só possuía uma melancia. De 
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repente está num palácio, e sem mais aquela vira rei...” (LOBATO, 2005, p. 26). Dona Benta 

aparece sempre disposta a explicar as dúvidas das crianças e a ouvir suas críticas sobre o 

enredo: “―Isso mostra - explicou dona Benta - como na tradição do povo as histórias se vão 

adulterando. Vê-se que está incompleta. Com a passagem dum contador para outro, perdeu 

um pedaço”. (id. ibid.).  

A narrativa de Totônia mantém a essência do enredo tradicional, mas recorre 

sempre a acomodações ou alterações, sobretudo de ordem vocabular, valorizando assim as 

tradições da região: o pássaro da história tinha a voz macia e doce que nem um torrão de 

açúcar, o rei vinha tirar uma soneca na rede do alpendre do palácio; no final da história, a 

Moura-torta estourou como um papa-vento e houve festa até para os negros cativos. Sobre as 

alterações que ocorrem nas histórias populares, os personagens de Monteiro Lobato 

comentam: 

 

 Tudo sem pé, nem cabeça. Sabe o que me parece? Parece uma história que era dum 
jeito e foi se alterando de um contador para outro, cada vez mais atrapalhada, isto é, 
foi perdendo pelo caminho o pé e a cabeça. 

� Você tem razão, Emília - disse dona Benta. - As histórias que andam na 
boca do povo não são como as escritas. As histórias escritas conservam-se sempre 
as mesmas, porque a escrita fixa a maneira pela qual o autor a compôs. Mas as 
histórias que correm na boca do povo vão se adulterando com o tempo. Cada 
pessoa que conta muda uma coisa ou outra, e por fim elas ficam muito diferentes do 
que eram no começo. 

� Quem conta um conto aumenta um ponto - lembrou Pedrinho. 
� Sim, aumenta um ponto e introduz qualquer modificação. Ninguém que 

ouça uma história é capaz de contá-Ia para diante sem alteração de alguma coisa, de 
modo que no fim a história aparece horrivelmente modificada. Todas as histórias do 
folclore são assim. 
Há sábios que pegam nessas histórias e as estudam, e vão indo até encontrarem o 
seu ponto de partida. E mostram as mudanças que o povo fez. (id., p.14). 

 

Como percebemos, Tia Nastácia conta as histórias baseando-se nos 

conhecimentos populares que adquiriu ao longo dos anos. A Dona Benta, cabe o papel de 

explicar e comentar os enredos, já que as crianças e a boneca Emília sempre têm alguma 

crítica a fazer. Apesar disso, elas não se cansam de ouvir as histórias da quituteira, que 

prossegue com o serão a pedido delas. 

Além de contos tradicionais, Menino de engenho e Meus Verdes anos apresentam 

histórias religiosas. Na primeira obra citada, a velha Totonha conta uma das histórias de Jesus 

e de seus apóstolos. Esse tipo de narrativa lembra os contos de Trancoso que muitas vezes 

mencionam essa temática, como já foi demonstrado. A história de Totonha proporciona ao 

protagonista a percepção do mundo místico, que também se fazia presente no engenho, 

através do quarto dos santos, da casa-grande e das rezas ensinadas pela tia Maria. Apesar de o 
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avô não ser devoto, pois não ia às missas e não se confessava, Carlos observava um tom de 

respeito e de devoção em suas palavras, quando este dizia por qualquer motivo: “se Deus 

quiser” ou “tenho fé em Nossa Senhora”. No quarto dos santos, ele vê muitas imagens nas 

paredes e procura entender seus significados: 

 

As estampas das paredes contavam histórias de mártires. Um São Sebastião 
atravessado de setas, com os seus milagres em redor do quadro. O anjo Gabriel com 
a espada no peito de um diabo de asas de morcego. São João com um carneirinho 
manso. São Severino fardado, estendido num caixão de defunto. Um santo 
comprido com uma caveira na mão. Os moleques então nos mostravam uma santa 
mulata com uma criança no braço, uma que tinha no rosto a marca de um ferro em 
brasa. (ME, p.69). 

 

Além dos santos, Carlos toma contato com costumes religiosos como promessas, 

comunhão, confissão e novenas. A oração do Padre-nosso foi ensinada pela tia, mas o 

primeiro contato com os assuntos religiosos se deu através das conversas que teve com a mãe, 

na época em que era viva. Ela lhe falava da existência de Deus, do céu e do inferno e do 

sofrimento humano, causado inicialmente pelo pecado de Adão e Eva. A semana santa – 

período que lembra a morte de Jesus – é descrita por Carlos, com muita subjetividade: “Pela 

semana santa contavam-nos as malvadezas dos judeus com Nosso Senhor – da coroa de 

espinhos, da lançada no coração e do sangue que correu da ferida e abriu os olhos de um cego 

que ficava por baixo da cruz. Na sexta-feira santa só se comia uma vez no engenho”. (ME, 

p.70). 

Carlos descreve ainda as crenças e costumes do povo à época da paixão de Cristo, 

como não tomar banho de rio, não judiar com animais e não chamar nome feio com ninguém. 

O menino teve que soltar o canário que mantinha preso em casa. Apesar de Carlos afirmar que 

o avô não era devoto e que, no engenho, não existia o gosto diário da oração, percebe-se que o 

menino se envolve nesse universo e toma contato com o catolicismo, também, através das 

histórias da velha Totonha. 

O tema da religiosidade está igualmente presente em Meus verdes anos. De 

maneira sucinta, o narrador comenta a história de Donana dos cabelos de ouro. Trata-se do 

caso de um marido que fora lutar nas cruzadas contra os infiéis e voltou depois de muitos 

anos. Ao chegar a casa, a esposa não o reconhece e o despreza, alegando amor ao marido que 

foi à guerra. O protagonista elogia o modo como Totônia narra: “As cenas dos encontros eram 

vividos pela velha Totônia com todos os tons de voz”. (MVA, p.135). Esse conto lembra a 

peça teatral Frei Luís de Sousa (1843), de Almeida Garrett, que gira em torno da triste história 

de Manuel de Sousa Coutinho e Madalena. O marido desta, D. João de Portugal, é dado como 
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morto na batalha de Alcácer-Quibir, na África. Depois de muitos anos, o marido retorna 

disfarçado de romeiro e descobre que a esposa havia casado com outro. Então os dois, que 

não querem viver em pecado, decidem ingressar na vida religiosa.  

Outra história que Carlinhos aprende com a velha Totonha é a do naufrágio de 

barco da Bahia, nas costas de Pernambuco, que faz parte apenas do enredo de Menino de 

engenho. Essa história foi contada em forma de poema, fato que demonstra a capacidade de 

memorização da narradora: “Oh que dia de juízo!/ Oh que dia de horror!/ Só as pedras não 

choravam,/ porque não sentiam dor.../ Ó mestres e contramestres,/ pilotos e capitão,/ vamos 

ver nosso Bahia/ se quer afundar ou não”. (ME, p. 82-83). 

Nessa história, Carlinhos descreve o sofrimento das vítimas do naufrágio, como: 

as crianças que choravam agarrando-se com as mães; a velha que tentava se salvar agarrando-

se em um garajau de galinhas e o homem rico que sumiu ao tentar recuperar um saco de 

dinheiro. Esse naufrágio pareceu tão verídico aos olhos do menino, que ele passou a ter medo 

de navio: “E na voz plástica da velha, a tragédia parecia a dois passos de nós. Ficava 

arrepiado com esse canto soturno. Vinha-me então um medo antecipado de embarcar em 

navios, pelo horror de cenas do naufrágio desse pobre Bahia”. (ME, p.83). Além de medo, a 

história trata de valores humanos: enquanto uns lutam pela sobrevivência, outros sacrificam a 

vida em nome da ambição. 

Observamos, assim, que as Sherazades populares de José Lins do Rego são 

heroínas da infância de Carlinhos e de Dedé. Elas tornam a vida dessas crianças mais alegres 

e lúdicas, graças ao poder de suas palavras e do imaginário.  
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3. A CONSTRUÇÃO DOS PERSONAGENS HERÓIS  
 
 

A força dramática e a intensidade do estilo do sr. José Lins do Rego são de natureza 
a tornar os personagens, tipos e símbolos, sem que com isso percam coisa alguma 
da sua vida palpitante, da sua extraordinária humanidade. 

                                                                                             Antonio Candido 
 
 

Neste capítulo, pretendemos explicar e analisar a construção dos heróis da infância 

em Menino de engenho e Meus verdes anos. Examinaremos também as variações dos contos 

de fadas nas obras mencionadas e no livro infantil Histórias da velha Totônia. Para tanto, 

revisitamos, de modo mais intenso, o corpus de nossa pesquisa, citando passagens e 

analisando-as. 

Como já foi dito, os livros mencionados apresentam diversos contadores de 

histórias como o avô de Carlinhos e de Dedé, as negras do engenho e as velhas contadoras 

que andavam pelos engenhos da região. Mas que traços comuns caracterizam esses 

personagens? Que variações podem ser observadas nos contos? Depois de uma análise 

cuidadosa, pretendemos responder tais questionamentos. 

O gosto pelas histórias orais é universal, pois as pessoas, em algum ou vários 

momentos da vida, sentem prazer ao ouvir um belo conto ou narrativa fantástica. Quando o 

contador narra de modo interessante, prende a atenção do ouvinte, entretendo-o e divertindo-

o. Em nossos dias, as histórias populares circulam de várias formas, podendo ser lidas, 

filmadas, dramatizadas ou apenas contadas oralmente. Nessa última versão, o narrador recorre 

à memória, pois é um elemento que ajuda a guardar os saberes assimilados, que são 

propagados através da palavra.  

Ao tratar das narrativas dos contos de fadas, Bettelheim (1980) diz que eles 

deveriam ser contados em vez de lidos, pois o contar permite uma maior flexibilidade. É nesse 

aspecto que situamos as contadoras de histórias de José Lins do Rego, já que elas fazem 

pequenas modificações nas narrativas para acomodar os enredos, tornando-os mais atraentes 

para os ouvintes. É através desses artifícios que Totonha e Totônia fascinam os protagonistas, 

Carlinhos e Dedé, respectivamente. Reportando-se à maneira de contar histórias, Bettelheim 

declara: 

Ater-se servilmente à forma como a estória está impressa tira muito do seu valor. A 
narrativa da estória para uma criança, para ser mais eficaz, tem de ser um evento 
interpessoal, moldado pelos que participam dela. (BETTELHEIM, 1980, p. 185). 

 
Há momentos que um bom contador de história deve saber, portanto, moldar suas 

narrativas, para que a criança possa entender e se envolver com a estória. Contudo, não se 
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pode esquecer de manter os elementos essenciais do enredo, quando se tratar dos contos 

tradicionais, pois eles são muito significativos para o público infantil. 

Foi através do encanto e do poder de sedução das narrativas orais que Sherezade 

conseguiu livrar-se da morte e libertar o reino da lei imposta por Chahriar, que mandava 

matar todas as jovens com quem se casava. Para realizar tal feito, a moça pediu ao sultão que 

permitisse a presença da irmã, Dinazarde, no quarto nupcial, pois seria ela quem iria acordá-

la, durante as madrugadas para contar-lhe as histórias. O plano da sultana deu certo, e todos os 

dias, no horário combinado, a irmã acordava Sherezade e pedia histórias: “– Minha querida 

irmã - pediu ela -, se não estiveres dormindo, suplico-te, à espera do dia que não tardará em 

nascer, me contes uma das tuas lindas histórias. Ai de mim, será talvez a última vez que terei 

tal prazer!”. (GALLAND, 2001, p.48). A jovem contadora, depois de receber a permissão do 

marido, começava a narrar, mas antes pedia a Dinazarde que prestasse atenção.  

É interessante observar a maneira como a irmã pedia as histórias, sempre num tom 

de súplica, como se aquele momento prazeroso fosse o último das duas. Esse prazer advém 

tanto das histórias, quanto da certeza de que Sherazade continuava viva. O amanhecer, apesar 

de representar uma ameaça à vida da Sultana, era também o momento de impedimento da 

continuação das narrativas da jovem, que prometia terminá-las na madrugada seguinte. Esse 

aspecto garantia o prosseguimento do clima de expectativa dos dois ouvintes, que se 

habituaram aos momentos de encantamento e de fantasia proporcionados pela incansável 

contadora. 

Em alguns momentos, é o rei quem pede à esposa que continue a história 

interrompida na madrugada anterior: “� Termina - disse-lhe ele - a história do gênio e do 

mercador. Estou curioso para saber qual é o fim”. (GALLAND, 2001, p.51). Observa-se aqui 

o envolvimento do sultão com o enredo, demonstrando interesse para conhecer o desfecho. 

Dinazarde, por sua vez, também se mostrava atraída pelas narrativas: “� Minha irmã, [...] 

estou encantada com essa história que me prende a atenção”. (Id., p.51). Assim, o clima de 

encantamento e de expectativa dos ouvintes envolve toda a obra, sendo resultado do poder das 

palavras e da criatividade da narradora. É através desses artifícios que a jovem consegue a 

almejada permissão para viver. 

Nos livros Menino de engenho e Meus verdes anos, Carlinhos e Dedé demonstram 

um forte apego à figura do avô, que é manifestado através da exaltação a esse personagem. 

Quanto às contadoras de histórias, Totonha e Totônia, os dois meninos revelam afetividade e 

admiração. Muitas vezes, os discursos deles idealizam esses personagens, por isso os 

consideramos heróis da infância. A construção da figura do avô como herói pode ser 
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observada através do léxico usado pelo narrador, ao apresentar atributos físicos, atitudes, 

sentimentos e comportamentos do senhor de engenho. É nessa análise que nos deteremos. 

 

 

3.1. O léxico na construção da imagem do avô como herói 

 

 

Em Menino de engenho e Meus verdes anos, Carlinhos e Dedé são órfãos de mãe, 

por isso são criados pelo avô. Ao longo das obras, o narrador apresenta diversos comentários 

e/ou declarações que caracterizam o patriarca, utilizando um léxico que o exalta e o heroifica.  

Em Menino de engenho, as descrições sobre o avô iniciam-se no quarto capítulo: 

“─ Um homem de bem como ele, e tão infeliz com a família”. (ME, p. 37). Essas são as 

primeiras palavras que o menino, aos quatro anos, ouviu sobre o senhor de engenho; 

lembrança do tempo da primeira infância, época em que Carlinhos ainda buscava 

compreender o mundo. O fragmento caracteriza o caráter do personagem, que é visto pelos 

outros como uma pessoa de bem. Por outro lado, sugere problemas familiares, como 

demonstra a palavra infeliz. A perda de entes queridos, como a filha Clarisse e a neta Lili, 

exemplifica esse quadro. Em Meus verdes anos, o narrador lembra o medo e a tristeza do avô 

por causa da perda de filhas: “O meu avô temia os partos. Já lhe tinham morrido duas filhas 

de insucessos”. (MVA, p. 123). 

As duas obras mencionadas revelam muitas qualidades e valores positivos 

relacionados à imagem do patriarca, conforme demonstramos no subitem 1.3 deste trabalho, 

pois os discursos dos dois narradores exaltam a figura do senhor de engenho. Agora, 

trataremos do léxico, que é um aspecto intrínseco aos discursos dos narradores que contribui 

para a construção da figura desse herói. 

 

 

a) Aspectos físicos 

 

 

Em Menino de engenho, constatamos o deslumbramento do menino quando chega 

ao engenho, que era um ambiente desconhecido por ele, já que vivia em espaço urbano, antes 

da morte da mãe: “Tudo aquilo para mim era uma delícia – o gado, o leite de espuma morna, 

o frio das cinco horas da manhã, a figura alta e solene do meu avô”. (ME, p.40). A imagem do 
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patriarca é uma das maravilhas captada pela criança, através da sensação visual. Além disso, 

Carlinhos impressionava-se com a calma e o equilíbrio que a figura do avô transmitia: 

“Aquele ar de tranqüilidade poucas vezes eu via alterar-se”. (ME, p. 48).  

Em Meus verdes anos, raros são os momentos em que o narrador descreve o avô 

fisicamente. Na maioria das vezes, sua imagem é construída através de atitudes, 

comportamentos e valores, aspectos que examinaremos adiante. Contudo, constatamos 

passagens em que o senhor de engenho mostra-se elegante e imponente, a vestimenta e os 

acessórios contribuem para destacar-lhe a boa aparência: “A tia Maria preparava sua bolsa de 

couro. Metia ele o seu chapéu-do-chile, paletó negro de alpaca, as calças de listras, as botinas 

de elástico e, montado no seu Gouveia e de tabica na mão, botava-se para a estação do Pilar.” 

(MVA, p. 95). Além disso, o narrador relata ter visto, em uma gaveta, a farda da Guarda 

Nacional do Império, que o patriarca usava. 

Em outro momento, o narrador diz que o avô “estava na estação com a sua roupa 

de gala. E os jornais da Paraíba falaram dele. Fora recebido na estação do Pilar pelo chefe 

coronel José Lins o presidente da República”. (MVA, p.99). Esses elementos relacionados à 

roupa elegante do avô também são apresentados em Menino de engenho, especificamente, no 

episódio em que é narrado o casamento de sua filha: “O meu avô, de preto, com o seu 

correntão de ouro no colete [...]” (ME, p. 135). Assim, a roupa de gala e a jóia de ouro 

sugerem a opulência do patriarca, que o menino parece gostar de exaltar. 

Então, nas duas obras, as impressões visuais dos meninos contribuem para mostrar 

o avô como um homem de prestígio. Esses atributos ou aspectos, inerentes à figura do 

patriarca, impressionam os protagonistas que se sentem protegidos, já que o pai ou os tios não 

assumem a função de amparar ou proteger. 

 

 

b) Atitudes 

 

 

Muitas atitudes do avô são veneradas por Carlinhos e Dedé. A maneira de agir do 

patriarca, em determinadas situações, demonstra a imagem de um homem ordeiro, bondoso e 

justo. Em Menino de engenho, o cangaceiro mais temido da região visita o engenho, sendo 

bem recepcionado pelo coronel, a quem o bandoleiro respeita e considera amigo: “À noitinha 

chegava o bando [...] Antônio Silvino na frente; [...] Subiu a calçada como um chefe, apertou 

a mão do meu avô com um sorriso na boca. Levado para a sala de visitas, os cabras 
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enfileirados na banda de fora, numa ordem de colegiais”. (ME, p.49). Ao longo da obra, o 

narrador enfatiza a boa relação do coronel com as pessoas da região, inclusive com o 

cangaceiro, que era muito temido e causava terror por onde passava. No referido episódio, 

José Paulino recebe-o de modo cordial e amigável, fato que é percebido pelo menino como 

uma atitude de coragem. 

Segundo o narrador, José Paulino não tem inimigos e é muito amado pela sua 

gente, apesar da autoridade de chefe: “O meu avô, com aquele seu capote de lã, comandava o 

pessoal como um capitão de navio em tempestade”. (ME, p.56-57). Apesar disso, mostrava-se 

disposto a ajudar o povo na hora das necessidades. Atendia, sobretudo, as famílias que 

sofriam pela falta de alimentos, doando bacalhau, farinha e mel-de-furo. Em Meus verdes 

anos, o narrador destaca a caridade do avô, ao amparar os flagelados da seca de 1907: 

 

A calamidade atingira o Corredor em cheio. Aparecera a chamada “farinha do 
basco” trazida do sul do país em navio. Só comia dela o povo para não morrer de 
fome. Era grossa e azeda. Os trabalhadores apareciam de olhos fundos. A gente de 
Crumataú descera para o refúgio do engenho parado. O meu avô pagava um dia de 
serviço com uma moeda de cruzado. E dava mel-de-furo ao povo. A destilação 
parou de fazer cachaça para que a matéria-prima servisse de alimento aos 
necessitados. (MVA, p.68).  

 

Outras passagens de Menino de engenho demonstram comportamentos do avô 

relacionadas à imagem de um homem ordeiro, bondoso e justo: “O velho José Paulino 

gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas matas, 

olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir 

queixas e implantar a ordem” (ME, p.65); “Acudia sempre uma mulher de cara de 

necessidade” (ME, p.66); “O meu avô dizia para ele ir buscar bacalhau no engenho” (ME, 

p.67); “Mande o menino ir buscar quinino no engenho” (ME, p.67). Nessas passagens, 

Carlinhos descreve o avô como um homem solidário, que estava sempre disposto a ajudar o 

próximo. Essa característica do patriarca, manifestada por suas atitudes, é reveladora da 

admiração que o narrador sente pelo senhor de engenho. 

Certas atitudes do avô revelam-no cultivador dos bons costumes, como os da 

valorização da justiça e da honestidade. Quando aparecia algum assassino em sua 

propriedade, imediatamente era aconselhado pelo senhor de engenho a entregar-se à justiça. 

“� Não quero assassinos em minhas terras. Procure o senhor outro lugar. E entrou para dentro 

de casa e voltou com o dinheiro para dar o homem: – Vá ao júri, aí tem para o advogado”. 

(MVA, p.92). Em Menino de engenho, verificamos também o senso de justiça do avô, 

sobretudo no que diz respeito ao fato de não admitir gente com problemas com a polícia.  
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Desse modo, Dedé e Carlinhos vão conhecendo a personalidade forte do velho, que sempre 

opinava a favor da justiça e dos bons costumes. 

Apesar de Carlinhos reconhecer as virtudes do avô, observa-lhe a indiferença em 

relação à religião, pois não freqüentava a missa, nem se confessava. O quarto dos santos 

estava sempre fechado e não havia no engenho o gosto diário da oração. Reportando-se ao 

assunto, o menino declara: “[...] justo e bom como ele era, mas indiferente às práticas 

religiosas” (ME, p.70). Os adjetivos empregados pelo narrador confirmam a boa conduta do 

avô. O menino, por sua vez, demonstra entender que não é a religião que molda o caráter de 

uma pessoa, mas sim os atos ou atitudes.  

 

 

c) Sentimentos  

 

 

Como já foi mencionado, os protagonistas das duas obras foram criados pelas tias 

e o avô, sendo esse o personagem familiar mais recorrente, aparecendo descrito em vários 

capítulos dos livros analisados. Em raros momentos, a afetividade do patriarca é revelada. No 

entanto, algumas de suas atitudes e comportamentos revelam esse sentimento. Em Menino de 

engenho, Carlinhos comenta: “Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às 

terras de seu engenho”. (ME, p.65); “O velho José Paulino governava os seus engenhos com o 

coração. Nunca o vi com armas no quarto”. (ME, p.65); Na primeira passagem, observamos 

um momento de interação e companheirismo entre os dois, enquanto, na segunda, transparece 

a imagem de um homem completamente envolvido e dedicado a seu trabalho. A narrativa 

reflete o perfil de um senhor de engenho que respeita as leis e não mistura poder com 

autoritarismo. Em Meus verdes anos, o narrador alude a essa característica do patriarca: “Meu 

avô não gostava de brigas, mas sabia manter sua importância”. (MVA, p.54).  

Os sentimentos do José Lins também são revelados pelo neto no livro de 

memórias: “A voz do meu avô estava trêmula. O homem duro chegara a se comover. E tossia 

alto para que não o vissem na comoção” (MVA, p.69); “Com as primeiras chuvas o meu avô 

sorria com o tempo” (MVA, p. 70). O primeiro fragmento apresenta o sentimento de comoção 

diante da chegada das chuvas, que geralmente é um momento muito esperado pelo homem do 

campo. A tentativa de ocultar a emoção revela uma atitude comum ao sertanejo, que quer 

mostrar-se forte, mesmo diante das agruras do meio. O segundo fragmento manifesta a 

felicidade do avô, por causa da chegada do inverno, que é observada a partir do sorriso 
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contínuo do personagem. Então, constatamos que o menino quer tornar a figura do avô 

admirável, mostrando que, por trás do coronel inabalável, há também um homem sensível. 

 

 

d) Comportamento  

 

 

O comportamento do avô também colabora para a construção de sua imagem 

como herói. Em muitos momentos, a passividade e a indiferença são mostradas como aspectos 

positivos da personalidade do patriarca, como observamos nas seguintes passagens de Meus 

verdes anos: “França lavava roupa e gostava de beber. [...] Não respeitava nem o meu avô, 

com nomes feios para todo o mundo. Brincavam com ela, desafiando-a com os palavrões. [...] 

O meu avô fingia que não a via. (MVA, p.41); “�Cazuza não podia deixar Quinca do 

Engenho Novo meter-se a grande. Quase sempre meu avô desviava o assunto e pedia mais 

dados sobre os partidos de cana, sobre os roçados de algodão”. (Id., p.75).  No primeiro 

fragmento, o avô demonstra paciência com uma de suas criadas, pois não lhe reprime a 

conduta inadequada, já no segundo, o velho desvia-se das intrigas incentivadas pela velha 

Janoca e preocupa-se apenas com as questões referentes ao trabalho.  

Os adjuntos adverbiais de negação usados no discurso do narrador também expressam 

a passividade e a indiferença do avô, diante de algumas situações: “O Pilar era seu. As suas 

terras cercavam a vila por todos os lados, e ele nunca procurou mandar, como fizera Quinca 

Napoleão” (MVA., p. 92); “Não comprava questão. Tudo lhe devia chegar em pratos limpos 

para que a escritura fosse uma coisa sagrada” (MVA, p. 94); “Nunca disputou pendências que 

tivesse provocado. O seu primo Quinca do engenho Novo abriu luta com ele por causa do 

Itapuá, e perdeu na justiça, porque os juízes sabiam que decidir pelo coronel José Lins era 

decidir pela boa justiça” (MVA, p. 95); “Meu avô, em pé, olhava de uma ponta da calçada 

suas plantas de cana submersas, a sua safra quase toda perdida. Mas não se lastimava, porque 

sabia que riqueza em limo lhe trouxera o rio para suas terras” (ME, p. 57). Em todas essas 

passagens, constatamos que o comportamento do avô é descrito pelo narrador de forma 

positiva, revelando admiração, prestígio e afeto.  
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3.2. Variações nos contos de fadas 

 

No prefácio de Histórias da velha Totônia, José Lins do Rego lembra a alegria dos 

meninos ao ouvir as histórias da contadora. Destaca a voz mansa da velhinha como um de 

seus principais atributos. Além disso, constatamos outros aspectos que valorizam as 

contadoras de histórias do autor paraibano, tais como: a criatividade e as acomodações nos 

enredos. Analisaremos os contos apresentados por essas personagens nos livros Menino de 

engenho e Meus verdes anos, comparando com os contos tradicionais e verificando as 

variações, para discutir as convergências e divergências. Em relação aos contos maravilhosos, 

usaremos a coletânea Contos da Carochinha (1958), de Figueiredo Pimentel. 

Ao tratar do surgimento dos livros infantis brasileiros, é fundamental falarmos 

desse autor, pois ele foi um dos primeiros a se preocupar com a tradução e a adaptação das 

obras de Perrault, Grimm e Andersen para o nosso público. Figueiredo Pimentel nasceu no 

Rio de Janeiro em 1869 e faleceu em 1914. Durante muitos anos, trabalhou na Gazeta de 

Notícias de seu estado e conviveu com o entusiasmo dos intelectuais, jornalistas e professores 

que almejavam um Brasil moderno. O autor dos Contos da Carochinha era poeta, romancista, 

cronista e contista, mas ganhou destaque e se perpetuou nos compêndios da literatura 

brasileira, graças ao trabalho dedicado à literatura infantil. Além do clássico citado, publicou 

ainda Histórias da vovozinha (1897) e Histórias da Baratinha (1896), editadas pela Livraria 

Quaresma. Vale ressaltar que, antes de Figueiredo Pimentel figurar em nossas letras infantis, 

outros autores se dedicaram ao trabalho de tradução e adaptação de histórias para crianças, 

mas sem o êxito alcançado pelo cronista da Gazeta de Notícias. Referindo-se a esse assunto, 

Lajolo & Zilberman explicam: 

 

Tratava-se, no entanto, de publicações esporádicas e de circulação precária na 
medida em que, antes da fase republicana, o Brasil não parecia comportar uma 
linha regular de publicações para jovens, sustentada por uma prática editorial 
moderna, como ocorreu com as séries confiadas a Figueiredo Pimentel e Arnaldo 
de Oliveira Barreto. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p.31). 

 

Naquele momento, as coletâneas de Figueiredo Pimentel representam uma boa 

oportunidade para as crianças brasileiras conhecerem os contos de fadas tradicionais, que já 

circulavam por toda a Europa. Nessa pesquisa, escolhemos o livro Contos da Carochinha 

para análise das versões de alguns de seus textos, porque ele reúne quase todas as histórias 

apresentadas nos livros Menino de engenho, Meus verdes anos e Histórias da velha Totônia. 
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José Lins do Rego fez esse último livro pensando em contadoras de histórias como 

a velha de seu engenho e o ofereceu aos meninos do Brasil: “Todas as velhas Totônias do 

Brasil se acabaram, se foram. E outras não vieram para o seu lugar. Este livro escrevi 

pensando nelas...” (REGO, 1999, p. ix) Nesse mesmo texto, o autor revela o deslumbramento 

que sentia ao ouvir a contadora do seu engenho: “Quisera que todos eles me ouvissem com a 

ansiedade e o prazer com que eu escutava a velha Totônia do meu engenho” (id. ibid.). 

Hoje, não é regra geral resgatar a figura do contador de histórias, em sua 

espontaneidade. O que verificamos é a substituição das “velhas Totônias” por outros 

profissionais que lidam com o público infantil, como professores e grupos de contação de 

histórias. Raramente, em algumas famílias, os avós, a mãe ou o pai cumprem esse papel. 

Analisaremos o conto “A madrasta”, de Menino de engenho; “A Moura-torta”, de 

Meus verdes anos; “O macaco mágico”, “A cobra que era uma princesa”, “O príncipe 

pequeno” e “O sargento verde”, do livro Histórias da velha Totônia.  

 

 

Conto 1 – A Madrasta 

 

 

Aproveitando a ausência do marido, a madrasta manda enterrar uma menina, ainda 

viva. Depois de algum tempo, surge um belo capinzal na cova onde a criança foi enterrada.  

Essa história é também conhecida como “Menina enterrada” ou “Figo da figueira”. Em 

Menino de engenho, é narrada de forma breve, sem diálogos, mas com muita fantasia. No 

capítulo II desta pesquisa, apresentamos a versão de Monteiro Lobato, que faz parte do livro 

Histórias de Tia Nastácia.  Agora, achamos oportuno analisar uma versão cearense. 

Em 2000, através das edições Demócrito Rocha, Ricardo Guilherme publica A menina 

do cabelo de capim, que é uma recriação do conto popular “Os figos da figueira”. Essa 

história nasceu na Península Ibérica, atravessou o atlântico e, assim, foi devidamente 

incorporada pela tradição oral brasileira. O autor da versão mencionada é professor do Curso 

de Arte Dramática da UFC e é considerado um dos atores de maior prestígio do estado do 

Ceará, possui quase 40 anos de carreira teatral, como ator, diretor e autor. Sua versão 

mencionada, apesar de apresentar muitas novidades, sobretudo na linguagem, dialoga em 

muitos aspectos com “A madrasta”, de José Lins do Rego e “Branca como a neve”, que é 

recontado por Figueiredo Pimentel, em Contos da Carochinha, principalmente pela presença 

da madrasta.  
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Analisaremos essas versões, observando as principais variações. Usaremos siglas nas 

tabelas para identificarmos os autores: JLR (José Lins do Rego), RG (Ricardo Guilherme) e 

FP (Figueiredo Pimentel).  

 

 
Aspectos 

 
JLR 

 
RG 

 

 
FP 

1. Título  A madrasta A menina dos cabelos 
de capim 

Branca como a neve 

2. Situação inicial Uma madrasta manda 
sua enteada vigiar uma 
figueira quando o pai 
desta está viajando. 
 

Uma menina que é 
muito maltratada pela 
madrasta recebe uma 
ordem desta para 
“pastorar a figueira”. 

Uma mulher orgulhosa, que 
tinha um espelho mágico e 
venerava sua beleza, elabora 
um plano para livrar-se de 
Branca de Neve, que era sua 
enteada. 

3. Personagens Madrasta, menina, pai, 
capineiro e negros 
cativos. 

Madrasta, menina, pai, 
capineiro e gatos. 

Madrasta, menina, espelho, 
criado da rainha, anões e 
príncipe. 

4. Objeto ou 
elemento mágico 

Os cabelos da menina Os cabelos da menina Espelho 
 

5. Exageros na 
linguagem  

▪ A madrasta “deu-lhe 
uma surra de matar”.    
 ▪ “O senhor de 
engenho chorou feito 
um doido”. 

A menina viu “plumas 
de toda cor, tantas 
alaranjadas e tantas e 
tantas e mil tantas de 
todos os tons, numa 
aquarela, colorindo o 
céu azul e branco”. 

▪ Descrição da madrasta: “era 
tão orgulhosa, que se julgava 
a pessoa mais formosa de 
todo o mundo”. 
 
 

6. Repetições - ▪ O modo como a 
menina tangia os 
pássaros: “xô, xô, xô”. 
▪ A canção que 
denuncia o crime da 
madrasta é emitida três 
vezes.  

▪ A pergunta que sempre fazia 
ao espelho. 
▪ A madrasta disfarçou-se três 
vezes para tentar matar 
Branca de neve. 
 

7. Encantamento  O canto emitido pela 
menina e sua 
ressurreição. 
 

▪ Depois de adormecer, 
a menina se transforma 
em graúna e voa. 
▪ O canto da menina 
enterrada. 
▪ A transformação da 
madrasta em uma gata. 

▪ O pente e a maçã 
envenenados que a madrasta 
ofereceu a Branca de Neve. 
 
▪ Durante anos, Branca de 
Neve permaneceu no caixão 
sem alterações no rosto.  

8. Religiosidade ▪ As rolas-lavandeiras 
que lavam a roupa de 
Nosso Senhor 
apareciam para 
conversar com a 
menina. Eram 
“pássaros que 
contavam histórias do 
céu”. 
▪ O capineiro diz que a 
cantiga entoada era 

▪ A menina não podia: 
“sair de anjo na 
procissão ou de 
borboleta no pastoril?!” 
▪ A menina lamenta ter 
perdido a mãe, “mãe 
que um dia papai do 
céu levou para morar 
com ele nas estrelas”. 
▪ A menina rogava: 
“―Valei-me, meu 

A menina “deitou-se numa 
das caminhas, fez a sua 
oração e adormeceu”. 
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“como a de uma alma 
sofrendo”. 
 
 
 
 

Jesus Cristinho, minha 
Nossa Senhorinha!”. 

9. Desfecho A menina sobrevive e a 
madrasta é castigada. 
 

Depois de sete anos, a 
menina é retirada viva 
da cova e a madrasta 
transforma-se em uma 
gata, com sete 
filhotinhos. 

Branca de Neve casa-se com 
um príncipe e a madrasta 
morre de um ataque 
fulminante. 

 

Os títulos dos contos são diferentes: o primeiro centraliza a madrasta, enquanto os 

dois últimos, a menina. Quanto à situação inicial, observamos que é semelhante em JLR e 

RG, o que confirma a recriação do conto pelos referidos autores. A maior divergência entre 

eles é verificada no desfecho, pois, em JLR, a madrasta é cruelmente castigada e, em RG, ela 

transforma-se em uma gata. Quanto à comparação de JLR com FP, observamos que alguns 

elementos são convergentes, como: os personagens principais; o motivo da viagem do pai; o 

encantamento; a morte da madrasta; e o triunfo da heroína. 

Além do sentido mais usual do termo madrasta – “mulher casada, em relação aos 

filhos que o marido teve de matrimônio anterior” – o Dicionário Aurélio da língua 

portuguesa (2004) apresenta adjetivos depreciativos para o referido vocábulo: mãe ou mulher 

descaroável, pouco carinhosa, ingrata e má. Geralmente, nos contos de fadas, a madrasta 

representa o mal, sendo a agressora da heroína. Contudo, possui também atrativos para as 

crianças, como a magia e a beleza, como no caso da vilã de “Branca como a neve”. O poder 

torna essa personagem vitoriosa, mesmo que temporariamente. Em JLR, ela é persuasiva e 

convence o marido de que a filha morreu porque adoeceu. Em RG, a madrasta se transforma 

em uma gata, sendo seu crime descoberto depois de sete anos, quando a menina já era uma 

moça. Em FP, a madrasta usa diversos atrativos para tentar matar Branca de Neve, como uma 

cadeia de ouro, um bracelete e uma apetitosa maçã. Assim, a madrasta se mostra poderosa e 

astuciosa, atraindo a criança e aguçando-lhe a curiosidade. Desse modo, a caracterização 

depreciativa predomina nos três contos. 

Assim como a madrasta, outros seres fazem parte da categoria dos vilões, como 

lobos, bruxas, gigantes, monstros, dragões, dentre outros. Eles são bastante representativos e 

ajudam a despertar o interesse pelas histórias, criando no imaginário da criança uma 

atmosfera de medo, que depois se transforma em satisfação e alegria, já que, na maioria das 

vezes, o bem triunfa. 
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Conto 2 – A Moura-torta 

 

 

Essa história aparece em Meus verdes anos. O conto trata de uma escrava que, por 

inveja da beleza de uma moça, enfiou-lhe um alfinete na cabeça, transformando-a em pássaro. 

A história também faz parte da coletânea de Figueiredo Pimentel, Contos da Carochinha e do 

livro Histórias de Tia Nastácia, de Monteiro Lobato. 

 

 
Aspectos 

 

 
JLR 

 
ML 

 
FP 

1. Título  A Moura-torta A Moura-torta A Moura-torta 
 

2. Situação 
inicial 

Um dia a Moura-torta 
enfiou um alfinete na 
cabeça de uma moça, 
encantando-a em 
passarinho. 

Um pai tinha três 
filhos e, não tendo 
dinheiro, deu uma 
melancia a cada um, 
quando eles falaram 
em sair a correr 
mundo. 

Depois da morte do rei 
Cobé, sobe ao trono seu 
filho Laci. Ao passar pelas 
margens de um rio, ele 
avistou uma bela jovem 
por quem se apaixonou.   

3. Personagens Moura, moça, servo, rei e 
negros cativos. 

Pai, três filhos (o mais 
moço, torna-se rei), 
Moura, moça e 
jardineiro. 
 

Rei Cobé, Laci, primeiro 
ministro, conselheiros, 
uma jovem, uma escrava 
Moura e jardineiro-mor. 

4. Objeto ou 
elemento 
mágico 

Alfinete 
 
 
 
 

Alfinete Alfinete 

5. Exageros na 
linguagem 

 Três tipos de 
armadilhas são feitas 
para capturar a 
pombinha: uma de 
prata, uma de ouro e 
outra de diamante. 

Quatro tipos de laços são 
feitos para capturar a 
pombinha branca: um de 
barbante, um de prata, um 
de ouro e outro de 
brilhantes e pérolas. 
 

6. Repetições  
- 

▪ De dentro de cada 
melancia, surgia uma 
moça linda que pedia: 
“dai-me água ou 
leite!”. 
▪ Depois de julgar-se 
bela, por três vezes, a 
moura desiste de 
carregar os potes 
d´água e os quebra. 
▪ O rei manda fazer 
três tipos de 

▪ Toda vez que a Moura 
quebrava um pote, era-lhe 
dado outro. O primeiro era 
de barro, o segundo de 
madeira e o terceiro de 
ferro. 
 
▪ Laci manda fazer quatro 
tipos de laços para pegar a 
pombinha. 
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armadilhas para pegar 
a pombinha.  

7. 
Encantamento  

 
O rei arrancou o alfinete 
da rolinha e a mulher 
mais bela do mundo 
apareceu na frente dele. 
“Nos confins do mundo, a 
Moura-torta estourou 
como um papa-vento”. 
 

 
▪Depois de enfiado o 
alfinete:  
“Imediatamente           
a moça virou uma 
pombinha e voou”.  
▪ O rei retira o alfinete 
e a pombinha se 
transforma na linda 
moça da melancia. 
 

 
▪Depois de ter a cabeça 
espetada por um enorme 
alfinete, a jovem 
transformou-se em uma 
pombinha branca. 
▪Depois que o rei arrancou 
o alfinete, surgiu em sua 
frente a moça que 
conhecera no rio. 

8. Religiosidade ▪ A pombinha diz ao rei: 
“tu tens o corpo que Deus 
te deu, ... tens o corpo 
para receber as graças de 
Deus”. 
 

- - 

9. Desfecho O rei reencontrou sua 
noiva perdida e houve 
festa até para os negros 
cativos. 

Depois de reencontrar 
a moça da melancia, 
castigou a Moura: 
mandou amarrá-la na 
cauda de um burro 
bravo e soltá-la pelos 
caminhos. 

▪ Laci anulou o casamento 
com a Moura e desposou a 
formosa donzela. 
▪ A moura foi metida em 
uma barrica cheia de 
canivetes e jogada de cima 
de uma montanha.  
 

 

O título do conto e o elemento mágico são os mesmos nas três versões, mas a 

situação inicial é diferente. Em JLR, a história inicia-se sem muitos detalhes, enquanto ML 

acrescenta o motivo do pai que tinha três filhos, o que é muito comum nos contos tradicionais. 

Já FP cita nomes para o rei e o príncipe, o que não ocorre nas versões de JLR e ML. Quanto 

aos personagens, JLR usa o termo servo para se referir ao homem que recebeu ordens para 

procurar o pássaro, e não jardineiro, como mostram as outras duas versões. Acrescenta os 

negros cativos, revelando, assim, um aspecto econômico e social do mundo dos engenhos, 

que era o tipo de mão-de-obra da época. 

Traços de religiosidade são demonstrados apenas em JLR, sendo essa uma 

característica comum ao povo nordestino. Quanto ao desfecho, não se verifica a ordem de 

castigo destinado à Moura, como se observa nas versões de ML e FP. Ela é punida por meio 

de magia, estourando como um papa-vento. Desse modo, constatamos o poder de recriação do 

autor paraibano, que torna a história atraente e prazerosa ao ouvinte. 

Como se observa, a história da Moura-torta de Meus verdes anos apresenta poucos 

detalhes em relação ao enredo, pois não exibe repetições nem exagero nas comparações. As 

poucas que aparecem são apresentadas com muita sutileza, como demonstram as passagens: 
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“Aí o mundo inteiro cheirou como um pé de roseira” (MVA, p.88); “Vem pra mim, 

passarinho que tens voz de algodão” (MVA, p.87). Além disso, as armadilhas para aprisionar 

a ave não são mencionadas. Apesar de ser uma versão mais curta, não deixa de atrair o 

menino Dedé, que queria conhecer histórias de amor, já que se sentia apaixonado pela prima 

do Recife.  

A magia nos contos maravilhosos soluciona os problemas das heroínas, como se 

observa nas três versões. Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana, 

Bettelheim afirma que os contos de fadas contribuem para o desenvolvimento da criança, que 

aprende a lidar com problemas universais: 

 

Lidando com problemas humanos universais, particularmente os que preocupam o 
pensamento das crianças, estas histórias falam ao ego em germinação e encorajam 
seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo aliviam pressões pré-conscientes 
e inconscientes. (BETTELHEIM, 1980, p. 14). 

 

Ao perceber a vitória do herói ou heroína, a criança é capaz de compreender que 

certas situações difíceis na vida podem ser solucionadas, assim como ocorre no mundo da 

imaginação. 

 

 

Conto 3 - O Gato de Botas 

 

 

As histórias “O Macaco Mágico”, de José Lins do Rego e “O Doutor Botelho”, de 

Monteiro Lobato, são versões do conto tradicional “O Gato de Botas”, de Charles Perrault. 

Essa narrativa conta a história de uma herança deixada pelo pai a seus três filhos, sendo que 

cada um recebe um bem. Ao mais velho foi deixado um moinho, para o do meio, um burro e, 

para o mais novo, um gato. Esse último sente-se prejudicado, achando que sua parte não lhe 

trará nenhum retorno financeiro. Mas, através das astúcias do pequeno felino, o rapaz 

consegue casar-se com uma bela e rica princesa. 

 
 
Aspectos  
 

 
JLR 

 
ML 

 
FP 

1. Título  O Macaco Mágico O Doutor Botelho O Gato de Botas 
2. Situação inicial O macaco Felisberto pede 

abrigo a um homem 
muito pobre, o 

Um macaco pede agasalho 
a um carpinteiro muito 
pobre chamado Botelho. O 

Um moleiro, antes 
de morrer, chama 
os três filhos e 
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marceneiro Botelho, que 
decide ajudá-lo.  

animal recebe a ajuda 
solicitada. 
 

distribui com estes 
a herança. O mais 
velho recebe o 
moinho, o do meio, 
o burro e o mais 
novo, o gato 
Malhado. 

3. Personagens Felisberto, Botelho 
(marceneiro), leão, padre 
Luís, rei e princesa. 

Macaco, Doutor Botelho 
(carpinteiro), rei e princesa. 
 

Moleiro, Augusto, 
Heitor, Felipe e 
gato Malhado. 

4. Objeto ou 
elemento mágico 

Gaita, Macaco mágico Macaco mágico O gigante 

5. Exageros na 
linguagem 

▪ “A chuva roncava de 
tão forte”. 
▪ E começaram a chegar 
cem veadinhos para ouvir 
o toque do macaco. 
Depois, mil garças e dez 
mil coelhinhos também. 
▪ O rei presenteia 
Felisberto com muito 
ouro. Primeiro deu dez 
barras, depois vinte.    Por 
último, ordenou ao 
tesoureiro que enchesse 
os alforjes que o macaco 
tinha.  
▪ O rei viu um roçado 
com mais de mil negros 
trabalhando. “Era negro 
que não acabava mais”. 
▪ No dia do casamento, 
mataram dois mil 
carneiros e cem bois. “E a 
quantidade de perus? Isso 
ninguém sabia”. 
▪ O rei usava um palito de 
ouro para limpar os 
dentes. 
▪ O rei tinha uma filha 
que “valia mais que todos 
os tesouros”. 

▪ O macaco disse a Botelho: 
“Assobiei na floresta; 
vieram cem veadinhos”. 
Depois de outros assobios, 
“vieram inúmeras garças” e 
“vieram inúmeros 
coelhinhos”. 
▪ O rei retribuiu o presente 
do macaco, que “encheu 
um alforje de moedas de 
ouro”.  

- 

6. Repetições ▪ O fato de o macaco 
presentear o rei três 
vezes, oferecendo-lhe 
veadinhos, garças e 
coelhinhos. 
▪ As recompensas que o 
rei dava ao macaco, 
sempre lhe oferecendo 
barras de ouro. 

▪ O fato de o macaco 
presentear o rei três vezes, 
oferecendo-lhe veadinhos, 
garças e coelhinhos. 
▪ As recompensas que o rei 
dava ao macaco, sempre lhe 
oferecendo moedas de ouro. 
 

- 

7. Encantamento  ▪ O macaco transformou 
Botelho em um homem 
elegante para casar-se 
com a princesa: “Nunca 

O macaco transformou o 
casebre de Botelho em um 
palácio: “Quando os 
noivos, acompanhados da 

“O gigante virou 
um leão, e Malhado 
teve tanto medo 
que pulou para 
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ali tinha entrado um 
homem mais belo, nem 
mais bem vestido”. 
▪ Depois da ajuda, “o 
macaco Felisberto deu 
três saltos, três assobios e 
sumiu-se num 
redemoinho de vento”. 
 

corte, chegaram ao casebre, 
não viram lá casebre 
nenhum e sim um 
maravilhoso palácio, com 
grande criadagem de libré. 
Entraram. Estava arrumada 
a mesa dum banquete 
esplêndido”. 

cima do telhado. Só 
voltando quando o 
mágico retornou 
sua forma natural”. 
Depois, 
transformou-se em 
um ratinho. 

8. Religiosidade ▪ Devido às esmolas que 
dava, “seu Botelho era 
considerado um santo, 
um amigo de Deus”. 
▪ “Pelo bem que fizeste 
aos pobres, Deus do céu 
me mandou para te 
ajudar”. 
▪ “Tudo é como Deus 
quer. Respeito as 
vontades de Deus”, dizia 
o macaco. 
▪ “O toque da gaita 
parecia uma música de 
anjo”. 
 
 
 
 
 
 

- - 

9. Desfecho Graças ao macaco, o 
marceneiro Botelho ficou 
rico e casou-se com a 
princesa. Depois de 
ajudar seu amigo, 
Felisberto some num 
redemoinho de vento, 
para o fim do mundo. 

O macaco pôs-se a comer 
as bananas amarelinhas que 
estavam sobre a mesa, no 
palácio de Botelho. 

Felipe casa-se com 
a princesa e 
Malhado recebe 
título de nobreza. 

 

Os títulos dos contos são diferentes, mas guardam muitos aspectos comuns em relação 

ao enredo. A situação inicial em JLR e ML é muito semelhante, sobretudo no que diz respeito 

às personagens principais e à ação realizada por eles. Há pequenas modificações, mas a idéia 

central é preservada: um macaco que, depois de receber auxílio de um homem humilde, 

decide ajudá-lo. 

O macaco é um dos elementos simbólicos desse conto. Geralmente, é caracterizado 

pela agilidade, dom de imitação e comicidade. No Dicionário de símbolos, Chevalier & 

Gheerbrant afirmam que esse animal simboliza, para os tibetanos, “a consciência, porém, no 

sentido pejorativo da palavra: pois, a consciência do mundo sensível, pula de um objeto a 
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outro, como o macaco de galho em galho”. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.573). O 

protagonista de JLR, antes de conhecer Botelho, passou por diversas casas e não foi acolhido 

em nenhuma delas, fato que confirma a característica do macaco mencionada no dicionário. 

Dentre as diversas simbologias apresentadas no referido livro, destacaremos algumas que se 

relacionam com o conto analisado.  

Na Índia, o macaco Hamunan é um dos animais idolatrados. É caracterizado pela 

habilidade, agilidade, fantasia e espontaneidade.  As mulheres estéreis se despem e abraçam a 

estátua desse macaco sagrado para tornarem-se fecundas. No Extremo Oriente, o rei-macaco 

alcança o estado de Buda e sua imagem sugere sabedoria e desprendimento. Na simbologia 

egípcia, aparece sob a forma do grande cinocéfalo branco, o deus Tot, também representado 

por Íbis: 

 

É o patrono dos sábios e dos letrados; é o escriba divino que toma nota da palavra 
de Ptá, o Deus criador, como do veredicto de Anúbis, quando este pesa as almas 
dos mortos. É, portanto, ao mesmo tempo artista, amigo das flores, dos jardins e das 
festas, mágico poderoso capaz de ler o mais misterioso hierógrifo e, evidentemente, 
psicopompo. Rege as horas e o calendário, é senhor do tempo. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2009, p. 573). 

 

Em um mito dos índios bororos, o macaco também simboliza o herói civilizador, 

ao inventar a técnica de produzir o fogo por atrito. Essa história sugere a esperteza e a 

inteligência do animal. Em JLR e em ML, esses adjetivos caracterizam o protagonista, pois 

consegue convencer o rei de que casar a filha com Botelho é um bom negócio. Assim, 

percebe-se que a escolha do macaco como protagonista desses contos não é gratuita, pois sua 

simbologia revela traços que o aproximam de um mágico ou herói, que é capaz de realizar 

feitos extraordinários. 

Vale lembrar que a figura do macaco em Monteiro Lobato também está 

relacionada à proposta nacionalista de seu projeto literário infantil, que era mostrar para a 

criança os animais da fauna brasileira. Em Histórias de Tia Nastácia, ele apresenta muitos 

contos que tratam de imagens desse reino. 

Em JLR, verificamos a presença de uma gaita como objeto mágico, que é ausente 

nas outras versões. É através da música emitida por esse instrumento que o macaco consegue 

reunir centenas de animais para presentear o rei. Chevalier & Gheerbrant consideram a 

música um elemento de harmonia dos números e do cosmos. Além disso, destacam-lhe seu 

caráter universal: 
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O recurso à música, com seus timbres, suas tonalidades, seus ritmos, seus 
instrumentos diversos, é um dos meios de se associar à plenitude da vida cósmica. 
Em todas as civilizações, os atos mais intensos da vida social ou pessoal são 
compostos em manifestações, nas quais a música desempenha um papel mediador 
para alargar as comunicações até os limites do divino. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2009, p. 627). 

 

Em JLR, percebe-se que a música e a gaita são elementos mágicos. É através deles 

que Felisberto reúne animais como veados, garças e coelhinhos e os leva até o castelo do rei. 

Em ML, esses elementos não são mencionados, pois o macaco apenas assobia para reunir os 

bichos e depois levá-los ao monarca.  

Quanto à linguagem, José Lins do Rego apresenta muitas hipérboles, conforme 

apresentamos no tópico 5. Esse é aspecto pouco recorrente no conto de Monteiro Lobato e 

totalmente ausente na versão de Figueiredo Pimentel. Desse modo, constatamos que o autor 

de Menino de engenho explora esse recurso lingüístico para impressionar o ouvinte, tornando 

a narrativa mais fantasiosa e mágica. 

A religiosidade é muito reiterada nos livros de José Lins do Rego que tratam da 

infância. Todos os contos examinados mostram fartamente essa característica, que é ausente 

em “O Doutor Botelho”, de Monteiro Lobato e em “O Gato de Botas”, na versão de 

Figueiredo Pimentel. Em JLR, Botelho é considerado um santo e um amigo de Deus por 

causa das esmolas que oferecia aos pobres. O macaco também fala no criador e o toque de sua 

gaita mágica é comparado a uma música de anjo. É, portanto, um personagem que tem fé e se 

humaniza pela bondade que demonstra. Assim, a religiosidade parece justificar as boas ações 

de Botelho e de Felisberto. 

Um ponto bastante divergente é o desfecho. Em JLR, Felisberto some depois de 

considerar sua missão cumprida. Em ML, o macaco avança nas bananas da mesa do palácio, 

demonstrando, assim, seu instinto animal. Em FP, o gato Malhado recebe um título de 

nobreza por causa dos serviços prestados ao rei. Apesar dessa diferença, percebemos que é a 

astúcia desses animais que garantem a mudança de vida de seus donos.  Nesse aspecto, os 

contos mencionados são convergentes. 
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Conto 4 – A Gata Borralheira 

 

 

Esse conto popular fala de uma moça pobre e maltratada pela madrasta, que a obrigava 

a fazer tarefas domésticas, enquanto a própria madrasta e as filhas descansavam ou se 

divertiam. Certo dia, o rei organiza um baile em seu palácio. A Gata Borralheira queria 

participar da festa, mas não tinha roupa adequada. Então, uma fada resolve ajudá-la, 

oferecendo-lhe um belo vestido, um par de sapatos e uma carruagem; mas avisa que o encanto 

é provisório. Ao sair da festa, a moça perde um sapatinho, que é recolhido pelo príncipe. É 

com essa pista que o rapaz reencontra a donzela e casa-se com ela. 

 

 
Aspectos 

 

 
JLR 

 
FP 

1. Título  A cobra que era uma princesa A Gata Borralheira 
2. Situação inicial Uma rainha que deseja muito ter um 

filho dá à luz a uma menina com 
uma cobrinha enrolada no pescoço. 
Quando essa filha cresce, o pai quer 
casar-se com ela. Para não realizar 
tal capricho, a moça foge para uma 
terra distante, com a ajuda da irmã 
Labismínia, a cobrinha. 

Um homem viúvo, chamado Lucas, quis 
casar outra vez. Desse novo casamento, 
teve duas filhas, “que não eram nem 
bonitas, nem espirituosas, mas cheias de 
orgulho e inveja”. A filha do primeiro 
casamento era muito maltratada por 
essas irmãs e pela madrasta, e por elas 
era chamada de Gata Borralheira.  
 
 

3. Personagens Rainha, rei, princesa Maria, a 
cobrinha Labismínia e príncipe. 
 

Lucas, madrasta, as irmãs invejosas, 
Gata Borralheira e seu fiel passarinho, 
rei e príncipe. 

4. Objeto ou 
elemento mágico 

- A roseira 

  
5. Exageros na 
linguagem 

▪ Labismínia estava numa terra que 
“era mais longe mil léguas que o 
fundo do mar“ 
▪ A princesa pede ao pai: “um 
vestido da cor do campo com todas 
as suas florzinhas”, outro “da cor do 
mar com todos os peixinhos” e 
outro “da cor do céu com todas as 
estrelas”. 
▪ Sobre o primeiro vestido, o pai 
diz: “custou-me mais caro que o 
reino que eu ganhei na batalha com 
os mouros”. 
▪ “Cem negras que traziam nas 
mãos o vestido que ela tinha pedido 
ao pai”. 
▪ Os mensageiros do rei viram 
Maria com “cem negras para lhe 

- 
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servir de criadas, com mil malas de 
rouparia, com três grandes 
carruagens”. 

6. Repetições ▪ Quando precisasse, Maria deveria 
chamar por Labismínia três vezes. 
▪ Maria sempre dizia: “tudo isto era 
melhor do que casar com seu pai”. 

▪ Por duas vezes, a madrasta ordena que 
a pobre moça realize trabalhos 
impossíveis: catar lentilhas e milho que 
foram misturados à cinza, em duas 
horas.  
▪ Três bailes organizados pelo rei. 

7. Encantamento  ▪ A moça do galinheiro transforma-
se: “De repente, ela se viu com seu 
vestido da cor dos campos com 
todas as suas florzinhas. Uma 
carruagem de arreios de prata, com 
seis cavalos pretos”. 
 

▪ O canto do fiel passarinho: “Aí minha 
menina, dize / Que desejas para teu 
bem”. 
▪ O traje inesperado: “Dos galhos da 
roseira viu cair um rico vestido, meias 
finas e sapatinhos de ouro”. 
▪ Ao voltar do baile, a moça foi até a 
roseira e devolveu-lhe as roupas, que 
logo desapareceram. 

8. Religiosidade ▪ O povo fazia promessa e a rainha 
rezava para nascer um herdeiro. 
▪ Mesmo estando em um galinheiro, 
Maria dava graças a Deus, pois era 
melhor dormir com as galinhas, do 
que se casar com o pai. 

- 

9. Desfecho O príncipe reconhece a moça graças 
a uma jóia que lhe tinha dado na 
festa. Entretanto, no dia da festa do 
casamento, Maria se esquece de 
chamar por Labismínia, conforme 
havia prometido. E a cobrinha, que 
também era uma princesa, não se 
desencantou: “Ficou cobrinha para 
toda a vida, com aqueles olhinhos 
de gente”. 

O príncipe viu a Gata Borralheira na 
casa da madrasta, vestida com a roupa 
da festa, porém, com um pé descalço. 
Ele a reconheceu e depois casaram-se, 
havendo uma grande festa. As irmãs 
invejosas tiveram os olhos furados por 
um passarinho branco, que as castigou 
por suas maldades. 

 

O conto de José Lins do Rego apresenta título e outros aspectos bem diferentes da 

versão de Figueiredo Pimentel. Na situação inicial, em JLR, uma rainha almeja ter um filho, 

nem que seja uma cobra. O desejo é realizado e nasce uma menina com uma cobrinha 

enrolada no pescoço. Quando a princesa cresce, o pai deseja casar-se com ela, o que a faz 

fugir para outro reino. O início da narrativa de FP se aproxima das versões de Perrault e da 

dos Irmãos Grimm, apresentando uma moça ingênua, maltratada pela madrasta e suas filhas. 

Em A psicanálise dos contos de fadas, Bettelheim (1980, p. 277) diz: “Sem dúvida 

alguma, ‘Borralheira’ é o conto de fadas mais conhecido, e provavelmente o mais apreciado”. 

Por causa da popularidade, essa história possui diversas versões. O psicanalista cita o estudo 

de M. R. Cox que engloba 345 histórias sobre a “Borralheira”, dividindo-as em categorias 

distintas. Achamos interessante citar as duas primeiras, já que se relacionam com a versão de 

José Lins do Rego e Figueiredo Pimentel: 
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O primeiro grupo contém apenas os dois traços essenciais a todas: uma heroína 
maltratada, e seu reconhecimento por meio do sapatinho. O segundo grupo 
principal contém mais dois traços fundamentais: o que Cox chama, no seu estilo 
vitoriano, de “pai desnaturado” – quer dizer, um pai que deseja casar-se com a filha 
– e outro traço conseqüente deste, a fuga da heroína, o que finalmente transforma-a 
numa “Borralheira”. (BETTELHEIM, 1980, p. 289). 

 

Como se observa, o conto de José Lins do Rego parece ter origem nesse segundo 

grupo citado pelo psicanalista, o que justifica a fuga da princesa, que acaba se tornando serva 

em outro reino, assumindo, assim, a condição de “Borralheira”.  

Quanto aos personagens, a heroína da versão de José Lins do Rego chama-se Maria, e 

não “Borralheira”. Apesar dessa diferença, elas se aproximam em vários aspectos: ambas 

dormiam em ambiente degradante, a primeira num galinheiro e a segunda, junto às cinzas; as 

duas recebem ajuda sobrenatural, participam de três festas no reino, perdem um objeto que as 

identifica depois que o encanto acaba; e se casam com o príncipe da festa. Em JLR, surge 

Labismínia, uma princesa encantada em cobrinha, que ajuda Maria a fugir do pai. Em FP, ela 

recebe um nome, as irmãs invejosas são mencionadas e aparece um pássaro que conversa com 

a heroína. 

No início das duas versões, a protagonista goza de alta consideração, que depois é 

substituída por maus-tratos, causando sua degradação. Ao final da narrativa, a heroína alcança 

uma posição mais privilegiada que a primeira, graças ao reconhecimento do objeto: em JLR, 

uma jóia; e, em FP, um sapatinho. 

Nessa versão, a roupa usada na festa é outro elemento que ajuda o príncipe a 

reconhecer a moça do baile, aspecto que é incomum em JLR e em outras variantes desse 

conto. A roseira é o elemento mágico em FP que proporciona o encontro da heroína com seu 

príncipe, pois de seus galhos caem um vestido, meias e sapatinhos de ouro. Em JLR, não 

aparece árvore ou fada madrinha, quem ajuda a heroína é sua irmã Labismínia, que é uma 

cobra. 

De acordo com a Bíblia Sagrada, Eva cometeu o primeiro pecado após ter sido 

enganada por uma serpente, que lhe ofereceu uma maçã, dizendo-lhe que era o fruto do 

conhecimento. Por causa desse ato, Deus amaldiçoou o animal: “serás maldita entre todos os 

animais e feras dos campos; andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias 

de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a 

cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”. (BÍBLIA SAGRADA, 1996, p.51). Desde então, o réptil 

é visto de forma negativa, simbolizando pecado, repulsa e desprezo. Em nossos dias, a palavra 

serpente ou cobra é usada de modo pejorativo para se referir às pessoas de má índole ou 
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algozes. Isso demonstra que o sentido negativo das referidas palavras permanece, sendo 

aproveitado em outros contextos semânticos. 

Na narrativa presente em JLR, observamos uma inversão da conotação pejorativa da 

cobra, pois é uma personagem bondosa, amiga e protetora da irmã. É Labismínia quem a 

ajuda a fugir do pai, a encontrar um príncipe e casar-se com ele. Em dado momento, o 

narrador diz que a cobrinha tinha “olhinhos de gente”, o que sugere a delicadeza da 

personagem. Assim, a irmã de Maria representa o bem, apesar da condição de cobra, aspecto 

que demonstra o poder da literatura no que diz respeito à inversão de valores cristalizados. 

Apesar de reconhecerem a repulsa que acompanha o réptil até aos dias de hoje, 

principalmente quando se trata dos ocidentais, Chevalier & Gheerbrant (2009, p. 825) também 

apontam elementos positivos com relação à serpente: “Uma criança índia ou africana não tem 

necessariamente, medo de cobra, mesmo se as estruturas modernas, recentemente 

implantadas, tentam mascarar o seu rosto tradicional”. Os estudiosos afirmam ainda que “na 

África, a serpente, às vezes, simbolizava a massa humana, o povo que luta com o chefe 

vitorioso” (id. ibid.), ao passo que, na China, acredita-se que o réptil tem o poder de 

fecundação. Desse modo, percebe-se que a cobra ou serpente também apresenta simbologias 

ligadas às fontes da vida e da imaginação. Em JLR, observamos, portanto, que a cobra é um 

elemento simbólico, cujo sentido é positivo, aspecto que revela um atrativo ao enredo, 

justamente por causar no ouvinte a quebra de sua expectativa, já que se espera que a referida 

personagem seja uma vilã, que tenta enganar a irmã. 

O desfecho é bastante diferente das versões mais populares, como a de Perrault e a dos 

Irmãos Grimm. O sapatinho é substituído por uma jóia, que é reconhecida pelo príncipe em 

outra situação, quando esse estava doente e recebeu a visita de todas as jovens do reino, 

dentre elas, a moça do galinheiro. Depois de ser reconhecida, os dois se casam e Maria não se 

lembra da irmã, que tanto a ajudara. Em FP, a heroína é encontrada pelo príncipe na casa da 

madrasta, porém não estava esfarrapada, como na versão popular dos folcloristas alemães. 

Encontrava-se vestida com a roupa do baile, mas com um pé descalço. 

A jóia que substitui o sapatinho é outro elemento simbólico da narrativa de José Lins 

do Rego. Segundo o Dicionário de símbolos, a palavra deriva do vocábulo joie, que é um 

substantivo formado do francês jouir (gozar, desfrutar, fruir) (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p. 520). Pode significar também alegria, júbilo e contentamento. Em 

nossos dias, a jóia se tornou um símbolo da vaidade humana, o que demonstra uma visão 

degradada desse tipo de objeto. Em JLR, a jóia está ligada às idéias de beleza, afetividade, 
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reconhecimento e reencontro. É também o elemento que garante a superação da condição de 

“Borralheira”. 

O destino das irmãs invejosas é o mesmo da versão dos Irmãos Grimm, ou seja, elas 

foram castigadas pela maldade, ficando cegas para o resto da vida. Assim, nessas duas 

versões, a degradação da heroína é superada, demonstrando que os humildes são exaltados e a 

maldade é castigada. 

 

 

Conto 5 – O Príncipe Pequeno  

 

 

O conto “O Príncipe Pequeno”, presente na obra de José Lins do Rego, é semelhante à 

versão de Monteiro Lobato e ainda guarda aspectos comuns com o conto tradicional “João e o 

Pé de Feijão”. Trata-se de um príncipe que, ao sair para caçar, perde-se na mata e chega à 

terra dos gigantes.  

 

Aspectos  JLR ML 

1. Título  O príncipe pequeno O homem pequeno 
 

2. Situação inicial Um príncipe chamado João, que 
gostava de caçar, sai com os 
companheiros atrás de um animal. 
Depois de passar o dia inteiro na 
mata, perde-se dos amigos e começa a 
andar à toa. Então, chega a outro 
reino, o dos gigantes, onde se torna 
criado do rei. 

O príncipe D. João sai para caçar no 
mato e perde-se dos amigos.  Ele 
tenta encontrar o caminho de casa, 
mas não consegue. Depois de andar 
bastante, chega ao reino dos gigantes, 
onde se torna criado do rei. 
 

3. Personagens João, rei (gigante), rainha (esposa) e a 
filha Guimarra. 
 

D. João, rei (gigante), rainha (esposa) 
e a filha Guimara. 

4. Objeto ou 
elemento mágico 

Guimarra, o cavalo da fuga, “punhado 
de cinza”. 

Guimara, o cavalo da fuga, “punhado 
de cinza”. 

 
5. Exageros  ▪ Na mata, João andou atrás do bicho 

o dia inteiro. Andou léguas e léguas 
sem parar. 
▪ A torre do palácio do gigante ia 
quase ao céu; a fala do gigante 
parecia um barulho de trovão; a boca 
era do tamanho de uma cacimba, 
“com dentes do tamanho dos dentes 
dos elefantes”;  
▪ Cada passada do gigante dava por 
mil passadas de um homem alto. 

▪ O príncipe e Guimara fogem, cada 
qual num cavalo que avança cem 
léguas de cada passada. 
▪ O gigante persegue o casal, montado 
num cavalo que avança cento e vinte 
léguas de cada passada. 
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▪ O príncipe parecia um mosquito no 
meio de elefantes. 
Quando os gigantes respiravam, 
precisava que ele se segurasse nas 
cadeiras, senão era chupado para 
dentro das ventas dos monstros. 
▪ Quando o rei começou a falar, 
parecia que dava estalos de 
tempestade. 
▪ O príncipe João viu, atravessados 
nos dentes do rei, quartos de boi 
como se fossem fiapos de carne. 
▪ “Passava uma boiada para o almoço 
do rei”. 
▪ O cavalo de Guimarra andava cem 
léguas em cada passada. Mas o cavalo 
do rei corria duzentas. 
▪ “O mundo todo era só cinza”. 

6. Repetições ▪ Os trabalhos impossíveis que o 
gigante pedia ao príncipe pequeno 
eram feitos por Guimarra. 
▪ As perguntas direcionadas ao 
príncipe: “– Homem pequeno, Foste 
tu ou foi a minha filha Guimarra que 
fez os trabalhos de ontem?”. 
▪ As diversas transformações do casal 
para escaparem do gigante. 

▪ Os trabalhos impossíveis que o 
gigante pedia ao homem pequeno 
eram feitos por Guimara. 
▪ As perguntas direcionadas ao 
príncipe a respeito dos trabalhos 
realizados: “– Foste tu mesmo que 
fizeste isso ou foi minha filha 
Guimara?” 
▪ As diversas transformações do casal 
para escaparem do gigante. 

7. Encantamento  ▪ Guimarra, que era uma moça 
encantada, fez a sua reza. E, de 
repente, todos se encantaram: 
Guimarra era um rio, o príncipe um 
negro velho e o cavalo um pé bonito 
de gameleira. 
▪ A moça soltou um punhado de cinza 
sobre o pai para que este não 
enxergasse e parasse de persegui-la. 
 

▪ Durante uma noite, Guimara, que 
era mágica, derrubou o muro do 
castelo do gigante e construiu um 
palácio. Depois, transformou um 
monte selvagem em um lindo jardim 
de flores. 
▪ Para despistar o gigante, que tentou 
perseguir o casal, “Guimara se 
transformou num riacho, virou o 
príncipe num negro velho; as selas, 
num canteiro de cebolas; uma 
espingarda que levavam, em beija 
flor; e os cavalos, em árvores”. 
▪ Num segundo momento, eles se 
transformam, respectivamente, em: 
igreja, padre, missal, altar e sinos. 
▪ A moça soltou um punhado de cinza 
para esconder-se do pai. 
▪ A moça soltou um punhado de cinza 
sobre o pai para que este não 
enxergasse e parasse de persegui-la. 

 
8. Religiosidade 

▪ Amanheceu num reino cercado de 
muros mais altos que as torres de uma 
igreja. 
▪ A mãe do príncipe pequeno 
perguntava: – “João, para que tu te 
metes a matar os bichos e os 

▪ Ainda para despistar o gigante, 
Guimara se transforma em igreja, o 
príncipe num padre, a espingarda num 
missal e as selas num altar e os 
cavalos em dois sinos. 
▪ Versinhos enunciados pelo suposto 
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passarinhos de Deus?”. 
▪ O príncipe disse ao gigante: “tudo 
farei para vos servir, com a ajuda de 
Deus”. 
▪ Guimarra rezava para que o encanto 
desse certo. 
▪ Para despistar o gigante, Guimarra 
se transforma em igreja, o príncipe 
em padre, a espingarda em sacristão, 
a sela em altar e o cavalo em sino. 
▪ “E o mundo todo se cobriu de uma 
neblina como no dia em que mataram 
Nosso senhor”. 

padre: Não ouço o que me diz, não.../ 
Sou um padre ermitão, / devoto da 
Conceição, / não ouço o que me diz 
não / Dominus vobiscum. 
 

9. Desfecho O gigante se perde numa nuvem de 
poeira e o casal consegue chegar ao 
reino dos homens pequenos. 
Guimarra se transforma em uma moça 
como as outras e casa-se com João. 
Eles têm filhos e vivem felizes 

O casal perseguido consegue chegar 
ao reino do homem pequeno. 
Guimara havia pedido para que João 
não beijasse a mão da tia dele, ao 
chegar ao castelo. O príncipe 
prometeu, mas não cumpriu. Assim, o 
encanto acabou e Guimara ficou do 
tamanho das moças comuns e João 
esqueceu-se dela. 

 

Os títulos dos contos são semelhantes, sendo que José Lins do Rego enfatiza a realeza 

do protagonista. Quanto à situação inicial, observamos ser a mesma. Há uma pequena 

alteração em relação ao nome da filha do rei, mas, quanto à função, não se diferencia, pois ela 

ajuda o homem pequeno em todos os momentos em que ele a procura. No tocante à 

linguagem, constatamos em JLR descrições mais longas e detalhistas, com termos e 

expressões hiperbólicas. Em ML, esse aspecto é muito discreto, pois registramos apenas duas 

passagens em que se verifica tal procedimento lingüístico, como demonstra o tópico 5. Desse 

modo, o motivo 4, em ML, aproxima-se mais da versão de “João e o pé de feijão”, de 

Figueiredo Pimentel, que também é sucinta. 

O tópico 6 apresenta as repetições na linguagem, que também se assemelham nas duas 

versões. O mesmo não se pode afirmar sobre o encantamento. Em JLR, ele ocorre por 

motivos religiosos e mágicos, sendo o primeiro elemento responsável pelo surgimento do 

segundo. Em ML, para haver encanto, não é preciso reza ou oração, é a protagonista quem 

realiza as mágicas.  

Quanto à religiosidade, constatamos a presença de vocábulos e expressões desse 

universo nas duas versões, sendo que, em JLR, esse motivo é usado fartamente. Sobre esse 

aspecto, o tópico 8 apresenta comparações do narrador, conselhos da mãe do protagonista, e 

elementos como reza, igreja, padre, sacristão, altar e sino. Em ML, são as mágicas de 

Guimara que proporcionam o surgimento de elementos ligados à religião.  
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As cinzas são usadas nas duas versões como arma imbatível contra o gigante que 

perseguia, insistentemente, o casal. Segundo Chevalier & Gheerbrant (2009), a cinza pode 

simbolizar defesa e ajuda divina, dentre outros sentidos. Os chortis, descendentes dos maias, 

costumam fazer uma cruz com esse resíduo para defender a plantação de milho contra 

espíritos malignos. Para esse povo, as cinzas servem também para proteger os grãos do 

milharal, durante a permanência no seio da terra. A tradição cristã usa cinza benta em alguns 

de seus ritos, como no crisma, por exemplo. Além disso, era usada pelos chibchas8 da 

Colômbia, particularmente os sacerdotes, que chamavam a chuva espalhando cinzas do alto 

de uma montanha. Desse modo, a simbologia da cinza, ligada à idéia de defesa e de ajuda, é 

também aproveitada nos contos analisados, já que é por meio dela que os protagonistas 

conseguem livrar-se do gigante. 

O desfecho é o aspecto mais diferente dessas versões. Em JLR, observa-se um final 

feliz, ao passo que, em ML dá-se o contrário, pois o casal protagonista se desencontra, por 

causa de uma situação inusitada, conforme apresentamos no quadro 9. A boneca Emília, que 

era uma das ouvintes da contadora Tia Nastácia, critica o desenlace do conto: “(...) o fim está 

muito atrapalhado e sem pé sem cabeça. Eu gosto de fantasia, mas de fantasia com pé e 

cabeça. Tudo que não tem pé nem cabeça, me parece errado”. (LOBATO, 2005, p.25). Dona 

Benta concorda com a boneca: “As coisas sem pé nem cabeça dão-nos a impressão de 

monstruosidades, de coisas contra a natureza. Uma história pode ser a mais fantástica 

possível, mas há de ter pé e cabeça. Você tem razão nessa exigência”. (id., p.25). 

Como se percebe, o desfecho feliz é preferível para as crianças, pois geralmente elas 

não aceitam que o herói ou heroína seja logrado no final. Contudo, é importante lembrar que 

cada contador tem seu modo próprio de narrar, assim como cada criança tem sua maneira de 

receber e entender o conto. 

 

 

Conto 6 - O Sargento Verde 

 

 

Esse conto trata da história de uma moça que consegue escapar do demônio, graças à 

ajuda de Nossa Senhora. É narrado nos livros Histórias da velha Totônia e Histórias de Tia 

Nastácia, apresentando muitos aspectos semelhantes. 

                                                
8 Povo encontrado pelos espanhóis em Nova Granada, no séc. XVI. 
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Aspectos  
 

 
JLR 

 
ML 

1. Título  O Sargento Verde O Sargento Verde 
 

2. Situação inicial Um homem muito rico queria casar sua 
filha, que era uma moça muito bonita e 
devota. Aparece um pretendente 
chamado Guilherme, um homem lindo 
que possuía muita fortuna, além de 
engenhos, gado e carruagens. Depois de 
ajudar uma velhinha esfarrapada, que 
era Nossa Senhora disfarçada, a moça 
fica sabendo que o noivo era o diabo. 
Então, a santa ensina-lhe como livrar-se 
dele. 

Para satisfazer a vontade do pai, uma 
linda moça, chamada Lucinda, casa-se 
com um homem estranho, porém 
muito lindo. Mas Nossa Senhora 
aparece em sonho e avisa para a 
jovem que o noivo era o demônio e a 
ensina a livrar-se dele.  
 

3. Personagens Pai, filha (Maria), diabo (Guilherme), 
Nossa Senhora, rei, rainha malvada, 
princesa e príncipe (cavalo magro). 

Pai, Lucinda (Sargento Verde) 
demônio, rei, rainha malvada, irmã do 
rei, e príncipe (cavalo magro). 

4. Objeto ou 
elemento mágico  

Cavalo mágico, Nossa Senhora, 
alfinetes, punhado de cinza. 

Cavalo mágico, uma garrafa de azeite, 
um saquinho de sal e alfinetes. 

5. Exageros na 
linguagem. 

▪O corcel do noivo possuía “arreios que 
tiravam raios do sol”. 
▪ Depois do terceiro grito de Maria pelo 
cavalo, “um buraco como um caminho 
gigante se abriu nas águas. E mil 
gaivotas entraram por ele. Ouvia-se 
uma bater de asa como de cem mil 
matracas na semana santa”. 
▪ Mil gaivotas voavam por cima do 
dragão, que tinha dez cabeças de fera e 
cem patas de onça. 
▪ Para arrastar o dragão até o palácio, 
apareceram dez juntas de boi 
encangados. 
▪ Depois que souberam que o dragão 
estava morto, houve uma festa de oito 
dias no reino. 
▪ O Sargento Verde mandou cem 
escravos botar abaixo as fruteiras do rei. 
▪ O Sargento Verde admirou-se do 
palácio da mãe-d’água: as paredes eram 
de pérolas, as colunas de ouro, o chão 
de brilhantes. 

A rainha mordeu os lábios até verter 
sangue. 
 

6. Repetições ▪ Por três vezes a rainha vingou-se do 
Sargento Verde, inventando mentiras ao 
rei. 
▪ Sempre que precisava, Maria gritava 
três vezes pelo cavalo magro, que a 
ajudava imediatamente. 
▪ Devido às mentiras da rainha, quatro 
missões impossíveis são propostas ao 
sargento, que as realiza graças à ajuda 
do cavalo. 

▪ Por três vezes, a rainha declarou seu 
amor ao Sargento Verde. 
▪ Por três vezes, o criado respondeu à 
rainha que jamais trairia seu rei. 
▪ Devido às mentiras da rainha, cinco 
missões impossíveis são propostas ao 
sargento, que as realiza graças à ajuda 
do cavalo. 
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7. Encantamento ▪ “O diabo tinha estourado, com os 
poderes de Nossa Senhora”. 
▪ “Maria se viu de repente transformada 
num soldado vestido com uma bela 
farda verde”. 
▪ “E a surpresa maior de Maria foi 
quando reparou que seu cavalo falava 
como gente”. 
▪ Graças à magia do cavalo magro, o 
dragão apareceu morto na praia. 
▪ Depois que o sargento plantou as 
fruteiras, elas cresceram rapidamente, 
“como se fosse de muitos anos”. 
▪ O peixinho vermelho que o sargento 
verde resgatou era a princesa encantada. 

▪ Na hora do almoço, o Sargento 
Verde plantou uma bananeira no pátio 
do palácio, e a planta começou logo a 
crescer e a deitar cacho. Quando foi 
servido o jantar, já havia bananas 
maduras. 
▪ O Sargento Verde resgatou a irmã 
do rei, que era aprisionada por um 
monstro marinho, graças a três 
elementos mágicos oferecidos pelo 
cavalo magro: uma garrafa de azeite, 
um saquinho de sal e alfinetes. 
▪ O cavalo magro desencantou-se e se 
transformou em um belo príncipe. 
 

8. Religiosidade ▪ A protagonista era devota: “E ela 
rezou muito para sua madrinha, que era 
Nossa Senhora”. 
▪ vocábulos e expressões ligados à 
religiosidade: “promessa”, “rosário”, 
“quarto dos santos”, “semana santa” e 
“o Salvador”. 

▪ O aparecimento de Nossa Senhora 
no sonho. 
 

9. Desfecho A filha do rei conta-lhe a verdade sobre 
o Sargento Verde e as maldades da 
rainha. Esta tenta fugir, mas tropeça em 
um tapete e quebra o pescoço. O rei 
manda fazer o casamento de Maria e do 
príncipe, o cavalo magro que tanto a 
ajudava. 

A irmã do rei conta-lhe a verdade 
sobre o Sargento Verde e as maldades 
da rainha. O monarca não perdoa a 
traição da rainha, que foi deixada no 
campo, amarrada a dois burros 
bravos. Depois, houve uma festa no 
reino para comemorar dois 
casamentos: o do príncipe, que era o 
cavalo magro, e a princesa trazida do 
fundo do mar e o de Lucinda e o rei. 

 

Ao apresentarmos as duas versões do conto “O Sargento Verde”, observamos muitos 

aspectos comuns, como: o título, as personagens e outros aspectos do enredo, conforme 

verificados na tabela. Quanto às diferenças, constatamos que o texto de José Lins do Rego é 

mais longo do que o de Monteiro Lobato e possui uma linguagem mais detalhada, o que torna 

a narrativa mais lenta. O nome da protagonista é diferente; em JLR chama-se Maria, uma 

possível associação com Nossa Senhora, já que a moça era devota da santa, o que não ocorre 

em ML, pois o nome da heroína é Lucinda.  Mas, quanto à função que elas exercem na 

narrativa, não há divergência, pois ambas se transformam num sargento do rei e realizam 

todas as tarefas que o mesmo lhes impõe. Outros traços comuns podem ser constatados nessas 

versões, como o caso da princesa muda que foi resgatada do mar e a presença de Nossa 

Senhora. É ela quem aparece para revelar à heroína a procedência do noivo, sendo que, em 

JLR, é representada por uma velhinha esfarrapada, enquanto, em ML, a santa mostra-se 

apenas através de sonho.  
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Há também uma pequena diferença em relação à personagem que é salva pelo 

Sargento Verde. Em JLR, trata-se da filha do rei encantada em peixe, que vive no fundo do 

mar vigiada por um dragão. Já em ML, a princesa é irmã do monarca e vive aprisionada, e 

vigiada por um monstro. Como a história de José Lins do Rego é mais detalhista, a linguagem 

é fartamente hiperbólica, o que quase não ocorre em ML, conforme se verifica no tópico 5. Os 

motivos religiosos também são mais intensos em JLR, pois constatamos vocábulos e 

expressões desse universo na fala do narrador e na própria caracterização da protagonista, que 

era devota e tinha como madrinha Nossa Senhora. 

A principal diferença entre os desfechos dessas versões reside na questão do 

casamento. Em JLR, Maria casa-se com o príncipe, que era o cavalo magro de outrora e o rei 

acaba ficando sozinho. Em ML, é a irmã do monarca quem fica com o príncipe e Lucinda 

casa-se com o rei. Contudo, o final é feliz para as heroínas, que conseguem subverter a 

condição de criada, assim como no conto de Borralheira. 

“O Sargento Verde” apresenta muitos elementos simbólicos. Dentre eles, destacamos 

o rosário, a cinza, o alfinete, o azeite e o sal. O primeiro é usado apenas em JLR, o que 

confirma a devoção da protagonista Maria por Nossa Senhora. O rosário representa um 

conjunto de orações dedicadas à santa e foi usado no conto contra o diabo, que estourou “com 

os poderes do objeto religioso”. (REGO, 1999, p.67). A cinza é presente apenas em JLR e, 

assim como em “O príncipe pequeno”, ela simboliza defesa e ajuda, já que foi um dos 

recursos que o Sargento Verde usou para livrar-se dos cachorros-marinhos que o perseguiam. 

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (2009, p.30), uma das representações 

simbólicas do alfinete é a elegância feminina. Além disso, eles também atribuem, a esse 

objeto, a função dupla da mulher, a de serva, nos trabalhos domésticos, e a de rainha, nas 

ocupações noturnas do amor. Em relação aos contos analisados, o alfinete também é usado 

como arma de defesa contra os perseguidores do Sargento Verde, representando apenas um 

elemento encantatório. Contudo, esse objeto da beleza feminina nos faz lembrar a condição de 

mulher do sargento do rei, que, na maior parte da história, não podia assumir essa identidade. 

Chevalier & Gheerbrant (2009, p.106) apontam diversas representações simbólicas 

para o azeite e o sal. O primeiro é símbolo de luz, pureza e prosperidade, já que a oliveira 

fornece iluminação e alimento. O azeite pode ser usado nos ritos de unção, em que se observa 

“um simbolismo ainda mais profundo”, na visão dos estudiosos mencionados. Os reis de 

Israel eram ungidos por esse óleo que lhes conferia autoridade, poder e glória. No conto em 

análise, o Sargento Verde também é digno desses predicados concedidos aos reis, pois 

demonstra façanhas heróicas nunca antes vistas naquele reino. O segundo elemento, o sal, é 
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um símbolo de sentido paradoxal, pois é conservador de alimentos e, ao mesmo tempo, 

destruidor ou corrosivo. No conto, ele é usado para formar um nevoeiro e confundir o monstro 

que perseguia o Sargento Verde. Assim, ele sugere um recurso que a heroína usa para se 

defender dos agressores, tendo em vista seu poder de destruição. 

A partir das análises dos contos do autor de Menino de engenho com outras versões 

brasileiras, observamos o fenômeno da intertextualidade, conceito estudado pelo pensador 

russo Mikhail Bakhtin, que caracteriza o romance moderno como dialógico, ou seja, um tipo 

de texto que apresenta diversas vozes da sociedade, que se entrecruzam e relativizam o poder 

de uma única voz condutora. Ao analisar as relações intertextuais, são postas em confronto as 

linguagens específicas de cada autor. 

Ao tratar da intertextualidade, Paulino, Walty & Cury (1995, p.21) compreendem a 

“cultura como um processo intertextual, em que cada produção humana dialoga 

necessariamente com as outras”. Na literatura infantil brasileira, a inter-relação entre os textos 

é muito intensa, pois nossos autores realizam com muita maestria esse diálogo, recontado 

histórias com estilos próprios e de forma criativa.  

O conto “Chapeuzinho Vermelho” é um dos mais recontados pela tradição literária 

brasileira que se dedicou também ao público infantil. Primeiramente, Figueiredo Pimentel 

publicou uma versão nos Contos da Carochinha, depois surgiram outros intertextos: 

“Chapeuzinho vermelho de raiva”, de Mário Prata; “História malcontada”, de Carlos 

Drummond de Andrade; “Fita verde no cabelo”, de Guimarães Rosa; a canção “Lobo bobo”, 

de Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli, dentre outros. Nos contos de José Lins do Rego, 

constatamos intertextualidades com outras versões de histórias infantis, dentre elas, as de 

Figueiredo Pimentel e as de Monteiro Lobato. Esse diálogo pode ser observado, sobretudo, 

nas intrigas das narrativas, que, segundo Reuter (2002), convidam o leitor a se interrogar 

sobre a estrutura global da história. Wladimir Propp (1984) foi um dos primeiros a tentar uma 

formalização da intriga das narrativas, no livro Morfologia do conto maravilhoso. Para tanto, 

parte de duas hipóteses: todos os contos se reduzem a um conjunto, finito e organizado em 

uma ordem idêntica de ações. Estas seriam as unidades de base, que se constituem por trinta e 

uma funções. 

Como já foi feito no segundo capítulo deste trabalho, apresentamos mais um exemplo 

dessa análise, aplicando o método proppiano ao conto “O Sargento Verde”, que, neste 

capítulo, foi mostrado nas versões de José Lins do Rego e de Monteiro Lobato. Então, nas 

duas versões ocorrem as seguintes funções: Afastamento (um dos membros da família 

parte ou morre): Uma moça afasta-se de casa depois de seu casamento; Interdição (uma 
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ordem ou proibição é destinada ao herói): A rainha apaixona-se pelo Sargento Verde, que 

diz ser incapaz de trair seu rei; Transgressão (o herói desobedece ao agressor): O Sargento 

Verde não corresponde aos apelos amorosos da rainha, o que a magoa profundamente, a ponto 

de ela querer se vingar. Dano (o agressor tenta prejudicar o herói): A rainha inventa 

mentiras sobre o Sargento Verde, almejando que o rei o condene à morte; Mediação (o 

malfeito torna-se conhecido, e o herói parte para remediá-lo): Depois da divulgação do 

dano, o sargento procura realizar os trabalhos que o rei lhe impôs, inclusive, o de salvar a 

princesa do mar; Início da reação (o herói decide agir): A heroína conta com a ajuda do 

cavalo magro, que lhe ensina os meios de como libertar a princesa; Partida (o herói deixa 

sua casa): O Sargento Verde parte para resgatar a moça; Vitória (o agressor é vencido): A 

heroína consegue escapar de todos os perigos do mar e a rainha é castigada e morta. 

A pequena análise, que apresentamos, seguindo o modelo de Wladimir Propp, pode 

ser aplicada a qualquer conto maravilhoso. Vale lembrar que, apesar de seu método apresentar 

trinta e uma funções, nem sempre todas aparecem nesse tipo de narrativa. Nas versões que 

analisamos, procuramos destacar apenas as funções dos personagens que dialogam, pois é 

oportuno para destacar a intertextualidade. É importante ressaltar que o reconhecimento das 

associações entre textos depende muito do leitor, pois é ele quem guarda seu repertório de 

obras literárias e de outras linguagens como o cinema, a música, o teatro, e outras. 

Reportando-se à estética da recepção, Zilberman (1989, p.64) explica que o sentido de um 

texto não é perene e imutável, podendo mudar de acordo com aquilo que é extraído pelo leitor 

competente. Além disso, compreendemos que na sociedade, o espaço e a época também 

influenciam na recepção do leitor. 

Assim, os contos de José Lins do Rego, apesar de dialogar com as outras versões, 

apresentam aspectos diferentes no que diz respeito à recepção. Percebemos que seus textos 

são destinados, principalmente, ao público rural, pois os vocábulos e expressões regionalistas, 

assim como a religiosidade, caracterizam fortemente as histórias. Ademais, não se deve 

esquecer que Totonha e Totônia eram contadoras de histórias específicas do ambiente 

campestre. Constatamos que os textos de Monteiro Lobato, analisados aqui, são dedicados a 

todas as crianças brasileiras, sejam elas da cidade ou do campo. Não reconhecemos, portanto, 

marcas que configurem, exclusivamente, o espaço rural. 

Reconhecemos a importância de Figueiredo Pimentel no contexto da literatura infantil 

do Brasil, pois foi ele um dos primeiros brasileiros que se preocupou com textos que 

agradassem à criança. Através de uma linguagem mais apropriada e significativa para nosso 

público, sua obra representa o alicerce de uma literatura infantil que se solidificaria a partir de 
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Monteiro Lobato. Depois do sucesso de Reinações de Narizinho e de outras obras desse autor, 

surgem outros que compartilham a evolução iniciada por Lobato, como Viriato Correia, 

Malba Tahan e os romancistas de 30, dentre eles, Graciliano Ramos e José Lins do Rego. 

É interessante observar que os contos de fadas de José Lins do Rego estão presentes 

em três tipos de suas produções literárias: no romance Menino de engenho, no livro de 

memórias Meus verdes anos e na literatura infanto-juvenil Histórias da velha Totônia. Assim, 

percebemos o quanto o autor se interessa pelas temáticas da infância, do imaginário e dos 

contos de fadas. Desse modo, compreendemos que o escritor se deixa contaminar pelo menino 

de engenho que um dia foi e se tornou marca de sua obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A dissertação Heróis da infância em Menino de engenho e Meus verdes anos, de 

José Lins do Rego, concentrou seu olhar na infância, focalizando os heróis que fazem parte da 

fase pueril dos protagonistas nas obras mencionadas. A escolha do termo heróis é simbólica, 

pois representa os personagens que, de alguma maneira, tornaram a infância dos meninos 

mais alegre e prazerosa. 

Tomando por base a narratologia e suas categorias narrador e personagem, 

realizamos uma análise sobre os enunciados que caracterizam os heróis, porque acreditamos 

que é o discurso do narrador que constrói tal imagem. É o narrador quem os idealiza, 

mostrando características físicas, comportamentais, atitudes e sentimentos, principalmente em 

relação à figura do avô. Como se sabe, os protagonistas tiveram uma infância triste e regrada, 

devido à orfandade, à asma e à solidão. Nenhuma figura masculina do engenho preenche, 

definitivamente, a ausência paterna. No entanto, os meninos vêem no avô uma modelo 

exemplar de homem, pois é justo, bondoso, respeitado e ordeiro. É alguém a quem eles 

aprenderam a admirar espontaneamente. 

A Totonha e Totônia, é delegado o papel de contadoras de histórias. Elas encantam 

os meninos através da palavra e de seus modos específicos de narrar. São, portanto, heroínas 

do universo patriarcal das obras em análise. Totonha faz parte do mundo ficcionalizado do 

autor, enquanto Totônia é decorrência de sua rememoração; contudo, exercem a mesma 

função na narrativa, a de maravilhar a mente infantil.  

Então, as idéias de heróis que constatamos em Menino de engenho e Meus verdes 

anos são: magnanimidade e valor, referentes ao avô que é descrito pelo neto como um homem 

de alma nobre e generosa, sendo respeitado na região por causa desses atributos e, 

principalmente, pelo status de senhor de engenho. Denominamos esse personagem de herói 

humano para se opor ao conceito dos gregos, para quem os heróis eram semideuses, filhos ou 

descendentes de deuses. Longe dessa representação, o avô é um herói que convive com 

situações cotidianas e ajuda os seus em momentos que ele julga necessário. Desse modo, 

demonstra grandeza humana. 

As velhas contadoras de histórias são heroínas porque são donas de um poder que 

se relaciona com o universo ficcional. Os seres imaginários, que suas narrativas evocam, 

introduzem-se “magicamente” no imaginário infantil. Então, as crianças do engenho 

visualizam, criam e recriam imagens por meio dessas histórias e de seu imaginário fecundo. 
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Percebemos que tudo isso traz significado para elas, pois compreendem conceitos, valores, 

idéias e representações sobre os diversos temas que surgem no cotidiano. Simbolicamente, as 

narrativas de Totonha e Totônia representam os pilares que fortalecem toda e qualquer 

criança, pois permitem que elas vençam seus medos, saibam encontrar saídas para seus 

problemas e descubram que, na vida, certas situações difíceis podem ter um final feliz, assim 

como na maioria dos contos de fadas.  

As idéias de deslumbramento, fantasia, medo e magia envolvem o ambiente das 

contadoras de histórias de José Lins do Rego. Quanto aos traços físicos, elas não representam 

um ideal de beleza, são descritas como velhinhas de boca murcha e sem nenhum dente na 

boca. Contudo, o que realmente fascina os meninos do engenho são suas histórias populares e 

o modo como são apresentadas, em que se destacam a voz, os gestos e, em alguns momentos, 

os cantos.  

Confirmando a primeira hipótese, concluímos que os heróis da infância em 

Menino de engenho e em Meus verdes anos pertencem ao universo adulto e são representados 

pelo avô e pelas contadoras de histórias, conforme já explicamos. Quanto à segunda hipótese 

que trata das relações de poder, observamos que são distintas nas duas categorias de heróis 

que trabalhamos. O poder do avô é reconhecido pelos meninos através das ações benevolentes 

que destina aos pobres da região, tarefa que o distingue dos demais adultos que circundam o 

espaço regional no qual o engenho está inserido. A terceira hipótese também se confirma, pois 

os heróis fazem parte do mundo sertanejo, de caráter patriarcal. O avô é o símbolo desse 

contexto, porque é um senhor de engenho, cuja imagem suscita respeito e veneração. As 

contadoras de histórias também estão inseridas neste ambiente patriarcal, pois têm como 

função espontânea visitar as propriedades rurais da região e encantar as crianças por meio de 

suas histórias. Esse momento é aguardado com muita ansiedade pelos meninos de engenho 

que comemoram euforicamente a chegada da narradora. 

Ao estudar o vocábulo herói, constatamos que essa palavra é usada em contextos 

distintos, abrangendo desde o âmbito literário até situações cotidianas. Entendemos que, hoje, 

duas categorias são mais representativas: a dos heróis do cotidiano e a dos super-heróis. Os 

primeiros são pessoas simples ou detentoras de sentimentos humanitários. Um exemplo desse 

tipo de herói é Mahatma Gandhi que defendia valores como a verdade e a não-violência. Vale 

lembrar que é a sociedade quem heroifica um ser comum, justamente pela grandeza humana 

que demonstra em determinado momento. 

A categoria dos super-heróis é representada pelos personagens veiculados pela 

televisão, cinema, teatro e revista. Esses seres atraem tanto as crianças como os adultos. Os 
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primeiros gostam de se fantasiar, colecionar bonecos e brincar de mocinho e vilão com os 

colegas, o que sugere que esses personagens têm o poder de mexer como o imaginário 

infantil. Desse modo, o universo ficcional se manifesta no dia-a-dia das crianças, assim como 

as histórias das velhas Totonha e Totônia penetravam nas vivências de Carlinhos e Dedé. 

Quanto aos adultos, observamos que esses também aceitam facilmente a ficção, quando 

apreciam literatura, filmes, telenovelas e até mesmo desenhos animados. Essas produções 

artísticas são dotadas de artifícios poderosos capazes de prender a atenção dos adultos, pois 

fazem aflorar emoções e sentimentos. Quando isso acontece, percebemos que o imaginário 

deles reage como o da criança, no sentido de aceitar a ficcionalidade de fatos ou episódios e, 

até mesmo, encantar-se com eles. 

De modo mais sucinto, constatamos que a grandeza humana do avô é resguardada 

nos heróis do cotidiano, ao passo que a capacidade das contadoras de histórias de suscitar a 

fantasia é conservada nos super-heróis que se notabilizaram até nossos dias, como Homem- 

Aranha, Super-Homem, Batman e, nos mais contemporâneos, Shrek e Harry Potter. Em 

algumas situações cotidianas, observamos crianças fantasiadas de super-heróis e que 

incorporam esses personagens, ao acreditar ser como eles, praticando suas atitudes, falas ou 

gestos. Isso demonstra o poder de sedução desses seres extraordinários para com os pequenos. 

Ainda sobre as contadoras de histórias, convém destacar que o estilo literário de 

José Lins apresenta as peculiaridades das narrativas dessas senhoras que percorriam os 

engenhos, caracterizando-se, sobretudo, pela espontaneidade do discurso oral. Em entrevista 

concedida a Barbosa (1991, p. 58), o autor fala da presença da contadora de histórias em sua 

vida: “Eu cresci ouvindo as histórias de Trancoso da velha Totônia. Foi ela quem fez a minha 

iniciação literária”. O jornalista acredita que essa senhora representou uma espécie de 

“biblioteca infantil” do autor, que, durante a infância, não teve contato com narrativas 

publicadas, pois “na casa do avô, existia um único livro, a Bíblia” (id. ibid.). 

Pode-se dizer ainda que José Lins do Rego herdou de Totônia o gosto de contar 

histórias para crianças, como fez no livro Histórias da velha Totônia. Reportando-se a esse 

assunto, Luz declara que o autor: 

 

deu uma grande contribuição à arte de contar histórias para crianças, realmente 
renovando o gênero. Suas Histórias da velha Totônia podem e devem ser tomadas 
por modelo por quem pretenda falar à imaginação da infância. Esse ângulo veio 
complementar o todo, tão rico, que foi José Lins do Rego como escritor e pessoa 
humana. (LUZ, 1980, p. 202). 
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O modo peculiar de o autor “falar à imaginação da infância” refere-se, sobretudo, 

ao tipo de linguagem que ele apresenta na referida obra. Como se sabe, José Lins do Rego 

gostava de falar de sua terra e de sua gente, ressaltando-lhes hábitos, costumes, tradições, 

crenças e aspectos lingüísticos. O livro mencionado, além de retomar as histórias populares, 

apresenta também o universo rural, em que a fala do sertanejo ganha espaço dentro do gênero 

infantil. Desse modo, a maneira de narrar do autor sugere a própria voz da velha Totônia que 

foi resguardada em sua memória.  

A análise das versões dos contos de fadas, realizada no terceiro capítulo, permitiu 

constatar os aspectos mencionados, sobretudo no que diz respeito à semântica dos textos. O 

autor usa muitos termos ou expressões ligadas ao universo regional, linguagem hiperbólica, 

que desperta medo no ouvinte; além de elementos que simbolizam a religiosidade. Ademais, o 

encantamento e a magia estão presentes em todos os contos, tocando o imaginário infantil. 

Assim, suas narrativas proporcionam prazer ao ouvinte e, ao mesmo tempo, o ajudam a 

entender a realidade que o circunda. 

Outro ponto a destacar é o diálogo que seus contos mantêm com as narrativas 

tradicionais para a infância, principalmente as de Figueiredo Pimentel e as de Monteiro 

Lobato. Esses autores, apesar de pertencerem a contextos distintos, guardam um aspecto 

comum: ambos se preocuparam com uma linguagem que interessasse às crianças. 

Constatamos que José Lins do Rego também cultiva essa idéia e apresenta ao público infantil 

um livro cuja linguagem é simples e espontânea, repleta de elementos semânticos ligados à 

fantasia e ao universo maravilhoso. 

A partir dos livros Menino de engenho e Meus verdes anos, buscamos mostrar 

algumas idéias de infância na obra de José Lins do Rego. Como já foi dito, essa temática está 

relacionada com os heróis e os contos de fadas. Ela pode ser vista como um período peculiar 

do ser, que se fixa na memória e repercute em sua formação. Um exemplo disso é a influência 

da velha Totônia em seu fazer literário. Quanto aos heróis, entendemos que estão sempre 

presentes no mundo infantil, quer sejam representados por figuras humanas ou pela ficção, e 

que é próprio da criança interagir com eles. Além dessas idéias, a infância é uma fase que 

propicia a inserção do ser no universo dos contos de fadas, possibilitando, assim, um contato 

com seres ficcionais, que despertam emoções e criatividade em seu mundo imaginário. 

Por fim, esta dissertação procurou abordar a relação entre a infância, os heróis e os 

contos de fadas, aspectos da essência humana que, tanto na cultura sertaneja como na de 

qualquer outra parte do mundo, é resultado da existência do homem, tendo em vista sua 

pluralidade cultural. 
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