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A educação é um processo que se inicia e se completa na farrúlia e na comunida-
de, vistas como extensões da escola formal. Assim, a farrúlia e a comunidade devem
fornecer meios e ambiente de estimulação ao educando, complementando e suplementando
o trabalho da escola, a fim de que ele possa desenvolver plenamente suas pontencialidades
e tenha condições de propor alternativas úteis à sua realidade regional.

A nossa zona rural e a periferia de nossas cidades, particularmente rio Nordeste,
são carentes dos estímulos necessários ao desenvolvimento pleno do educando, de
modo a torná-lo um cidadão capaz de contribuir para o maior desenvolvimento da
própria região. Portanto, torna-se um dever das instituições responsáveis pela educação
formal proporcionar os meios adequados para qu a família e a comunidade possam
complementar e suplementar a educação formal, através da educação informal.

Por outro lado, constata-se que o avanço dos meios de comunicação de massa
poderá levar à rejeição de comportamentos culturais típicos das populações da zona
rural, em benefício da adoção de padrões de comportamento estranhos ao seu modo
e perspectiva de vida. Esse processo de aquisição de novos padrões de comporta-
mento, quase sempre originários das grandes comunidades urbanas, poderá levar a
um desajuste entre o homem rural e seu meio, destruindo as suas alternativas habi-
tuais de relação com o mundo. É necessário, portanto, assegurar a identificação -do
homem com o meio, a compatibilização de seus valores culturais com as suas neces-
sidades na interação homem/mundo, sem, no entanto, torná-lo um alienado dos avanços
e benefícios técnico-científico-culturais veiculados pelos modernos meios de comuni-
cação de massa.

Essas considerações estão na base da pesquisa "A Cultura Popular nas Escolas
Rurais Paraibanas'', em realização na Universidade Federal da Paraíba, cujo objetivo
principal é a recolha, análise, reelaboração e aproveitamento das manifestações artístico-
culturais usadas como formas de comunicação e expressão daquelas comunidades, tais
como: contos populares, usos e costumes, crenças, lendas e mitos, música, danças,
teatro, artesanato, cozinha, medicina e meteorologia popular.
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A pesquisa visa a não somente recolher e registrar tais fatos, antes que desapa-
reçam, devido ao avassalador avanço dos meios de comunicação de massa, mas,
principalmente, a manutenção e valorização desse rico patrimônio cultural de nosso
povo.

A presente, publicação é um dos resultados dessa pesquisa, que, reproduzindo
esse material coletado, estudando-o, analisando-o do ponto de vista lingüístico-grarnati-
cal e levando-o às escolas das zonas rurais e das periferias das cidades paraibanas, estará
contribuindo para a permanência de tais manifestações e, ao mesmo tempo, criando
mecanismos de realimentação de suas fontes de atuação e produção.

Este trabalho obedece ao seguinte esquema: uma introdução, constando de
considerações gerais sobre o conto popular como um todo e na Paraíba em particular; os
objetivos e a metodologia de trabalho; o elenco dos contos, com grifos nos termos,
expressões e estruturas frasais que tenham características regionais, que apresentem
desvios da norma gramatical ou que mereçam um destaque especial, além de uma
análise lingüístico-gramatical elaborada em linguagem simples, sem terminologia sofisti-
cada, a fim de ajudar os professores e alunos no estudo da norma gramatical vigente, a
partir da linguagem popular-regional.

Os comentários estão divididos em dois aspectos, ambos. em ordem alfabética:
comentários gerais dos fatos lingüísticos de maior freqüência e comuns a todas as
histórias e comentários específicos, daqueles que dizem respeito aos aspectos particula-
res de cada uma delas, com o exemplo e a identificação da mesma. Esses comentários
não têm a pretensão de ser exaustivos, apenas ressaltam os casos mais comuns e de
maior relevância nos contos populares na Paraíba.

Os fatos repetidos não são comentados, apesar de virem grifados em todas as
histórias, como por exemplo os casos de supressão da marca redundante de plural.

O Glossário, com cerca de duzentos termos e expressões, registra o significado
usado pelo contador, seguido do exemplo dentro do referido contexto e identificação da
história.

Uma conclusão e uma bibliografia fecham a publicação.
A bibliografia, aparentemente extensa, tem o objetivo de dar às pessoas interessa-

das um roteiro, o mais completo possível, do que há sobre cultura popular e o conto
popular em nosso país e no exterior.

A pesquisa "A Cultura Popular nas Escolas Rurais Paraibanas" continua a ser
desenvolvida pela mesma equipe, que pretende, logo em seguida, preparar outras
publicações nessa mesma linha de aproveitamento, valorização e divulgação das mani-
festações artístico-culturais do povo paraibano.

Embora conscientes das falhas e omissões que certamente serão apontadas,
ousamos propor, com o presente trabalho, novos mecanismos alternativos e suplementa-
res do ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, baseados nas formas de viver, de
fazer e de dizer do nosso povo.
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1. Considerações Gerais Sobre o Conto Popular
Nos últimos anos, tem crescido, consideravelmente, o interesse pela recolha e

estudo de textos populares, notadamente os contos.
Sabe-se que qualquer narrativa só adquire sentido quando está apoiada em um

estatuto humano. Mesmo na fábula, em que os animais são personagens, eles precisam
ter características antropomórficas para que a narrativa tenha um sentido lógico. O
referencial humano e a ação narrativa estão, portanto, intimamente relacionados.

As narrativas populares encontram-se profundamente imbricadas com as origens
sócio-culturais e circunstâncias pragmáticas que envolvem as comunidades por onde elas
circulam.

O conto é uma espécie de narrativa, com relato curto, número reduzido de
personagens (pessoas ou animais), de esquema temporal restrito, ambiência normalmen-
te lendária, unidade de espaço, técnica e tom.

O conto popular tem suas origens no seio do povo, principalmente nas zonas
rurais onde o "contar histórias" ainda resiste, não obstante a popularização dos meios de
comunicação de massa, especialmente da televisão e do rádio.

Com um estatuto semiótico de prática significante oral, o conto é resultante de um
tipo de comunicação narrativa que pressupõe a co-presença das instâncias emissora e
receptora e a utilização de um canal natural. Compreende-se, portanto, que a estrutura

.do conto popular sirva-se não apenas do código Iingüístico, mas, também, de outros
códigos, isto é, o cinésico (que regula os movimentos corporais), o proxêmico (responsá-
vel pela estruturação significante do espaço humano), o paralingüístico (regulador da
entoação, qualidade e ênfase da voz), que contribuem para uma melhor performance do
contador de histórias.

Os contos populares sempre estiveram presentes, nos diversos momentos da
história dos homens, desde o primitivismo à contemporaneidade, nas diferentes partes
do mundo oriental e ocidental. Eles têm conservado, basicamente, os "motivos" dos
relatos tradicionais, modificando-os ou enriquecendo-os com inovações, provindas das
peculiaridades regionais das diferentes comunidades por onde são transmitidos de
geração a geração.

Fundamentalmente, os contos populares, também chamados histórias de ·trancoso,
veiculam narrativas do "imaginário tradicional", com ambiência, mistérios, encantamen-
tos, fadas, monstros, dragões, ou, ainda, facécias, contos etiológicos e de animais), com
toda uma gama de "motivos" e temas que têm despertado a atenção de pesquisadores,
motivando estudos de caráter classificatório.

Vale salientar que, no Nordeste brasileiro, onde ainda permanece viva, a "literatura
de cordel", uma das mais significantes formas de narrativa simbólica; guarda estreitas
relações com esse "imaginário". Têm sido recontados/recriados poeticamente, em "folhe-
tos de cordel" ("folhetos de feira"), além de inúmeras histórias maravilhosas, vários
contos já consagrados, cujas origens se perdem nos tempos, como por exemplo: "O gato
de botas", "Branca de Neve e os sete anões", "A bela adormecida", "Alibabá e os quarenta
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ladrões", "Aladim e a lâmpada maravilhosa", "A onça e o bode", "A intriga do cachorro
com o gato", e circulam, também, no cordel brasileiro, os tradicionais relatos das
espertezas de anti-heróis (Pedro Malasartes, João Grilo, Pedro Quengo, Camonge). (V.
Dicionário bio-bibliográfico de repentistas e poetas de bancada de Átila Almeida e José
Alves Sobrinho).

Assim é que, com o fluir do tempo, em diversos níveis, diferentes produções
literárias populares interpenetram-se e enriquecem-se, bebendo da fonte inesgotável do
saber popular.

Desde a primeira metade do século passado, de acordo com os ideais estético-
românticos predominantes, já se propunha a valorização dos temas nacionais, inspirados
nas tradições medievo-populares, com retorno ao passado e às origens de cada país.
Assim é que Almeida Garrett publicou o seu Romanceiro (1843) reproduzindo os
romances tradicionais que ele colhera da boca do povo, chegando a reconstruí-los,
como, por exemplo, na sua obra Adozinda, uma recriação da triste história da infeliz
Silvaninha, a filha desejada e perseguida pelo pai.

Posteriormente, no mundo de língua portuguesa, seguiram-se outros trabalhos de
coletas e organização em coletâneas de contos populares, por Sílvio Romero (1882),
Adolfo Coelho (979) e Teófilo Braga (1883). Já nos primórdios do nosso século,
destacam-se Consiglieri Pedroso (1906, 1910), Veigas Guerreiro (955): Leite de Vascon-
celos (1963-66) e, no Brasil, Silva Campos (928), Lindolfo Gomes (1931), Aluísio
Almeida (947) e Câmara Cascudo (1946), que trouxeram contribuições valiosíssimas
para os estudos dos contos populares em nosso país.

Nunca é demasiado lembrar o trabalho pioneiro de Wladimir Propp que, em 1928,
propõs o método de análise morfológica de contos populares, utilizando-separa isso de
uma centena de contos russos coletados por Afanisiev. Esta sua obra, ponto de partida
para os estudos estruturais modernos da narrativa, foi publicada na Rússia, em 1982, com
o título Morfologija skazki.

Esta obra, que só foi conhecida tardiamente no mundo ocidental através de
tradução norte-americana de 1958, foi o ponto de partida para os estudos estruturais
modernos na narrativa, desenvolvidos por Lévi-Strauss, Roland Barthes, Claude Brernond,
Todorov e A. J. Greimas, que retomaram e reformularam os conceitos propostos por
aquele pesquisador russo, desenvolvendo teorias para a a.pálise estrutural de textos
populares eruditos.

Efetivamente, os estudiosos portugueses e brasileiros já mencionados preocupa-
ram-se, apenas, com a classificação de contos que eles coligiram e reuniram em
coletâneas (de acordo com critérios basicamente temátícos ou com relação às origens do
conto e, algumas vezes, enfatizando a participação de personagens centrais, como os
animais, por exemplo), relacionando "variantes" que seguem as trilhas abertas por Antti
Aarne e Stith Thompson. Vale ressaltar a recente publicação da obra Seis contos
populares, de Théo Brandão (982), em que já se nota a preocupação, não só com a
classificação, mas/também com a estruturação da narrativa dos textos analisados, consti-
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tuindo-se, sem dúvida, em uma contribuição valiosíssima para a análise e a interpretação
de contos.

Na comunicação Um catálogo do conto popular brasileiro, apresentada no XI
Encontro Nacional de Professores Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa
00ão Pessoa, dez. 85), o pesquisador Bráulio Nascimento enfatiza que os sistemas de
Aarne e de Propp se completam e podem enriquecer-se mutuamente, oscilando, portan-
to, o problema da classificação dos contos populares entre estes dois autores pólos.

No que se refere à linguagem utilizada na reprodução dos contos populares,
verifica-se grande carência de estudos sobre este assunto, sendo dignos de nota alguns
avanços neste sentido, como é o caso da obra Contos populares portugueses (Lisboa,
1984), com estudo, coordenação e classificação de Alda da Silva Soromenho (v. 1),
publicada pelo Centro de Estudos Geográficos e Instituto Nacional de Investigação
Científica, da qual constam 314 contos, todos reproduzidos com a intenção e cuidado de
refletir fidedignamente a fala do informante, sem levar em conta o que poderia ser
considerado "errado" ao nível da morfologia e da sintaxe. Vale ressaltar a riqueza
documental desta coletânea, que possui vasto material para pesquisas sobre os diferentes
registros de fala e outros estudos em torno da linguagem.

Reproduzimos, a título de ilustração, trechos de um conto da mencionada coletâ-
nea, recolhido em Pávoa e contado por um trabalhador rural;

"Havia úas feeiras, num convento, que tinham um papagaio e insenaro o papagaio
a falari e a cantari, a rezar com elas e hum! hum!, às tantas, o papagaio fazia tudo que o
mandasse: A superiora foi ind'ó bispo e disse:

- Senhor Bispo, tenho lá um bichinho que parece um cristão! Reza cumo nós, fala
cumo nós, atendi a tudo o que le disser, canta cumo nós." ("O Papagaio". In: Contos
populares portugueses.oo. cit. p. 73).

Na Paraíba, assinalamos a experiência pioneira em termos de recolha, estudo e
divulgação do conto popular realizada pela UFPB através do NUPPO (Núcleo de
Pesquisa e Documentação da Cultura Popular), que já promoveu quatro Jornadas de
Contadores de Estórias da Paraíba, reunindo cerca de dois mil contos populares, colhidos
de trezentos narradores em vinte e sete municípios paraibanos.

Trabalho da maior importância executa, ainda, uma equipe do Laboratório de
Fonética da UFPB, constituída pelas professoras Maria do Socorro Silva de Aragão
(coordenadora), Francisca Neuma Fechine Borges, Geralda Soares Lucena e Cleusa
Palmeira Bezerra de Menezes, responsável pelos projetos "Biblioteca da Vida Rural
Brasileira", com duzentos e cinqüenta e dois mil exemplares publicados de textos de
cultura popular para escolas rurais, "As formas do viver e do fazer no Cariri Paraibano" e
"A cultura popular nas escolas rurais paraibanas", da qual a presente publicação faz
parte.

Temos, ainda, o projeto de âmbito nacional "Conto popular e tradição oral no
mundo de língua portuguesa", coordenado na Paraíba pelo NUPPO e Laboratório de
Fonética da UFPB, cujo objetivo geral é a valorização e divulgação do conto como

. \

III



documento de produção simbólica popular para servir de fontes de estudo, na área da
Sociologia, Antropologia e História da Literatura.

Estudos da maior relevância têm sido executados pelo pesquisador paraibano
Altimar de Alencar Pimentel, idealizador e coordenador da I Jornada de Contadores de
Estórias da Paraíba, consubstanciados nas publicações de sua autoria: Contos da Carochi-
nha (1959); O diabo e outras entidades míticas no conto popular (1970); Estórias da boca
da noite (1976); Catálogoprévio do conto popular da Paraiba (1982); Fixação de textos de
contos populares na Paraíba através da Jornada de Contadores de Estórias CIn:Jornada de
Contadores de Estórias da Paraíba, 2, João Pessoa, 1982) e Estórias de Cabedelo (1987).

Há que nos referirmos, ainda, à criteriosa dissertação de Mestrado Morfossintaxe
da fala dos contadores de estórias da Paraiba (João Pessoa, UFPB, 1981), do professor
João Soares Lobo.

Enfim, propomo-nos, com este trabalho, utilizando critérios objetivos e procedi-
mentos metodológicos científicos, contribuir para a preservação, documentação e estudo
de textos de contos populares que poderão servir como objeto de estudos para
pesquisadores, não só de Letras, como também de outras áreas do conhecimento.

2. Objetivos
2.1 Gerar novos mecanismos suplementares de ensino-aprendizagem para a

população rural, a nível de 1º grau, através da leitura de textos, fundamentados na
cultura e conhecimentos populares;

2.2 Motivar a criação de textos, a partir da realidade sócio-econômico-cultural
local, para uma maior integração comunidade-escola;

2.3 Auxiliar os professores de Língua Portuguesa do 1º Grau na preparação de suas
aulas com material paradidâtico baseado na cultura popular;

2.4 Difundir a Cultura e Literatura Populares manifestadas em suas diversas formas,
utilizando-se a escola como um veículo prioritário de divulgação junto à comunidade.

3. Metodologia
3.1 Pesquisa bibliográfica .
A pesquisa bibliográfica teve como objetivo dar aos pesquisadores um conheci-

mento mais aprofundado sobre o conto popular como um todo e o conto na Paraíba em
particular. Dela também fizeram parte os dicionários e glossários de linguagem popular/
regional que serviram de base para a organização do glossário desta obra. Visou, ainda, a
dar aos leitores uma bibliografia, o mais abrangente possível, das teorias, estudos,
análises e pesquisas sobre o conto popular, permindo-Ihes, assim, um estudo mais
completo do assunto.
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3.2.1 Localidades
Os informantes, contadores de histórias, são de localidades situadas no Cariri e no

Sertão paraíbano, nos seguintes Municípios: Patos, Catingueira, Antenor Navarro, Santa
Helena e Triunfo.

3.2.2 Fontes de Informação
Para a descoberta de contadores de histórias e de contos populares já gravados e

não trabalhados, recorremos a várias fontes de informação formais e informais. Entre
elas, vale ressaltar, como a mais importante, o Núcleo de Pesquisa e Documentação da
Cultura Popular (NUPPO), da Universidade Federal da Paraíba.

O NUPPO, 'promotor de "Jornadas de Contadores de Estórias da Paraíba'', com um
acervo de cerca de duas mil histórias, constitui-se em fonte permanente de orientação e
consulta para todos aqueles que queiram pesquisar e conhecer a cultura popular
paraibana, com especial enfoque no conto popular.

3.2.3 Seleção dos Contadores
A seleção dos contadores das histórias foi feita tendo por base dois critérios

principais:
a) ser originário das regiões pesquisadas: Cariri/Sertão paraibano;
b) ser considerado um contador de histórias em sua comunidade.
Além desses contadores, foram escolhidas pessoas da comunidade que sabiam

contá-Ias, apesar de não serem conhecidas como "contadores de histórias".
Foram selecionados quinze informantes/narradores dos vinte e cinco contos que

constituem o corpus deste trabalho.
3.2.4 Gravação e Transcrição dos Contos
Alguns dos contos apresentados foram gravados no decorrer das pesquisas "A

Cultura Popular nas Escolas Rurais Paraibanas'' e "As Formas do Viver e do Fazer do
Cariri Paraibano", a primeira ainda em desenvolvimento e a segunda, já concluída. Para
os demais, foram utilizadas gravações, ainda não transcritas nem trabalhadas, sob
qualquer aspecto, feitas nas Jornadas de Contadores de Estórias da Paraíba, já menciona-
das.

A transcrição dos contos seguiu o critério ortográfico-fonético, utilizando-se sím-
bolos do alfabeto ortográfico, que tentam reproduzir, o mais aproximadamente possível,
a fala dos contadores.

Por se constituir em um material a ser utilizado em escolas rurais e para alunos do
1Q Grau, buscou-se, acima de tudo, a inteligibilidade, que a transcrição fonética strictu
sensú não proporcionaria.

Os termos, expressões e estruturas frasais foram mantidos na forma falada original-
mente pelo contador. Aqueles que apresentam aspectos lingüístico-gramaticais passíveis
de análises e comentários aparecem grifados e, posteriormente, com ntados ou coloca-
dos no Glossário.

3.2 Organização do Corpus
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A grande maioria dos contos tem títulos dados pelos próprios contadores. A
alguns, porém, o título foi atribuído pela equipe, tendo em vista o conteúdo da história.

3.3 Análise do material coletado

3.3.1 Leitura e seleção dos contos
Após a gravação e transcrição de cerca de cem contos populares na Paraíba,

passou-se à fase de leitura cuidadosa dos mesmos, tendo em vista a sua seleção, que foi
feita sob os seguintes aspectos:

a) possuir estruturação lógico-formal, com princípio, meio e fim;
b) ter fundo moral edificante (por ser o material dirigido a alunos do 1º Grau);
c) conter estrutura lingüística própria do conto, e ainda, ser regional/popular;
d) ser representativo da visão de mundo daquelas comunidades: suas formas de

sentir, pensar, fazer e viver.
Os contos selecionados não foram classificados por tipos, episódios, motivos ou

funções, segundo a tradição, por não ser este o nosso objetivo. No entanto, de um modo
geral, poderíamos colocá-Ias no rol das histórias mágicas ou maravilhosas.

Foram, assim, escolhidos, para esta publicação, vinte e cinco contos, que atende-
ram às condições de seleção previamente determinadas.

3.3.2 Reelaboração dos contos
Apesar de nossa preocupação com a manutenção do conto, como originalmente

apresentado pelo contador, tivemos que fazer certos ajustes para, algumas vezes, dar
sentido a uma frase truncada, um fecho a uma boa história, um título coerente a uma
história sem título, além de outras pequenas adaptações.

A rigor, não houve uma "reelaboração" dos contos, mas uma adequação de
estruturação dos textos ao nosso objetivo didático, sem, contudo, desfigurá-Ias quanto à
forma e ao conteúdo.

3.3.3 Estudo lingüística-gramatical dos contos
O estudo dos textos teve como objetivo ressaltar para os leitores os termos,

expressões e estruturas Irasais utilizados pelos contadores, grifando-se todos aqueles que
têm um significado regional/popular marcante ou que têm aspectos lingüísticas gramati-·
cais passíveis de comentários.

Esses comentários dividem-se em duas etapas: na primeira, há os comentários
gerais, por serem os fatos de maior freqüência e aparecerem em todos os contos; na
segunda vêm os específicos de cada história, com o exemplo e a identificação da mesma,
ambos em ordem alfabética, para facilitar a leitura.

Os fatos repetidos são grifados na história, mas aparecem apenas uma vez nos
comentários.

A preocupação maior desses comentários é, principalmente, facilitar o trabalho do
professor, que poderá elaborar suas aulas e exercícios de gramática normativa, tendo por
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base textos de linguagem regional/popular bastante agradáveis para o alunos com
exemplo através dos quais ele poderá trabalhar sob vários aspectos.

2.3.3.4 Elaboração do glossário
A organização do Glossário, com cerca de duzentos termos e expressões, seguiu as

normas seguintes:
a) Entrada dos verbetes:
- os verbos vêm no infinitivo:
- os substantivos e adjetivos, via de regra, vêm no masculino singular, com

exceção dos termos cuja carga semântica está no feminino;
- a entrada das expressões é feita pela expressão inteira e não pela palavra-chave;
- os verbetes não vêm com indicação de classe, gênero e número;
- as variantes de um termo vêm logo após a entrada, entre parênteses.
b) Significado:
O significado dos termos e expressões é o usado originalmente pelo contador,

havendo, no entanto, casos em que o mesmo foi ampliado, complementando-se com
termos ou expressões diferentes que têm o mesmo sentido na linguagem regional!
popular.

c) Transcrição do contexto:
Para um melhor e imediato entendimento do verbete, logo após a definição, vem

entre aspas a transcrição do contexto onde ele está inserido, seguido da identificação da
história.

d) Verbetes dicionarizado ou não:
Para confirmar se o termo ou expr ssào estão dicionarizados, ou não, ou ainda, se

dicionarizado, com o mesmo sentido dado pelo contador, utilizaram-se os seguintes
dicionários, vocabulários e glossários: Aurélio Buarque de Holanda (986); Francisco
Hugo Moura 0964-1970), Horácio eleAlmeida (979), Léon Clerot (959), Luís da Câmara
Cascudo (984), Raimundo Nonato (980) e Tomé Cabral (982).
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