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Resumo 

Este artigo aborda a questão do conto popular numa perspectiva de valorização 
do narrador tradicional. Contos populares, lendas e fábulas compuseram um livro e um 
documentário com narrativas recolhidas no projeto "Cultura em Movimento – Secult 
Itinerante", desenvolvido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no 
mapeamento do patrimônio material e imaterial. 
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Introdução 

Todo mundo gosta muito de ouvir história, então a gente pensou que seria um 
material interessante para conhecer do Ceará. 
Andréa Havt Bindá 

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no campo, 
no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunicação. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-
la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso. 
Walter Benjamim – O Narrador 

 

“Quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê 
partilha dessa companhia”. 
Walter Benjamin – O Narrador 

 

Contos populares, histórias de trancoso, lendas e fábulas foram colhidos para 

compor um livro e um documentário, intitulados: 1001 histórias do Ceará. Uma 
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celebração da voz humana que faz atravessar, ao longo do tempo, histórias que passam 

de geração em geração e que vão tecendo um universo pelas veredas dos sertões, das 

serras e pelas areias que beiram os mares do Ceará. Homens e mulheres que narram o 

mundo como se estivessem debulhando feijão nas rodas de terreiro ou bordando um 

longo labirinto com fios feitos de vida.  

O livro, assim como um DVD, foi idealizado a partir da 7ª Bienal Internacional 

do Livro do Ceará, que celebrou a arte de narrar, de contar e de ouvir histórias com o 

tema Era uma vez... Mil e uma histórias, inspirado no texto árabe clássico das Mil e 

uma noites e na figura de Sherazad, que narrava seus contos fantásticos para poder 

manter-se viva. 

Dizem que os contos populares – esses que vêm de priscas eras e que não têm 

donos – andam de boca em boca, de mão em mão, esperando que os fios que tecem suas 

narrativas sejam puxados e prolongados por outros dedos e outras tantas vozes. Dizem 

também que estão adormecidos, se fingido de mortos, até que surja um encontro entre 

aquele que tem a arte de contar com aquele que gosta de ouvir. Que se desprende de si 

para sentir o mundo se fazendo vida na voz do narrador. Os contos populares são assim, 

só acontecem através de encontros. Sua força concentra-se na tradição oral e na 

comunidade. Num liame entre o narrador e o ouvinte. 

Mil e uma histórias do Ceará partiu desse limiar: colher narrativas populares 

através de encontros com velhos contadores de histórias ao longo do caminho do projeto 

“Secult Itinerante – Cultura em Movimento”. Então fomos – eu e Andréa Havt Bindá – 

em busca desses encontros com uma firme determinação de que nosso trabalho consistia 

na arte de ouvir. Foi assim que conhecemos Maria Alves de Souza, Ana da Galiléia 

César, Francisco Fernando Lobão, Maria Socorro Tavares, Raimunda NetoVieira, Jonas 

Franklin de Moura, Izolda Carvalho Custódio,  José Cidrão, Luis Avelino Nascimento, 

Expedita Moreira dos Santos, João Martins de Araújo, Inácio Chaves de Melo, Cícera 

Cunha de Andrade, Deusdete Rodrigues de Almeida, Maria Francisca de Souza, José 

Rodrigues de Araújo, Maria da Conceição Carneiro, Francisco Manoel de Souza, José 

Lima Barreto e Maria Teixeira Cardoso. Estávamos em companhia desses narradores. 

Seriam eles, personagens em vias de extinção?  

José Alves de Araújo, um vaqueiro que encontramos na estrada que liga 

Independência à cidade de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, narrou algumas histórias e de 

como elas eram contadas: 

“Sei que essas históra era contada assim, em diversão da boca da noite, assim 
no interior. O povo se juntava, um contava uma históra, outro contava outra. E 



nisso aí se fazia o movimento do povo antigamente. Hoje não é. Hoje não 
existe mais isso.” 

Esse mesmo sentimento encontramos em Dona Expedita Moreira dos Santos, um 

sítio no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Quando lhe perguntei se contava 

histórias para os netos – que estavam ao seu redor – respondeu-me que eles ficam 

assistindo televisão. Mas nem sempre foi assim. A sua infância foi marcada por muitas 

histórias: 

“Eu tinha dez anos. Meu avô contava história, que de primeiro num tinha 
televisão, o divertimento era contar história, de noite, final de semana. Aí ele 
contava. Ia lá pra casa e contava história até de madrugada! Foi muntas e 
muntas. (...) Quando dava sexta-feira Maior, ele juntava gente aí e ia contar, 
ficava no meio de tudim contando história, dia de sexta-feira Maior. Só que 
agora é outra coisa muito diferente”.  

   

Walter Benjamin, em seu belo texto “O Narrador” – que serviu como mote de 

inspiração para nosso trabalho – afirma que a experiência da arte de narrar está em vias 

de extinção e, prossegue: “São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço 

se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia 

segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, p. 197-8). 

Aquela que é passada de pessoa a pessoa e que serve como fonte primordial para todos 

os narradores tradicionais. 

Há tempos que falam que a arte de narrar está em vias de extinção e que o 

narrador é uma figura cada vez mais distante de nossa vida social. Tínhamos também 

essa preocupação com a questão do “declínio da experiência e o fim da narração 

tradicional”, não no sentido de um registro folclórico, mas como uma possibilidade de 

valorização dos narradores tradicionais como guardiões da memória e artistas de uma 

literatura oral. Não foi fácil encontrá-los por entre essas veredas cearenses. O percurso 

exigia paciência, um outro tempo, com mais vagar, atrás de indícios e de pistas que nos 

levassem a algum narrador sugerido por alguém ou encontrado por acaso, no meio de 

uma feira. Era no caminhar que as coisas aconteciam: “Você conhece alguém que gosta 

de contar histórias?” Por vezes, voltávamos com o alforje carregado de contos. Noutras, 

não catávamos nada. Mas voltávamos com a força redobrada, numa espécie de 

convicção de que os narradores ainda estão por aí, reinventando o mundo através das 

palavras ditas com alma, olho e gestos. Foi assim, que encontramos, por exemplo, 

Maria Alves de Souza, Izolda Custódio, Deusdete Rodrigues, Luis Avelino, Jonas de 



Moura, Ignácio Melo, Expedita dos Santos... exímios narradores, que contam histórias 

como se tivessem todo o tempo do mundo.  

E não existe a narrativa sem o tempo. Um é território do outro. E o tempo da 

tradição oral é arrastado como o aboio do vaqueiro. Ele não tem esse ritmo demasiado 

rápido da sociedade consumista. Para se ouvir uma história é preciso antes, sentar a 

poeira do mundo. O tempo do narrador é orgânico, artesanal. É uma experiência comum 

ao narrador e ao ouvinte. Requer uma certa aproximação (dom de ouvir) e sentido 

comunitário.  Sendo assim, a narração assume um papel importante na construção do 

sujeito social. Quem narra um conto, transmite saberes, valores, virtudes, experiências.  

Como afirma Jeanne Marie Gagnebin, “a experiência se inscreve numa 

temporalidade comum a várias gerações. Ela supõe, portanto, uma tradição 

compartilhada e retomada na continuidade de uma palavra transmitida de pai a filho: 

continuidade e temporalidade das sociedades artesanais, em oposição ao tempo 

deslocado e entrecortado do trabalho no capitalismo moderno. Essa tradição não 

configura somente uma ordem religiosa ou poética, mas desemboca também, 

necessariamente, numa prática comum; as histórias do narrador tradicional não 

simplesmente ouvidas ou lidas, porém escutadas e seguidas;elas acarretam uma 

verdadeira formação (Bildung), válida para todos os indivíduos de uma mesma 

coletividade. (Gagnebin, p. 66.) 

Essa continuidade da palavra transmitida é vital na experiência do narrador de 

tradição oral. Muitas das histórias hoje contadas por eles, foram ouvidas na infância, e 

que, de alguma forma, ficaram armazenadas na memória afetiva como um elemento de 

formação e de aprendizado. Como uma lembrança feliz que mora no tempo da infância, 

e que se manifesta muito tempo depois, no prazer de conta-las para os filhos e para os 

netos. José Cidrão, natural de Marrecas, em Tauá, conta as histórias que ouvia quando 

ainda era bem menino: 

“Eram do tempo dos meus pais, dos mais velhos. Eu era menino ainda quando 
escutava essas histórias. Quando era de noite a gente sentava na calçada, fazia 
aquelas rodas no terreiro e começavam a contar aquelas histórias e a gente 
acabava dormindo.” 

 

Ouvir Maria Alves de Souza, a Dona Maria de Seu Eliseu, falar de onde vem seu 

talento de narradora, é algo que nos faz perceber também essa questão: 

“Essas histórias que eu sei, muitas delas eu num sei nem onde foi que eu 
aprendi, porque é uma coisa que faz muitos anos. Eu era criança pequena. Às 
vezes eu via as pessoas contar as histórias e eu aprendia, mas eu num ficava 
gravando assim de dizer “foi fulano de tal, foi cicrano” quem contou. (...) Os 



mais velhos ficavam contando histórias e aquelas pessoas que queriam escutar 
não iam brincar com as outras, ficava ali, prestando atenção. Era o que 
acontecia comigo. (...) Eu era pequena, eu tinha assim uns dez anos, nove anos, 
por aí. Porque toda vida eu gostei de assistir coisa de pessoa idosa, contar. 
Agora, tem uma história que eu aprendi na nossa região aqui. Eu já tinha assim 
uns doze anos mais ou menos, eu aprendi uma história aqui duma senhora que 
contou pra mim, ela só contou essa história pra mim duas vezes! Na terceira eu 
dixe pra ela que já sabia.” 

   

Assim com há uma relação entre o narrador e o ouvinte, existe também um liame 

vivo de gerações entre o velho e a criança. Percebemos isso entre todos os narradores 

que encontramos. Também não foi diferente comigo. A minha avó veio antes de 

qualquer livro. Era ela quem nos contava as histórias do universo: de encantamento, de 

humor, de aventura, de trancoso, da bíblia e de sua própria vida. A minha avó era a 

maior narradora do mundo e eu estava ali, na barra de seu vestido, como se meus 

ouvidos fossem conchas. É que o contador de histórias vem antes do escritor. A voz soa 

antes do que a palavra escrita. E a voz a gente nunca esquece. Muitas das histórias 

contadas por minha avó, hoje sei de cor. 

Saber de cor é saber de coração, tal qual Dona Maria de Seu Eliseu. Bastou a 

senhora contar-lhe a história do “Rei de Chifres” para ela guardar em seu acervo de 

memórias para sempre, dando continuidade a uma tradição oral compartilhada, através 

da rememoração e da retomada salvadora pela palavra de um passado que, sem o 

narrador, poderia cair no esquecimento e no silêncio. Como essa bela história graciosa 

que segue: 

“Numa cidade morava um reis, ele tinha um chifre. Aí tinha um rapaz 
que era só quem cortava o cabelo dele, outra pessoa num cortava o cabelo dele 
pra num descobrir aquele chifre que ele tinha. Aí o rapaz que cortava o cabelo 
dele morreu. Morreu, aí pronto!  

E foi tempo e mais tempo, e ele crescendo o cabelo, e tempo e mais 
tempo e ele crescendo o cabelo. Aí ele num sabia como era de fazer pra 
arranjar uma pessoa pra cortar o cabelo dele. Aí tinha um rapaz lá que cortava 
cabelo. Aí ele mandou chamar o rapaz pra cortar o cabelo dele. Aí o rapaz foi 
cortar o cabelo dele. Aí, quando descobriu aquele chifre, saiu cortando por ali, 
cortando. Terminou! Quando ele terminou de cortar o cabelo dele, o reis falou 
pra ele assim:  

- Que é que cê viu na minha cabeça? 
- Nada!  

   - Não, você viu alguma coisa! 
- Não reis, o que eu vi foi um chifre, um chifre na sua cabeça! 
- Pois num diga pra ninguém! Se você disser, eu mando lhe matar! 
- Digo não! Ave Maria! Deus me livre, digo nada! 
Aí pronto. Ele foi se embora. Aí passou um dia, passou outro dia e mais 

outro dia, aí o rapaz endoidou pra dizer que o reis tinha chifre. Aí endoidou 



mesmo! Era uma vontade tão grande de dizer que tava pra morrer de vontade 
de dizer que o reis tinha chifre. Aí dixe: 

- Mas eu num digo, se eu disser ele manda me matar! Eu num digo! 
Aí ele pensou: “Ora mas! Eu vou é dizer!” 
Pegou uns ferro e ganhou os mato. Quando chegou nas mata longe, 

cavou um buraco bem fundo e entrou pra dentro. Quando entrou pra dentro do 
buraco gritou, gritou, “Que o reis tinha chifre! Que o reis tinha chifre!” Gritou, 
gritou mesmo em voz alta.  

Aí saiu pra fora. Quando saiu pra fora tampou o buraco. Aquela terra 
que ele tinha tirado de dentro do buraco, ele botou tudinho dentro. Aí tampou 
tudim e foi embora. Aí pronto, acabou-se a vontade do rapaz de dizer que o reis 
tinha chifre!  

Aí passou um ano e mais ano e ano e mais ano. Tinha um home lá que 
fazia jacá. Jacá de taboca, duma taboca que cria no mato. Você sabe o que é 
taboca? Pois tem um pau no mato que é uma taboca grande que ela cresce, aí as 
pessoa tira pra fazer jacá pra carregar coisa. Aí ela também dá um pife. Ela tem 
um pedaço assim que a pessoa tira e dá um pife e a pessoa toca. Você sabe o 
que é pife? Pois sim, toca! Aí andava um rapaz no mato tirando umas varas e 
viu aquela tabocona grande, aquela moitona grande! Ele dixe: 

- Eita, mas eu vou é tirar aqui uma taboca dessa pra fazer um pife! 
Aí ele tirou um pedaço. Fez aquele pife e foi tocar. O som que dava no 

pife era que “o reis tinha chifre”. Aí ele levou pra casa. E chegou lá tocando e 
tocando e o povo escutando. E o som que dava no pife, ele podia fazer o que 
fizesse, mas o som que dava era que “o reis tinha chifre”. Aí o reis soube e 
dixe: 

- Rapaz, mas na cidade tem uma conversa pra toda parte, o povo 
tocando num pife e o som que dá é só que o “reis tem chifre, que o reis tem 
chifre!” Que negócio é esse? 

Mandou chamar o rapaz que cortou seu cabelo: 
- Você falou pra alguém aquela história, aquele negócio! 
- Não senhor! Falei não! 
- E como na cidade todo mundo tá sabendo que eu tenho chifre? 
- Não senhor, mas eu num dixe pra ninguém não! 
- Rapaz, cê conte a história direito! 
- Não, eu num disse de jeito nenhum! Agora, vou lhe dizer uma coisa. 

Eu tava louco pra dizer, se num dixesse, até morria de vontade de dizer que “o 
reis tinha chifre”. Só que eu fui pras matas e lá nas matas cavei um buraco, 
entrei pra dentro e dixe que “o reis tinha chifre”. Dixe mesmo até cansar. 
Quando acabei, voltei pra trás e tampei o buraco e vim simbora! 

- Foi mesmo?! 
- Foi! 
- Cê sabe adonde é? 
- Sei! 
- Pois vamo lá! Eu só acredito se você for nexe lugar mais eu e me 

mostrar onde foi! 
- Pois nós ramo agora! 
Aí ganharam e seguiram, ganharam os mato. Quando chegaram lá, ele 

dixe: 
- Foi aqui, foi mesmo aqui nexe lugar! Só que aqui num tinha essa 

touceira de pau, não! Essa touceira de pau aqui nasceu depois! 
- Foi mermo!? 



- Foi, aqui num tinha essa touceira de pau não! 
- Pois tire um pedaço desse pau aí e faça um pife pra tocar! 

Aí o rapaz foi e tirou. Cortou a taboca, tirou um pedaço, fez um pife, e 
quando foi tocar, o som que dava era que “o reis tinha chifre”. Num dava outro 
som de jeito nenhum, pelejava daqui, d’acolá pra tocar outra coisa mas num 
tinha nada, o som que dava era só que “o reis tinha chifre”. Aí ele foi e dixe 
assim: 

- Pois tá bom, você num tem culpa não. Num tem culpa porque você 
dixe dentro do chão, no chão num tinha essa madeira, depois essa madeira foi 
criada e você num tem culpa nenhuma. É porque quando uma coisa é pra ser 
descoberta mesmo, aparece um meio de ser descoberta. Pura boca da pessoa 
num foi mermo porque você num dixe pra ninguém. Mas dixe dentro do chão. 
E do chão nasceu a touceira de taboca e da taboca deu o pife e do pife deu que 
o reis tinha chifre!” 

 

De uma certa maneira, quem conta uma história imprimi sua marca. É aquele 

velho ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. O conto tradicional não pode ser 

compreendido como algo congelado, estanque no tempo. Estão sempre sendo 

reinventados pelos seus narradores, que incorporam as coisas narradas a sua própria 

experiência e a de seus ouvintes, imprimindo paisagens, faunas, floras, personagens e 

um jeito de falar e de fazer cultura da própria comunidade ou da região em que estão 

inseridos. 

Algumas das histórias aqui publicadas, são possíveis de ser encontradas nos 

trabalhos primorosos de Luís Câmara Cascudo e de Silvio Romero. Em seus estudos 

sobre os contos populares e tradicionais do Brasil, levando em conta as origens 

européia, indígena, africana e mestiça, bem como a tipologia dos contos: de 

encantamento, de exemplo, de animais, de adivinhação ou de ciclo de mortes. Esse não 

foi o foco de nosso trabalho. Não identificamos a tipologia nem as origens dos contos. 

Pesquisa desse porte requer um rigor importante para garantir os resultados almejados. 

De qualquer forma, o leitor pode tentar identificar essas características.  

 No entanto, mesmo que encontremos nas páginas dos dois folcloristas, alguns 

contos coletados por nós, nenhum dos narradores chegou a ler Cascudo ou Romero. 

Grande parte deles, nunca leu um livro sequer na vida. As histórias narradas são versões 

diferentes e que foram transmitidas dentro da tradição oral, nos terreiros, nas calçadas, 

na debulha do feijão, nas farinhadas de mandioca, ao redor da mesa ou de uma fogueira 

sertaneja cearense. 

Por fim, decidimos manter a originalidade lingüística regional da fala dos 

narradores, para que possamos sentir melhor o sabor e a música das palavras que saíam 

das bocas e das vidas de cada pessoa que encontramos nesse caminho, e que nos contou 



histórias ao pé do ouvido. Agora elas estão aqui amplificadas. Então, abra bem seus 

ouvidos e deixe as histórias soprarem em mais que seus corações e se encontre com o 

mundo e consigo mesmo por entre as veredas e o poder encantatório da palavra falada 

nesses contos populares catados na geografia temporal do Ceará. Que esses narradores 

possam lhe fazer companhia por entre as páginas e o sabor de suas falas. 
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