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RESUMO 

 
O corpus deste trabalho constitui uma análise da obra As Filhas do Arco-Íris, de Eulício 

Farias de Lacerda, considerando objeto de estudo mitos, lendas e contos populares como 

elementos estruturantes do romance. O desencadeamento desta leitura considera aspectos da 

tradição oral como ponto de partida para a tradição de ruptura. Nessa perspectiva, tornou-se 

fundamental descrever aspectos da cultura popular que consolidaram a Literatura Brasileira 

durante o século XX. Assim, foi necessário compreender o desenvolvimento de elementos 

orais e a estruturação do conto popular, salientando que As Filhas do Arco-Íris foi arquitetada 

de maneira especial com características regionalistas, seguindo os parâmetros dos romances 

publicados entre os anos 1930 e 1950. Na obra pesquisada, percebeu-se uma narrativa que 

reúne contos, lendas, mitos, provérbios e locuções orais. Nisto, revela que a produção literária 

brasileira desenvolveu-se em estética e temática. Desse modo, As Filhas do Arco-Íris é um 

exercício da experiência regionalista inserida no romance contemporâneo, pois mesmo com a 

sua primeira publicação em 1980, a narrativa é configurada aos moldes de um Romance de 

30.  

 

Palavras-chave: literatura, regionalismo, cultura, oralidade, tradição popular, tradição de 

ruptura, Romance de 30. 
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ABSTRACT 

 

The corpus of this work constitutes an analysis the literary work As Filhas do Arco-Íris, by 

Eulício Farias de Lacerda, considering object of study myths, legends and popular stories as 

estruturant elements of the romance. The unchainment of this reading considers aspects of the 

oral tradition as starting point for the rupture tradition. In that perspective, it became 

fundamental to describe aspects of the popular culture that consolidated the Brazilian 

Literature during the 20th century. Like this, it was necessary to understand the development 

of oral elements and the structuring of the folk-tales, pointing out that As Filhas do Arco-Íris 

was built in a especial way with regionalist characteristics, following the parameters of the 

romances published among the years 1930 and 1950. In the researched work, it was noticed a 

narrative that gathers stories, legends, myths, proverbs and oral locutions. In this, it reveals 

that the Brazilian literary production grew in aesthetics and thematic. Like this, As Filhas do 

Arco-Íris is an exercise of the experience regionalist inserted in the contemporary novel, 

because even with your first publication in 1980, the narrative is configured to the molds of a 

Romance de 30.  

 

Key Words: literature, regionalism, culture, orality, popular tradition, rupture tradition, 

Romance de 30. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação situa-se na área da Literatura Comparada, seguindo a linha de 

pesquisa Literatura e Memória Cultural. Nesse sentido, o trabalho volta-se para os registros 

literários e culturais que se firmaram no território brasileiro. Assim, são feitas reflexões sobre 

as relações e tensões que se ambientam entre o regional e o nacional, o moderno e o 

tradicional, o urbano e o rural na obra a ser analisada. Esta proposta abrange considerações 

sobre cultura, oralidade, regionalismo, tradição e as relações entre literatura e sociedade, 

tendo como objeto de pesquisa o romance As Filhas do Arco-Íris (1980), de Eulício Farias de 

Lacerda, apresentando como objetivo principal analisar os mitos, as lendas e os contos 

populares inseridos na obra literária como elementos estruturantes do romance. Também 

serão enfocados aspectos da tradição oral e da tradição escrita como fatores importantes que 

direcionaram fundamentos estéticos, ideológicos e sociais dentro da Literatura Brasileira. 

Nesse caso, há de se considerar que “popular” designa o que vem do povo, o que é relativo ao 

povo, o que é feito para o povo e amado pelo povo. Nessas condições, o vocábulo é repleto de 

definições, e segundo a concepção de Idellete Muzart Santos: “o termo traz em si como 

herança, a complexidade da palavra povo, que designa, ao mesmo tempo, uma multidão de 

pessoas, os habitantes de um mesmo país que compõem uma nação e a parte mais pobre desta 

nação, ‘em oposição com os nobres, ricos, esclarecidos’”. (SANTOS, 1999, p. 14). Já quanto 

ao conceito de tradição popular, ela salienta que: 
(...) qualifica produções do povo e sua delimitação, supondo portanto uma certa 
forma de apropriação, no mínimo a nomear e classificar essas produções. O popular 
designa então um conjunto cultural caracterizado pelas suas condições de produção, 
de circulação ou consumo. (SANTOS, 1999, p. 14). 

 

A leitura dos contos e das lendas em As Filhas do Arco-Íris constitui todo um 

processo de análise que parte da compreensão da tradição popular inserida na obra literária 

como produção escrita. Nesse sentido, é importante ressaltar que a tradição popular 

transformada em escrita e relevada ao processo da leitura torna-se um aspecto da tradição 

moderna. De acordo com o artigo “O conceito de tradição”, de Gerd Bornheim:  
A tradição pode, assim, ser compreendida como o conjunto dos valores dentro dos 
quais estamos estabelecidos; não se trata apenas das formas do conhecimento ou das 
opiniões que temos, mas também da totalidade do comportamento humano, que só 
se deixa elucidar a partir do conjunto de valores constitutivos de uma determinada 
sociedade. (BORNHEIM, 1987, p. 20). 

 

Ao tratar da poesia de vanguarda, Octavio Paz deixou importante contribuição sobre a 

dinâmica entre tradição e movimento, isto é, sobre os cortes e quebras nas relações que 
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sustentam uma tradição. Paz interroga: “Se a ruptura é destruição do vínculo que nos une ao 

passado, negação da continuidade entre uma geração e outra, pode chamar-se tradição àquilo 

que rompe com o vínculo e interrompe a continuidade?” (PAZ, 1984, p. 17). Ele mesmo 

explicita tal problemática salientando:  
Ao dizer que a modernidade é uma tradição, cometo uma ligeira inexatidão: deveria 
ter dito outra tradição. A modernidade é uma tradição polêmica e que desaloja a 
tradição imperante, qualquer que seja esta (...) a antiga tradição era sempre a mesma, 
a moderna é sempre diferente. A primeira postula a unidade entre o passado e o 
hoje; a segunda, não satisfeita em ressaltar as diferenças entre ambos, afirma que 
esse passado não é o único, mas sim plural.  (PAZ, 1984, p. 18). 
 

Octavio Paz esclarece que, no mundo moderno, nem sempre o novo é completamente 

inédito, e sim uma expressão que estabelece sua própria tradição, rompendo assim com o 

passado imediato, ou melhor, interrompe com a cadeia sucessiva da tradição vigente, podendo 

trazer à tona um passado remoto numa nova sistemática. Assim, usar elementos de tradições e 

culturas diferentes, o “passado plural”, torna-se um gesto de ruptura por provocar surpresa, 

por acionar o inesperado, apagando o que segundo Paz constituem “as oposições entre o 

antigo e o contemporâneo e entre o distante e o próximo” (PAZ, 1984, p. 21). 

As Filhas do Arco-Íris foi finalizada em “Natal, março de 1979” 1 e publicada em 

1980, porém sua narrativa se configura dentro de uma arquitetura que obedece aos parâmetros 

do romance brasileiro desde os anos 1930, podendo comparar-se a grandes obras nacionais, 

seja pela sua estruturação sistemática ou pelos aspectos temáticos incorporados em seus 

capítulos ou, ainda, pela sua composição, a qual apresenta um amálgama de mitos, lendas e 

contos populares. A seguir, trechos da obra em que o narrador articula elementos orais na sua 

estrutura:  
Os sapos. Foi. Não foi. Já-Foi.2 O Pai-do-Mato. Pé ante pé, e o risadão engoliu o 
ermo. Bico fizeram os sapos. (...) (LACERDA, 1980, p. 9-10).  
 
E é de lá que se faz a estória. No ladrar dos cães, o mugido estranho que se ouve, 
mas que não se atina bem de onde vem: ora, do ar; ora, da água; ora, debaixo da 
terra. (...) (p. 10) 3. 

                                                 
1 Data informada no final da narrativa. 
2 OS SAPOS 
(...)  
Em ronco que aterra, 
Berra o sapo-boi: 
- “Meu pai foi à guerra!” 
- “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!” 
(...) 
Urra o sapo-boi: 
- “Meu pai foi rei” – “Foi!” 
- “Não foi!” – “Foi!” – “Não Foi!” (BANDEIRA, 1988,  p. 29-31). 
3 Todas as citações da obra As Filhas do Arco-Íris terão como referência a edição elencada na Bibliografia deste 
trabalho. Portanto, será indicada apenas o número da página.  
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Diz que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do rio e devorou-a. 
Mistérios. (...) (p. 29).  
 
Já ouvira dizer que em determinadas épocas, principalmente na lua cheia de agosto, 
o dragão se escapa dos cascos do cavalo de São Jorge e cai, pela madrugada, no 
quintal da primeira casa que encontra. (...) (p. 60).  
 

Os capítulos da obra em estudo se apresentam como pequenos contos que pela 

arquitetura podem ser desmembrados e lidos aleatoriamente sem perderem o sentido, pois a 

sucessão de acontecimentos não prejudica a compreensão do leitor. Também na estrutura é 

possível perceber que se trata de um romance circular, uma vez que seu final interliga-se com 

o início, assemelhando-se à estrutura da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos.  

Não existe uma definição universalmente aceita para o termo “folclore”, usado em 

geral para traduzir as manifestações artísticas dos povos, ou de alguns de seus estratos sociais, 

que surgem de maneira espontânea e à revelia da “cultura oficial”. No entanto, segundo a 

Carta do Folclore Brasileiro, aprovada no I Congresso Brasileiro de Folclore (Rio de Janeiro, 

1951), o folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas 

tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. 

Constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica: aceitação coletiva, 

tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e 

cultura popular como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO4. 

(RIBEIRO, 1980, p. 8-9). E quando se fala sobre cultura popular deve-se compreendê-la não 

apenas como as manifestações festivas e as tradições orais e religiosas do povo, mas ao 

conjunto de suas criações, às maneiras como se organiza e se expressa, aos significados e 

valores que atribui ao que faz, aos diferentes modos de trabalhar, aos jeitos de falar, aos tipos 

de música, às misturas que faz na religião, na culinária, na brincadeira etc.  

Além de promover uma estrutura semelhante à obra citada de Graciliano Ramos, 

Eulício Farias de Lacerda utiliza processo semelhante ao aplicado por Mário de Andrade em 

Macunaíma, que foi o de pesquisar o folclore e a cultura popular5. De acordo com Antonio 

Candido, esta tendência proclamada por Mário de Andrade é um processo que: 

                                                 
4 A UNESCO tem o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a 
cultura e as comunicações. As atividades culturais procuram a salvaguarda do patrimônio cultural mediante o 
estímulo da criação e a criatividade e a preservação das entidades culturais e tradições orais, assim como a 
promoção dos livros e a leitura. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO) 
5 Câmara Cascudo define: “A cultura popular é o saldo da sabedoria oral na memória coletiva. Difícil fixar as 
distinções específicas porque ambas exigem a retenção memorial, atendem a experiência, têm bases universais e 
há um instinto de conservação para manter o patrimônio sem modificações sensíveis, uma vez assimilado.” 
(CASCUDO, 1973,  p. 301).  Carlo Ginzburg salienta: “O emprego do termo cultura para definir o conjunto de 
atitudes, crenças, códigos de comportamento próprios das classes subalternas num certo período histórico é 
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(...) compendiou alegremente lendas de índios, ditados populares, obscenidades, 
estereótipos desenvolvidos na sátira popular, atitudes em face do europeu, 
mostrando como a cada valor aceito na tradição acadêmica e oficial correspondia, na 
tradição popular, um valor recalcado que precisava adquirir estado de literatura. 
(CANDIDO, 2006, p. 127-128). 

 

Tal atitude fez de Mário de Andrade um dos principais idealizadores do Modernismo 

brasileiro, exercendo uma ruptura no processo literário comprometido com o academismo da 

época. Se por um lado ele absorveu inicialmente as vanguardas européias, inaugurando o 

desvairismo urbano em seu manifesto poético, por outro, derrubou a europeização tradicional 

que existia no Brasil. Na época, Mário tentava captar a essência da produção artística 

nacional, buscando encontrar na cultura uma forma de contribuir para a literatura. Em carta a 

Joaquim Inojosa, Mário de Andrade escreveu que: “só sendo brasileiro é que nos 

universalizaremos" (INOJOSA, s. d., p. 53). Em pouco tempo, ele teve a idéia de estudar o 

folclore, e sua proposta era estabelecer uma modernidade utilizando uma síntese dos símbolos 

nacionais através da pesquisa etnográfica. Logo, isto o direcionou para que escrevesse 

Macunaíma, criando um personagem que representa um dos grandes mitos da ficção nacional 

e a independência mental das influências estrangeiras. Também é possível perceber nas obras 

Macunaíma e As Filhas do Arco-Íris uma constante humorística provinda da cultura popular e 

uma linguagem que se afasta da sintaxe tradicional portuguesa. Desse modo, há uma 

continuidade de procedimentos literários entre Macunaíma e As Filhas do Arco-Íris no 

sentido de que seus autores reúnem elementos da cultura popular como: contos, lendas, mitos, 

provérbios e locuções tradicionais. Tais elementos podem ser pesquisados no folclore e em 

registros da oralidade e estão dispostos na obra literária para romper com padrões 

considerados eruditos.6 Mário viveu o conturbado momento de mudanças políticas e no 

campo da arte, e Eulício a turbulência da ditadura militar, mas ambos se apropriaram de 

elementos tradicionais da cultura popular em períodos distintos e os inscreveram na obra 

literária para transgredir padrões acadêmicos em seus respectivos contextos.  

Para analisar criticamente elementos da cultura popular na obra pesquisada, foi 

necessário desencadear uma leitura que envolvesse o tema desta dissertação As Filhas do 

Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda: Mitos, Lendas e Contos Populares como elementos 
                                                                                                                                                         
relativamente tardio e foi emprestado da antropologia cultural. Só através do conceito de cultura primitiva é que 
se chegou de fato a reconhecer que aqueles indivíduos outrora definidas de forma paternalista como camadas 
inferiores dos povos civilizados possuíam cultura.” (GINZBURG, 2003, p. 16) 
6 Para Antonio Candido: “A distinção de cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter 
uma separação iníqua, como se do ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, 
dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos 
humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito 
inalienável.” (CANDIDO, 2004a, p. 191). 
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estruturantes do romance. As fontes teóricas que fundamentam este trabalho de pesquisa, no 

que se refere à Tradição de Ruptura, são textos de crítica literária de Octavio Paz, ensaios de 

Antonio Candido, Roberto Schwarz, Walter Benjamin, Mikhail Bahktin, Renato Ortiz, Mário 

de Andrade e outros. Quanto aos temas da tradição cultural brasileira tornou-se fundamental a 

leitura de algumas obras de Luís da Câmara Cascudo, especificamente Literatura Oral no 

Brasil, Geografia dos Mitos Brasileiros, Contos Tradicionais do Brasil, Dicionário do 

Folclore Brasileiro, Tradição, Ciência do Povo e, ainda, considerações de Junito de Souza 

Brandão, Roland Barthes e Mircea Eliade sobre a constituição do mito, nas obras Mitologia 

Grega, Mitologias e Mito e Realidade, respectivamente.  

Como o tema retrata elementos da cultura oral e aspectos da tradição de ruptura na 

cultura popular, considerou-se a concepção de Octavio Paz de que “o moderno é uma 

tradição” e “a ruptura é a forma privilegiada da mudança”. (PAZ, 1984, p. 17-18). Câmara 

Cascudo (2006, p. 53) ressalta que a tradição não é uma lenda, nem um mito, nem fábula ou 

conto, ela é uma forma de comunicação de valores indistintos do saber coletivo e reúne 

elementos de estórias e de história popular, anedotas reais ou sucessos imaginários, críticas 

sociais, vestígios de lendas, confusos, díspares, na memória geral.  

Tais assertivas sobre tradição consolidam a idéia de Antonio Candido (2006, p. 128) 

que ao analisar o processo de formação da Literatura Brasileira afirma que durante o 

Modernismo, a Literatura Nacional sofreu grande influência da cultura popular em oposição 

aos velhos padrões acadêmicos provindos da Europa e que por muito tempo ditaram a arte no 

Brasil, sendo que o folclore e a etnografia obtiveram definição e distinção nas estéticas 

modernas. Assim, muitos artistas atentos aos elementos arcaicos e populares misturaram essa 

tendência da vida cotidiana à obra literária. Nessas condições, a produção literária nos 

primeiros decênios do século XX cresceu e se reestruturou, desenvolvendo estética e temática 

próprias em diversos aspectos. Daí a revalorização do Regionalismo, que se definiu por 

apresentar características específicas de cada região e de cada autor. Também é importante 

salientar que, durante o século XX, a pesquisa sobre a origem e a formação do povo brasileiro 

se apoiou no grande acervo da chamada Literatura Oral e da Literatura Escrita revelado 

através da convivência entre europeu, índio e africano e de suas heranças culturais. Segundo 

as pesquisas de Câmara Cascudo, a Literatura Oral no Brasil:  
(...) se comporá dos elementos trazidos pelas três raças para a memória e uso do 
povo atual. Indígenas, portugueses e africanos possuíam cantos, danças, estórias, 
lembranças guerreiras, mitos (...) O indígena é um motivo a resolver em sua difícil 
colocação dentro do quadro colonial. Registrar-lhe a vida intelectual, as 
manifestações de sua inteligência, impressionada pela natureza ou a vida, seria 
colaborar na perpetuidade de Satanás. (...) Do africano, em fins do século XIX, 
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ouvira pouco. O cuidado de estudá-lo, numa aproximação desinteressada, humana e 
lógica é quase contemporâneo. (...) O português deu o contingente maior. Era vértice 
de ângulo cultural, o mais forte e também um índice de influências étnicas e 
psicológicas. (CASCUDO, 2006, p. 27). 

 

Os estudos cascudianos sobre cultura têm, portanto, uma importância capital neste 

trabalho de pesquisa, pois servem como base de apoio para a análise e compreensão de contos 

e lendas populares, principalmente porque representam um trabalho minucioso de pesquisa de 

campo, constituindo o registro de relatos orais, conversas, viagens com a preocupação em 

documentar a oralidade fixada através do tempo.  

Na obra As Filhas do Arco-Íris, a tradição se configura na transmissão oral de lendas, 

contos e mitos. Através dos relatos do menino e das estórias de Pai Estêvão, a narrativa revive 

o passado primitivo de Gurinhatá até tornar-se cidade, vinculando-se à tradição de ruptura. 

Sobre essa tradição, Octavio Paz considera que: “o passado dos primitivos, sempre imóvel e 

sempre presente, se desprende em círculos e espirais: a idade do mundo. Surpreendente 

transformação do passado intemporal: transcorre, está sujeito à mudança e, em uma palavra, 

temporaliza-se”. (PAZ, 1984, p. 27).  

O enredo do romance é bastante simples. Na vila de Gurinhatá vive uma comunidade 

regida pela tradição, um menino conta a vida dos moradores, observando o comportamento 

dos personagens e as coisas estranhas que ocorrem no lugar, e percebe nos acontecimentos e 

fatos uma série de mitos e lendas habitando e transformando a vida das pessoas. O que ele 

mais gosta é ouvir os ensinamentos de padre Santo, os contos populares narrados por Pai 

Estêvão e as peripécias do cego Formião, do bêbado Damião e do doido Pedro Gago. O 

narrador ressalta que “Toda vila tem um cego, um bêbado e um doido, diz padre Santo se 

rindo deles.” (p. 76). 

A análise de As Filhas do Arco-Íris desmembra contos e lendas populares da estrutura 

narrativa, considerando um procedimento literário de apropriação desses elementos. Deve-se 

ressaltar que esse processo foi exercitado inicialmente por Mário de Andrade em Macunaíma 

e depois com o que se convencionou chamar de Romance de 30. Assim, a moderna literatura 

brasileira ficou marcada pelo processo de violação do padrão acadêmico, na busca do 

nacional como fez Oswald de Andrade com o Movimento Antropófago, na poesia, em que 

expressou a célebre frase: “Tupi or not tupi, that is the question”. Com esta frase, a língua 

indígena é defendida como elemento nacional. No entanto, segundo SCHWARZ (2002, p. 

39), ela possui um “teor de contradição – a busca da identidade nacional passando pela língua 

inglesa, por uma citação clássica e um trocadilho”. É importante compreender e considerar 
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que a intenção de Oswald não foi evocar a língua inglesa nem o dito shakespeariano, mas sim 

a língua tupi como símbolo nacional, sendo essa atitude uma transgressão da tradição popular 

para se configurar dentro da tradição moderna. Conforme assertiva de Antonio Candido:  
A partir de 1930 houve uma ampliação e consolidação do romance que apareceu 
pela primeira vez como bloco central de uma fase em nossa literatura, marcando 
uma visão diferente da sua função e natureza. A radicalização posterior à revolução 
daquele ano favoreceu a divulgação das conquistas da vanguarda artística e literária 
dos anos 20.  (CANDIDO, 2003d, p. 204). 

 

Em As Filhas do Arco-Íris, Eulício Farias de Lacerda revive o procedimento iniciado 

durante os anos 1930, retomando o processo como continuidade do rompimento dos padrões 

acadêmicos nacionais, quanto à estética, temática e características narrativas antes utilizadas. 

Ao fazer uma breve análise da narrativa no século XX no artigo “A Nova Narrativa” 7, 

Antonio Candido salienta: “A atual narrativa, no que tem de continuidade dentro da nossa 

literatura, e sem contar as influências externas, desenvolve ou contraria a obra dos 

antecessores imediatos dos anos 1930 e 1940.” (CANDIDO, 2003d, p. 203-204).  Portanto, é 

importante ressaltar que a obra em questão desenvolve uma narrativa voltada para o 

regionalismo, apresentando um misto de realidade e imaginário fantástico, como também um 

compêndio da oralidade com mitos, lendas, contos, locuções e tradições populares. Assim, o 

romance mescla a fantasia, o mitológico e a cultura popular para expressar a vida, os 

costumes e o cotidiano de uma pequena comunidade imaginária chamada Gurinhatá. Estes 

aspectos entre outros mostram que a temática da obra é impulsionada pela fusão de uma 

cultura regional e oral, implicando num modo de transgressão para com a forma tradicional de 

conceber a narrativa nos anos 1980.  

Inicialmente, vale salientar algumas observações sobre os elementos orais: O mito 

constitui uma narrativa de cunho tradicional cujo caráter apresenta um tom explicativo e/ou 

simbólico, relacionado com uma dada cultura. A palavra mito8 procede do grego “mythos”, 

                                                 
7 “A Nova Narrativa”: comunicação, com o título “O papel do Brasil na nova narrativa”, ao encontro sobre 
ficção latino-americana contemporânea no Woodrow Wilson Center for Sholars, Washington, 1979, lida na 
ausência do autor por Roberto Schwarz. Publicada sob o título “Os brasileiros e a literatura latino-americana” em 
Novos Estudos (Cebrap), I, 1, São Paulo, 1981, p. 58-68, e na Revista de Critica Literária Latinoamericana, VII, 
14, Lima, 1984. IN: A educação pela Noite e outros ensaios, Ática, São Paulo, 2003, p. 199-215. 
8 No Dicionário Aurélio há diversas abordagens para o conceito de mito:  
1. Narrativa dos tempos fabulosos ou heróicos. 2. Narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos 
imaginários, que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana, etc. 3. Representação de fatos ou 
personagens reais, exagerada pela imaginação popular, pela tradição, etc. 4. Pessoa ou fato assim representado 
ou concebido: Para muitos, Rui Barbosa é um mito. [Sin. (relativo a pessoa), nesta acepç.: monstro sagrado (q. 
v.).] 5. Idéia falsa, sem correspondente na realidade: As dívidas surgidas no inventário demonstram que a sua 
fortuna era um mito. 6.Representação (passada ou futura) de um estádio ideal da humanidade: O mito da Idade 
do Ouro. 7. Imagem simplificada de pessoa ou de acontecimento, não raro ilusória, elaborada ou aceita pelos 
grupos humanos, e que representa significativo papel em seu comportamento. 8. Coisa inacreditável, fantasiosa, 
irreal; utopia: A perfeição absoluta é um mito. 9. Antrop. Narrativa de significação simbólica, transmitida de 
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que é uma palavra ligada ao verbo “mythevo”, que tem o seguinte sentido: “crio uma história 

imaginária”. Mito, então, é uma criação imaginária, que se refere a uma crença, a uma 

tradição ou a um acontecimento. (ELIADE, 1984, p. 7). A narração de um mito procura 

explicar sobre acontecimentos da vida, dos fenômenos naturais, também busca definir a 

origem do mundo e do homem por meio de deuses, semi-deuses, heróis e criaturas 

sobrenaturais. Os mitos permitem projetar uma geração de padrões de comportamento e de 

atitudes perante a vida e a natureza. Mas o que é considerado mito numa determinada cultura 

pode ser considerado lenda ou conto em outra, sendo que há sempre uma carga emocional, a 

preocupação estética em que se fundamenta o entretenimento. Já a lenda, na visão do 

folclorista potiguar “a lenda, legenda, traz a idéia da leitura, do gráfico, a imobilidade que se 

reveste de um ligeiro ritual, determinando a meia certeza da credulidade”. (CASCUDO, 2006, 

p. 105). Monique Augras apresenta o conceito segundo o qual a “Lenda é uma narrativa de 

cunho, as mais das vezes, edificante, composta para ser lida (provém do latim legenda, o que 

deve ser lido) ou narrado em público e que tem por alicerce o histórico, embora deformado”. 

(AUGRAS, 1980, p. 15). É necessário evidenciar ainda que as considerações que foram 

citadas, assim como diversas outras, refletem sobre a “idéia de leitura” e a narração em 

público, determinando-se na tradição oral como “alicerce histórico”. Em As Filhas do Arco-

Íris quer-se analisar o registro gráfico de elementos folclóricos inseridos na obra literária. 

Para isso, pesquisou-se a classificação do conto popular, levando em consideração a divisão 

sistemática proposta por Câmara Cascudo, que dividiu o conto popular em 11 categorias 

distintas (Contos de Encantamento, Contos de Exemplo, Contos de Animais, Facécias, Contos 

Religiosos, Contos Etiológicos, Demônio Logrado, Contos de Adivinhação, Natureza 

Denunciante, Contos Acumulativos e Ciclo da Morte).  

Para compreender o valor histórico-cultural das lendas, dos mitos e dos contos 

populares em As Filhas do Arco-Íris é necessário recorrer ao processo de produção literária 

iniciado durante o Modernismo. Nesse sentido, considerando a tradição de ruptura no 

processo de produção literária, Octavio Paz afirma que: 
(...) encerra um paradoxo maior do que o que deixa entrever a contradição entre o 
antigo e o novo, o moderno e o tradicional. A oposição entre o passado e o presente 
literalmente se evapora, pois o tempo transcorre com tal celeridade, que as 

                                                                                                                                                         
geração em geração e considerada verdadeira ou autêntica dentro de um grupo, tendo ger. a forma de um relato 
sobre a origem de determinado fenômeno, instituição, etc., e pelo qual se formula uma explicação da ordem 
natural e social e de aspectos da condição humana. 10. Filos. Forma de pensamento oposta à do pensamento 
lógico e científico. Mito da caverna. 1. Filos. Aquele com que Platão (v. platonismo), no começo do livro sétimo 
da República, figura o processo pelo qual a alma passa da ignorância à verdade. ((Novo Dicionário Aurélio). 
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distinções entre os diversos tempos – passado, presente e futuro – apagam-se ou pelo 
menos se tornam instantâneas, imperceptíveis e insignificantes9. (PAZ, 1984, p. 22). 

 

A obra em questão apresenta um aspecto moderno através do modo de narrar, pois faz 

refletir as tradições populares, intercalando o passado e o presente para manifestar o poder 

artístico e criativo. É por isso que, na narrativa, o autor imprime fantasias para assinalar 

exercícios de criatividade. Então, a vila, os personagens, os acontecimentos, as tradições, os 

mistérios, tudo faz parte do mundo fantástico que envolve o sertão, o sertanejo e a cultura 

popular. Na narrativa, o narrador traz as lembranças de um menino. Dessa forma, Eulício 

Farias segue um procedimento de escritura semelhante a escritores que tiveram a habilidade 

de abandonar a maneira séria que acompanha a fase adulta sem prejudicar o caráter das 

brincadeiras e divertimentos infantis. Ele recupera atitudes de obras publicadas a partir de 

1930 através da tradição oral, sendo que a sua habilidade está no saber brincar e se divertir. 

Cabe salientar que as obras do Romance de 30 foram produzidas com uma 

preocupação social, abrangendo temáticas e linguagens populares. Daí, que não é possível 

pensar que o regionalismo no Brasil acabou, sendo que na literatura ele surgiu, ganhou 

prestígio e, com o desenvolvimento urbano, foi esquecido. Acredita-se que ele é uma 

tendência mutável e permanente, pois se enquadram obras que estabelecem o espaço físico e 

geográfico mesclado com os problemas, conflitos e contradições de um país cuja dimensão é a 

própria diversidade. Nessas condições, pode-se dizer que o regionalismo serviu para 

desmascarar um Brasil que se definia moderno, urbano e industrializado. O Brasil, como se 

sabe, não é apenas uma reunião de diferentes estados com centros urbanos em expansão, mas 

sim um país com uma dimensão continental, dominado pela multiplicidade no ecossistema e 

pela diversidade geográfica e cultural.  

Para estudar os mitos, as lendas e os contos populares em As Filhas do Arco-Íris, a 

estrutura do trabalho será composta por três capítulos e acompanha a seguinte sistemática: o 

primeiro capítulo Atravessando o Arco-Íris apresenta quatro tópicos: “Aspectos Importantes 

para a Tradição de Ruptura”, em que se busca evidenciar aspectos em que a tradição oral se 

configura como ruptura da tradição escrita na produção de uma obra literária. Nos outros três 
                                                 
9 O aspecto do moderno não se situa em primeiro plano na tradição da ruptura, de modo que isto poderia refletir 
num lado negativo na manifestação do poder criativo, sendo que a destruição das convenções acadêmicas pela 
vanguarda correspondia, no pólo positivo, a novas fantasias, a novas invenções e novos exercícios de 
criatividade.  Nesse âmbito, a própria palavra “moderno” vem do advérbio latino “modo”, que quer dizer agora 
mesmo. Quanto a “Moderno”, relativo a agora, consiste, portanto, em um universal, como o próprio "agora". 
“Moderna” se diz a época que não se define, ao contrário de outras épocas, por um nome próprio que o passado 
lhe tenha atribuído, por causa de sua constante mudança sem que o presente consiga acompanhar.   
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tópicos, assim definidos: “Vida e Obra de Eulício Farias de Lacerda”, “As Filhas do Arco-

Íris: a obra” e “A Lenda do Arco-Íris” serão retratadas as análises iniciais da obra e da lenda 

que envolve a narrativa. No segundo capítulo, Mitos, Lendas e Contos Populares analisar-

se-ão os elementos orais em dois tópicos: “Mitos e Lendas percorrem o arco-íris” e “Contos 

Populares: Quem quer contar?”. O terceiro capítulo, O menino e o velho Pai Estêvão, está 

dividido em dois tópicos: “Entra menino nesse olho-de-boi” e “Pai Estêvão: A Morte o tomou 

por Compadre?”. Nestes tópicos vai-se tentar compreender a importância do narrador nas 

vozes do menino e do velho Pai Estêvão. O primeiro narra o presente, olhando em flash-back 

o que aconteceu na vila e o segundo narra o passado, contando “estórias do arco-da-velha”. E 

para encerrar, as considerações finais sobre esta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

Atravessando o Arco-Íris 

 

1.1. Aspectos importantes para uma compreensão da Tradição de Ruptura 

 

Ao se estabelecer como tradição escrita, a tradição oral provoca um efeito de 

linguagem, podendo oferecer para a atividade narrativa elementos da cultura popular em 

detrimento às normas acadêmicas, configurando-se no processo histórico de composição 

literária. Durante o século XX, o uso da tradição da oralidade motivou na Literatura Brasileira 

uma ruptura nos modelos literários, acenando para uma nova estruturação da produção. Tal 

fato se evidenciou quando na elaboração da obra literária ocorreu uma modificação na 

composição, na disposição e na ordem histórica dos capítulos, dos fatos narrados e também na 

linguagem. De acordo com Roberto Schwarz, esse processo de inovações e técnicas foi 

iniciado a partir da compreensão dos procedimentos formais das vanguardas internacionais, 

sobretudo com as soluções oswaldianas que expressavam “o conhecido perfil do modernista 

de primeira linha, subversor exímio de linguagens, crítico e revolucionário”. (SCHWARZ, 

2002, p. 14). Ainda de acordo com esse crítico, “o foco da intervenção está na exposição 

estrutural do descompasso histórico, obtida através da mais surpreendente e heterodoxa 

variedade de meios formais” (p. 14). Nessa linha interpretativa não se deve ignorar que dentro 

do perfil modernista, o papel da arte primitiva, da língua informal, do folclore, da cultura 

popular e da etnografia tiveram sua importância e grande desempenho na definição das 

estéticas modernas, as quais foram “muito atentas aos elementos arcaicos e populares 

comprimidos pelo academismo. Ora no Brasil, as culturas primitivas se misturam à vida 

cotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente.” (CANDIDO, 2006, p. 

128). Nesse sentido, a cultura oral transcendeu no tempo e seus elementos passaram a 

participar de um conjunto de procedimentos na literatura escrita. Isso tem certo teor de 

contraditório, pois a academia literária sempre buscou primar pelo formal e pela estrutura pré-

estabelecida. Mas naquele momento, tentava-se estabelecer uma tradição com estéticas 

voltadas para o arcaico e o rústico. Isso fez história, e essa dinâmica ainda está presente na 

obra contemporânea e As Filhas do Arco-Íris é um exemplo. 

Na concepção de Octavio Paz, a tradição se apresenta como “o produto de uma 

história e de uma sociedade.” (PAZ, 1984, p. 11).  Ele acrescenta que “o moderno é uma 

tradição. Uma tradição feita de interrupções, em que cada ruptura é um começo”. (PAZ, 1984, 

p. 17). Nessa perspectiva, pode-se compreender que no Brasil, apesar de ter acontecido uma 
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crítica muito acirrada ao novo procedimento literário, esse novo processo muito valorizou o 

trabalho do artista, dando expressividade à obra literária como também à língua portuguesa. 

Nessas condições, quando a tradição oral transcende as suas condições de produção e 

passa a compor o sistema literário representado na literatura escrita, ela se transfigura 

reafirmando o seu aspecto atemporal. É oportuno salientar que a tradição oral sendo 

configurada e processada dentro da tradição de ruptura ganha um novo status ao evidenciar 

novas características narrativas, seja pela estrutura formal, pela linguagem, seja pelo aspecto 

oral e por elementos como mitos, lendas e contos populares, pois tudo isto se transforma no 

arcabouço de uma obra literária e provoca um efeito mágico durante o ato da leitura.  

A oralidade constitui-se como tradição de ruptura quando se transforma num corpus de 

memórias, interrupções e reflexões sobre a consciência histórica da evolução da sociedade. 

De acordo com Octavio Paz, “desde princípios do século passado se fala de modernidade 

como uma tradição e se pensa que a ruptura é a forma privilegiada da mudança”. (PAZ, 1984, 

p. 18). No Brasil, até o advento do Modernismo, e com exceção da obra de Machado de Assis, 

a tradição literária que imperava na literatura era a manifestação dos modelos e padrões 

europeus, o que significava manutenção, reprodução e conservação do que se produzia fora e 

do que se considerava erudito. Mas com o que se passou a chamar de “literatura moderna” 

aqueles padrões foram alterados por recursos tipicamente brasileiros num movimento de 

inclusão, por exemplo, do folclore e da oralidade como elementos estéticos na produção 

literária. Nessas condições, Mário de Andrade afirmava, embora englobando manifestações 

que extrapolam o campo da arte, que “o movimento modernista foi o prenunciador, o 

preparador e por muitas partes o criador de um estado de espírito nacional”. (ANDRADE, 

2002, p. 253). Portanto, ao se apropriar do folclore nacional em Macunaíma, Mário de 

Andrade se tornou um dos primeiros a promover a transgressão da tradição acadêmica de 

“cópia” para prescrever uma nova dimensão histórico-social através da liberdade artística e 

formal, distanciando-se dos padrões estabelecidos. Como conseqüência, os autores que o 

sucederam seguiram uma visão nova e heterogênea no trabalho literário e no campo da arte.  

Quando a atitude literária se volta para as manifestações culturais exprime-se um 

processo de consciência dos valores locais e dos elementos nacionais, daí que as 

manifestações artísticas populares tiveram um papel importante para o desenvolvimento de 

técnicas artísticas e literárias. Conseqüentemente, os artistas passaram a utilizar elementos 

tradicionais da cultura, da língua informal desprovida de rebuscamentos acadêmicos, 
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figurando assim uma produção literária que caracterizava a formação da cultura brasileira10. 

Por outro lado, para estabelecer um novo processo de criação literária, Mário de Andrade 

inaugurou uma nova tendência literária, rompendo com os padrões eruditos em voga. Ele 

mesmo declarava que “O modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de 

princípios e técnicas conseqüentes, foi uma revolta contra o que era a Inteligência nacional.” 

(ANDRADE, 2002, p. 258).  

Tudo que foi descrito até este momento serve para reforçar que tais procedimentos 

exerceram grande influência no trabalho de Eulício Farias de Lacerda. Daí que o folclore teve 

importância em As Filhas do Arco-Íris como um aspecto de criação das narrativas nos 

capítulos e, combinando-se com o discurso direto e indireto livre, serviu para dar nova 

roupagem ao romance. Dessa maneira, o autor conseguiu dar este valor estético à sua obra, 

buscando nas técnicas do modernismo e do Romance de 30 restaurar padrões literários e 

utilizar elementos orais da cultura popular para ampliar o acervo de obras que propunham o 

projeto estético e o ideológico, unificando-os de forma a realçar as diferenças regional, social 

e cultural. Segundo João Luiz Lafetá, no caso do modernismo teria ocorrido uma ênfase no 

projeto estético durante a fase heróica e, nos anos 1930, a ênfase estaria voltada para o projeto 

ideológico: 
Entretanto, não podemos dizer que haja uma mudança radical no corpo de doutrinas 
do Modernismo (...). As duas fases não sofrem solução de continuidade; apenas, 
como dissemos atrás, se o projeto estético, a ‘revolução na literatura’, é 
predominante da fase heróica, a ‘literatura na revolução’ (para utilizar o eficiente 
jogo de palavras de Cortazar), o projeto ideológico, é empurrado, por certas políticas 
especiais, para o primeiro plano nos anos 30.  (LAFETÁ, 2000, p. 30) 
 

Historicamente, a tradição escrita culminou na criação da imprensa, enquanto que a 

tradição oral se manteve através do discurso oral e para muitos teóricos é considerada uma 

expressão da sociedade primitiva. Mas no século XX, a oralidade desempenhou papel 

importante para a renovação da Literatura Brasileira. Isto porque serviu de suporte na 

produção literária e alguns autores, sem deixar de se preocupar com aspectos da sociedade 

moderna, como crescimento urbano e o nascimento da indústria, enveredaram por primar suas 

obras na sociedade regional e rural, sendo A Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida, 

uma obra inaugural do que ficou conhecido como Romance de 30. A problemática em questão 

pode ser compreendida, inclusive, como um aspecto da seguinte observação de Roberto 

                                                 
10 Segundo Tânia Pellegrini: “Na verdade, toda a problemática da cultura e da literatura brasileiras está ligada ao 
modo específico do desenvolvimento do capitalismo entre nós. Durante todo o período de formação e 
desenvolvimento de uma cultura que se queria brasileira, os pressupostos da formação econômica e social do 
país estavam no exterior.” (PELLEGRINI, 1996, p. 19). 
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Schwarz na análise da poesia oswaldiana11 no ensaio “A carroça, o bonde e o poeta 

modernista”: “o progresso é inegável, mas a sua limitação, que faz englobá-lo ironicamente 

com o atraso em relação ao qual ele é progresso, também”. (SCHWARZ, 2002, p. 15). 

Durante e após os anos 1930, surgiram diversos representantes dessa tendência em suas 

respectivas regiões, entre eles Rachel de Queiroz (Ceará), Graciliano Ramos (Alagoas), José 

Lins do Rego (Paraíba), Jorge Amado (Bahia), Érico Veríssimo (Rio Grande do Sul), 

Guimarães Rosa (Minas Gerais) e Eulício Farias de Lacerda no Rio Grande do Norte.  

No tocante à produção artística da obra de Eulício Farias, cabe salientar que suas 

narrativas seguem um processo de criação que contraria a sociedade desenvolvimentista, 

principalmente pelo fato de primar pela diversificação, produzindo contos, romances e 

novelas que visavam retratar o sertão nordestino e os valores culturais mais populares. 

Portanto, há uma normalização das narrativas regionalistas, todas ganham características 

distintas à medida que os autores aplicam estética própria e pessoal, e isto evidencia uma 

renovação artística e formal na Literatura Brasileira do século XX. Para Mário de Andrade, ao 

comparar esse procedimento com a estética da primeira fase modernista, a nova situação 

literária expressava um sentimento de nacionalização que se integrava ao sistema literário 

nacional: “Essa normalização do espírito de pesquisa estética antiacadêmica, porém não mais 

é destruidora, a meu ver. É a maior manifestação de independência e de estabilidade nacional 

que já conquistou a Inteligência nacional.” (ANDRADE, 2002, p. 273). Apesar de perceber 

uma estabilidade estética antiacadêmica, mais adiante, ele admite que: “O espírito 

revolucionário modernista, tão necessário como o romântico, preparou o estado 

revolucionário de 30 em diante, e também teve com o padrão barulhento a segunda tentativa 

de nacionalização da linguagem. A similaridade é muito forte.” (ANDRADE, 2002, p. 274). 

Nessas condições, é importante salientar que a incorporação da tradição oral como 

elemento restaurador da tradição escrita na produção literária serviu como atitude de ruptura 

e, no Rio Grande Norte, Eulício Farias de Lacerda procedeu em As Filhas do Arco-Íris uma 

atitude que fundia narrativas populares, provocando uma espécie de unificação desses 

                                                 
11 “pobre alimária 
 O cavalo e a carroça 
Estavam atravancados no trilho 
E como o motorneiro se impacientasse 
Porque levava os advogados para os escritórios 
Desatravancaram o veículo  
E o animal disparou 
Mas o lesto carroceiro 
Trepou na boléia 
E castigou o fugitivo atrelado  
Com um grandioso chicote” (ANDRADE apud SCHWARZ, 2002, p. 14). 
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elementos históricos e socioculturais na literatura. Antonio Candido se refere à ruptura das 

normas nos anos 1970 da seguinte maneira:  
(...) a ruptura das normas pode ocorrer por meio do recurso a sinais gráficos, figuras, 
fotografias, não apenas inseridos no texto, mas fazendo parte orgânica do projeto 
gráfico dos livros, como nas mencionadas edições da Ática. Vejam-se a este 
propósito os dois de Roberto Drummond: A morte de D. J. em Paris, contos (1975), 
e o romance de O dia em que Ernest Hemingway morreu crucificado (1978). 
(CANDIDO, 2003d, p. 211) 
 

Eulício Farias preferiu enveredar pela via oral e folclórica e com o espírito de pesquisa 

estética, o autor de As Filhas do Arco-Íris aplicou sua manifestação de independência criativa 

conquistada pela literatura no decorrer do século XX e através dessa tendência de liberdade 

fez prevalecer uma conquista da expressão própria. Considerando a abordagem do tema 

“tradição”, Bornheim salienta que:  
(...) se tornou impossível a abordagem do conceito de tradição independentemente 
desse seu corolário atual que é a ruptura; tradição e ruptura se espelham 
reciprocamente, e a dialética dos dois termos esclarece a quantas andamos nessa 
grande esquina que é a história de nosso tempo. (...) de todas as tradições do mundo, 
tudo indica que é o conceito mesmo de tradição que se modifica; não se trata hoje 
simplesmente de mais uma crise da tradição, e sim da própria suspensão da tradição. 
A experiência da ruptura tornou-se o espaço “natural” em que se move o homem 
contemporâneo. (BORNHEIM, 1987, p. 29). 

 

Assim, a produção literária brasileira em seu percurso rumo à modernidade teve no 

campo narrativo e poético a inserção do popular e da tradição oral como elementos 

norteadores da produção artística. É assim que a consciência da liberdade poética deu 

contornos populares à literatura, refletindo bruscamente na narrativa, que, por via ficcional e 

pela crítica social, revelou uma realidade multifacetada da sociedade brasileira, colocando o 

passado e o presente, o arcaico e o moderno numa contínua circulação de trocas e rupturas. 

Nesse campo, a arte e a literatura proporcionaram um prazer estético singular que é o ato de 

compartilhar a experiência de fruição. Assim, o texto literário articula práticas e técnicas de 

composição (carpintaria do texto), cujas concepções variam, seguindo certos métodos e 

princípios estéticos e literários.  

No passado, a comunicação oral garantia a transmissão das tradições, experiências, 

costumes, regras e mitos de uma sociedade à outra. Atualmente, a mídia realiza esse 

intercâmbio simbólico entre os elementos de uma cultura, incorporando-os ao seu repertório e 

devolvendo-os à sociedade sob uma nova aparência, provocando alterações em seu conteúdo e 

atuando como agente de sutis mudanças culturais.12

                                                 
12 Para Roberto Benjamin: “No mundo atual, os veículos de comunicação de massa exercem um papel 
importante na permanência e na criação dos mitos, sem que as formas tradicionais de transmissão tenham sido 
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No que concerne à produção cultural, tem-se que o europeu a difundiu vinculada aos 

meios de comunicação de massa como o livro, o rádio e a televisão. Por outro lado, o africano 

e o indígena, sem dispor dos mesmos recursos, conseguiram manter, disseminar e divulgar 

suas tradições através da oralidade e da transmissão de seus costumes e da sua cultura de 

geração a geração. Desse modo, especialmente durante o século XX, na Literatura Brasileira, 

os autores reconstituíram os elementos folclóricos e culturais dos povos que formaram o 

Brasil, aplicando-os dentro da composição formal nas produções estética e literária ao mesmo 

tempo em que esses elementos se estratificavam no imaginário popular até a atualidade.  

No ensaio “O direito à literatura”, Antonio Candido (2004a, p. 185) afirma que 

durante a década de 1930, a literatura realista assumia um papel importante em denunciar os 

problemas do homem. Nessa perspectiva, os escritores que surgiram nesse período buscavam 

investigar e denunciar a situação do país, então apareceu o romance de tonalidade social. A 

partir daí, percebeu-se uma grande contribuição para consolidar a Literatura Brasileira no 

século XX através do incentivo aos sentimentos regionais e locais como referência para a 

percepção das diferenças cultural, política, econômica e social. Para Gilberto Mendonça 

Teles: 
O grande mérito desses escritores foi o de conseguir fazer a ficção aproximar-se do 
gosto do público, além de tudo, souberam criar o gosto por uma narrativa que, sem 
perder o seu caráter ficcional, exerceu o papel de documento, mas de documento 
estético, revelando problemas especiais do homem nordestino e cumprindo, afinal, a 
função de denúncia que caracterizava toda boa ficção. (TELES, 1990, p. 2) 

 

Segundo Antonio Candido, com o Romance de 30 ocorreu uma verdadeira onda de 

desmascaramento social, que serviu para formar um conjunto de escritores “empenhados em 

expor e denunciar a miséria, a exploração econômica e a marginalização, o que os torna, 

como outros, figurantes de uma luta virtual pelos direitos humanos.” (CANDIDO, 2004a, p. 

185). As Filhas do Arco-Íris não faz parte das obras publicadas entre as décadas de 1930 e 

1950, mas Eulício Farias a produziu com as perspectivas dos romances daquela época, 

tentando alinhar-se à série de escritores que se empenharam em transformar a literatura.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
abandonadas. Com relativa freqüência, aparecem nos jornais diários, notícias e reportagens relativas aos mitos.” 
(BENJAMIN, 2000, p. 90).  
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1.2. Vida e Obra de Eulício Farias de Lacerda 

 

Eulício Farias de Lacerda nasceu em 20 de julho de 1925 (Piancó - PB), filho de 

Sebastião Silva de Lacerda e Maria Farias de Lacerda, uma família de origem simples. Seus 

pais eram agricultores naquela região e Eulício Farias dividia a casa com quatro irmãos. Na 

infância, viu seu pai sair de casa para participar de três movimentos revolucionários: a 

Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista (1932) e a Intentona Comunista (1935). 

Quando Eulício tinha 10 anos, o seu pai abandonou a família e a partir daí ele se sentiu órfão, 

pois o pai nunca mais voltou. Fez os estudos do primário numa pequena escola no sítio onde 

morava (Roça de Cima), tendo como sua primeira professora a irmã mais velha. Na vila 

Santana de Garrotes, fez o exame de admissão ao ginásio no curso particular do professor 

Lindolfo Ramalho, que era um “misto de pedagogo, poeta e beberrão” 13. No ano seguinte, 

preparou-se para prestar exames no Ginásio Diocesano de Patos, onde passou a estudar, 

porém cursou apenas o primeiro ano ginasial e por diversas razões não concluiu o ginásio 

naquele estabelecimento, tendo que terminar o curso em outra escola. Devido às dificuldades 

econômicas, passou a ser autodidata e pesquisador. Por causa de um problema no olho 

esquerdo, submeteu-se a tratamento médico em Campina Grande (PB) durante um ano. 

Voltando a Piancó, trabalhou como atendente numa farmácia, mas foi pela influência e 

recomendações do Padre Manuel Otaviano que ele aceitou lecionar Língua Portuguesa no 

recém fundado Colégio Santo Antônio (atual Escola Normal de Santo Antônio). Segundo 

Manoel Onofre Jr.:  
Por pouco o Rio Grande do Norte não perdeu para a Bahia o paraibano Eulício 
Farias de Lacerda, um dos maiores ficcionistas potiguares. (...) veio em seu auxílio 
um amigo direto, Lumar Machado, Promotor de Justiça de Piancó, homem 
inteligente e culto com quem batia longos papos. Dr. Lumar “mexeu os pauzinhos”, 
contactou pessoas influentes de suas relações, de modo a deixar “engatilhados” dois 
empregos para o jovem amigo: um na Bahia e outro em Natal, este por intercessão 
de José Ferreira de Souza Sobrinho – amigo de Dr. Lumar – junto ao Senador 
Ferreira de Souza. Sucede que a colocação em Natal viabilizou-se primeiro, e assim 
Eulício veio para a capital do Rio Grande do Norte. (ONOFRE JR., 1995, p. 43). 
 

Ocorreu que, em março de 1952, Eulício Farias decidiu ir para Natal trabalhar na Base 

Aérea de Parnamirim e fixou, definitivamente, residência no Rio Grande do Norte. Por volta 

do ano de 1955, pediu exoneração do cargo na Base Aérea e recomeçou a carreira de 

professor, e sem habilitação profissional ensinava apenas particular. Ao passar no Exame de 

Suficiência para o magistério, dedicou-se exclusivamente ao ensino secundário, lecionando 

                                                 
13 Nota Bibliográfica – O dia em que a coluna passou. Natal: Fundação José Augusto, 1982, p. 7. 
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Língua Portuguesa no Atheneu Norte-rio-grandense, no Colégio Nossa Senhora das Neves e 

no Colégio Sete de Setembro. Aprovado no Vestibular, cursou Licenciatura em Letras pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, atual Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

(CCHLA - UFRN) e concluiu o ensino superior em 1962. Mais tarde, Hélio Galvão, então 

diretor da faculdade, convidou-o para assumir o cargo de professor do Curso de Letras 

(Departamento de Letras - UFRN). Ao aceitar o convite, Eulício Farias passou a ministrar 

aulas de Teoria da Literatura. Em 1970, tornou-se bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian 

e viajou para Portugal com o objetivo de fazer um estágio na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, onde teve como orientador, em teoria literária, o professor, ensaísta, 

crítico e pesquisador Jacinto do Prado Coelho.14 Eulício Farias era casado com Maria 

Auxiliadora Macedo de Lacerda, com quem teve três filhos.  

Na edição de As Filhas do Arco-Íris (1980), publicada pela Editora Ática, são 

apresentados os seguintes dados do autor: 
Nordestino, ou melhor, sertanejo do Vale do Piancó, alto sertão da Paraíba, Eulício 
Farias de Lacerda ali nasceu e viveu grande parte de sua mocidade, onde conheceu, 
de perto, e foi testemunha dos dramas e angústias do Homem e da terra assolada 
pela seca (ou inundações), a fome, o cangaço, o coronelismo e as injustiças sociais. 
Por outro lado, o autor vivenciou (e disso se orgulha) todo esse mundo de 
superstições, crendices, costumes e tradições populares, onde o real muitas vezes se 
mescla com o fantástico e o lendário, de que é tão rica a região. E é dentro desta 
temática (a terra, o homem e suas tradições) que ele busca tirar os elementos para a 
criação de seus tipos e personagens e procura realizar a sua obra de ficcionista, cuja 
estréia é 1973 com o romance O Rio da Noite Verde e seguindo-se este ano com As 
Filhas do Arco-Íris e Os Deserdados da Chuva. Este último de contos. (p. 4). 
 

Na literatura, Eulício Farias de Lacerda escreveu contos, romances e novelas, sempre 

deixando transparecer sua preocupação com a linguagem.  Seu primeiro lançamento só 

ocorreu na maturidade, sendo cuidadoso com a escrita, daí que sua produção literária se 

resume em poucos títulos. Sua estréia foi com a obra O Rio da Noite Verde, a qual ganhou o 

Prêmio “Câmara Cascudo” pela Prefeitura do Natal em 1972, porém a publicação desta só se 

realizou em 1973. Em 1980, publicou pela Editora Ática, em parceria com a Fundação José 

Augusto, o romance As Filhas do Arco-Íris, obra integrante da Coleção de autores 

brasileiros: o retrato do Brasil através da Literatura hoje. A coleção constitui uma série de 

publicações de diversos autores, composta por 68 obras, entre elas livros de contos, crônicas e 

romances. O livro de Eulício Farias é a publicação número 62 e teve circulação nacional pela 

distribuição para as bibliotecas das escolas públicas por integrar o Programa Nacional do 

Livro (PNL) na época.  A publicação desfila entre obras de autores como Luiz Vilela (Tremor 
                                                 
14 Renato Ortiz salienta: “O que define o literato brasileiro é basicamente a sua atuação como funcionário do 
Estado, posição que lhe permite sobreviver e encontrar tempo para se dedicar à escrita.” (ORTIZ, 2001, p. 45). 
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da Terra, O inferno é aqui mesmo e Tarde da Noite), Murilo Rubião (A casa do girassol 

vermelho), Roberto Drummond (O dia em que Ernest Hemingway morreu crucificado e 

Sangue de Coca-cola), Marcos Rey (Malditos Paulistas), Clarice Lispector (Para não 

esquecer), Paulo Mendes Campos (Os bares morrem numa quarta-feira) e outros. Em 1981, 

Eulício Farias recebeu Menção Honrosa do Prêmio “Fernando Chinaglia” da União Brasileira 

dos Escritores. Para Veríssimo de Melo: 
“As Filhas do Arco-Íris” é um romance genuinamente nordestino, de grande riqueza 
lírica, onde o humor e o grotesco se somam para oferecer um quadro de acentuada 
beleza expressional. A autenticidade do texto de Eulício Farias de Lacerda valoriza 
seu livro como um dos romances modernos de mais forte cunho regional. É possível 
que um leitor brasileiro do extremo sul, por exemplo, sinta na sua leitura a mesma 
dificuldade que nós sentimos ao ler uma página da literatura gauchesca. (MELO, 
1981). 

 

A obra de Eulício Farias se completa com Os Deserdados da Chuva, uma seleção de 

contos publicados em 1981, as novelas O Dia em que a Coluna passou (1982) e O Galope do 

Cavalo na Noite (1988) e o romance Saci Pau-Brasil publicado em 1992. Os trabalhos de 

cunho acadêmico foram publicados nos periódicos: Alpha, Ficção, Revista Brasiliense e 

Revista Brasileira de Filologia e na Revista Tempo Universitário.15 No ano de 1994, publicou 

Sintaxe Portuguesa e Léxico Básico de Literatura. Em 11 de agosto de 1996, Eulício Farias 

de Lacerda deixava a vida para ir morar na outra margem – falecia então o paraibano que 

deixou marcas na Literatura Norte-Rio-Grandense.  

Para João Medeiros Filho: 
Eulício Farias de Lacerda conseguiu realizar estudos lingüísticos e, ao mesmo tempo 
fazer literatura. Seus livros As Filhas do Arco-Íris; Os Deserdados da Chuva; O Dia 
em que a Coluna Passou; mostram, à evidência, que é um ensaísta primoroso 
aproximado de romancista. Escreve com deleite para os nossos olhos e 
entendimento, em estilo fonético e fonológico, dando à tipologia estrutural 
características próprias, sempre se denunciando o filólogo sensível à musica da arte 
literária.  
Paraibano do Vale do Piancó é norte-rio-grandense de coração, que honra a nossa 
terra. (MEDEIROS FILHO, 1983, p. 154-155)  

 

Em As Filhas do Arco-Íris se revela uma realidade entre o tradicional e o rural num 

misto de vida e fantasia, filiando-se a uma vertente da ficção brasileira. O escritor utiliza o 

cenário do sertão nordestino para estabelecer uma articulação entre a paisagem regional e a 

nacional, entre a literatura considerada erudita e a popular na busca de construir um 

                                                 
13 Revista Brasileira de Filologia, vol. VI, tomo I, Rio de Janeiro, 1961; Revista Brasiliense nº 48, São Paulo, 
1963; Alpha, Marília, 1969; Revista Tempo Universitário, volume 1, nº 1, Natal, 1976; Ficção nº 36, Rio de 
Janeiro, 1978. 
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regionalismo lúdico, crítico e social. A respeito dessa tendência, Ligia Chiappini afirma, em 

artigo publicado na revista Estudos Históricos, que: 
Um levantamento bibliográfico feito em 1992-93 e o contato com vários 
especialistas no assunto em diversas universidades européias confirmaram uma 
suspeita: a de que o regionalismo, que setores da crítica literária brasileira 
consideravam uma categoria ultrapassada, continuava presente e, até mesmo, tinha-
se tornado tema de pesquisas muito atuais, ganhando uma amplitude maior na 
intersecção dos estudos literários e artísticos, históricos e etnológicos. E de que, 
naturalmente, o incremento de tais estudos se devia, em grande parte, ao 
reaparecimento dos regionalismos, como decorrência — só aparentemente paradoxal 
— da chamada globalização. (CHIAPPINI, 1995, p 154). 

  

Enfim, Eulício Farias de Lacerda apareceu na literatura nos anos 1970, trazendo o 

sopro da ficção contemporânea.16 Buscava assim, aliar seu conhecimento sobre literatura à 

sua capacidade de construir narrativas. Sobre Eulício Farias de Lacerda, Tarcísio Gurgel 

afirma: “O mais importante ficcionista moderno do Rio Grande do Norte praticamente 

inaugura entre nós a figura do autor que, vencendo absurdos preconceitos, buscou aliar a sua 

capacidade de criar, ao conhecimento profundo da literatura”. (GURGEL, 2001, p. 131). Em 

As Filhas do Arco-Íris, o autor elenca procedimentos e técnicas modernas para enriquecer seu 

processo de criação artística literária. Como conhecedor do folclore, da cultura popular e da 

linguagem rural, Eulício Farias produziu sua obra sintonizada às conquistas da narrativa 

moderna. Ao definir os autores que surgiram nos anos 70, Antonio Candido afirma:  
(...) com relação aos que avultam no decênio de 70 pode-se falar em verdadeira 
legitimação da pluralidade. Não se trata mais de coexistência pacífica das diversas 
modalidades de romance e conto, mas do desdobramento destes gêneros, 
incorporando técnicas e linguagens nunca dantes imaginadas dentro de suas 
fronteiras. (CANDIDO, 2003d, p. 209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Tânia Pellegrini ressalta: “(...) não parece obvio optar pelo “vazio cultural”, pura e simplesmente, para definir 
a década de 70. Há muitas nuances, as relações são muito mais complexas, não podendo ser estabelecidas em 
padrões lineares de causa e efeito. Apesar da aparente dominação e/ou manipulação de um Estado militarizado, 
sobretudo através do aparelho censório, há rupturas e focos de resistência dentro do conglomerado opaco e 
escuro.” (PELLEGRINI, 1996, p. 9). 
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1.3. As Filhas do Arco-Íris: a obra  

 
O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o 
autor não se realiza, pois ele é de certo modo o espelho 
que reflete a sua imagem enquanto criador. (Antonio 
Candido. In: Literatura e Sociedade, 2006). 

 

Perfazendo uma leitura do título As Filhas do Arco-Íris, é possível perceber que ele 

serve como um operador ficcional, levando-nos a entrar na narrativa para tentar encontrar o 

arco-íris e saber quem são e o que suas filhas fazem na obra. A leitura do título, o sumário dos 

episódios, os capítulos e as estórias produzem efeitos míticos, ou melhor, ações de mitificação 

do mundo, ao retratarem elementos da cultura popular como o arco-íris, as fases da lua, o 

movimentos dos astros e dos ventos, os contos populares, os mistérios da vida etc. Daí, ao 

imaginar a composição destes elementos na construção da narrativa, o leitor pode sentir-se 

atiçado pela leitura, pois o conteúdo da obra vai enchendo-o de curiosidades. A este respeito, 

Hans Robert Jauss explica que: “A literatura como acontecimento cumpre-se primordialmente 

no horizonte de expectativa dos leitores, críticos e autores, seus contemporâneos e pósteros, 

ao experimentar a obra.” (JAUSS, 1994, p. 27). 

Na narrativa de As Filhas do Arco-Íris, seus personagens são homens do sertão. Na 

pequena vila de Gurinhatá encontram-se tipos como bêbado, cego, louco, meninos, velhos, 

contadores de estórias, fazendeiros, negros, cantadores, etc. Os personagens tentam realizar 

seus objetivos e vivem situações estranhas e alheias à realidade, mas que não chegam a se 

afastar do complexo da vida e da existência humana. Então, os conflitos como a fome, a 

pobreza, a seca, o mistério da vida e o medo da morte desfilam na obra. O personagem central 

é o menino, ele registra e observa a vida cotidiana de seus tios, tias e dos moradores da vila. É 

ouvindo as estórias de Pai Estêvão que mitos e lendas se estabelecem no imaginário popular 

da comunidade. A seguir, um trecho da obra em que o menino fala sobre sua relação com seus 

familiares, e procura situar-se na narrativa para melhor esclarecer ao leitor como se estabelece 

o seu modo de narrar: 
A uma légua da vila fica o sítio de tio Liopordo. Tio Liopordo era casado com a 
irmã de tia Jana, a tia Iná. Tia Iná só me chamava de Sobrinho e era uma festa, 
quando eu ia passar um fim de semana com eles. O casal só tinha uma filha, a 
Isaura, mais velha do que eu e que morreu três meses antes de tia Iná, o ano passado. 
A morte da filha e da esposa e as coisas estranhas que aconteceram ali deixaram 
meu tio Liopordo arrasado. (p. 31-32). 
 

O menino revela-se narrador e apresenta algumas estórias de Gurinhatá, mostrando-se 

um profundo observador. Percebe-se também que ele guarda seu nome como um segredo, 
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mantendo o leitor na expectativa até o final da narrativa. Na vila, ninguém o chamava pelo 

nome: “Menino, medo faz a vinha e não o vinhateiro.” (p. 13); “Ninguém, menino, tinha 

coragem de passar uma hora dessa, por aqui.” (p. 14); “Lá está o menino da doida se perdendo 

no meio daqueles vagabundos da venda.” (p. 18); “Menino, em terra de cego quem tem um 

olho é rei.” (p. 90). Nem mesmo seus parentes: “Tia Iná só me chamava de Sobrinho” (p. 31); 

“Cuidado, Sobrinho, pra não cair no porão. Água de açude é traiçoeira, é água morta.” (p. 32). 

Os fatos são relatados para o leitor mostrando que uma série de mistérios envolve a narrativa. 

Em As Filhas do Arco-Íris, Eulício Farias de Lacerda apresenta elementos da tradição 

oral e, ao lado de uma preocupação estética, demonstra que naquele momento a narrativa 

sobre o sertão e o sertanejo não está esgotada como tendência de produção literária, pois a 

literatura não se encerra num momento histórico, ela se transforma cada vez que é retomada 

atravessando a história das civilizações.17 Nesse sentido, cabe dizer que um escritor quando 

segue uma tendência, o faz pensando nos valores culturais que ela representa, e ao mesmo 

tempo tenta encontrar elementos para superar dificuldades que possam estar intrínsecas à 

ficção que produz. A seu modo, o autor em questão utiliza recursos de diversas perspectivas e 

épocas distintas e através da fragmentação da narrativa e da linguagem popular, deixa 

transparecer sua pesquisa na leitura de obras locais e universais, aproveitando o regionalismo 

para revelar suas experiências de vida no sertão nordestino. Neste sentido, é esclarecedora a 

observação de Ligia Chiappini: 
Só podemos sustentar que um Faulkner ou um Guimarães Rosa são regionalistas, se 
entendermos que o regionalismo, como toda tendência literária, não é estático. 
Evolui. É histórico, enquanto atravessa e é atravessado pela história. Um escritor da 
literatura fantástica que escreva hoje como Poe ou como os romancistas do gótico 
certamente será tido como epígono, extemporâneo e démodé. Da mesma forma, um 
escritor regionalista que escreva hoje como George Sand ou como Verga. O defeito 
não está em George Sand nem em Verga, nem na tendência regionalista, mas na 
falta de cultura, de esforço e de “desconfiômetro” para superá-los, superando as 
dificuldades específicas da ficção regionalista, que eles enfrentaram cada um a seu 
modo, com os recursos de suas respectivas épocas. (CHIAPPINI, 1995, p. 157). 

 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que Eulício Farias Lacerda escreve bebendo na 

fonte do romance de 30 e busca superar as dificuldades de expor sua obra em uma época em 

que o cenário regionalista parecia superado e esgotado. Mesmo assim, ele se esforça, 

buscando na cultura, nos elementos folclóricos, nas inovações da ficção moderna uma 

sintonia com as tendências do romance contemporâneo. 
                                                 
17 Segundo Le Goff: “(...) a passagem do oral ao escrito é muito importante, quer para a memória, quer para a 
história. Mas não devemos esquecer que: 1) oralidade e escrita coexistem em geral nas sociedades e esta 
coexistência é muito importante para a história; 2) a história, se tem como etapa decisiva a escrita, não é anulada 
por ela, pois não há sociedades sem histórias.” (LE GOFF, 2003, p. 53). 
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Na obra Introdução à Cultura do Rio Grande do Norte, Tarcísio Gurgel salienta que: 
(...) sendo Lacerda um estudioso das tendências do romance contemporâneo, elege o 
modo de construir as suas histórias (a linguagem para contá-las) como um meio de 
torná-las mais interessantes. E toma como referências James Joyce (autor de Ulisses, 
por muitos considerado marco inicial da moderna ficção), e o brasileiro João 
Guimarães Rosa, com seu famoso Grande Sertão: Veredas. (GURGEL, 2005, p. 
29). 
 

No enredo de As Filhas do Arco-Íris há uma constante presença de mitos, lendas, 

provérbios e contos populares. Estes elementos fazem parte das heranças orais, sejam 

provindos do folclore ou da cultura popular, e se estabelecem na obra literária, confirmando-

se numa ruptura na tradição escrita, isto pelo fato de a oralidade se constituir uma 

característica marcante nas estórias contadas na vila de Gurinhatá e se manter no imaginário 

da comunidade. Confirma-se, no universo da ficção, a magia da oralidade que envolve as 

culturas formadoras, registradas nas pesquisas etnográficas e folclóricas de Luís da Câmara 

Cascudo e, conseqüentemente, publicadas em sua obra como documentação histórica dos 

elementos da memória popular.  

Quanto aos elementos orais, muitas vezes, um mesmo conto ou lenda podem assumir 

características diferentes na narrativa para se adaptar ao contexto sócio-cultural e isso ocorre 

por causa das tradições emanadas em cada região do Brasil, pois a cultura oral exerce uma 

importante fonte de memória e caminha com o desenvolvimento da sociedade, podendo ser 

apresentada e exercitada em diferentes situações na literatura. Para melhor compreender o 

processo de transformação da cultura oral na sociedade, tem-se como exemplo que uma lenda 

ou conto popular pode ocorrer no romance, na novela ou na poesia. A partir daí, sociólogos, 

historiadores e antropólogos buscam estudar a influência da cultura popular com o objetivo de 

encontrar informações sobre a história de uma época e suas atribuições na formação dos 

registros literários. Daí a preocupação de percorrer trilhas que remontam desde a Antigüidade 

Clássica Grega com Homero, a documentação artística de Cervantes na Idade Moderna e 

também a contribuição contemporânea de Guimarães Rosa. Isto prova que na ficção e na 

poesia sempre há uma inquietação artística, exigindo uma pesquisa nas fontes populares, 

então se resgatam dados sobre crenças, comportamentos, objetos, linguagem, arquitetura, 

cantos, textos populares, etc.  

Como ponto de partida para a análise de As Filhas do Arco-Íris, é importante observar 

que ela se compõe de 12 episódios, assim definidos: 1. O Arco-Íris; 2. Quarto Crescente; 3. 

Primeiro Equinócio; 4. A Papa-Ceia; 5. Quarto Minguante; 6. Primeiro Solstício; 7. Névoas; 

8. Ventos Alísios; 9. Segundo Equinócio; 10. O Quadrante; 11. Antemanhã e 12. Segundo 
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Solstício. É possível perceber que Eulício Farias, ao elaborar a obra, utiliza o título e os 

capítulos como indicadores de leitura para dirigir e seduzir o leitor. Segundo Hans Robert 

Jauss: “(...) tanto em seu caráter artístico quanto em sua historicidade, a obra literária é 

condicionada primordialmente pela relação dialógica entre literatura e leitor.” (JAUSS, 1994, 

p. 23). Assim, antes de conhecer o conteúdo do livro, o leitor pode se predispor, positiva ou 

negativamente, em relação a ele, influenciado por seus indicadores e esta predisposição o 

conduzirá na leitura.  

Quanto à construção da obra, o autor apresenta uma série de indícios temporais e 

espaciais que são utilizados para orientar o leitor – o tempo na narrativa é um elemento 

marcante, pois serve para expressar o desenvolvimento do enredo e da estória em cada 

episódio. Ao considerar a análise dos aspectos temporal e espacial na narrativa, é importante 

observar a afirmativa de Mikhail Bakhtin salientando que:  
No cronotipo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais num 
todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se 
artisticamente visível: o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do 
tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 
espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a 
fusão de sinais caracterizam o cronotipo artístico. (BAKHTIN, 1993, p. 211). 
 

Ao delinear uma leitura da narrativa de As Filhas do Arco-Íris pode-se observar “a 

fusão de indícios espaciais e temporais”, pois a construção de seus 12 capítulos segue uma 

linha temporal que percorre o período de um ano, sendo que cada episódio é montado no 

espaço de tempo referente a um mês. Mesmo com estas características, os episódios podem 

ser condensados, desmembrados e lidos aleatoriamente que não perdem o sentido artístico. 

Também na composição dos acontecimentos ocorridos entre o início e o final na narrativa 

esses acontecimentos se interligam como se os fatos se cruzassem e voltassem a se realizar, 

implicando ao leitor fazer uma nova leitura para cumprir uma retrospectiva da obra, o que 

pode refletir num “índice de releitura”, pois as últimas páginas do livro transportam o leitor 

novamente para o início do volume. Segundo Tarcisio Gurgel:  
(...) O Rio da Noite Verde, um livro que, embora de natureza regional, superava as 
fórmulas dos narradores tradicionalmente voltados para o grande sertão. (...) 
Não sendo um texto de fácil leitura, pois a narrativa se fragmenta constantemente, 
como se o próprio rio da memória, da imaginação, da linguagem tivesse o seu curso 
aqui e ali. (...) 
Procedimento idêntico ele adotaria ao escrever o seu livro seguinte, publicado por 
uma editora paulista: As Filhas do Arco-Íris, embora neste, haja uma divisão em 
capítulos. Novamente o autor busca, na mitologia um sentido para a existência 
humana, explorando a sua indiscutível capacidade de recriação de um mundo 
fantástico, que não é outro, senão o Nordeste, neste caso aparecendo mais 
impressionante, porque através da criação que se nutre no ... rio da linguagem. 
(GURGEL, 2001, p. 132) 
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E fazendo uma leitura de As Filhas do Arco-Íris, é possível encontrar várias formas 

narrativas do conto popular na sua composição. Até mesmo quando se lêem seus capítulos 

isolados, pode-se fixar um processo de montagem em que se percebe como foram inseridos 

elementos da tradição mítica e resquícios folclóricos. Além disso, há na obra uma alternância 

da voz narrativa, que se dá ora em terceira pessoa como se fosse a fala dos personagens 

relatando suas aventuras, ora em primeira pessoa, quando o menino narra em flash-back sua 

vida na comunidade. Como foi dito anteriormente, as perspectivas entre os acontecimentos 

dos capítulos 1 e 12 são as mesmas. Observa-se a seguir o momento em que a narrativa 

começa a circular: 
Hora de tia Jana encher a cuité de ovos. A guiné se espanta: Tou fraca! Tou fraca! 
Ainda bem que a diaba da bebe-ovos (a cobra preta) não chegou a tempo. O latido 
dos cães e o mugido da vaca, na outra margem. (p. 91). 
 
No latido dos cães, o mugido da vaca na outra margem. Hora de tia Jana procurar 
ovos de guiné. Ah, parece que a diaba da bebe-ovos andou por aqui? Tou fraca! Tou 
fraca! Mania de tia Jana. (p. 10). 

  

Percebe-se nos trechos acima que a narrativa dispõe de algumas alterações básicas na 

estrutura do discurso: “No latido dos cães, o mugido da vaca na outra margem.”; “O latido 

dos cães e o mugido da vaca na outra margem.”; “Hora de tia Jana procurar ovos de guiné.” e 

“Hora de tia Jana encher a cuité de ovos.” A criatividade em remeter o leitor para retornar ao 

início da narrativa demonstra o efeito do arco-íris, remontando que os pontos narrativos 

apresentam circunstâncias que se interligam e se fixam, dirigindo-o a uma interpretação18. 

Ainda entre os episódios “O Arco-Íris” e “Segundo Solstício”, início e final da 

narrativa, observa-se que o primeiro demarca as palavras iniciais com a colocação do sinal de 

reticências: “...Crescem as sombras e as coisas aumentam de volume. As casas, as árvores, os 

animais.” (p. 9). Esta situação sugere a impressão da ocorrência de uma omissão intencional 

de acontecimentos ou de uma suspensão do pensamento e de idéias, cabendo ao leitor 

imaginar o que ocorreu antes da narração, permitindo interpretar que alguns fatos teriam 

acontecido e que agora terão continuidade. A primeira impressão que se pode ter da narrativa 

é o constante desenvolvimento dos acontecimentos, passando a idéia de uma gradação, pois o 

narrador expõe uma série de imagens colocada na seqüência: sombras, coisas, casas, árvores, 

animais. No último capítulo, ocorre o inverso do primeiro: “Escurece. Rei sol se esconde no 

covões do Já-Foi. Crescem as sombras...” (p. 92). Percebe-se que no movimento do 

                                                 
18 Segundo Paul Zumthor: “O texto vibra; o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então é ele 
que vibra, de corpo e alma. Não há algo que a linguagem tenha criado nem estrutura nem sistema completamente 
fechados; e as lacunas e os brancos que aí necessariamente subsistem constituem um espaço de liberdade (...)” 
(ZUMTHOR, 2000, p. 63) 
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espaço/tempo tem-se uma seqüência de imagens que remete ao final do dia, o pôr-do-sol 

reflete o encerramento da narrativa, porém o discurso segue e, logo, é suspenso pelas 

reticências, dando a impressão de prosseguimento. Assim, a narração ganha um efeito de 

continuidade, o que permite e submete o leitor a fazer o retorno ao início da obra. Isso nos 

permite relacionar com a assertiva de Walter Benjamin:  
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as 
histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece 
enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais 
profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera 
dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de 
narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. 
(BENJAMIN, 1996, p. 205). 

 

Na narrativa: “O tempo é um menino que brinca, jogando bola. É só olhar a neblina 

que corta o vermelho das nuvens no desvão desse entardecer.” (p. 10). Eis então como se 

configura o momento inicial em que o narrador dá os primeiros passos para contar as estórias 

de Gurinhatá: ele vai brincando com o tempo, jogando com o leitor para encontrar em seus 

capítulos as relações com os meses do ano, remetendo para o campo da astronomia, para a 

cultura popular, para o campo e a cidade. Nos capítulos da narrativa há uma constante ligação 

entre espaço e tempo, pois sempre é possível encontrar observações sobre os movimentos dos 

astros, o clima, datas comemorativas e festas, e é desvendando estes índices que se percorre a 

demarcação temporal. Levando em consideração esta premissa, pode-se estabelecer aspectos 

temporais na articulação entre os capítulos, sendo dispostos da seguinte maneira: dois de seus 

episódios se referem às fases da Lua – Quarto Crescente (Episódio 2) e Quarto Minguante 

(Episódio 5); dois equivalem aos equinócios (Episódio 3 - Primeiro Equinócio) e (Episódio 9 

- Segundo Equinócio); dois são referentes aos solstícios (Episódio 6 - Primeiro Solstício) e 

(Episódio 12 - Segundo Solstício) e dois retratam o clima (Episódio 7 – Névoas) e (Episódio 8 

- Ventos Alísios). 

A seguir, ver-se-ão algumas considerações sobre situações que exemplificam como se 

organiza o cronotipo nos capítulos e as formas como o narrador explica as relações de espaço 

e tempo. 

O Episódio 2 é o primeiro que remete o leitor ao aspecto temporal por se voltar para a 

fase da Lua. Considerando que os acontecimentos decorrem durante o período de quarto 

crescente19, Gurinhatá está vivendo o mês de fevereiro, na noite de Lua Crescente está 

                                                 
19 Quarto Crescente da Lua é período em que após cerca de sete dias e meio da Lua Nova, a Lua desloca-se 90° 
em relação ao Sol e se posiciona na primeira quadratura, ou melhor, no quarto crescente. É nesta fase que a Lua 
nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Seu aspecto é o de um semicírculo voltado para o 
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ocorrendo um nevoeiro, o narrador conta a estória de Pedro Gago e suas peripécias: “O 

redemunho levou o chapéu de Pedro Gago, puído, amarelo de suor, Pedro Gago só o tirava da 

cabeça, quando ia dormir. (...) Pedro Gago tinha o miolo mole. Não possuía mais nada além 

do chapéu, no entanto, era dono de tudo.” (p. 17). O ponto de partida neste episódio é a 

relação de Pedro Gago com os moradores da vila, as ações dele são sempre motivo de riso. 

Ele é o doido da vila e seu objetivo é roubar a moça mais bela da comunidade: “E o 

galhofeiro: Dona Donana, hoje o galo vai cantar fora de hora. Pedro Gago vai roubar a moça 

mais bonita do lugar. Ah! ah! ah!” (p. 18-19). Apesar de caçoarem de Pedro Gago, ele sai 

cantando: “Vou buscar minha rainha, / vou pegar minha coroa.” (p. 19). Percebe-se que Pedro 

Gago está muito contente para realizar sua façanha, a lua crescente clareia o céu, mas de 

repente um nevoeiro cobre a lua. Quando menos se espera, aparece o mito de São Jorge, o 

santo vai entrar na estória para impedir que Pedro Gago vá em busca de Ana Amália. É com a 

presença do mito de São Jorge que a estória se desenvolve, sendo que as relações conturbadas 

entre o mito e Pedro Gago vão desafiar a realidade, e a noite em lua crescente faz imaginar 

uma mudança brusca no tempo e no clima, como também no comportamento de Pedro Gago. 

Abaixo, um fragmento do momento em que o tempo começa a mudar – é possível perceber o 

narrador demarcando o tempo e o clima na vila:  
O nevoeiro dispersou e o cone de sombra desapareceu. Quarto crescente. Clara a 
estrada, Pedro Gago caminha e os pés parece que não estão pisando no chão. Uma 
ticaca cruzou em sua frente, assustando-o. Arra! bicho fedorento da molesta. 
Escutou um galo cantando sem saber pra onde. Oxente. Podia ter convidado Chico 
Mãozinha. Mas sacristão não é gente de se confiar. É? Pedro Gago, quando você for 
roubar a moça, me chame. Se oferecendo? Risadas. Quem já se viu papa-hóstia ser 
gente? Putos. Olhe o rei. Que diacho quer esse galo cantando fora de hora? Ninguém 
rouba moça sozinho não. Precisa de testemunha, uma testemunha de verdade e não 
qualquer sacristãozinho aleijado. Funh. (p. 19-20) 

 

Na caminhada de Pedro Gago, enquanto ele está olhando para o céu e observa a lua 

crescente, parece nem se preocupar com a vida, e um gambá (ticaca) cruza seu caminho. Ao 

levar um susto, começa a pensar em como roubar a moça mais linda da vila, porém está 

sozinho para buscá-la. Vê-se muita comicidade nas ações deste personagem que é caricato, 

um homem tosco, engraçado. Os moradores de Gurinhatá sempre se divertem com ele. As 

pessoas de Gurinhatá riem de Pedro Gago porque ele é o “doido da comunidade”, sempre está 

motivando uma brincadeira e outra pela vila, os moradores caçoam dele, mas ele não se dá 

por vencido. Para Pedro Gago é mais seguro andar sozinho do que com gente sem 

credibilidade, e se quisesse alguém para testemunhar sua proeza que fosse da sua confiança.  

                                                                                                                                                         
Oeste, percebe-se que 50% de sua face está iluminada pelo Sol e mantém uma aparência que lembra a letra “C”, 
de crescente. (Fonte: http://www.calendarioastronomico.astrodatabase.net/faseslua.htm).  
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Mais adiante na narrativa, a lua crescente e o nevoeiro enganam Pedro Gago. Na busca 

incessante para encontrar o caminho da casa de Ana Amália, percebe um poço à sua frente, 

procura se aproximar e parece se perder. Então, ele fica desnorteado, imaginando que está 

andando em círculos:  
A lua espalhou o nevoeiro e a claridade tomou conta da noite. Pedro Gago caminha 
e avista o poço bem debaixo da oiticica velha. Ia primeiro ver se havia alguma coisa 
boiando na água. Ao aproximar-se notou que tanto a Árvore como o poço se 
afastavam com a sua chegada. Cafifou. Será que ele estava andando para trás? Funh. 
A coisa agora já não era mais como ele pensava. Quem já se viu pé de pau 
caminhar? Diz que no Já-Foi tem uma árvore que come gente, mas que nunca saiu 
do lugar, saiu não. E o poço? (p. 20-21). 
 

 Percebe-se que a lua crescente tem uma forte influência no tempo, deixando Pedro 

Gago contrariado, ele não sabe em que direção ir e mesmo com a claridade da noite, imagina 

que as coisas estão se afastando dele como se quisessem enganá-lo. Pedro Gago não consegue 

chegar perto da árvore e do poço, então imagina: “Será que ele estava andando para trás?”. Ao 

pensar nestes acontecimentos intrigantes, ele começa a imaginar que está sendo guiado pelo 

mistério.  

 O outro capítulo da narrativa que é marcado por mais uma fase da Lua acontece no 

Episódio 5, intitulado de “Quarto Minguante” 20. O narrador conta a história de Padre Santo 

(padre Francisco Santos), pároco da vila, personagem por meio do qual a comunidade começa 

a compreender como se define o tempo cronológico que a vila está vivendo. Por ser profundo 

conhecedor de astronomia, ele está sempre chamando a atenção dos habitantes de Gurinhatá 

para observarem os movimentos dos astros. A seguir, o instante em que se destaca a forma da 

Lua durante o capítulo 5: 
O novenal deste mês não vai-se comparar com o do ano passado. Até flores para o 
altar não iam ter. Quem animava as noites e interessava-se por tudo estava ausente. 
Sem a Vina, comadre Ângela é o carro na frente dos bois. E se vai haver alguma 
coisa, graças se dêem ainda a Tonica e comadre Donana. Não sabe também por que 
diacho Chico Mãozinha tem andado ultimamente por fora das coisas que nem pavio 
de candeeiro? Põe para longe dela todas as insídias do inimigo, Senhor.  
O frio. Os pios de um mocho pro lado do cemitério. No céu, a laminazinha de lua, 
em quarto minguante. (... a cor de lua nova). E padre Santo não consegue dormir 
nem ler o breviário. (p. 42). 

 

Observa-se que a comunidade está vivendo o mês de maio pela ocorrência das novenas 

na igreja. Parte da comunidade está na missa e as mulheres estão esperando que o padre 

                                                 
20 O Quarto Minguante acontece quando a quadratura da Lua surge quando a diferença angular é de 270°. Nesse 
dia, o aspecto da Lua é de um semicírculo voltado para o Leste, e como no Quarto Crescente, a fase Minguante 
também tem 50% do seu corpo celeste iluminado por certo instante. A Lua, respectivamente, nasce à meia-noite 
e se põe ao meio-dia. É como se sucedesse o efeito inverso da Lua Crescente. Popularmente, o quarto minguante 
também é conhecido como quarto decrescente por causa da face lunar se associar ao aspecto da letra “D” (de 
decrescente). (Fonte: http://www.calendarioastronomico.astrodatabase.net/faseslua.htm). 
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termine de ler as passagens escolhidas na bíblia para aquela noite, mas ele começa a ouvir as 

conversas e os boatos das mulheres. Padre Santo, no altar, enquanto reza, fica perplexo com 

os cochichos e mexericos envolvendo Vina, quase não dá continuidade à missa. As conversas 

e os boatos em plena missa estão atormentando o padre, principalmente porque as pessoas 

estavam falando que ele tinha um caso com uma de suas devotas: “Padre Santo não consegue 

ler o breviário. A brusca ida de Vina para o Seridó (segundo os boatos), em estado de 

gravidez, deixou-o confuso.” (p. 37). A narrativa na fase da lua minguante é marcada por 

muitas conversas que deixam o padre meio desconcertado, ele demonstra não saber controlar 

o povo, que se comporta de uma forma como se fosse guiado pela intriga e bisbilhotice. O 

período em lua minguante é marcado quando o narrador salienta sua observação quanto ao 

tempo na vila, ele apresenta informações sobre modificações que vão ocorrer com a lua 

minguante. E ao mostrar a “cor da lua nova”, o narrador está tentando avisar que vai ocorrer 

uma mudança na narrativa. O céu marca uma lua minguante perto de sofrer uma 

transformação para a lua nova, tentando mostrar que o mês de maio está chegando ao fim. 

Os capítulos 3 e 9 apresentam aspectos referentes aos meses de março e setembro, 

chamados de “Primeiro Equinócio” (Episódio 3) e “Segundo Equinócio” (Episódio 9). Eles 

contam as estórias de Zé Pepeu (o ladrão de cabras) e Dasdores. No primeiro apresenta como 

Zé Pepeu roubava as cabras e outros animais pela vila, narrando também o desaparecimento 

de sua mulher Dasdores no rio: “Dasdores só teve tempo de olhar para trás e lobrigar o vulto 

de Zé Pepeu na ribanceira, agitando os braços desesperado.” (p. 30). 

No nono episódio da obra, o narrador faz um retorno ao mistério que ronda as vidas de 

Zé Pepeu e Dasdores e tenta dar mais algumas explicações para as coisas misteriosas que 

aconteceram na vila e que envolveram mitos, lendas e os seus moradores: “Desde o dia em 

que a enchente levou Dasdores das pedras do rio onde lavava roupa, ao entardecer, que não se 

soube mais do paradeiro de Zé Pepeu.” (p. 63). 

Os episódios 3 e 9 têm uma relação entre seus relatos; o narrador monta alguns 

mistérios no primeiro e os retoma no segundo para apresentar algumas explicações. Quanto à 

demarcação temporal dos meses pelos títulos “Primeiro Equinócio” e “Segundo Equinócio”, 

deve-se considerar que de acordo com o sistema de divisão do tempo há um conjunto de 

regras baseadas na astronomia e em convenções próprias. Para definir o Primeiro e Segundo 

Equinócios, os astrônomos observaram que o ponto da órbita da Terra registrava igual 

duração do dia e da noite, sucedendo sempre nos dias 21 de março e 23 de setembro. Mas as 

datas também serviram para orientar os homens na comemoração da Páscoa e do início da 

Primavera.  No caso da Páscoa, a orientação para festejar a data foi decidida no Conselho de 
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Nicea de 325 d.C, onde se convencionou que seria comemorada no primeiro domingo após a 

primeira lua cheia que ocorresse a partir de 21 de março, data do primeiro equinócio. (DA 

COSTA E SILVA, 1968, p. 1269-1270). 

No Episódio 3 fica bem evidenciado como o narrador demarca o Primeiro Equinócio, 

pois se tem uma explicação temporal do momento vivido pela comunidade de Gurinhatá na 

seguinte passagem da obra: 
Anteontem foi dia de São José21. Ainda bem que choveu e muito, graças. Todo 
mundo já estava com as mãos na cabeça, pensando num secão qual o do ano 
anterior. Padre Santo, papadão pendurado, geográfico: Hoje, gente, é o primeiro 
equinócio do ano, ponto da órbita da terra em que se registra uma igual duração do 
dia e da noite. Padre Santo feliz e a alegria na face de todos. Inverno. (p. 25). 

   

No trecho acima, percebe-se a intenção de Padre Santo em demonstrar seu 

conhecimento astronômico. O padre lembra a comunidade dos movimentos dos astros para 

refletirem sobre o aspecto temporal e o clima de inverno em que vivem. É possível perceber a 

admiração que o menino nutre pelo Padre Santo pelo fato de ser ele detentor de conhecimento 

e status na comunidade. O padre usa seu conhecimento para ensinar toda a comunidade e o 

menino está atento a isso, pois registra e vai aprendendo coisas novas. Ao salientar 

“Anteontem foi dia de São José.”, o narrador evidencia a data em que se comemora o dia de 

São José, porém se o leitor não for atento vai esquecer que na verdade ele quer conduzi-lo 

para o dia de 21 de março, dia do Primeiro Equinócio. Mas considerando a data sugerida, 

podemos fazer um desvio para a História, que explica e define o culto ao santo desde a 

Antigüidade – provavelmente teve seu início no Egito, sendo mais tarde difundida no 

Ocidente, onde foi ganhando grande popularidade. Por volta do ano de 1870, o papa Pio IX 

proclamou o santo como "O Patrono da Igreja Universal" e marcou o dia 19 de março como 

sua data comemorativa. (Fonte: http://www.culturabrasil.org/19demarco.htm). 

Voltando para a narrativa em questão, observa-se que o narrador ressalta ao leitor que 

durante o dia de São José (19 de março) aconteceu uma decorrência de chuva na vila e já era 

esperado que chovesse naquela data. O narrador lembra dos grandes problemas que a seca traz 

e que chovendo bastante agradava a comunidade e diminuía a inquietação da população. 

Percebe-se certa ânsia, isto porque a vila fica no sertão, onde chove com uma freqüência 

moderada. Segundo a tradição do sertanejo, se chover nesta data é sinal de que o inverno será 

                                                 
21 Em O Quinze também encontramos menção sobre o dia de São José: “Minha tia resolveu que não chovendo 
até o dia de S. José, você abra as porteiras e solte o gado. É melhor ter logo o prejuízo todo do que andar 
gastando dinheiro à toa em rama e caroço, pra não ter resultado. Você pode tomar um rumo, ou se quiser, fique 
nas Aroeiras, mas sem serviço na fazenda.” (QUEIROZ, 1968, p. 31-32) 
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bom, caso contrário, o período já começa a preocupar, porque o ano pode ser muito seco. Em 

Gurinhatá, “Todo mundo já estava com as mãos na cabeça, pensando num secão qual o do 

ano anterior”. O narrador chama a atenção do leitor, mostrando que a comunidade enfrentou 

uma grande seca e como havia chovido no dia de São José, a perspectiva de inverno próspero 

dá esperança de que plantando os moradores de Gurinhatá teriam muita fartura, pois o inverno 

prometia, bastava perceber a alegria de Padre Santo e de todos na vila. 

Quando o romance chega ao “Segundo Equinócio”, a comunidade de Gurinhatá está 

vivendo o mês de setembro, e mais uma vez é possível perceber como o narrador demarca o 

tempo cronológico durante este episódio: “A noite era ou não, igual no dia vinte e três de 

setembro? Quem quisesse a prova que fosse passar a noite acordado contando as horas, que 

ele, Zé Formião, não ia não. Funh. Quem foi que disse que equinócio enche barriga de 

pobre?” (p. 68). No decorrer do capítulo, o menino observa o que fala Padre Santo sobre a 

mudança no clima devido ao início da primavera. O padre recorre novamente às explicações 

astronômicas do movimento dos astros, procurando ensinar ao povo como se orientar pela 

estrelas, mas a comunidade parece não dar atenção ao seu conhecimento. Mesmo assim, Padre 

Santo continua a orientar a população, mostrando que foi olhando para o céu a forma pela 

qual o homem começou a perceber uma explicação astronômica para se obter a definição do 

tempo e do clima. Ao lembrar o empenho do homem em definir o tempo, deve-se considerar a 

criação do calendário de acordo com os movimentos do sol, da lua, na órbita dos astros, das 

estrelas, também pelas condições meteorológicas como a temperatura, a pressão, os ventos, a 

umidade, as estações, as nuvens e as chuvas. Na elaboração da narrativa de As Filhas do 

Arco-Íris, Eulício Farias demonstra, pela aplicação estética, atenção quanto à construção dos 

capítulos seguindo um roteiro cronológico do que ocorre no espaço, mostrando ao leitor a 

formação do arco-íris, o movimento das nuvens, da chuva, lua, terra, planetas, sol, etc. 

Segundo Renato Ortiz:  
A escrita como profissão instaura uma clinagem entre o escritor e o público, e, 
paralelamente, favorece a emergência de instâncias de consagração da obra literária, 
regidas pelas normas do campo artístico. Este processo de autonominização implica 
a configuração de um espaço institucionalizado com regras próprias, cuja 
reinvidicação principal é de ordem estética. (ORTIZ, 2001, p. 21) 

 

No trecho abaixo, Padre Santo insiste em ensinar ao povo que toda relação entre a 

Terra, os astros e o Universo tem uma explicação para o desenvolvimento do tempo. Entre 

uma conversa e outra, ele faz menção ao tempo cronológico segundo os astros: 
Padre Santo, enquanto saboreava uma xícara de café feitinho na hora por Dona 
Donana, explicava à gente que hoje o dia ia ter a mesma duração da noite. Era o 
segundo equinócio. Coisa rara, padre Santo se esquecer os dias dos equinócios e 

 



 
 

40

solstícios. Nesses dias parece que ele se levanta mais cedo e vai direto ao Café, onde 
há sempre pessoas para escutá-lo. Quando não, é na espreguiçadeira da calçada de 
Tidudô. O cego Formião é que acha que essa estória de noite igual a dia só existe 
mesmo para as galinhas e passarinhos, que começam a dormir às seis da noite e 
acordam às seis da manhã. Aí sim, são doze horas dormindo e doze acordados. Mas 
cristão? Nenhum. Padre Santo diz que Deus, além de ter tirado a luz dos olhos de Zé 
Formião, lhe tirou também a inteligência. (p. 67). 
 

Observa-se que o padre gosta de estar entre os moradores de Gurinhatá para conversar 

e relatar seu conhecimento. O narrador mostra que para o padre os dias de solstícios e 

equinócios não deveriam ser esquecidos pela comunidade durante os meses e os dias em que 

ocorriam. Cabia a ele ensinar isso ao povo, por isso tentava encontrar o maior número de 

pessoas que pudessem ouvir seus ensinamentos e recorria às manhãs no café de Dona Donana. 

Nos seus encontros com os moradores, Padre Santo exercia o seu poder advindo do 

conhecimento e do status social, principalmente pelo modo como se refere ao cego 

contestador. 

Os capítulos 6 e 12 são marcados pelo “Primeiro Solstício” e o “Segundo Solstício”. 

Cientificamente, os solstícios são períodos em que o Sol atinge seu maior afastamento, em 

latitude, do equador. O termo solstício vem da palavra latina “solstitium” e significa parada 

do Sol. De acordo com a orientação dos movimentos entre o Sol e a Terra, os solstícios 

ocorrem duas vezes por ano, sendo que o primeiro pode acontecer entre os dias 21 ou 22 de 

junho, enquanto que o segundo é marcado entre 21 ou 22 de dezembro, e as variações 

acontecem por causa dos anos bissextos22 em que se convenciona a cada quatro anos se 

acrescentar um dia ao mês de fevereiro, fazendo com que o calendário das estações do ano 

oscile em um dia. 

No “Primeiro Solstício” (Episódio 6), pode-se distinguir que o capítulo é referente ao 

mês de junho, pois o tempo é marcado pela véspera da festa de São João. Percebe-se, então, 

que a comunidade está vivendo o dia 22 de junho. No trecho abaixo, o narrador discorre sobre 

o momento em que a comunidade começa a ornamentar as casas da vila com bandeirolas de 

São João, todos só estavam preocupados com os preparativos da festa, iriam acender 

fogueiras, soltar balões e ir ao baile de forró. É o mês de junho em Gurinhatá, tempo de festa 

no sertão: 

                                                 
22 A razão da existência do ano bissexto consiste em corrigir a discrepância na demarcação no calendário 
convencional e o período de tempo em que ocorre movimento de translação da Terra — o Ano Solar. A Terra 
demora aproximadamente 365,25 dias solares (1 ano trópico) para dar volta completa ao redor do Sol, enquanto 
o ano-calendário (por convenção) tem 365 dias. Portanto, restam aproximadamente seis horas (0,25 dia) a cada 
ano. Para simplificar, as horas excedentes serão somadas e, a cada quatro anos, acrescidas ao calendário na 
forma de um dia (4 x 6 horas = 24 horas = 1 dia).  
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Na vila, o assunto agora é o baile de São João em casa de Nô Joaquim. João Dadau 
já reforçou o sortimento de bebidas, principalmente de genebra e vinho tinto. 
Combinado com Tidudô, cabo Faria proibiu João Dadau de vender aguardente de 
cana durante os festejos. (...) Na geografia de padre Santo, a véspera de São João 
deste ano é o dia do primeiro solstício. E explicativo: É a época, gente, em que o sol 
passa pela sua maior declinação boreal ou astral, e durante a qual cessa de afastar-se 
do Equador. Muito bem, Seu Vigário! Mas todo mundo ficou mesmo foi sem 
entender bulufas e sem saber por que só este ano a véspera de São João ia-se chamar 
de “solstício”. Mesmo vendo brisas, eu gosto de ouvir as explicações de padre Santo 
e de sua geografia. (p. 43- 44). 
 

É possível perceber uma pausa: depois de se passar 5 episódios (meses), a narrativa 

chega à metade, é o momento de reflexão, pois o tempo cronológico das ações já marca o 

meio do ano. O narrador aponta para a festa de São João, a vila parece calma enquanto se 

organiza para o baile. E mais uma vez, Padre Santo utiliza seu conhecimento para dialogar 

com os moradores, aproveitando a discussão sobre o baile para falar sobre solstício. As 

pessoas parecem não entender o que dizia o padre, no entanto o menino revela que gosta das 

explicações, ele ouve a história sobre o solstício de maneira agradável, pois as coisas que o 

padre ensina servem para ele se orientar no tempo e é uma forma de aprendizagem.  

Com a proximidade da festa, existe uma preocupação entre os moradores, por isso 

estão cuidando da venda de bebidas, da segurança e outras atividades ligadas aos festejos 

juninos. Como se percebe, o narrador conta que o baile na casa de Nô Joaquim é motivo de 

muitas conversas, boatos, as pessoas estão animadas, mesmo assim o menino parece prever 

que vai acontecer algo de muito estranho. Mais adiante, percebe-se que o baile foi muito 

agitado, cheio de confusão “e o mais trágico aconteceu com o Zezão que foi encontrado 

morto, logo à saída da vila, com uma peixeirada na garganta.” (p. 49). O assassinato de Zezão 

marca o episódio 6 e se torna um dos grandes mistérios na vila, as investigações são iniciadas, 

muitas suspeitas marcam a narrativa, mas o assassino só é descoberto no episódio final: “(...) 

depois que o soldado André do destacamento de Água Branca lhe deu a pista deles e 

descobriu que o assassino do Zezão era o cabra Caetano. Pois, fora o mesmo que, numa 

bebedeira ali, na cidade, havia confessado tudo.” (p. 87). 

Além da revelação do assassino de Zezão, no “Segundo Solstício” (Episódio 12) 

acontecem outras revelações e explicações sobre os acontecimentos misteriosos que 

ocorreram em Gurinhatá. Logo no início do capítulo, o narrador revela “Pela primeira vez, 

escutei tia Jana me chamar pelo meu nome. (...)” (p. 84). A partir deste ponto, o menino vai 

contar sua história (os detalhes serão analisados no terceiro capítulo deste trabalho através do 

tópico “Entra menino nesse olho-de-boi”). No capítulo em que ocorre o segundo solstício, a 

comunidade está se preparando para o final de ano, sendo assim, a narrativa remete o leitor 
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para o mês de dezembro, e desta vez a narrativa parece pausar pela proximidade da festa de 

Natal, é final de ano e a população se anima porque Gurinhatá não é mais vila. É a primeira 

vez em que o povo vive o status de cidade recém emancipada. No trecho a seguir, o narrador 

demonstra como a comunidade está feliz para comemorar a data natalina, a correria na cidade 

e na igreja exige todos os cuidados do padre na organização dos eventos de fim de ano. Com a 

confecção do presépio, o povo de Gurinhatá se prepara para festejar com muita alegria o 

nascimento de Jesus: 
Antevéspera de Natal. Gurinhatá, este ano, ia festejar pela primeira vez, o 
Nascimento de Cristo como cidade. Preocupado, padre Santo se esqueceu até de que 
hoje é o dia do segundo solstício do ano. “Época em que o sol passa pela sua maior 
declinação boreal ou austral, e durante a qual cessa de afastar-se do equador.” Ah, a 
geografia. Os bólidos, os meteoros. “Meteoro é a mãe.” (p. 90). 

 

Vê-se que já está chegando ao final do ano, o narrador remonta o tempo para o dia 22 

de dezembro. Apesar de o Natal ser comemorado no dia 25, para a tradição popular o dia mais 

marcante é o dia 24, pois é o dia em que ocorre a festa, arruma-se o presépio e durante a noite 

todos se confraternizam para celebrar o nascimento de Jesus: “Chico Mãozinha espalhou que 

a manjedoura estava igual a de Belém de Judá, onde Cristo nasceu. Só os três Reis Magos 

faziam a gente ficar de boca aberta. E o menino Deus rodeado de bois, ovelhas e pastores?” 

(p. 90). É por isso que Gurinhatá está tão movimentada, além do mais seria o primeiro Natal 

como cidade emancipada, e ao ganhar status de cidade parece que a vila está se modernizando 

e também mantém tradições muito alegres: “Depois, na véspera, e no dia, uma apresentação 

de um joão-redondo, na pracinha, para a meninada. Dé, Josemar e Manezim não pensavam 

noutra coisa. Amanhã tem mamulengo! Amanhã tem mamulengo!” (p. 90-91). O menino 

percebe a alegria de todos e que o padre esqueceu do solstício.  

A memória do menino é bastante marcante, no mês de junho (Episódio 6) ele ouviu o 

padre dizer a todo mundo que o solstício “É a época, gente, em que o sol passa pela sua maior 

declinação boreal ou astral, e durante a qual cessa de afastar-se do Equador.” Ao imaginar que 

o padre tivesse esquecido o solstício, cabe ao menino lembrar das suas palavras dizendo: 

“Época em que o sol passa pela sua maior declinação boreal ou austral, e durante a qual cessa 

de afastar-se do equador.” Observando o discurso nos seguimentos, parece até mesmo uma 

repetição, mas há algo de provocativo, uma vez que na voz do padre “o sol passa pela sua 

maior declinação boreal ou astral”, porém na recordação do menino “o sol passa pela sua 

maior declinação boreal ou austral”. O menino aprendeu muita coisa das explicações feitas 

pelo padre, chegando a corrigir na linha do discurso alguns erros, pois as palavras astral e 

austral têm significados diferentes, segundo o Dicionário Aurélio: astral é “relativo aos 
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astros; sideral, sidéreo, ástreo”, enquanto que austral significa “que fica do lado do austro ou 

sul, ou que dele provém; meridional”. (Novo Dicionário Aurélio). O menino também recorda 

que durante as explicações de Padre Santo, o cego Formião sempre contestava ou dizia algo 

que contrariava os ensinamentos astronômicos do padre, falando: “'Meteoro é a mãe.” 

Além de caracterizar os capítulos pela orientação astronômica, outros são definidos 

por possuir alguma associação com a astronomia. Diferentemente dos que já foram 

explicitados, estes não demarcam suas datas, mas servem para sugerir os respectivos meses 

em que são definidos: Episódio 1 (O Arco-Íris); Episódio 4 (A Papa-Ceia); Episódio 7 

(Névoas); Episódio 8 (Ventos Alísios); Episódio 10 (O Quadrante) e Episódio 11 

(Antemanhã).  

Os Episódios “Névoas” e “Ventos Alísios” também se apóiam nos movimentos da 

Terra e estão associados aos meses de julho e agosto. A explicação para a névoa é de uma 

turvação atmosférica, menos intensa que a cerração, e que não reduz a visibilidade. No 

capítulo “Névoas”, a vila está se preparando para a comemoração da festa de Santana, a 

narrativa se volta para a vida de Zé Formião, o cego da vila, e o narrador chama a atenção 

para o aniversário do cego. A seguir, alguns trechos que narram o momento em que ocorrem 

as névoas e que a comunidade está atenta por ser o mês de julho: 
Santana é o mês das névoas, dizia sua mãe, e, também do aniversário dele.  Hoje 
completou quarenta anos. Cegou tinha nove. Foi dormir (diz) vendo e, ao despertar, 
não viu mais até hoje. (p. 51). 
 
Espinho que tem de furar de pequeno já traz a ponta. Ele também foi menino. Não 
tinha de quem surrupiar moedas, mas teve também como ele olhos pra ver as névoas 
do mês de Santana. Anh.  (p. 55). 

 

A mãe do cego Formião lembra de um fato muito importante em sua vida durante o 

mês de julho, é o período em que seu filho faz aniversário. Neste episódio, o narrador 

aproveita para explicar ao leitor como sucede a vida do cego e porque foi afetado pela 

cegueira. Também se detém em contar muitas coisas sobre a vida do cego Formião, sua 

relação com a comunidade, a idade, a relação conjugal, os problemas que sofre pelo fato de 

ser cego, as atividades que desempenha na vila, as implicações com Padre Santo, etc.  

O capítulo denominado “Ventos Alísios” está a associação ao mês de agosto. Porém, 

segundo  a metereologia, os ventos alísios acontecem durante todo o ano nas regiões 

tropicais.23 Na narrativa, os ventos alísios demarcam o mês de agosto e neste período os 

                                                 
23 Os ventos alísios predominantes são os de nordeste, no hemisfério norte, e os de sudeste, no hemisfério sul e 
resultam da ascensão de massas de ar que convergem de zonas de alta pressão (anticiclónicas), nos trópicos, para 
zonas de baixa pressão (ciclónicas) no Equador, formando um ciclo. Os ventos úmidos provocam chuvas para 
onde convergem. Daí as características destas massas de ar quentes e úmidas. Esses ventos são gerados pela 
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moradores de Gurinhatá se reúnem para conversar e para ouvir as estórias de Pai Estêvão. A 

seguir, um trecho que especifica ao leitor o momento vivido pela comunidade: “Agosto é o 

mês dos bate-papos nas calçadas. Luão paidégua clareando tudo e o vento fresco da noite 

arrastando folhas na rua. Os alísios. Estória puxa estória e o tempo vai.” (p. 57). 

A vila está vivendo uma noite de lua cheia. Nas calçadas, as pessoas se unem para 

passar o tempo, bater papo, contar e ouvir estórias. Todos gostam de ficar se divertindo, 

enquanto isso as ruas da vila estão silenciosas, pois a comunidade está reunida para ouvir Pai 

Estêvão contar causos do arco-da-velha. 

O capítulo “O Quadrante” serve como referência ao relógio solar que na astronomia 

era muito utilizado como um dos instrumentos empregados para obter a hora pela modificação 

da posição da sombra durante o dia. Este episódio está associado ao mês de outubro. O trecho 

abaixo marca que na comunidade há um relógio solar na escola, onde os professores 

ensinavam aos meninos a se orientar de acordo com a sombra feita pelo Sol: 
Que horas são mesmo no relógio de sol de Dona Licinha? O quadrante. O professor 
Abdon, pai de Dona Licinha, foi quem o construiu, tempos atrás, que era para se 
saber a hora certa do início e fim das aulas. Pino do sol, lá está Dona Licinha de olho 
naquela geringonça, única herança que o pai lhe deixou, não obstante a fama que 
granjeou como o maior matemático da região. A Aritmética de Antônio Trajano para 
o professor Abdon era pinto. Ixe. (p. 75). 

 

No trecho acima, a narrativa está no mês de outubro e o menino está na escola, 

esperando a hora de sair da sala de aula e observa no pátio o quadrante (relógio solar). O 

narrador aproveita para explicar a funcionalidade do aparelho, também para dizer ao leitor 

quem se esforçou para construí-lo na escola. E enquanto o menino está brincando na sala, 

observa que sua professora muito atenta ao relógio deixado pelo pai, mas o que mais lhe 

aflige é a saudade que tem do namorado.  

O Episódio 10 se referente ao mês de outubro, na narração se demonstra que a 

comunidade de Gurinhatá sempre recorda o momento conturbado que o país viveu em virtude 

do movimento revolucionário que eclodiu no Brasil em 1930. Pode-se observar isto na 

seguinte informação: “Ali vai ela sempre àquela hora, ver a inclinação da sombra e se lembrar 

daquele que lhe pediu a mão no mesmo dia em que rebentou a Revolução de 30, e lá se foi 

ele, lenço vermelho no pescoço, lutar contra as forças do coronel Zé Pereira das Princesas.” 

(p. 75). Percebe-se no trecho que o menino dá algumas informações quanto ao movimento 

revolucionário, recorda que em pleno mês de outubro (Episódio 10), os homens da vila saíam 

                                                                                                                                                         
rotação da terra e pela passagem de centros de alta pressão sobre o oceano, e fazem com que tenham sua direção 
voltada para o continente, carregando a umidade marítima para a faixa leste mais próxima do litoral do Brasil.  
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para o campo de batalha, pois ali bem perto ocorria um confronto armado que envolvia o 

governo da Paraíba e “Zé Pereira das Princesas” 24, um político expoente do sertão paraibano. 

Durante o movimento, quem mais sofria eram as mulheres, pois viam homens e filhos saírem 

de suas casas sem saber se voltariam. Na narrativa, o narrador dá um tratamento especial ao 

sentimento de Dona Licinha que fica noiva e mesmo sem casar torna-se viúva, por causa da 

saída do noivo para o campo de batalha sem saber se ele iria voltar. É possível observar que a 

história se passa durante os anos 1930, isso porque o narrador dá informações importantes 

sobre acontecimentos da época:  
É a Mãe Maria que mora sozinha numa furna de um serrote que tem o nome dela, lá 
pras bandas das Alagoas. Diz que ninguém nunca chegou a vê-la no fundo da loca 
onde vive. Sabe rezas fortes e adivinha tudo até secas e enchentes. É lá que Lampião 
e outros cangaceiros vão sempre lhe fazer visitas. Ixe. (p. 76).  
 
O novo Delegado é o tenente Dioge. Diz que vem com uma volante causa das 
notícias que correm sobre o bando de Lampião que andava assolando na fronteira. 
Ixe. (p. 82).  
 
Enquanto passa espuma na cara do novo e ilustre freguês, Biu todo cortesia e lisonja 
procura tirar conversa com este. É verdade, Incelência, que o bando de Lampião já 
atravessou a fronteira e marcha na direção daqui? (p. 86).  
 
Todo mundo queria ver a Autoridade passeando pela rua. As calçadas ficaram cheias 
de curiosos, principalmente de meninos. Quem foi que disse que Lampião tinha 
coragem agora de atravessar a fronteira e vir atacar Gurinhatá? Quem? (p. 87). 

 
O coronel Zé Pereira das Princesas (José Pereira Lima) foi chefe político da cidade 

Princesa - PB e um dos principais expoentes do mandonismo paraibano. Nos anos 1930, ele 

provocou uma contenda com o governo do estado da Paraíba. O conflito teve início em 28 de 

fevereiro de 1930, quando da invasão à vila do Teixeira (PB), com o aprisionamento da 

família Dantas, ligada por profundos laços de parentescos e interesses ao clã Pereira Lima de 

Princesa (PB).  

 

As explicações dadas sobre a organização dos capítulos são informações iniciais do 

que ocorre na narração: a relação espaço/tempo e a construção da narrativa servem para 

demonstrar que em As Filhas do Arco-Íris há preocupação estética, pois o autor busca 
                                                 
24 O coronel Zé Pereira foi, durante 25 anos, o líder das oligarquias sertanejas em Princesa e implantou diversas 
reformas "progressistas" na cidade, como a instalação do primeiro telégrafo (1922), que, aliás, muito colaborou 
na Revolta de 30; da luz elétrica (1925), que, até então, era feita a querosene desde 1905; a construção do grupo 
escolar Gama e Melo (1926), entre outros. Inicialmente, o coronel era amigo de Lampião, mas transformou-se 
em grande instigador de perseguições aos grupos de cangaceiros. O coronel Zé Pereira incitou uma luta contra o 
governo do presidente paraibano João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Tudo ocorreu por causa das discórdias 
político-econômicas, as quais atingiram frontalmente a estrutura de poder que embasava o mandonismo local na 
República Velha, envolvendo João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque e o coronel José Pereira Lima. Daí 
resultou em um dos maiores embates armados do Brasil Republicano que figura na História, ficando conhecido 
como a Guerra de Princesa. (Fonte digital: http://pt.wikipedia.org/wiki/Princesa_Isabel_(Para%C3%ADba)).
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elaborar sua obra partindo da incorporação de técnicas e inovações formais da linguagem 

conquistados pela literatura moderna e relacionados com a elaboração de narrativas. Ao 

mesmo tempo, pode-se estabelecer relação com temáticas do Romance de 30, sendo que a 

inspiração lacerdiano ocorre com a aplicação deste universo de inovações artísticas ocorridas 

durante o século XX, isto porque o autor absorve esse conhecimento e emprega tais 

procedimentos para estabelecer o regionalismo como uma tendência contemporânea na 

literatura. Quando retrata sobre a renovação na prosa potiguar, Tarcísio Gurgel salienta que: 
Após Eulício vários autores trataram de publicar suas obras já em clara sintonia com 
as inovações da prosa moderna como, entre outros, Tarcísio Gurgel (com o livro de 
contos Os de Macatuba), Nei Leandro de Castro (com o romance O Dia das 
Moscas, a que se seguiu um outro de grande repercussão As Pelejas de Ojuara) e 
Alex Nascimento (com os romances Recomendações a Todos e Quarta-Feira num 
País de Cinzas). (GURGEL, 2005, p. 29). 
 

Considerando estas prerrogativas, cabe salientar o que observou Antonio Candido 

quanto às inovações surgidas durante o Modernismo Brasileiro. Para ele, elas aconteceram em 

dois níveis: “um nível específico, no qual foram adotadas, alterando essencialmente a 

fisionomia da obra; e um nível genérico, no qual elas estimulavam a rejeição dos velhos 

padrões.” (CANDIDO, 2003c, p. 186). O nível específico que Antonio Candido sugere está 

relacionado às literaturas regionais e sua transformação em modalidades expressivas, 

refletindo os problemas de regiões distintas, como é o caso da seca e da fome no Nordeste. 

Por outro lado, o nível genérico se refere à depuração antioratória da linguagem, com a busca 

de uma simplificação dos torneios gramaticais através dos coloquiais. Em As Filhas do Arco-

Íris, Eulício Farias de Lacerda buscou estabelecer sua obra na perspectiva do romance 

contemporâneo, relacionando a narrativa com a literatura regional sem uma preocupação com 

os torneios gramaticais e modalidades expressivas acadêmicas.  

Na produção literária de Eulício Farias pode-se observar que os moradores de 

Gurinhatá vivem momentos históricos e míticos, a vila está habitada pelo boitatá, São Jorge, 

Pai-do-Mato e outras personagens. Percebe-se que as estórias são montadas durante as festas 

de São João, Santana, Natal etc, sempre marcando o tempo cronológico. Também é possível 

analisar a narrativa desmontando as lendas e contos populares, procedimento que será 

aplicado nos próximos capítulos deste trabalho. As Filhas do Arco-Íris, título da obra, também 

se configura entre as lendas que desfilam na narrativa. Cabe salientar que Eulício Farias 

inscreve a lenda do arco-íris transpondo os limites da tradição indígena e a tradição européia. 

Ver-se-á logo mais que a lenda é articulada numa atmosfera “semi-urbana” que é a vila de 

Gurinhatá, onde a pequena sociedade organizada no interior da Paraíba apresenta preceitos 
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formados sob a orientação das estórias contadas por Pai Estêvão. Nessas condições, é 

oportuno encontrar relação com a assertiva de Câmara Cascudo quando define que os 

elementos populares como: “Canto, dança, mito, fábula, tradição, conto, independem de uma 

localização no espaço. Vivem numa região, emigram, viajam, presentes e ondulantes na 

imaginação coletiva. A lenda é um elemento de fixação. Determina um valor local.” 

(CASCUDO, 2006, p. 52). 

Em As Filhas do Arco-Íris, a lenda do arco-íris vive entre causos de mistérios e 

estórias de Pai Estêvão, passa para a imaginação coletiva da comunidade, fixando valores 

locais, e entre esses valores estão as lendas, as aventuras e contos que marcam a memória do 

menino que narra em forma de flash-back para mostrar como é a cultura de uma comunidade 

simples, regida pelos costumes e tradições cultivados durante sua história e que permanece 

distante dos padrões modernos/urbanos. Portanto, é necessário acrescentar que a lenda se 

transpõe da tradição popular e se configura na obra como tradição literária, pois quando 

relatada em Gurinhatá vai adquirindo valores e costumes, determinando condições para uma 

reflexão da cultura popular como acervo literário. A lenda do arco-íris como tradição popular 

não é motivo de reflexão apenas na cultura brasileira, pois ela também se registra nos 

continentes europeu, asiático e africano, ganhando diversas versões de acordo com a história 

da civilização em que está inscrita.  

Levando em consideração algumas palavras utilizadas em As Filhas do Arco-Íris, é 

possível observar que elas são carregadas de riqueza cultural, seus significados remontam à 

influência da cultura oral, como é o caso do uso de provérbios, crendices, nomes de animais, 

objetos, rios e lugares.  A exemplo tem-se: os provérbios – “A justiça de cima tarda mas não 

falha” (p. 11), “(...) medo faz a vinha e não o vinhateiro.” (p. 13), “(...) boca fechada pra não 

entrar mosquito.” (p. 16), “Atirou no que viu e matou o que não viu.” (p. 16), “Todo mundo 

acha graça na desgraça. (p. 18), “Quem com ferro fere, com o ferro será ferido.” (p. 28), 

“Quem não deve, não teme.” (p. 38), “Quem tem cu, tem medo.” (p. 52), “Espinho que tem de 

furar pequeno já traz a ponta.” (p. 55), “(...) manda quem pode e obedece quem tem juízo.” (p. 

78), “Quem pode pode, quem não pode se sacode.” (p. 83); os mitos do boitatá, Mãe-da-Lua, 

Pai-do-Mato, São Jorge, burrinha-de-padre; frases como: “A noite é o universo do Mal.” (p. 

10), Deus se esconde por detrás do cabeço das nuvens e tudo vê.” (p. 11), “Água de açude é 

traiçoeira, é água morta.” (p. 32), “A lua é laminazinha de foice.” (p. 40), “Coração é terra 

longe.” (p. 40), “Os segredos da confissão morre nos lábios.” (p. 83); as palavras cururu, 

gurinhatá, bunganvílias, mofumbal, sarapatel, ticaca etc. No tocante à palavra Gurinhatá, 

existe a seguinte explicação, de origem indígena: Gurinhatá é um pássaro, recebe vários 
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nomes populares, dentre os quais se destacam: bonito, gaipava, galpava, gaturamo-itê, 

guipara, guiratã, guiratã-de-coqueiro, guriatã, gurinhatá, ivi, povi, tei-tei, tem-tem, tem-tem-

de-estrela, tem-tem-verdadeiro, tietê, tietei, uira-enguetá e vem-vem.  Gurinhatá provém da 

palavra tupi: uirá'nhe'tã Guirá: pássaro + ñhe-tã: de canto forte. É um nome dado ao gaturamo, 

ave passeriforme, traupídea (Tanagra violacea auranticollis), do Brasil oriental, de dorso 

negro-azulado brilhante, pontas das asas castanho-claro, lado inferior amarelo, e mancha 

amarela na fronte. É frugívora e muito apreciada como ave de gaiola. Variante: guariantã, 

guriantã, guarantã. (HOUAISS, 1975, p. 3263-3264). 

Através da publicação de As Filhas do Arco-Íris percebe-se que Eulício Farias busca 

na tendência regionalista orientar sua produção, vinculando elementos orais para apreciação 

do leitor: “Agora, os olhos enormes da marrã debaixo das pedras. Boitatá no fundo do poço?” 

(p. 29); “Primeiro, foi ela um menino que entrou num arco-íris e mudou de sexo. Fantástico. 

Depois foi amásia de um padre e virou mula--sem-cabeça, assombrando meio mundo. E, por 

último, apareceu grávida sem se saber de quem (naturalmente por obra e graça do divino 

Espírito Santo) e foi parar no Rio Grande.” (p. 39); “Na lagoa, de noite, pé ante pé, o Pai-do-

Mato vem beber água.” (p. 89); “É (contam) o lamento da Vaca Encantada (...)” (p. 10); “E aí 

vinha aquela estória do Valentão e do Amarelinho (...)” (p. 12-13); “A casa mal-assombrada, 

onde tinha uma botija.” (p. 14); “Conta-se que nessas caçadas, quando Zé Pepeu não achava 

bicho pra matar ou furtar, tirava a própria camisa e escondia num tronco de árvore para, 

depois, ir agachando-se na ponta dos pés e roubá-la.” (p. 25); “Estória puxa estória e o tempo 

vai” (p. 59). Pode-se sentir nos trechos em destaque que a obra é um acervo de mitos e lendas, 

sem contar que há uma série de estórias populares que Eulício Farias de Lacerda deixa habitar 

na narrativa. Nesse sentido, é oportuno tomar como referência a perspectiva de Luís da 

Câmara Cascudo sobre as lendas populares quando afirma que “Não há, quase, lendas inúteis 

e desinteressadas. Todas doaram alguma cousa, material ou abstrata.” (CASCUDO, 2006, p. 

105). Em As Filhas do Arco-Íris, as lendas e mitos doam seu aspecto oral, sua magia de 

transformação e permanência na imaginação da comunidade em Gurinhatá como também no 

leitor que entra na obra atravessando o arco-íris.  

Considera-se também no decorrer deste trabalho uma constante transformação dos 

elementos da cultura popular nessa seqüência: mito > lenda > conto.  Para melhor 

compreender essa constante, vale salientar que ela constitui o arcabouço de um processo 

percorrido pela Literatura Brasileira no decorrer do século XX. Na evolução histórica da 

sociedade brasileira durante os anos 1930 e o advento da técnica modernista do Romance de 

30, os autores transformaram relatos antigos, registros orais, locuções, costumes, crenças, 
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superstições, cantos, festas, indumentárias, enfim tradições regionais, indígenas, africanas e 

portuguesas em produção literária. É através da idéia de “cópia” da cultura nacional que a 

produção literária antes marcada pela reprodução dos modelos europeus volta-se para a 

reconstrução da Literatura Brasileira. Daí, o ideal de assimilar e evidenciar o folclore e a 

cultura popular está nas obras literárias e na arte. Nessas condições, ocorrem as inter-relações 

culturais que se configuram dentro de um processo de formação em que se estabelece as 

estruturas culturais, fazendo uma mescla entre culturas, isto porque a produção acadêmica 

geralmente tem suas origens na erudição, enquanto que os elementos orais provêm da cultura 

popular. Assim, as inter-relações culturais servem para a formação da cultura nacional que se 

alimenta de valores, doutrinas, costumes e hábitos que o povo cria, preservando e se 

aprimorando através da comunicação e cooperação. Antes, a Literatura Brasileira era, via de 

regra, configurada através da importação dos modelos europeus, desta forma a cultura 

brasileira se descaracterizava, tornando-se artificial pelo fato de firmar valores de outra 

cultura, chegando a se desvencilhar da verdadeira origem dos problemas internos para retratar 

situações que o país não dava conta em explicar socialmente. Nesse sentido, Roberto Schwarz 

adverte que “a feição de ‘copiada’ da nossa cultura resultaria de formas de desigualdades 

brutais a ponto de lhes faltarem mínimos de reciprocidade.” (SCHWARZ, 2002, p. 46).  

Depois do Modernismo, a idéia da “cópia” dos movimentos estrangeiros já estava 

ultrapassada e as inovações já eram uma realidade no campo literário devido às 

desigualdades. Estas desigualdades foram marcadas pelo regionalismo, enfocando problemas 

e dificuldades geográficas das diversas regiões brasileiras, como também pela utilização de 

aspectos lingüísticos distintos. A obra As Filhas do Arco-Íris ambienta estas perspectivas, 

enfocando a região Nordeste, especificamente o sertão nos limites entre o Rio Grande do 

Norte e a Paraíba25. Nela se evidencia a importância da cultura popular por utilizar um 

conjunto de procedimentos da tradição oral para constituir um modelo de produção literária. 

Nas palavras de Jorge de Sá: 
“As Filhas do Arco-Íris” é, assim, um texto que se constrói a partir de uma tradição 
popular que vê o mundo pelos olhos de Tia Jana, Pedro Gago, Tidudô, Lícias e o 
tradicional ceguinho cujos sentidos funcionam como um radar dos acontecimentos. 

                                                 
25 Os trechos a seguir são informações sobre o espaço físico: “Vina foi levada para a casa de uns parentes, no 
Seridó.” (p. 16); “A brusca ida de Vina para o Seridó (segundo os boatos), em estado de gravidez, (...).” (p. 37); 
“Depois foi amásia de um padre e virou mula-sem-cabeça, assombrando meio mundo. E, por último, apareceu 
grávida sem se saber de quem (naturalmente por obra e graça do divino Espírito Santo) e foi parar no Rio 
Grande.” (p. 39); “De repente, um reboliço pro lado do Café: Acompanhando Tidudô vêm o major Idelfonso, das 
Queimadas, o tenente Eliseu, do Aguiar e mais o Doutor Balduíno, de Água Branca.” (p. 68); “Vina devia chegar 
logo à boquinha da noite do Seridó” (p. 70); “Não ia haver baile por causa da morte de Pai Estêvão, mas o 
casamento ia ser mesmo no outro dia e os noivos, uma semana depois, voltariam de vez para o Rio Grande.” (p. 
71).  
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Tudo reunido em 12 episódios aparentemente descosidos mas que se ligam pelo 
indecifrável, pois, como afirma o narrador, ‘o mistério começa na outra margem’, 
num tempo marcado pelos movimentos do Sol e da Lua. (SÁ, 1981). 
 

Com as incorporações da tradição popular em As Filhas do Arco-Íris, Eulício Farias 

fez com que inovações formais e temáticas se ajustassem à linguagem da cultura popular. Por 

via de regra, é possível relacionar com a obra estudada a seguinte afirmativa de Antonio 

Candido:  
(...) todos os escritores de qualidade acabaram escrevendo como beneficiários da 
libertação operada pelos modernistas, que acarretava a depuração anti-oratória da 
linguagem, com a busca de uma simplificação crescente e dos torneios coloquiais 
que rompem o tipo anterior de artificialismo. (CANDIDO, 2003c, p. 186). 

 

  Seguindo essa linha de pensamento, é oportuno ressaltar que Eulício Farias de 

Lacerda, apesar de não pertencer à geração de escritores que surgiram entre 1940 e 1950, 

também contribuiu para a consolidação da tradição oral dentro da tradição escrita, registrando 

mitos, lendas e contos populares na obra literária. E como destaca Tarcísio Gurgel: 

“Curiosamente a fonte da literatura lacerdiana é o romance de 30.” (GURGEL, 2005, p. 29). 

Desse modo, a obra de Eulício Farias não foge do enfoque crítico social que representou um 

grande progresso à Literatura Brasileira no século XX, pois a aplicação da experiência 

cultural se ajusta dentro de um processo histórico e ideológico.  

Para Luís Romano, Eulício Farias de Lacerda fez um: 
Livro exótico “As Filhas do Arco-Íris”. Há nele uma saga desconhecida em que o 
herói é o nativo envolvido em luta com o sobrenatural, num descomedimento de 
tamanhos e proezas que lembram visões quixotescas consubstanciadas no 
primitivismo puro de sua vivência diária e anônima. Uma filosofia adequada e 
desenvolvida por criaturas simples, submetidas a conceitos extraídos de um mundo 
quase isolado com suas leis morais e especiais. (ROMANO, 1981). 

 

Como um visionário, Mário de Andrade previa um grande avanço na Literatura 

nacional desde o período da Semana de Arte Moderna até a atualidade, o que pode ser 

confirmado na assertiva de que: “Quanto à conquista do direito permanente de pesquisa 

estética, creio não ser possível qualquer contradição: é a vitória grande do movimento no 

campo da arte.” (ANDRADE, 2002, p. 273). Ainda nas palavras de Mário de Andrade: “E 

como os movimentos de espírito precedem as manifestações das outras formas da sociedade, é 

fácil de perceber a mesma tendência de liberdade e conquista de expressão própria, tanto na 

imposição do verso-livre antes de 30, como na ‘marcha para o Oeste’, posterior a 30.” 

(ANDRADE, 2002, p. 273).  
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Nesse sentido, a idéia essencial sobre a arte literária é válida dentro dos critérios 

estéticos e temáticos da obra As Filhas do Arco-Íris. Eulício Farias está entre os “escritores de 

qualidade”, pois opera magistralmente sua obra como se regesse todos os movimentos de seus 

personagens, tendo o controle sobre o tempo e o espaço, ampliando o acervo de obras que 

aplicam a tendência do Romance de 30. Dentro dessa perspectiva, cabe salientar afirmativa de 

Antonio Candido:  
Os decênios de 30 e 40 foram momentos de renovação dos assuntos e busca da 
naturalidade, e a maioria dos escritores não sentia plenamente a importância da 
revolução estilística que por vezes efetuavam. Mas não esqueçamos que esses 
autores (quase todos despreocupados em refletir sobre a linguagem literária) 
estavam de fato construindo uma nova maneira de escrever, tornada possível pela 
liberdade que os modernistas do decênio de 1920 haviam conquistado e praticado. 
(CANDIDO, 2003d, p. 205). 
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1.4. A Lenda do Arco-Íris 

 
O folclore, sendo uma cultura do povo, é uma cultura 
viva, útil, diária, natural. As raízes imóveis no passado 
podem ser evocadas com indagações de antigüidade. O 
folclore é o uso, o emprego imediato, o comum, 
embora antiqüíssimo. (Câmara Cascudo, In: Seleta, 
1972). 

 

Para dar início à análise da lenda do arco-íris, é fundamental compreender como 

ocorre o fenômeno natural do arco-íris, seja na visão popular seja na visão científica. O 

fenômeno apresenta diversas explicações e pode ser descrito da seguinte maneira: 
O arco-íris recebe inúmeros outros nomes de origem popular, como arco-celeste, 
arco-do-céu, arco da aliança, arco-da-chuva, arco-da-velha, arco-de-deus. Deve-se 
ao famoso astrônomo inglês, George Biddell Airy, a primeira teoria completa sobre 
o arco-íris. Origina-se da refração e reflexão dos raios solares nas gotas de chuva, 
sendo que suas cores dependem do diâmetro destas. A cor violeta permanece no 
bordo interno do arco e a vermelha no externo. As sete cores do espectro solar, em 
sua ordem, são: vermelho, roxo, verde, amarelo, azul, alaranjado e anil. (DA 
COSTA E SILVA, 1968, p. 158-159). 
 

Entre as muitas tradições populares que o envolvem, há uma considerando que o arco-

íris não é amigo dos agricultores porque bebe a água dos rios, dos açudes e lagoas. Essa 

tradição reza que para o homem do campo acabar com o arco-íris deve fazer filas de 

pedrinhas, de gravetos, pauzinhos. Com medo, logo ele vai embora porque não gosta de 

perceber linhas retas. Sobre esta tradição do arco-íris, na obra Informação da História e 

Etnografia, Câmara Cascudo informa que: 
O sertanejo não gosta do arco-íris porque furta a água. No litoral se distrai bebendo 
água nos rios, lagoas, fontes. Ao principio da sucção é fino, transparente, incolor. 
Depois fica largo, colorido, radioso. Farto, desaparece. Quando se dissipa, deixa o 
céu limpo, de névoas, nuvens anunciando chuvas. Há um remédio para fazê-lo ir-se 
embora. O arco-íris é inimigo das linhas retas. Riscam desenhos direitos, põem filas 
de pedrinhas, gravetos, pauzinhos. O arco desmancha a galhardia seticolor, e viaja. 
(CASCUDO, 1962, p. 73-74). 

 

Apesar do mau nome do arco-íris, ele mantém resquícios do velho prestígio junto aos 

Deuses mortos. Porém, a verdadeira concepção sobre o arco-íris não recebe muita 

credibilidade entre os povos, é o que expressa Cascudo ao explicar como as pessoas 

enfrentam as condições originais do arco-íris, pois elas não crêem que se origine da reflexão 

dos raios solares nas gotas de chuva, projetando a decomposição das cores espectrais. 

(CASCUDO, 1971b, p. 43-44). 

Partindo para os postulados das ciências naturais, o processo pelo qual surge o arco-

íris é quando o Sol aparece no fim de uma chuva e provoca a refração da luz nas gotículas de 

 



 
 

53

água. De acordo com a físico-química, deve-se entender que esse fenômeno da natureza é 

provocado pelo processo que envolve a água na atmosfera e a luz solar. Portanto, o fenômeno 

é resultante da dispersão de luz solar em gotículas de água suspensas na atmosfera, e que é 

observado como um conjunto de arcos de circunferência (excepcionalmente como 

circunferências inteiras) coloridos com as cores do espectro solar. Então, ele se desenvolve 

quando a luz do sol está brilhando em baixa altitude ou determinado ângulo, daí o observador 

verá o arco-íris apontando como uma curva no céu. O mais espetacular arco-íris aparece 

quando metade do céu ainda está escuro com nuvens de chuva e para percebê-lo é preciso 

estar onde o céu esteja claro. Outro local comum para se observar o arco-íris nitidamente é 

quando o espectador estiver perto de cachoeiras e rios, pois na presença das águas a visão do 

fenômeno se torna ainda mais espetacular.  

A lenda do arco-íris, no que concerne à tradição popular em diferentes civilizações, 

mantém uma diversificação cultural, isto porque o fenômeno guarda seu lugar entre lendas, 

mitos e pode ser contado de acordo com a concepção de um povo, seja por causa de sua 

beleza, seja pela dificuldade que as pessoas tinham em explicá-lo de forma científica. Porém, 

com o tratado das propriedades da luz pesquisados por Galileu, o fenômeno tornou-se mais 

claro cientificamente para a civilização européia e, por conseguinte, para a atualidade. Só que 

antes das pesquisas sobre os efeitos das propriedades da luz, os registros mitológicos 

ponderavam de várias maneiras a forma pela qual surgia e como se processava um arco-íris. 

Algumas situações folclóricas foram registradas através do acervo mitológico por 

inúmeras civilizações como gregos, hindus, chineses, egípcios, irlandeses, etc. A Mitologia 

Grega registra que o arco-íris era o caminho feito por uma mensageira (Iris) entre a terra e o 

céu. Na Mitologia Irlandesa, o arco é um lugar secreto onde os duendes irlandeses escondiam 

um pote de ouro, que podia ser encontrado no fim do arco-íris. No que concerne à Mitologia 

Chinesa, o fenômeno era tido como uma abertura no céu que seria marcada pela deusa Nüwa 

utilizando pedras de sete cores. Em referência à Mitologia Hindu, o arco-íris é chamado 

Indradhanush, significando o arco de Indra, a deusa dos raios e trovões, distribuidora da chuva 

fecundante e protetora dos árias, sendo representada por uma figura com trajes régios e 

montada no elefante Airavatá. A Mitologia Norueguesa marca um arco-íris chamado de “a 

ponte Bifröst”, a qual serve para conectar o reino de Asgård e Midgård, lares de deuses e 

homens, respectivamente. Em Gênesis (Bíblia), o arco-íris é um sinal do acordo entre Deus e 

a humanidade. Depois que Noé sobreviveu ao dilúvio, Deus enviou um arco-íris para 

prometer que nunca mais enviaria dilúvios para destruir o mundo, conforme o trecho bíblico: 
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E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente 
que está convosco, por gerações perpétuas: O meu arco tenho posto nas nuvens, e 
ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando 
eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do 
meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne; e as águas 
não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, 
e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser 
vivente de toda a carne que está sobre a terra. (Gênesis: 9: 12-16). 

 

Daí que o nome “arco-da-aliança” provém da história bíblica. No trecho acima 

remonta-se que após o tremendo castigo universal para eliminar o mal da terra, quando a 

Arca-de-Noé pousou nos cumes do monte Ararat, os sobreviventes viram despontar no 

horizonte, depois de longa invernia, um Sol brilhante e cálido, e sobre o céu desenhou-se o 

maravilhoso espetáculo do arco-íris cruzando, que para todos, era o sinal de reconciliação 

divina com os homens.  

Em Locuções Tradicionais do Brasil há uma análise da locução arco-da-velha:  
Complicação, reunião de coisas disparatadas, acontecimentos imprevistos. Coisas do 
arco-da-velha! Inimagináveis.  
Em Portugal, arco-da-velha é o arco-íris, fonte das nossas supertições relativas ao 
meteoro. As indígenas não merecem repercussão penetrante na memória brasileira. 
O arco é denominação comum, dizem beber águas correntes e mesmo dissolver a 
chuva ameaçada pelas nuvens escuras. Cras pluit, arcus bibit, de Plauto. Quem passa 
por debaixo do arco-íris muda de sexo. Arco-celeste, Arco-da-Aliança (Gênesis 
9,13) Arco-do-Céu, Arco-da-Chuva, arc-en-ciel, rainbow, regenbogen, arco balento. 
(CASCUDO, 1977, p. 89). 

 

Sobre os registros orais que envolvem o arco-íris em Literatura Oral no Brasil, o seu 

autor discorre sobre a concepção indígena que explica a origem da lua, das estrelas e do arco-

íris da seguinte maneira: 
Origem da Lua, das Estrelas e do Arco-Íris: No RÃ-TXA HU-NI-KU-Í, a língua 
dos Caxinauás, indígenas da família Pano (...). Resumo a lenda que conta a origem 
da Lua, das Estrelas e do Arco-Íris. A moça Iaçá não queria casar-se e sua mãe ba-
tia-lhe por esse motivo, obrigando-a a dormir ao relento. Iaçá pediu que lhe abrissem 
a porta mas sua mãe veio com um terçado e degolou-a, atirando o corpo ao rio e 
deixou a cabeça no chão. Depois entrou, para sua casa fechou-se para dormir. A 
cabeça começou a rolar, rolar, ao redor da casa, gritando, assombrando. Pensou em 
que se transformaria. Legumes, comê-la-iam. Rio, bebiam. Pau, derrubariam. Terra, 
pisariam. Caça, matariam. Fruta, comeriam. Jarina, fariam casa. Eu vou ser Lua! 
decidiu. - Pediu que a mãe atirasse para fora dois novelos de linha e chamou o 
Urubu que vive na banda de dentro do Céu. O Urubu veio, ouviu-a e voltou para o 
Céu levando os dois novelos de linha. Prendeu-os à cabeça e agarrrou-os como os 
dentes e subiu, subiu, transformando-se em Lua. Arrancou os olhos e esses se 
tornaram estrelas. Seu sangue ficou sendo o Arco-Íris. (CASCUDO, 2006, p. 109-
110). 

 

Considerando que os indígenas brasileiros procuravam na sua tradição, através de 

lendas e mitos, explicar que tudo acontecia naturalmente, eles buscavam expressar com seus 

relatos como a vida era misteriosa e assombrosa nas matas e florestas. Por este motivo, nas 
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narrativas indígenas há sempre um ambiente heróico, um gesto de mistério, um clima de 

suspense, o sobrenatural, tudo é utilizado para propagar e reproduzir a cultura indígena. 

Conseqüentemente, a tradição serviu também para amedrontar os invasores portugueses. 

Câmara Cascudo salienta que os indígenas sempre utilizam um ambiente heróico no qual 

“quase sempre o sobrenatural é indispensável. É uma lenda. (...) é preciso crer porque elas se 

articulam com o patrimônio da tribo que hospeda.” (CASCUDO, 2006, p. 105). O processo 

que evidencia a resistência das lendas indígenas é que elas continuam se articulando nas 

tribos, na cultura de algumas comunidades, nos registros orais, na produção literária, sempre 

viajando nas conversas e tradições sem que desapareçam do imaginário popular.    

Também é possível observar que as lendas expressadas pelos indígenas brasileiros não 

possuem a mesma extensão da fábula ou do mito, isto porque a sua tradição abrange sua vida 

na mata, ambiente natural que servia para a criação de diversas situações sobre a natureza e 

seus fenômenos. De acordo com Câmara Cascudo: 
Na fábula pode intervir um ente sobrenatural, mas esse não é o elemento típico. Nas 
lendas é a própria atmosfera. (...). A lenda dos indígenas brasileiros não teve a 
extensão da fábula ou mito. Resiste quando são adaptadas à mentalidade mestiça e 
evocadas nas tribos ou até mesmo registradas em viagens. É mais citada nos livros 
que lembrada no espírito do povo. (CASCUDO, 2006, p. 105). 

 

Levando em consideração tais afirmativas, pode-se considerar a lenda como um 

episódio heróico ou sentimental, provido do elemento maravilhoso ou sobre-humano que é 

transmitido na tradição popular, a qual conserva quatro características: antigüidade, 

anonimato, oralidade, divulgação e persistência. Na obra Tradição, Ciência do Povo, Câmara 

Cascudo explica: 
É preciso que o motivo, fato, ato, ação seja antigo na memória do povo; anônimo em 
sua autoria; divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios orais ou no 
hábito normal. Que sejam omissos os nomes próprios, localizações geográficas e 
datas fixadoras do episódio no tempo. (CASCUDO, 1971b, p. 15-16). 

 

Em As Filhas do Arco-Íris, as lendas e mitos estão sempre presentes nas conversas, 

nos contos, desafiando o leitor para acreditar nos acontecimentos em Gurinhatá. Entre os fatos 

mais estranhos estão: o boitatá engolindo as pessoas, o mugido da vaca encantada, Pai-do-

Mato assustando a comunidade, um cavalo com cara de gente, tesouros enterrados, mortes 

misteriosas, etc. Os episódios da narrativa ambientam coisas inexplicáveis e o narrador em 

algumas passagens deixa transparecer situações enigmáticas como:  
Agora, os olhos enormes da marrã debaixo das pedras. Boitatá no fundo do poço? 
Sinha Zefa veio lavar roupa e nunca mais voltou. Notícias nem de viva nem de 
morta não se soube mais. Diz que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do 
rio e devorou-a. Mistérios. Quem foi que disse que água tinha pé e cabelo? (p. 29).  
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 No trecho acima, vê-se que a palavra “Mistérios” mostra que muitas estórias ainda não 

foram explicadas para a comunidade, as dúvidas quanto aos acontecimentos são evidentes 

através das interrogativas do narrador. Percebe-se que a vila de Gurinhatá está cercada de 

mistérios, eles são grandes enigmas na narrativa, alimentando a ansiedade do leitor para 

descobrir o que realmente aconteceu. 

Quanto às lendas e aos mitos populares existentes no Brasil e no mundo, muitos são 

contados por anônimos e não há como identificar a sua localização e origem, como também o 

momento em que começou a ser utilizada na oralidade de determinada comunidade. Assim, 

não se consegue encontrar onde se principiou a contar pela primeira vez lenda ou mito numa 

estória, mas se verifica que chegam a dialogar uns com outros. Há vários exemplos como: a 

lenda da Mãe-D'água, a lenda de Santo Antônio, a lenda do Barba-Ruiva, a lenda da Iara, a 

lenda de Itararé, a Virgem Aparecida, a lenda da Gralha Azul, o Negrinho do Pastoreio, etc.  

Assim, considera-se que o substrato do folclore brasileiro se constitui com a “(...) 

resultante de uma aculturação do folclore português, trazido pelos colonizadores a partir do 

século XVI, com as tradições dos dois elementos étnicos que entraram na formação de nossa 

etnia: o elemento ameríndio e o elemento negro-africano.” (RIBEIRO, 1962, p. 1825). No que 

concerne à lenda do arco-íris, na narrativa é possível considerá-la sob um caráter psicológico 

e espiritual. Nesta pesquisa, a análise da lenda segue pela tradição oral do indígena brasileiro, 

como também pelas influências orais portuguesas e, por conseguinte, ela se vincula ao 

processo de produção literária para se estabelecer como ruptura, pois as sete cores se 

transformam em cinco, as quais são as filhas do arco-íris. Tratando-se do conceito de tradição, 

segundo Câmara Cascudo:  
A tradição reúne elementos de estórias e de história popular, anedotas reais ou 
sucessos imaginários, críticas sociais, vestígios de lendas, amalgamados, confusos, 
díspares, na memória geral. (...). É uma informação, um dado, um elemento 
indispensável para que se possa sentir o conjunto mental de um julgamento antigo. 
(CASCUDO, 2006, p. 53).  

 

E Octavio Paz (1984, p. 17-18) ressalta que “o moderno é uma tradição. Uma tradição 

feita de interrupções, em que cada ruptura é um começo. Entende-se por tradição a 

transmissão, de uma geração a outra de notícias, lendas, histórias, costumes, formas literárias 

e artísticas, idéias, estilos” e “a ruptura é a forma privilegiada da mudança. (...). O moderno 

não é caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua heterogeneidade”.  

Pode-se concluir que estas concepções sobre a tradição só vêm consolidar a idéia de 

Antonio Candido (2006, p. 128) que afirmou que a Literatura Brasileira sofreu, durante o 
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Modernismo, grande influência da cultura popular em oposição aos velhos padrões 

acadêmicos provindos da Europa e, naquele momento de efervescência, a arte primitiva, o 

folclore, a etnografia obtiveram uma definição das estéticas modernas, muito atentas aos 

elementos arcaicos e populares comprimidos pelo academismo. Ainda para o sociólogo: 
A destruição dos tabus formais, a libertação do idioma literário, a paixão pelo dado 
folclórico, a busca pelo espírito popular, a irreverência como atitude: eis algumas 
contribuições do Modernismo que permitiram a expressão simultânea da literatura 
interessada, do ensaio histórico-social, da poesia libertada.  (p. 142-143). 
 

Em As Filhas do Arco-Íris, a lenda é apresentada aos moldes da tradição oral 

brasileira, como também confrontada às tradições provindas de Portugal, que deixou registros 

entre os nativos. No decorrer das primeiras palavras da narração, vai-se observando uma 

gradação com o movimento das nuvens, das coisas ao redor, o mundo em evolução e a chuva 

percorrendo o espaço do céu, e em seguida logo virá o arco-íris abrindo o caminho para que o 

leitor entre na estória:  
...Crescem as sombras e as coisas aumentam de volume. As casas, as árvores, os 
animais. No poente, rei sol e o vermelho dos carneirinhos, no alto. CARNEIRINHO, 
CARNEIRÃO, NEIRÃO, NEIRÃO, OLHA PRO CÉU. Rei sol esqueceu os covões 
do Já-Foi? O Medo faz as chuvas se esconderem lá, os ventos. (p. 9). 

 

Na articulação da narrativa com o leitor, a lenda do arco-íris vai se desenvolvendo, 

começa através de uma série de acontecimentos subentendidos nas reticências, mas não há 

obscuridade. Porém, logo “crescem as sombras”, que vão gerando dúvidas, as nuvens no céu 

são contadas em forma de carneirinhos. Na seqüência, o menino lembra a cantiga de roda, ele 

quer brincar com o leitor. Então, prepara-se a formação de uma roda com os leitores e ele é a 

criança escolhida para o centro. Logo, vai cantando e contando a história da sua vida, as 

lendas, os mitos e as tradições em Gurinhatá. Na seqüência dos fatos, o narrador pede para o 

leitor se aproximar e observar a estória que se desenvolve, para ver a formação da lenda do 

arco-íris, assim, o texto procura seduzir o leitor através do movimento gradativo das coisas, 

criando uma atmosfera de mistérios e enigmas. Dessa maneira, vai controlando o percurso de 

seu olhar e orientando a leitura de modo a obter os resultados desejados e recíprocos. A 

reciprocidade entre o leitor e o texto implica em um processo de interferências mútuas: “ao 

mesmo tempo em que a estrutura oferece possibilidades de combinações para que o leitor se 

reconstitua neste apelo de arranjo ideativo, o leitor, na participação assim conduzida, constrói 

esta mesma estrutura.” (BORBA, 2003, p. 35). Assim, quando o texto é processado pelo 

leitor, ocorre a interação texto/leitor que, a partir de contingências estáveis e transformadoras, 

o conduz à significação. E segundo Zumthor: “A leitura se enriquece com toda a profundeza 

do olhar.” (ZUMTHOR, 2000, p. 86).  
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No trecho a seguir, conta-se como se ficou sabendo da lenda do arco-íris, chama a 

atenção do homem do campo para ter cuidado e proteger a água do rio senão o olho de boi vai 

sugá-la: 
Agora é o olho-de-boi que vem crescendo. E as sombras, não. Vem ver, gente, o 
olho-de-boi bebendo a água do rio. Mudar de sexo quem quer? Elas foram, antes, 
meninos bebidos por um arco-da-velha igualzinho a esse numa manhãzinha de 
chuva. Pai Estêvão sabe? Paisagens. As sete cores que são cinco e as folhas azuis da 
Árvore que não é. Ah, o mistério começa na outra margem. (p. 10). 

 

“Agora é o olho-de-boi que vem crescendo.” Esta expressão caracteriza o 

desenvolvimento da narrativa, a estória sobre as filhas do arco-íris está sendo montada. 

Considerando a leitura do livro, o leitor já passou por algumas páginas e o narrador quer que 

ele observe o arco-íris por duas vias, primeiro como movimento de sucção das águas do rio 

(Vem ver, gente, o olho-de-boi bebendo a água do rio.); logo depois pergunta se o leitor quer 

ser bebido pelo arco-celeste (Mudar de sexo quem quer?).26 Aos poucos, o narrador expõe 

que a narrativa vai ser habitada por muitos mistérios que tem início em outra história. 

É importante salientar que no processo de elaboração da obra há uma constante 

relação de uma obra com outra. Dessa maneira, o autor faz sempre um retorno, uma 

referência, uma retroação de um enredo com outro, atravessando as margens das narrativas, e 

é assim que o leitor deve percorrer suas obras. Em As Filhas do Arco-Íris, o narrador aponta a 

origem do arco-íris nas obras de Eulício: “Ah, o mistério começa na outra margem”. 

Atravessando as margens desta narrativa e caminhando pela obra O Rio da Noite Verde, o 

leitor vai beber das águas que dão início ao mistério da lenda, pois na narrativa desponta um 

olho-de-boi, o qual serve como ponto de partida para a elaboração de As Filhas do Arco-Íris: 
O arco-íris está bebendo a água da lagoa, quem nele entrar com uma tesoura aberta 
na mão muda de sexo! “Era uma vez uma princesa que subiu num arco-íris e virou 
príncipe encantado.” – A senhora já foi um home que entrou num oi-de-boi? 

Arco da Nova 
Arco da Velha 
não bebas aí 
que mijou a velha. (LACERDA, 2003, p. 100). 

  

Na configuração da lenda do arco-íris tanto em As Filhas do Arco-Íris quanto em O 

Rio da Noite Verde, é possível perceber que o autor busca vestígios na cultura indígena, 

                                                 
26 Em Grande Sertão: Veredas, Riobaldo queria que Diadorim mudasse de sexo. Na obra pode-se encontrar um 
trecho em que Riobaldo tem um sonho no qual acontece o súbito desejo de que Diadorim passasse por debaixo 
de um arco-íris. Ele queria gostar dele, mas a relação era impossível, por isso gostaria que Diadorim atravessasse 
o olho-de-boi para que fosse uma mulher e então poderia realizar o seu amor: “Antes palavras que picaram em 
mim uma gastura cansada; mas a voz dele era o tanto-tanto para o embalo de meu corpo. Noite essa, astúcia que 
tive uma sonhice: Diadorim passando por debaixo de um arco-íris. Ah, eu pudesse mesmo gostar dele – os 
gostares...”  (ROSA, 2006, p. 50). 
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montando as lendas pela constituição do elemento sobrenatural, mas que mantém identidade 

geográfica e personalização tribal, sempre marcada pelo processo da tradição que perpassa as 

gerações. Nos relatos do narrador, Gurinhatá se caracteriza como um espaço cultural que 

constrói suas tradições, e o elemento sobrenatural é comum no imaginário da comunidade. 

Pode-se considerar que o vestígio indígena na lenda do arco-íris se expõe pela mudança de 

sexo das filhas do arco-íris. Isto porque em alguns registros, na tradição indígena se revela 

que quando alguém passasse por debaixo de um arco-íris mudaria de sexo e se quisesse 

retorná-lo bastava apenas que o repassasse em sentido contrário. Por outro lado, na 

perspectiva portuguesa seria o movimento de absorver as águas do rio. Em relação às 

tradições populares provindas de Portugal, pode-se considerar que constituem um acervo 

organizado com uma série de registros pesquisados e divulgados por diversos estudiosos.  

Luís da Câmara Cascudo refere-se às lendas indígenas como registros da origem dos 

seres, astros, plantas e objetos indispensáveis à vida na floresta. Assim, a lenda indígena “não 

constitui um elemento vivo na literatura oral brasileira. Está circunscrita aos limites do 

interesse indígena” (CASCUDO, 2006, p. 110). Mas em As Filhas do Arco-Íris, a lenda do 

arco-íris serve como um aspecto estruturante da obra, circunscreve na tradição oral da 

comunidade e, por conseguinte, no imaginário do leitor. 

As filhas do arco-íris é uma lenda que se caracteriza através de algumas mulheres de 

Gurinhatá e se configura desde o início da narrativa. O narrador subverte a lenda que 

tradicionalmente seria estruturada em sete cores, transformando-a em cinco, sendo elas: Jana 

(doida), Vina (burrinha-de-padre), Dasdores (mulher do ladrão de cabras), Inês (faca de dois 

gumes) e Ana Amália (desejada por Pedro Gago, vive uma lenda sob a proteção de São 

Jorge). Cada uma vive uma situação inusitada, sofrem, enlouquecem ou são desejadas pelos 

homens de Gurinhatá: 
Jana: Hora da tia Jana procurar ovos de guiné. Ah, parece que a diaba da bebe-ovos 
andou por aqui? Tou fraca! Tou fraca! Mania de tia Jana. Ovos de galinha, de guiné, 
de passarim e de tudo que é bicho que põe. Ri-se o doido do maluco? Pobre tia Jana! 
As más-línguas se amiúdam. E os maus olhos? Olham, reolham, tresolham. (p. 10). 
 
Vina: Os boatos que ele espalhou de ter visto Vina transformada em burrinha-de-
padre são apenas fruto da imaginação doentia daquele negro mentiroso e covarde. 
Burrinha-de-Padre, na boca do povo ignorante, é a amante de um sacerdote. (p. 37). 
 
Vina era um menino que entrou num olho-de-boi. (p. 90). 
 
Dasdores: Dasdores é quem mais sofria com tudo isso. Não queria que o filho 
nascesse e crescesse em tal ambiente. De humilhações bastavam as que ela já tinha 
passado até agora. Ela mesma já era a vergonha da família em ter-se juntado a Zé 
Pepeu. Todo mundo foi contra, mas ela quis mostrar que não dava o braço a torcer a 
ninguém.  
O poder de Deus é grande 
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mas no mato ainda é maior. 
Escutou o vozeirão de Tidudô: Não mando te dar fim por causa de tua mãe, que é 
minha irmã. Agora era tarde. Vento das primeiras horas da manhã. Ali estava ela 
sem poder ir à venda comprar uma cabeça de alho. Os risos, os cochichos, os olhares 
maliciosos. Zé Pepeu cada dia pior: mais ladrão e mais miserável. Nô Joaquim 
enganava-o de todos os modos, explorava-o de todos os lados e ainda o ameaçava de 
pô-lo na cadeia como ladrão de cabras. Nela ninguém também confiava. Só, às 
vezes, é que a doida do finado Lau lhe chamava pra lavar a roupa de casa. Dasdores, 
tia Jana vai lhe pagar essa lavagem com uma cuia de ovos de passarim. Ninguém, 
ninguém mais pronunciava o seu nome. (p 26). 

 
Inês: Razão tinha o cego, na calçada da igreja: Pereirinha, Inês é faca de dois 
gumes, no escuro, e ninguém sabe qual o lado mais amolado. (p. 44). 
 

Mesmo assim, deu-se início ao baile e a moçada caiu na poeira pra valer. Logo de 
entrada, uma confusão. Pereirinha foi tirar Inês pra dançar e esta lhe disse já estar 
comprometida com o Zezão. (Inês é faca de dois gumes. Cego féla-da-puta). (p. 47). 
 
Ana Amália: Ana Amália era afilhada de São Jorge e não existia dragão besta 
nenhum que ousasse aproximar-se dela. Os cavalos agora não corriam: voavam. 
Pedro Gago viu-se um príncipe coroado com um chapéu de palha de catolé e as 
mãos que o coroavam tinham dez metros de comprimento. (p. 23). 
 
Depois, Ana Amália não era também uma das filhas do arco-da-velha do entardecer? 
Lendas. (p. 89). 
 

Nos trechos a seguir, o narrador conta mais um pouco sobre as filhas do arco-íris: 
Na missa de domingo padre Santo só falava de humildade. Será? A humildade de rei 
sol e o poente. Antes eram elas uns meninos. Está na hora de tia Jana. As portas do 
casarão estão fechadas e Vina ninguém viu mais. Os amanheceres pelos anoiteceres. 
O sol brilha há tanto tempo, nunca fez força nenhuma. (p. 10). 
 
Tia Jana... A bebe-ovos não deixou um. Tou fraca! O vestido de Vina tinha as sete 
cores. Antes, elas foram meninos bebidos por um arco-íris? Estórias. Na missa, o 
sermão foi sobre o oitavo mandamento. O danado do negro tinha mesmo o bucho 
furado? Atirou no que viu e matou o que não viu. Ah. Dias depois, a festa acabou. 
Vina foi levada para a casa de uns parentes, no Seridó. 

Estava grávida? 
Xôxô, bichinho, 
xoxô, ladrão, 
cadeado do meu peito, 
do meu coração. 

Entra, menino, senão esse olho-de-boi te bebe. As sete cores que são cinco e as 
folhas azuis da Árvore que não há.... (p. 16). 
 

Acima, o narrador pede que se observe o vestido de Vina, com sete cores, e questiona 

a validade da lenda: como alguém podia mudar de sexo, isso só podia acontecer nas estórias 

de Pai Estêvão. Vina e Jana são duas filhas do arco-íris. Jana cuida do menino desde que sua 

mãe morreu, ela apresenta distúrbios mentais, por isso os moradores da vila o chamam de 

“menino da doida”. O menino se refere a tia Jana e Vina acrescentado que “Antes, elas foram 

meninos bebidos por um arco-íris?”. Em Gurinhatá, Padre Santo tem dificuldade para 

continuar a liturgia: “A brusca ida de Vina para o Seridó (segundo os boatos), em estado de 
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gravidez, deixou-o confuso.” (p. 37). A vida de Vina é motivo de boatos entre os moradores 

da vila, para muitos ela tem um caso com Padre Santo e para fugir das más línguas, foi 

enviada para o Seridó. É dessa maneira que as estórias vão habitar no imaginário do menino, 

uma tia maluca, a outra chamada de burrinha-de-padre, seriam elas filhas do arco-íris? A 

lenda lhe causa desconfiança, mas mesmo assim ele vai relacionando lendas e mitos contados 

pelo Pai Estêvão com personagens, acontecimentos ou elementos norteadores da formação da 

comunidade de Gurinhatá. Assim, criam-se muitas estórias alimentadas pela imaginação das 

pessoas e o menino percebe isso. No trecho abaixo, pode-se observar que na vila há uma 

constante criação de causos e estórias que podem inspirar os poetas populares:  
Existe nada mais fértil do que a imaginação dos desocupados? Inventam tudo e de 
um grão de areia fazem uma montanha. Por exemplo, ninguém mais do que Vina 
tem sido objeto da fantasia deles. Primeiro, foi ela um menino que entrou num arco-
íris e mudou de sexo. Fantástico. Depois foi amásia de um padre e virou mula-sem-
cabeça, assombrando meio mundo. E, por último, apareceu grávida sem se saber de 
quem (naturalmente por obra e graça do divino Espírito Santo) e foi parar no Rio 
Grande. Onde estão os poetas populares que ainda não descobriram tão precioso 
filão: as aventuras e façanhas da moça de Gurinhatá. Já não há, nas feiras, um 
folheto narrando a estória da Moça que virou Cachorra nas Alagoas? (p. 39). 

 

Os momentos e situações vividos pelos personagens caracterizam o desenvolvimento 

da narrativa, servindo como guia no texto para compreender o desenrolar de pequenas 

narrativas retiradas da oralidade e inseridas na composição da obra. O bêbado Damião sai pela 

vila entoando a cantiga da “Burrinha”: 
O bêbado Damião: Tem gente trocando os amanheceres pelos anoiteceres. A 
cantiga:  

Minha burrinha bebe vinho,  
bebe também aguardente... (...) 
Arrenego deste bicho 
que tem vício feito gente. (p. 12). 
 
Vão calar a boca do bêbado Damião. 
Bota a burrinha pra dentro, pro sereno não molhar... 
olêlê, olêlê! (p. 15). 
 
Xôxô, bichinho, 
xoxô, ladrão, 
cadeado do meu peito, 
do meu coração. (p. 16). 

 

A cantiga entoada pelo bêbado Damião no decorrer do primeiro capítulo para 

debochar das atitudes de Vina faz parte de um folguedo popular provindo da África, que é 

cultivado na Bahia com o nome de “Burrinha”. No Dicionário do Folclore Brasileiro, Câmara 

Cascudo registra que: 
A burrinha é um indivíduo mascarado, tendo um balaio na cintura, bem 
acondicionado, de modo a simular um homem cavalgando uma alimária. (...) A 

 



 
 

62

música se compunha de viola, canzá e pandeiro. O divertimento semelha-se aos dos 
ternos: a diferença, apenas, estava na presença da burrinha dançando, e nas chulas. 
 
‘Minha burrinha bebe vinho,  
Bebe também aguardente...  
Arrenego deste bicho 
Que tem vício feito gente. 
 
Xô-xô, bichinho, 
Xô-xô, ladrão, 
Cadeado do meu peito, 
Chave do meu coração. 
 
Bota a burrinha pra dentro,  
Pro sereno não molhar 
O selim é de veludo, 
A colcha de tafetá ... 
Olêlê,  olêlê!’ (CASCUDO, s.d., p. 198). 

 
A cantoria do bêbado é uma forma pela qual Eulício Farias aborda o folguedo popular, 

buscando celebrar esta manifestação cultural na obra literária. Assim, percebe-se na obra uma 

constante procura de articular a “memória cultural” 27, evocando folguedos, episódios 

históricos, narrativas lendárias e míticas, transportando para a leitura uma série de usos e 

costumes cujas origens se perdem na aurora dos tempos. 

Em As Filhas do Arco-Íris, a lenda guarda resquícios provenientes da cultura indígena, 

sempre refletindo aspectos da tradição oral, pois se configura elemento nativo do folclore 

brasileiro. Considerando que o arco-íris é processado através de um fenômeno da natureza, e 

enquanto registro folclórico apresenta outras variáveis pelo mundo: No final do arco-íris 

pode-se encontrar um pote de ouro guardado por duendes, para os indígenas pode-se mudar de 

sexo, para outros povos é possível encontrar a deusa grega Íris voando para o Olimpo ou 

viajar para Asgard passando pela passarela multicolor; enfim, como já foi explicitado, há uma 

diversidade de situações que envolvem o fenômeno na imaginação humana. Nelas, percebem-

se diferenças básicas, mas todas partem do mesmo ponto, que é a tradição da oralidade. 

Algumas tradições antigas que envolvem lendas geraram festas para cultuar o arco-íris. Na 

obra Tradição, Ciência do Povo registra-se que o arco-íris era: 
(...) a representação festiva merecida na Antigüidade, da Grécia, Roma, nos Edas, 
Sagas do Niebelung-not, passagem da Íris voando do Olimpo à Terra com 
mensagem de Juno, Ceinture d’Iris, Bifroest, passarela policolor sobre o rio que 
circula Asgard, morada dos deuses nórdicos, transmuda-se em figura serpentina e 
maldosa. (CASCUDO, 1971b, p. 43). 

 

                                                 
27 “(...) (a literatura representa uma forma de conhecimento que não pode ser invalidada ou sobrepujada, o que 
lhe permite acumular-se enquanto “memória cultural”; considerada a rápida obsolescência do conhecimento e 
da experiência na modernidade, deduz-se que a literatura funciona, aí, como um antídoto contra o esquecimento 
cultural e a perda da consciência histórica)” (FARINACCIO, 2004, p. 22). 
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Apesar de haver festas antigas em torno do arco-íris, a tradição brasileira que o 

envolve não seguiu nenhum preceito da Antigüidade. No Brasil, o arco-íris não é ponte nem 

deusa, tampouco guarda um pote de ouro. Nas terras brasileiras, a tradição popular quanto ao 

arco-íris segue a mesma tendência portuguesa do olho-de-boi: como em Portugal, bebe as 

águas nos rios, riachos, lagos e lagoas, e também ao Mar estende sucção de extremidades 

luminosas. Pode engolir gado miúdo, aves e mesmo crianças que brinquem nas áreas do seu 

exercício. (CASCUDO, 1971b, p. 42). 

O relato da lenda do arco-íris revela a intervenção da tradição oral, servindo como 

registro na obra que analisamos. Nela, pode ser evidenciada a presença do elemento da cultura 

brasileira na produção literária. Uma assertiva de Câmara Cascudo revela que a lenda “levada, 

pelos naturalistas ou missionários, torna-se elemento literário e não popular. Figura nas 

evocações intelectuais, dando força às improvisações, cópias e mesmo invenções de lendas, 

produção assombrosa, índice de insensibilidade moral.” (CASCUDO, 2006, p. 110). No caso 

da lenda do arco-íris inserida na obra de Eulício Farias, serviu para demonstrar que as 

tradições populares tornam-se um elemento para a tradição escrita, pois transpõe a tradição 

oral para ser depositada na Literatura Brasileira através do registro da obra. 

A obra As Filhas do Arco-Íris focaliza elementos folclóricos na ficção, significando 

um universo de criação literária cujo princípio é filtrado pela consciência crítica do autor, 

dando então uma configuração singular a partir do momento que os desloca da cultura popular 

para um novo contexto. Sendo que seu movimento narrativo é proposto como “jogo de armar” 

aberto às múltiplas interferências do leitor, que é solicitado para entrar no arco-íris e participar 

ativamente da organização do material estético apresentado.  

Voltando os olhos para a prosa de 1930, nota-se que havia ali uma intencionalidade de 

representação da experiência social brasileira. Os romances da época eram obras marcadas 

por uma voracidade do social, trazendo à tona uma realidade nua e crua dos problemas 

históricos e sociais de cada região/estado. Nesse passo, os autores experimentaram a 

linguagem literária, potencializaram a produtividade dos signos, e abrindo caminho para as 

diversidades regionais com as convenções do gênero inventaram uma versão possível da 

realidade brasileira. Nesse sentido, Eulício Farias emprega uma atitude que se aplica dentro 

desta tendência. Utilizando-se do processo ideológico da região Nordeste, ele estabelece um 

aspecto essencial da arte literária, que é revelar os problemas sociais, econômicos e culturais 

pelos quais ainda passa a região. Para Lígia Chiappini: 
O regionalismo é um fenômeno universal, como tendência literária, ora mais ora 
menos atuante, tanto como movimento — ou seja, como manifestação de grupos de 
escritores que programaticamente defendem sobretudo uma literatura que tenha por 
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ambiente, tema e tipos uma certa região rural, em oposição aos costumes, valores e 
gosto dos citadinos, sobretudo das grandes capitais — quanto na forma de obras que 
concretizem, mais ou menos livremente, tal programa, mesmo que 
independentemente da adesão explícita de seus autores. (CHIAPPINI, 1995, p. 154). 

 

É importante distinguir que as obras do Romance de 30 decorrem com a preocupação 

social, embarcando em temáticas que remontam à cultura popular. Daí, o regionalismo não 

pode ser lido como se acabasse num determinado período histórico, como se tivesse surgido, 

alcançado prestígio e fosse esquecido com o passar do tempo. Deve-se acreditar que é uma 

tendência mutável em que se enquadram escritores e obras que estabeleceram o falar e a 

cultura, por exemplo, do sertanejo, que mostram os anseios psicológicos e expressam a região 

para além do espaço físico. Nesse sentido, o Romance de 30 serviu para mostrar as 

contradições e conflitos de um Brasil que se queria moderno, urbano e industrializado, mas 

que guardava traços regionais em sua diversidade. O Brasil, como se sabe, não é composto 

apenas de estados com suas diferenças sociais ou seus modernos centros urbanos em 

expansão. Há ainda o campo, dominado por uma sociedade rural com o homem comum, 

enfrentando problemas sociais e necessidades econômicas.  

Por isso, Eulício Farias além de ter retomado a tendência literária do Romance de 30, 

construindo a literatura regional no Rio Grande do Norte, emprega elementos da cultura para 

registrar mitos, lendas e contos populares. Desse modo, As Filhas do Arco-Íris revela uma 

experiência cultural que se aproveita da tradição oral, dentro de um estilo semelhante ao que 

foi postulado para a narrativa regional desde os anos 1930. É necessário ressaltar que quando 

o pesquisador de literatura tenta situar autores e obras dentro de um contexto, procurando 

identificar características e preocupações comuns, corre-se o risco de apresentar 

simplificações grosseiras ou analogias equivocadas para dar conta da complexidade dos 

objetos em questão. Mas o romance As Filhas do Arco-Íris, por exemplo, tem agregado a si, 

como característica, uma preocupação estética e de cunho social. O narrador lança o olhar 

para a comunidade de Gurinhatá, percebendo suas precariedades e problemas com a intenção 

de atingir a sensibilidade do leitor. O realce desse olhar revela uma série de características que 

acabam por proporcionar uma visão da cultura popular através de lendas, mitos e contos, 

trazendo inovações na arte de contar e descrever pela utilização de recursos estilísticos na 

ordem estrutural e na composição artística. 

No enredo de As Filhas do Arco-Íris há uma presença marcante de elementos da 

tradição oral. Observou-se que eles se estabelecem como ruptura da tradição escrita no 

momento em que são inseridos no romance. Desse modo, a oralidade passa a configurar uma 
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característica na elaboração do romance lacerdiano, pois ela está vinculada nas estórias de 

Gurinhatá e no imaginário da comunidade. Assim, a tarefa de analisar mitos, lendas e contos 

populares retirados da oralidade e incorporados à obra literária estabeleceu uma relação entre 

a tradição oral e a tradição escrita como aspecto importante para a tradição de ruptura, tendo 

como referência o Modernismo e o Romance de 30. Para Antonio Candido:  
O modernismo foi um momento crucial no processo de constituição da cultura 
brasileira, afirmando o particular do país em termos tomados aos países adiantados. 
Mais do que ninguém, os modernistas fizeram sentir a verdade segundo a qual só o 
particular se universaliza (...). 
(...) o decênio de 1930 foi cheio de exemplos interessantes. O movimento 
revolucionário daquele ano marcou o amadurecimento do interesse dos brasileiros 
pelo Brasil, com extraordinário incremento dos estudos sobre a nossa história, 
organização política, problemas sociais e econômicos. (CANDIDO, 2004c, p. 219-
220). 

 

É necessário considerar que o Romance de 30 assumiu importância significativa sobre 

o conhecimento histórico e social do Brasil, desenvolvendo intensa campanha de 

revalorização das tradições regionais. Com isso, a Literatura Brasileira apresenta-se 

particularmente rica, no plano da ficção, do ensaio, bem como no aprofundamento do 

romance contemporâneo, participando com aspectos temáticos sobre o cangaço, a seca, a 

problemática dos engenhos, enfim, da exploração do homem pelo homem. Cenários, tipos 

humanos, valores sociais, necessidades econômicas, problemas psicológicos e acontecimentos 

são arrolados como elementos de uma evolução histórico-social, política e artística, 

caracterizando um mundo que seria o arcabouço da criação literária no decorrer do século 

XX. Antes, rebuscada e enfática, com apuro extremo a qualidade lingüística, ao refinamento 

da linguagem, surge livre de regras, com ênfase na espontaneidade e um sentimento social, 

sendo mais despojada e capaz de traduzir pela força expressiva a descrição de situações, 

personagens, paisagens e ambientes, demonstrando novidades no âmbito literário como 

provocação da consciência e da diversidade nacional. 

A possibilidade de encontrar em As Filhas do Arco-Íris as marcas do Romance de 30 é 

uma hipótese estabelecida pela experiência do autor em meio a sua identificação com uma 

geração de autores como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e 

Guimarães Rosa. Nessa perspectiva, cabe observar que Tarcísio Gurgel salienta:  
Autores como James Joyce e Guimarães Rosa, que transformaram a linguagem, a 
própria linguagem, em obra de arte, o fascinavam. E, conhecedor profundo do 
regionalismo de 30, do folclore regional, tendo sido além de tudo menino de sertão, 
pôde realizar com segurança seu importante trabalho. (GURGEL, 2001, p. 131).  
 

Apesar de não pertencer ao grupo de escritores dos decênios de 1940 e 1950, Eulício 

Farias de Lacerda também contribuiu para a consolidação do sistema literário nacional, dando 
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continuidade e ampliação ao romance contemporâneo. É por isso que a Literatura Brasileira 

no século XX, com toda a sua diversidade de preocupações e formatos, é tributária do 

Romance de 30. Se de um lado, um grande grupo de escritores se empenhou em denunciar em 

suas obras as péssimas condições de vida do povo até meados do século XX, de outro, 

surgiram autores que preservaram essas idéias como matéria de inspiração, fazendo aparecer 

uma série de livros subseqüentes à leitura e ao conhecimento crítico dessas obras. Nessas 

condições, pode-se estabelecer relação com a assertiva de Antonio Candido: 
De fato, quando elaboram uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõem um 
modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. Se fosse possível 
abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que 
esses tijolos representam um modo de organizar a matéria, e que enquanto 
organização eles exercem o papel ordenador sobre a nossa mente. Quer percebamos 
claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator 
que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e, em 
conseqüência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. (CANDIDO, 
2004a, p. 177). 
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CAPÍTULO II 
A cultura popular é o saldo da sabedoria oral na 
memória coletiva. (Câmara Cascudo, In: Civilização e 
Cultura, 1973). 

 

Mitos, Lendas e Contos Populares 

2.1. Mitos e Lendas percorrem o arco-íris 

 

No decorrer da história das civilizações sempre existiram narrativas difundidas pela 

oralidade. Mesmo com o surgimento e advento da imprensa, os contadores de estórias 

permaneceram anônimos, mas seus relatos se transformaram em textos que se espalharam 

pelo mundo e alguns conseguiram divulgação, sendo contados por diversas gerações e 

publicados como obra literária. Na Alemanha, inseridos num contexto de resistência às 

conquistas napoleônicas, os Irmãos Grimm recolheram, diretamente da memória popular, uma 

série de textos orais que constituíam antigas narrativas, lendas ou sagas germânicas. Nesse 

panorama, eles tentavam encontrar as origens da realidade histórica germânica e acabaram 

encontrando um mundo de fantasia que envolvia o fantástico, o mítico e o lendário em temas 

comuns da época medieval. Através do trabalho dos Grimm, descobriu-se que a tradição oral 

era um campo muito vasto a ser explorado, gerando uma literatura que agradava e encantava 

crianças, jovens e adultos.  

Com o passar do tempo, outros escritores fizeram com que os textos orais fossem 

divulgados pela escrita através do registro literário. Assim, o registro literário passou a trazer 

marcas da oralidade. Por isso, a imprensa tornou-se essencial para a produção literária através 

de folhetos, de artigos em jornais e, conseqüentemente, do livro. Daí, o caráter oral das 

estórias contadas entre as pessoas passou a figurar em forma escrita e, nesta perspectiva, a 

mensagem da cultura popular estava sendo transportada para a leitura. Foi desse modo que 

textos da tradição oral conseguiram ser registrados, tornando-se conhecidos no cotidiano da 

população letrada. No Brasil, durante o século XX, os escritores passaram a inserir elementos 

do folclore aliados à linguagem tipicamente regional. Fazendo surgir uma construção 

ficcional que retratava uma realidade histórico-social como parte integrante da obra literária, 

eles também tornaram cada vez mais evidentes as manifestações culturais de cunho popular 

para leitura. As Filhas do Arco-Íris foi produzida nesse aspecto, pois o autor busca nos 

elementos da tradição popular uma articulação com a linguagem regional.  

Em se tratando de elementos orais como o mito, a lenda e o conto popular, pode-se 

considerá-los originários da Ásia, da Europa, da África ou da América, mas quando incluídos 
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na narrativa e articulados pela leitura passam a ganhar contornos especiais e a figurar 

elemento fundamental para compreensão de uma obra literária. No caso do mito, ele pode 

carregar um valor didático, servindo para dar alguma explicação acerca da natureza do 

homem, sua origem, seu objetivo. As lendas podem ser consideradas estórias reveladas por 

uma comunidade e transmitidas oralmente através dos tempos, perpassando às gerações. É 

comum nas lendas a mistura de fatos reais e históricos com acontecimentos fantasiosos, 

procurando dar explicações a ações misteriosas e/ou sobrenaturais. 

Em As Filhas do Arco-Íris se encontra uma série desses elementos mesclada ao 

imaginário, e a intenção é prender a atenção do leitor e restabelecer a cultura durante o ato da 

leitura. Zumthor afirma que: “Ao ato de ler integra-se um desejo de restabelecer a unidade da 

performance, essa unidade perdida para nós de restituir a plenitude – por um exercício 

pessoal, a postura, o ritmo respiratório, pela imaginação”. (ZUMTHOR, 2000, p. 78-79).  

Para compreender a importância dos elementos orais na obra, foi necessário selecionar 

alguns para análise por haver neles aspectos que estruturam a organização da narrativa e 

constituem os registros que permeiam a cultura popular. Deve-se considerar que a cultura 

popular possui como fonte natural o imaginário, revelando-se uma riqueza imprescindível 

para a sociedade que é representada. É nesse campo que a imaginação atua, enveredando por 

sentimentos que desembocam em lendas, mitos, contos, crendices, superstições etc. Assim, a 

constante representação simbólica e o consenso entre cultura popular e narrativas orais se 

refletem num mundo de fantasias, podendo a sociedade transformar acontecimentos históricos 

em acervo cultural. É dessa maneira que os elementos orais se fazem presentes no folclore e 

se misturam com a tradição popular, sendo também transportados para a literatura e mantidos 

vivos na atualidade. Por isso, lendas e mitos estão por toda parte, na cidade, no campo, sítios, 

fazendas, nas escolas, nas ruas, nas florestas, no espaço, nas águas do rio ou do mar, sempre 

guardando o mistério e o desconhecido, tornando-se estórias que se espalham pela sociedade. 

Para Bráulio Nascimento: 
É inegável portanto que as diversas formas de comportamento social, a estrutura 
mesma da sociedade, estão inseridas no texto da narrativa popular, não como meros 
ornamentos ou referentes vagos, mas como iniludíveis representações do real, mas 
uma vez que cada texto constitui um pequeno universo, uma sociedade em 
miniatura, um corte no espaço e no tempo, com os conflitos e problemas humanos a 
nível individual e comunitário. (NASCIMENTO, 2001, p. 43). 

 

Para Joaquim Ribeiro, os mitos são “as invenções tradicionais e lendárias que 

procuram explicar certos fatos apelando para o sobrenatural.” (RIBEIRO, 1962, p. 1793). 

Utilizando o texto de Bronislav Malinowski, Mircea Eliade afirma: 
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(...) o mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer 
uma curiosidade científica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade 
primeva, que satisfaz a profundas necessidades religiosas, aspirações morais, a 
pressões e a imperativos de ordem social, e mesmo a exigências práticas. 
(MALINOWSKI apud ELIADE, 1984, p. 23).  
 

Os mitos constituem narrativas que possuem uma forte carga simbólica. Eles adquirem 

essa tendência desde que os povos antigos não conseguiam perceber nos fenômenos um 

processo natural e, por isso, não conseguiam explicá-los de forma científica. Daí, os criava 

com o simples objetivo de tentar encontrar um sentido para as coisas do mundo. Mas eles 

também serviam como uma maneira de repassar o conhecimento e alertar as pessoas sobre os 

perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Assim, deuses, heróis e personagens 

sobrenaturais estavam ligados ao comportamento e ações humanas e se misturavam com fatos 

da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. O folclorista potiguar ainda afirma que: 
O mito, presente pelo movimento, pela ação, pelo testemunho humano, pode 
conservar alguns caracteres somáticos que o individualizem, mas possui costumes 
que vão mudando, adaptados às condições do ambiente em que age. Os animais 
fabulosos são todos assim. Processos de encantação e desencantação, razões de 
castigo, fim de punição, forma, marcha, grunido, canto, rosnado, mudam, de região 
em região. (CASCUDO, 2006, p. 53). 

 

O mito é considerado uma narrativa dos tempos heróicos ou fabulosos, na qual 

aparecem seres e acontecimentos imaginários, que simbolizam forças da natureza, aspectos da 

vida humana, celebram as façanhas de heróis etc. Também pode significar a representação de 

fatos ou personagens reais, exagerada pela imaginação popular, pela tradição. Há situações 

em que o mito é uma pessoa ou fato representado ou concebido pela sociedade. Por outro 

lado, pode ser uma imagem simplificada de pessoa ou de acontecimento, não raro ilusória, 

elaborada ou aceita pelos grupos humanos, e que representa significativo papel em seu 

comportamento ou até uma coisa inacreditável, fantasiosa, irreal, utópica. Durante algum 

tempo confundiu-se o mito com a lenda, embora os dois estejam relacionados a 

acontecimentos de um passado distante e fabuloso. Segundo Mircea Eliade: 
O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 
interpretada em perspectivas múltiplas e complementares (...) o mito conta uma 
história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, tempo 
fabuloso dos começos (...) o mito conta graças aos feitos dos seres sobrenaturais, 
uma realidade que passou a existir, quer seja uma realidade total, o Cosmos, quer 
apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, é 
sempre portanto uma narração de uma criação, descreve-se como uma coisa 
produzida, como começou a existir. (ELIADE, 1984, p. 12-13). 
 

Quanto às lendas, elas constituem narrativas que embelezam o ambiente heróico, 

sempre acompanhadas de mistérios, assombrações e seus entes fantásticos. Assim, uma lenda 
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pode ser dotada de magia, loucura, medo ou morte. Não se reconhece de forma exata como 

surgiram, apenas que elas acompanham fatos e acontecimentos ilustrados por cenários 

exóticos e duração de curta extensão. Muitas vezes, aos acontecimentos são acrescentadas 

narrativas fantásticas em que circulam mitos e seres extraordinários para abrilhantar a 

narração. Desse modo, a lenda quando inserida na obra literária resguarda um contexto 

histórico e cultural, projetando um tratamento diferenciado no seu aproveitamento, seja ele 

catequético, didático, humorístico ou de caráter pitoresco. Assim, a lenda vai se estruturando 

como narração, escrita ou oral, com caráter maravilhoso, em que os fatos são deformados pela 

imaginação popular. Em Literatura Oral no Brasil, ressalta-se que um mito pode intervir na 

lenda, podendo transformar-se em conto, assim em um processo de constante mutação esses 

elementos interligam-se na narração. Portanto, o mito é: 
Uma narração de História fantástica, desfigurada pela credulidade, agindo no sentido 
do maravilhoso. (...). Max Müller, tentando resumir os teoristas alemães de 
Tubingue e Goettingue, risca o esquema simplificador: - o mito passa ao estado de 
lenda, e lenda se torna conto. Invertendo os termos: - um conto popular é fragmento 
ou material total de uma lenda, esta de um mito primitivo. (...). 
Poderíamos caracterizar o mito de ação constante e a lenda de ação remota, inatual 
ou potencial. Uma ação em suspensão. O mito acusa-se pela função. A lenda explica 
qualquer origem e forma local, indicando a razão de um hábito coletivo, superstição, 
costume transfigurado em ato religioso pela interdependência divina. O mito age e 
vive, milenar e atual, disfarçado noutros mitos, envolto em crendices, escondido em 
medos, em pavores cujas raízes vêm de longe, através do passado escuro e terrível. 
(CASCUDO, 2006, p. 111-112). 

 

No mito pode-se encontrar uma narrativa de cunho tradicional cujo caráter apresenta 

um tom explicativo e/ou simbólico, pois está profundamente relacionado com uma dada 

cultura. A narração mitológica procura encontrar explicações sobre os principais 

acontecimentos da vida, dos fenômenos naturais, e busca definir a origem do mundo e do 

homem por meio de deuses, semi-deuses, heróis e criaturas sobrenaturais. Assim, o papel do 

mito é de suma importância na constituição da cultura de uma sociedade e, independente do 

local que se originou, contribui para o desenvolvimento individual e coletivo. Os mitos 

permitem ao homem projetar uma geração de padrões de comportamento e de atitudes perante 

a vida e a natureza. Segundo Malinowski:  
O mito é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma fabulação vã, 
ele é ao contrário uma realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é 
absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira 
codificação da religião primitiva e da sabedoria prática. (MALINOWSKI apud 
ELIADE, 1984, p. 23). 

 

É importante salientar que o que é considerado mito numa determinada cultura pode 

ser considerado lenda ou conto em outra, sendo que neles há sempre uma carga emocional, 
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prevalecendo uma preocupação de natureza estética, onde se fundamenta o entretenimento. 

Para Luís da Câmara Cascudo, a lenda é um: 
Episódio heróico ou sentimental com elemento maravilhoso ou sobre-humano, 
transmitido e conservado na tradição oral popular, localizável no espaço e no tempo. 
8e origem letrada, lenda, legenda, “legere” possui características de fixação 
geográfica e pequena deformação. (...). Conserva-se as quatro características do 
conto popular: Antigüidade, Persistência, Anonimato e Oralidade. Muito confundido 
com o mito, dele se distancia pela função e confronto. O mito pode ser um sistema 
de lendas, gravitando ao redor de um tema central com área geográfica mais ampla e 
sem exigências de fixação no tempo e no espaço. (CASCUDO, s.d., p. 511). 

 

Nessas condições, muitas estórias têm diferentes versões e são marcadas por diversas 

influências. No Brasil, por ser uma nação pluriétnica e multicultural, as matrizes dos valores 

sociais e culturais vão além da contribuição européia, que mesmo se impondo como fator 

dominante teve que dividir espaço com africanos e indígenas um repertório de tradições na 

formação da cultura nacional. É por isso que a melhor característica da narrativa popular é o 

imaginário, pois envolve lendas e mitos provenientes das mais diversas culturas. Dessa 

maneira, o mito, a lenda e o conto, na forma oral ou escrita, fazem com que o receptor viva 

um passeio no imaginário popular, levando-o a assistir fatos e situações que caracterizam uma 

deformação da realidade, montando um ambiente de mudanças e transformações. Segundo 

Luciana Maria de Jesus:  
Ao ser registrado pela escrita, o mito conserva aspectos do enredo, visto que não 
visa somente ao entretenimento das pessoas, mas sobretudo a mostrar a cultura e o 
pensamento do homem com o antigo. Por isso, cada mito indica a relação do homem 
com o mundo através de narrações que costumam abordar a presença de seres 
estranhos ou deuses e, de maneira mágica, explicam os fenômenos da natureza, o 
surgimento do mundo e do universo. (JESUS, 2002, p. 49). 

 

Dentre os contos e lendas em As Filhas do Arco-Íris, é importante constatar a presença 

e a influência marcantes de mitos para a estruturação da narrativa. Desse modo, os mitos 

desempenham função indispensável no decorrer da exposição de fatos, acontecimentos e 

episódios. Vejamos a seguir algumas situações: 

a) Boitatá  

Mbaitatá (variantes: Mboitatá, baitatá, boitatá, bitatá, biatatá, batatão) é, na sua forma 

primitiva, o espírito do fogo (Mbai, coisa, espírito, tatá, fogo). Os próprios ameríndios 

modificaram-no para “serpente de fogo” (Mboi, serpente, tatá, fogo). A forma mais 

generalizada no folclore brasileiro é boitatá: as demais formas (bitatá, batatão, etc) são 

puramente regionais. Tal mito liga-se às crendices de que o povo cerca o fenômeno do fogo-

fátuo. Na Amazônia e noutras partes da região Norte, o boitatá é representado como serpente 

de fogo. Em Santa Catarina há, porém, a versão de um touro com olhos de fogo, 
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transformação temática provocada, provavelmente, por influxo da colisão homonímica entre 

Mboi (que em tupi significa “serpente”) e boi, vocábulo português. Esta versão atesta a 

aculturação verbal, sem dúvida um elemento sugestivo para a fusão das tradições. (RIBEIRO, 

1962, p. 1828). Segundo Hernâni Donato, Biatatá: 
(...) é modalidade baiana do mito mais antigo e mais difundido no país – o de 
mboitatá, a cobra de fogo. Biatatá, conforme descrição de Donald Pierson (Pretos e 
Brancos na Bahia) “é uma mulher que habita o mar, aparecendo sôbre a água apenas 
de noite e aumentando gradualmente de tamanho até adquirir proporções enormes e 
lançar uma sombra imensa e aterrorizante”. (DONATO, 1973, p. 53-54). 

 

 J. Simões Lopes Neto registra uma variante do Boitatá na obra Contos Gauchescos, 

Lendas do Sul e Casos de Romualdo, com o título de “A M’boi-tátá”. A lenda discorre sobre a 

origem do monstro: 
       V 

Todos – tantos, tantos! que a cobra-grande comeu –, guardavam, entranhando e 
luzindo, um rastilho da última luz que eles viram do último sol, antes da noite 
grande que caiu... E os olhos – tantos, tantos! – com um pingo de luz cada um, 
foram sendo devorados: no princípio um punhado, ao depois uma porção, depois um 
bocadão, depois com um braçada... 

VII 
Foi assim e foi por isso que os homens, quando pela vez primeira viram a boi-guaçu 
tão demudada, não a conheceram mais. Não conheceram e julgando que era outra, 
muito outra, chamaram-na desde então, de boi-tátá, cobra de fogo, boi-tátá, a boi-
tátá! 
E muitas vezes a boi-tátá rondou as rancheiras, faminta, sempre que nem chimarrão. 
Era então que o téu-téu cantava, como bombeiro. 
E os homens, por curiosos, olhavam pasmados, para aquele grande corpo de 
serpente, transparente – tátá, de fogo – que media mais braças que três laços de 
conta e ia alumiando baçadamente as carquejas... (LOPES NETO, 1988, 136-137). 

 

Ainda de acordo com algumas considerações conceituais sobre o mito boitatá, pode-se 

mencionar que Câmara Cascudo apresenta no Dicionário do Folclore Brasileiro que os 

primeiros registros do boitatá, também chamado de cobra de fogo, remontam ao século XVI. 

Naquela época, Padre Anchieta registrava a presença do mito entre as tradições orais 

indígenas, considerando-o uma das mais temíveis assombrações. Entre os negros africanos, o 

mito é um ser que habitava nas águas profundas e saía à noite para caçar, seu nome era 

Biatatá. Assim, a ação do mito boitatá em cada situação sofre modificações conforme a região 

ou espaço geográfico e pode ser uma assombração que amedronta as pessoas, ou um ente 

protetor ou causador de desastres. Por isso, se convencionou em algumas regiões brasileiras 

que o boitatá é uma espécie de gênio protetor das florestas, evitando queimadas e devastações; 

já em outras, ele se apresenta como uma cobra que causa incêndio e devastação na mata. O 

folclorista potiguar registra que: “O boitatá não é um mito ligado à origem do fogo. Mito 

ígneo, articula-se aos punitivos, de ação meramente catalítica, quando representa uma alma-
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penada, ou exemplificadora, lembrando os castigos do incesto.” (CASCUDO, s.d., p. 171). De 

acordo com esta afirmativa, o boitatá é o espírito de gente ruim ou almas penadas, e por onde 

passa, vai tocando fogo nos campos. Em Portugal, o mito do boitatá está relacionado às almas 

dos meninos pagãos ou a almas que deixaram dinheiro enterrado, não se salvando enquanto o 

tesouro estivesse embaixo da terra sem utilidade. Então, essas almas estariam passando por 

uma penitência até que alguém desenterrasse as riquezas colocadas no solo. Também há 

resquícios de que o boitatá no Brasil é uma alma-penada que purga os pecados da união entre 

irmãos, isto é, a união incestuosa ou sacrilégica, e o fogo do mito serve para castigar e 

purificar. O fogo purificador ocorre universalmente nesse tipo de mito.  

Em As Filhas do Arco-Íris, a estória que envolve o boitatá é cheia de mistérios, o 

narrador desencadeia um jogo de emoções, tenta descrever como o boitatá causa medo aos 

moradores de Gurinhatá. No início do capítulo 3, o narrador relata sobre a vida de Dasdores e 

Zé Pepeu, conta os momentos conturbados da relação. A família de Dasdores não admitia o 

relacionamento e a sociedade discriminava o casal, pois Zé Pepeu era um conhecido ladrão de 

cabras: 
O casamento com Zé Pepeu foi um capricho. Estava arrependida? Não. Revoltada 
sim com tudo e com todos. Nunca se acostumara com a vida que levava. Além das 
afrontas, a eterna insegurança, o medo, o desassossego, o rebaixamento moral. 
Mulher de ladrão de bode. Triste sina de quem neste mundo nasceu pra viver do 
alheio. (p. 27). 

 

Dasdores estava grávida e não sabia como ia cuidar de seu filho, sentia-se humilhada e 

desprezada pela sociedade. Em Gurinhatá, ninguém ajudava ao casal. Abandonada pela 

família e ameaçada pelo coronel Tidudô, Dasdores não encontrava outros meios para viver 

senão o de seguir seu caminho ao lado do marido e sofrer a descriminação social por parte de 

todos os moradores da vila.  

Na narrativa, a comunidade estava preocupada com a seca. Na vila, as paisagens 

estavam muito secas e o solo muito árido, dava até para atravessar o rio a pé: “De noite, a 

marrã e o burreguim não dormiram no chiqueiro. Quebrar da barra, os galos amiudando, já 

havíamos atravessado o rio seco para a outra margem, à procura dos dois.” (p. 13). E as 

pessoas já estavam se desesperando, mas devido a uma grande chuva o rio havia aumentado 

progressivamente seu volume. O narrador conta: “Anteontem foi dia de São José. Ainda bem 

que choveu e muito, graças. Todo mundo já estava com as mãos na cabeça, pensando num 

secão qual o do ano anterior.” (p. 25). A chuva anima a comunidade, mas por outro lado 

acontecem coisas muito estranhas. Com o rio cheio, aparece o boitatá, logo a presença do 

mito intervém na narrativa mudando a vida dos moradores, transformando-a, rompendo e 
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interrompendo os acontecimentos. Há um momento em que o monstro é considerado o 

responsável pelo desaparecimento de pessoas na vila:  
Agora, os olhos enormes da marrã debaixo das pedras. Boitatá no fundo do poço? 
Sinha Zefa veio lavar roupa e nunca mais voltou. Notícias nem de viva nem de 
morta não se soube mais. Diz que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do 
rio e devorou-a. Mistérios. Quem foi que disse que água tinha pé e cabelo? Um 
corrozinho desse é que sabe dos esconderijos onde a correnteza não vai. Os olhos de 
fogo do boitatá iluminaram a noite de Sinha Zefa. Ah. Zé de Ioiô gostava de dizer na 
presença de Joaninha Feitosa, fazendo-lhe ciúmes: Os olhos de Dasdores queimam 
que nem os do boitatá. (...). 
Bem que aqueles olhos pidões de manhã estavam adivinhando. A criança se agita e 
sente ela umas dores no ventre mais fortes do que as anteriores. Será que ia dar à luz 
ali mesmo? Agora sim.  
Olhou e viu as pedras quase todas cobertas dágua. Os peixes desapareceram. 
Dasdores se aflige e tenta gritar por alguém, por Zé Pepeu, mas não consegue. Falta-
lhe a voz? Avista ainda, no poente, o último pedacinho de sol desaparece-não-
desaparece. Nota que as águas já estão acima de suas virilhas. É a enchente. 
Escurece e Dasdores se lembra de Sinha Zefa e dos olhos de fogo do boitatá. Tem 
medo e quer gritar mas não pode. Escuta um barulho de remos que parte da outra 
margem em sua direção. (...). 
Dasdores só teve tempo de olhar para trás e lobrigar o vulto de Zé Pepeu na 
ribanceira, agitando os braços desesperado. A canoa desliza nas águas revoltas e na 
barriga de Dasdores a criança dá pulos como se quisesse sair pela boca. Ainda ouviu 
alguém gritar, a distância. Era Zé Pepeu que dali por diante nunca mais roubou uma 
galinha: perdeu a bola. (p. 29). 
 

Enquanto Dasdores se preparava para tratar uma marrã (ovelha) roubada por Zé Pepeu, 

o ambiente ficava tenso e ela começava a se lembrar de Sinha Zefa que fora lavar roupa perto 

do poço. Na vila, os comentários eram de que o boitatá percebeu Sinha Zefa por perto, e 

segundo os comentários, desde aquele dia ela desapareceu e nunca mais se teve notícia. O 

grande questionamento é se foi o boitatá que a atraiu e a devorou. Para o narrador, o 

desaparecimento de Sinha Zefa é um dos grandes mistérios da vila. E os moradores de 

Gurinhatá quando viam luzes muito fortes, logo lembravam e pensavam em Sinha Zefa, para 

eles os olhos de boitatá iluminaram a noite quando veio pegá-la.  

No trecho destacado, enquanto Dasdores retira os olhos da ovelha, estes ficam boiando 

na água e atraem o boitatá. Os olhos de Dasdores eram grandes, atraentes e Zé Ioiô gostava de 

brincar dizendo que os olhos dela queimavam que nem os do boitatá, referindo-se ao mito 

como um ser de olhos grandes e cheios de chama. Dasdores está com tanto medo que sente o 

filho debater-se no ventre, ficando prestes a tê-lo perto do poço. O medo aflige Dasdores, só 

em pensar na cobra de fogo, ela nem consegue dar um grito, e a lembrança de Sinha Zefa 

sendo devorada por boitatá lhe causa mais desespero. Dasdores sente cada vez mais o boitatá 

por perto, o corpo da cobra já está quase submerso pelas águas, não consegue gritar, nem 

correr, os olhos turvos de Dasdores vêem apenas o vulto de Zé Pepeu na ribanceira, 

desesperado. O impacto do sumiço de Dasdores foi tão grande para Zé Pepeu que ele 
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enlouqueceu e a vila ficou em alvoroço, pensando que o boitatá ia sair do poço e invadir as 

casas da comunidade. 

A narração desta relação entre o boitatá, Sinha Zefa e Dasdores embeleza a narrativa, 

o ambiente fica marcado pelo mistério, tensão, desespero. O boitatá causa medo, loucura, 

magia e os acontecimentos que o envolvem são acrescidos com narrativas fantásticas, pois 

servem para abrilhantar a narração. Quando a comunidade de Gurinhatá lembra o mito, 

resgata um acontecimento histórico que foi o desaparecimento de Sinha Zefa, logo vai 

projetando um tratamento diferenciado de ensinamento. De certa forma, o leitor fica 

encantado quando a narração chega ao ápice do desespero de Dasdores, pois o narrador 

provoca uma série de emoções através das idéias, imagens, cenários, opiniões. Logo, vai 

construindo e enfeitando a narrativa de maneira peculiar. 

Na vila, ainda era um mistério o desaparecimento de Sinha Zefa, a estória foi tão 

difundida na comunidade que para muitos já havia se transformado em lenda. Toda vez que se 

falava em Sinha Zefa lembravam que o boitatá a havia levado. Enquanto o narrador conta 

sobre a vida do cego Formião e sua relação com Maria Preta, aproveita para mencionar que 

em Gurinhatá todo mundo lembra a lenda do boitatá: “Casados, foram morar com a mãe num 

vão de casa vizinho ao de Sinha Zefa que era também lavadeira e diz que foi devorada pelo 

boitatá no Poço dos Afogados.” (p. 53). Porém, com o tempo, a lenda do boitatá não resiste no 

imaginário dos moradores da vila, eles não conseguem mais acreditar que exista tal mito:  
Foi naquela boca de noite que aconteceu. O boitatá? Nem lembrar é bom. É? Tanto 
que ela insistia: Isso não é vida, Zé. Não agüento mais. E foi. A criança dava coices 
no bucho que era uma graça. O assassino mora no fundo daquele poço. Boitatá 
existe? Isso é conversa pra boi dormir. Quando Nosso Senhor quer castigar um, 
manda chuva nas cabeceiras e a enchente vem e arrasta tudo. Lembrar? Anh, aquela 
dor de cabeça vem e lhe dá vontade de sair, por aí, correndo feito cachorro doido e 
estraçalhar o que vier pela frente. Credo! Te afasta, te afasta. . . (...). 
Isso não é vida, Zé. Isso não é vida... Anh. Será que a coitada escutou também 
aquele gemido? Não há vivente que dê com o lugar donde aquilo vem. Das águas do 
rio? de cima das árvores? debaixo do chão? Não. Ela não escutou não, o boitatá não 
deixou não. Ãe. (p. 65-66). 

 

É possível observar, no trecho, que enquanto Zé Pepeu vai lembrando de sua vida com 

Dasdores e contando a lenda do boitatá, alguém fica intervindo, fazendo perguntas, 

atrapalhando-o. E Zé Pepeu continua, mas começam a duvidar do mito e, conseqüentemente, 

da lenda. Aliando às preocupações que derivam do mito, é importante compreender que existe 

na narrativa a capacidade de fabular, inventar, fazendo com que o leitor mergulhe no universo 

fantasioso da cultura popular, para entender melhor as lembranças do narrador quanto às 

estórias contadas, os mitos e lendas revelados à comunidade para recuperar o passado de 

Gurinhatá. 
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Uma versão do mito boitatá conta que os olhos do monstro cresceram para conseguir 

se adaptar à escuridão da caverna onde ficou preso por causa do dilúvio que assolou a Terra. 

Quando ele está com fome, procura restos de animais mortos e come-lhes apenas os olhos 

para absorver a luz e o volume, por esta razão seus olhos são grandes e incandescentes. De 

acordo com Câmara Cascudo: “Mboitatá é o gênero que protege os campos contra aqueles 

que os incendeiam: como a palavra diz, mboitatá é cobra-de-fogo; as tradições figuraram-na 

como uma pequena serpente de fogo, que de ordinário reside n’aguá”.  (CASCUDO, s.d., p. 

171). As estórias que envolvem o mito boitatá se espalham por todo o Brasil, resistem em 

vilas, cidades, lugarejos, mas em Geografia dos Mitos Brasileiros, o autor chama a atenção 

quanto ao mito que se espalha pelo mundo: “O Mboitatá, verdade seja, acende seu clarão 

pelas cidades, vilas e caminhos mas aceitou normas européias dos feux-follets, do Sant’Elmo, 

tendo estórias desencontradas, não se desenha, não se fixa, não se materializa.” (CASCUDO, 

2002a, p. 50). Isso ocorre devido às muitas concepções que se tem deste mito. E o folclorista 

potiguar completa: “se houvesse uma égide para o nosso folclore, nesse particular, não seria a 

esfinge de Gizé, imóvel e serena, desafiando a explicação humana, mas o Mboitatá, clareando 

e fugindo, atração e pavor, enchendo o próprio mistério de seduções imprevistas e de convites 

irresistíveis.” (CASCUDO, 2002a, p. 54).  

b) Pai-do-Mato 

Pai-do-Mato é uma criatura que não faz mal aos seres humanos, procurando evitar a 

matança dos animais da floresta e dos campos. Costuma caminhar durante o dia e amedronta 

as pessoas fazendo barulho, para isso fica jogando pedras e balançando moitas. Sua visão e 

audição são bastante aguçadas e não se sabe onde ou como dorme, mas suspeita-se que seja 

no alto das árvores. O mito do Pai-do-Mato também marca presença no folclore nordestino, 

especialmente em Pernambuco e Alagoas, onde se acredita ser uma criatura estranha, de alta 

estatura, longos cabelos, unhas enormes, orelhas de cavaco e voz rouca e forte, seu urro tem 

um som de rugido que ecoa estrondosamente pela floresta. Contam que devora gente, e que se 

atirarem nele com bala ou faca não o matam, a não ser que o atinja no umbigo, que é seu 

ponto fraco. Em Geografia dos Mitos Brasileiros registra-se que: 
Os amerabas que davam a todas as coisas uma ci (mãe) como explicação de origem 
e defesa, determinaram a adulteração de mitos, formando o Pai do Mato, gigante 
protetor, antropófago para uns ou simplesmente furioso para outros, eterno 
perseguidor de quem viola o segredo das matas ou destrói árvores inutilmente. Essa 
fusão do Curupira com os Gigantes teve repercussão imediata e encontramos o Pai 
do Mato entre os Parecis do Mato Grosso ou vivendo em Alagoas e Pernambuco, 
comodamente. (CASCUDO, 2002a, p. 221). 
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 Na obra Páginas do meu Sertão, o escritor Derval de Castro narra estórias sobre o 

interior do estado de Goiás. Em determinada parte do livro ele relata: 
Sem que jamais tivesse sido visto, conta a lenda queijeira da zona de Anicuns que o 
Pai-do-Mato é um animal de pés de cabrito, à semelhança do deus Pã da mitologia, 
tendo como este o corpo todo piloso. As mãos assemelham-se às dos quadrúmanos. 
Diferencia destes, entretanto, por andar como ente humano, com o qual se assemelha 
na fisionomia. Traz no queixo uma irritante barbinha à Mefistófeles, e a sua cor é 
escuro-fusca, confundindo-se com a do pelo do suíno preto enlameado. Dizem que 
anda quase sempre nos bandos de queixadas, cavalgando a maior, e conservando-se 
sempre à retaguarda. Raramente anda só e raramente aparece ao homem. Quando 
alguém se lhe atravessa na estrada, não retrocede, e, com indômita coragem, procura 
dar cabo do obstáculo que se lhe antepõe. É corrente, onde ele tem o seu “habitar”, 
que arma branca não lhe entra na pele, por mais afiada e pontiaguda que seja, 
salvante no umbigo, que é nele instantaneamente mortal... A urina dele é azul como 
anil. (CASTRO, 1930, p. 70-71). 
 

As estórias que envolvem o mito da Pai-do-Mato são bastante comuns no Nordeste, 

mas também circulam na região Centro-Oeste, especialmente em Goiás. Na fronteira entre o 

Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul registra-se uma lenda curiosa envolvendo o Pai-do-

Mato; nela, o mito é uma criatura estranha, esquiva e pouco conhecida e que costuma agir no 

período da noite. A criatura, não faz mal aos humanos, sua função é proteger e evitar que os 

animais da mata e dos campos sejam mortos por caçadores.  

No imaginário popular, o Pai-do-Mato costuma caminhar durante o dia por lugares em 

que a vegetação seja bastante alta, pois ele tem o hábito de se esconder entre as árvores para 

que nenhum homem consiga encontrar o seu rastro pelo caminho. Câmara Cascudo encontrou 

um relato do Pai-do-Mato em Alagoas, o qual, apesar de sua personificação, guarda elementos 

comuns ao mito em outros estados:  
Pai do Mato – É um bicho enorme, mais alto que todos os paus da mata, cabelos 
enormes, unhas de 10 metros, orelhas de cavaco. O urro dele estronda em toda a 
mata. À noite quem passa na mata ouve também a sua risada. Engole gente. Bala e 
faca não o matam, é trabalho perdido. Só se acertar numa roda que ele tem em volta 
do umbigo. (CASCUDO, 2002a, p. 386). 

 

Para assustar os invasores da mata, o Pai-do-Mato joga pedras, balança as moitas ou 

faz qualquer tipo de barulho para que os bichos fiquem alerta e assim consigam fugir. Nos 

relatos, há pessoas que garantem tê-lo visto e que sua estatura é a de um homem normal, mas 

para outros é mais baixo, chegando a metro e meio. Costuma andar com grupos de caititus 

(porco-do-mato), utilizando o maior deles como montaria. Acrescentam que o seu corpo é 

coberto de pelos, como se fosse um grande macaco e tem mãos idênticas às de primatas. 

Em As Filhas do Arco-Íris, o Pai-do-Mato assombra os moradores de Gurinhatá. As 

imagens do sertão são bastante marcantes, no meio da caatinga aparece o Pai-do-Mato dando 
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sua risada estrondosa. Então segue uma série de perguntas com tom de medo e tensão sobre 

acontecimentos misteriosos. O mito marca a narrativa da seguinte maneira: 
O Medo faz as chuvas se esconderem lá, os ventos. E a lagoa? Um mar e o luão 
dançando dentro. Os sapos. Foi. Não foi. Já-Foi. O Pai-do-Mato. Pé ante pé, e o 
risadão engoliu o ermo. Bico fizeram os sapos. O vôo baixo do oitibó, o passarim 
agourento. E a árvore das folhas azuis? Ah. (...). 
Guabiraba tinha ido se esconder adonde? Furnas do Já-Foi? Ah, a mão, a Árvore, o 
Pai-do-Mato. Ixe que passarim agourento! Proteção do tenente Eliseu, no Aguiar, ou 
do major Idelfonso, nas Queimadas? E Vina por que não botou mais a cabeça de 
fora? Perguntas... (p. 9-11). 

 

O narrador está demarcando as imagens que vê em Gurinhatá, mostra profundo 

conhecimento das paisagens, a imagem de Pai-do-Mato aparece para assustar as pessoas. Nas 

tradições folclóricas, o Pai-do-Mato é espécie de bicho peludo, com tamanho enorme e 

bastante assustador. Na narrativa de As Filhas do Arco-Íris, a seqüência de imagens como a 

chuva, os sapos, os ventos, a lagoa e a lua são para mostrar certa tensão na estória que vai ser 

contada, quando então surge o Pai-do-Mato e o medo toma conta da narração. Com os pés 

enormes e passos largos, ao longe se ouve o urro dele estrondando em toda a mata. Sua risada 

se espalha com o silêncio, todos em Gurinhatá escutam com apreensão a sua risada. O medo é 

de que o Pai-do-Mato engula as pessoas, pois nem mesmo bala e faca podem matá-lo e 

desafiá-lo é trabalho perdido. O temor do Pai-do-Mato chama a atenção dos moradores de 

Gurinhatá, e a expulsão do negro Guabiraba e muitas outras perguntas envolvem os causos 

vinculados aos acontecimentos na comunidade.  

Enquanto na narrativa se desenvolve a estória de Pedro Gago, o menino aproveita para 

contar sobre o Pai-do-Mato e fazer medo a ele. O menino revela seu conhecimento sobre o 

mito e diz como se configura no sertão nordestino: 
Olhou pro céu e viu as nuvens correndo e a lua galopando por trás delas numa 
carreira medonha. Teve raiva e gritou: Eu quero é meu chapéu, pestes! De volta, a 
resposta: Eu quero é meu chapéu, pestes! Oxente. Quem lhe teria respondido do 
mesmo jeito? O Pai-do-Mato? 
Não existe, Pedro Gago, pé de pau da altura dele. Os cabelos enormes. As unhas e as 
orelhas de cavaco medem dez metros. Quando alguém grita no ermo, ele responde 
do mesmo modo. Às vezes dá um risadão. Engole gente, e bala ou faca contra ele é 
tempo perdido. Quem te contou isso, menino? Guabiraba viu. Anh. (p. 21-22). 

 

Na busca incansável para encontrar o chapéu, Pedro Gago entra em desespero e grita. 

De repente, um novo grito retorna como resposta, é como se fosse um eco do que ele falou. 

Logo o menino questiona sobre quem o teria respondido, então aproveita para contar a estória 

do Pai-do-Mato. Percebendo o medo em Pedro Gago, o menino conta como o Pai-do-Mato 

vive na floresta. Observa-se que o narrador amedronta Pedro Gago, que com tanto medo pede 

para o menino explicar quem tinha ensinado aquela estória de assombração. É possível 
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perceber que o menino demonstra conhecer muitas estórias de lendas e mitos e quando ele 

aproveita para contá-las causa certa dúvida de como as teria aprendido ou quem o teria 

ensinado. A manifestação do Pai-do-Mato é através de seu forte grito, que não deve ser 

respondido, porque se corre o risco de entrar em estado de variação mental e ficar perdido na 

mata. 

c) São Jorge 

O mito de São Jorge é muito antigo, e suas histórias são tão diversas que se 

transformaram em lendas. De acordo com uma das lendas mais difundidas na Europa, Jorge 

teria nascido na Capadócia, e ainda criança mudara-se para a Palestina com a mãe. Ao atingir 

a adolescência, entrou para a carreira das armas. Logo foi promovido a capitão do exército 

romano devido a sua dedicação e habilidade. Aos 23 anos passou a residir na corte imperial de 

Roma, exercendo função de Tribuno Militar. Com o falecimento da mãe, herdou muitas 

riquezas, e foi para a corte do Imperador. Vendo a crueldade contra cristãos, converteu-se ao 

cristianismo e distribuiu toda a riqueza que tinha aos pobres e passou a defender a doutrina 

cristã. Conta a lenda que ao saber que Sabra, princesa da Lídia, havia sido seqüestrada por um 

dragão, São Jorge foi até o reino resgatá-la, mas antes fez o rei jurar, que se a trouxesse de 

volta, ele e todos os seus súditos se converteriam ao cristianismo. Após tal julgamento, Jorge 

partiu atrás da princesa e do dragão. Ao encontrar a fera, lutou bravamente, domando-a com 

sua espada. Ao final, resgatou a princesa e voltou para seu povoado conduzindo o dragão 

como um cordeiro. Jorge foi recebido com honrarias e muitas manifestações de fé. 

Simbolicamente, o dragão representa a idolatria destruída com as armas da fé. Já a donzela 

que o santo defendeu simboliza a província da qual extirpou as heresias. Quanto à relação 

entre o santo e a lua viria de uma lenda antiga que acabou virando crença. Diz a tradição que 

as manchas apresentadas pela lua representam São Jorge e sua espada pronto para defender 

aqueles que buscam sua ajuda.  (Fonte digital: http://pt.wikipedia.org/wiki/saojorge).  

São Jorge constitui um mito que sofre uma constante transformação em lenda na 

narrativa de As Filhas do Arco-Íris. Ele é visto como um guerreiro que trava uma luta 

interminável contra um dragão, mas que protege as mulheres da vila. Segundo a tradição 

popular, São Jorge é o guardião da lua: montado em seu cavalo com escudo e lança enfrenta 

um enorme dragão que expele fogo. É comum as pessoas dizerem que vêem a luta entre São 

Jorge e o dragão na face lunar durante o período de lua cheia, porém sabe-se que se trata 

apenas do reflexo solar nas crateras do satélite da Terra. Em As Filhas do Arco-Íris, o mito de 

São Jorge desce da lua com a intenção de proteger Ana Amália contra as más intenções de 

Pedro Gago. Empunhando sua espada, São Jorge vem interceder contra a investida de Pedro 
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Gago ou de qualquer homem que queira se aproximar da moça. O mito de São Jorge aparece 

em Gurinhatá porque Pedro Gago quer roubar a mulher mais bela e na cabeça dele trata-se de 

Ana Amália. No entanto, como a moça é protegida por São Jorge, as ações de Pedro Gago são 

interceptadas pelo santo e mesmo sabendo que o cavaleiro a está protegendo, ele tenta 

surpreendê-lo, mas não consegue raptá-la:  
Ana Amália era afilhada de São Jorge e não existia dragão besta nenhum que 
ousasse aproximar-se dela. Os cavalos agora não corriam: voavam. Pedro Gago viu-
se um príncipe coroado com um chapéu de palha de catolé e as mãos que o 
coroavam tinham dez metros de comprimento. Ouviu, em seguida, o relinchar de um 
cavalo de mistura com a voz do cabo Faria. Súbito, avistou o portão do palácio onde, 
à espera, estava a sua amada. Quando dele ia-se aproximando viu São Jorge descer 
da lua e com uma espada que não tinha mais tamanho embargar-lhe a entrada. (p. 
23).  
 

Em As Filhas do Arco-Íris, o mito de São Jorge participa, articula e intervém na 

narrativa, daí acontece um ritual envolvente para que se reafirme o mito na narração 

transformando-se em lenda a estória que envolve Pedro Gago, Ana Amália e São Jorge. O ato 

de desenvolver o mito em lenda é um ritual que possui “o poder de suscitar ou, ao menos, de 

reafirmar o mito” (BRANDÃO, 1992, p. 39). É assim que no decorrer da narrativa o mito de 

São Jorge aparece e reaparece, sempre interagindo com os personagens. Nesse sentido, é 

importante destacar que, em alguns momentos, a lenda pode intervir no mito. Para ocorrer 

esta inversão nos fatores, torna-se necessário que seja efetuada uma intervenção da lenda 

sobre um ente natural, podendo este conseguir transformar-se e assumir a condição de mito, 

rompendo com o padrão mitológico. Isto pode ser evidenciado nas estórias de Pai Estêvão, 

que conta: 
Uma noite desta. Deitado na rede, insone, pela telha de vidro via a lua a dançar 
sozinha num céu limpo que fazia gosto. Já ouvira dizer que em determinadas épocas, 
principalmente na lua cheia de agosto, o dragão se escapa dos cascos do cavalo de 
São Jorge e cai, pela madrugada, no quintal da primeira casa que encontra. Ali, 
enroscado, fica soltando chispas pela boca, pelas ventas e pelos ouvidos, até o 
clarear do dia, quando volta para ser esmagado de novo pelos cascos do cavalo. 
Olhando bem, dava para ver mesmo cavalo e cavaleiro em movimento, e a espada 
do Santo parecia entrar e sair da goela do monstro. Pela posição da lua, 
verticalmente sobre o quintal, na hora em que aquela serpente se despencasse lá de 
cima, era ali, sem a menor dúvida, que ela ia-se esborrachar. Preocupações. Coisas 
de quem perde o sono e fica olhando o céu sem mais pra quê. Na outra rede, perto, 
Sinha Bina (a primeira mulher) ressonava. Pensou até em acordá-la para apreciar 
também a briga do guerreiro com aquele inimigo de Nosso Senhor. Lembrou-se de 
que mulher grávida não podia olhar, por muito tempo, a lua cheia, principalmente o 
luar de agosto. Era na certa o menino nascer fraco, aluado, feito o filho do finado 
Benedito. (p. 60) 
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O mito de São Jorge se transforma em lenda, aparece na vila sempre que pode. Pai 

Estêvão conta aos moradores de Gurinhatá uma estória muito envolvente em que o dragão28 

desce da lua e cai nos quintais das casas, então logo depois vem o santo enfrentar o monstro. 

Para a comunidade, essa estória motiva o medo de olhar para o céu em noites de lua cheia, faz 

também com que as pessoas não queiram sair sozinhas de casa. Ao ouvirem a estória do 

velhinho, todos ficam preocupados que caia alguma coisa do céu em seus quintais. Essa 

estória é mais uma lenda que desafia o senso crítico da comunidade.  

Mais interessante é que assim que Pai Estêvão termina de contar a estória, Pedro Gago 

chega e entra na conversa. Para a surpresa de todos, ele reafirma a lenda contando como viu o 

santo guerreiro e relata para os moradores que só não enfrentou o santo porque estava 

desarmado: 
Pedro Gago, que chegou atrasado, entra também na conversa e vai logo dizendo que 
dragão nunca viu não, mas São Jorge armado com uma espada deste tamanho, 
guardando o portão de um palácio, sim. E só não o enfrentou, porque ele, Pedro 
Gago, estava desarmado. Agora quem achou graça foi Zé Cambão: Eu pensava que a 
lua era também pertença de Pedro Gago e o São Jorge, seu morador. Pedro Gago não 
gostou da indireta. Escarrou grosso. O que era dele todo mundo sabia e a prova eram 
os papéis da escritura guardados no fundo do baú. Queriam ver? Esse sarará (nunca 
viu um que prestasse) sabe mais de que todos o que ele possui e agora quer fazer 
gozação. (p. 61).  
 

Para os habitantes de Gurinhatá, a estória de Pedro Gago não merece crédito. Por isso, 

duvidam que ele tenha vivido tal acontecimento. Percebendo tamanha depreciação ao que ele 

narrou, Pedro Gago desafia a todos os moradores da vila. Considerando a incitação de Pedro 

Gago para a briga, as pessoas chegam a se surpreender com sua coragem e logo passam a 

considerá-lo um mito quando afirmam: “Então, Chico Mãozinha, a lua é ou não é de Pedro 

Gago? Covardia quem inventou neste mundo (padre Santo) foi Chico Mãozinha. É. Dono da 

lua já não sei. Mas que Pedro Gago é senhor de mundos e fundos, isso é.”. (p. 61) 

Em Gurinhatá, as aventuras de Pedro Gago em busca de sua amada rendem muitos 

comentários, suas viagens desafiam a confiança dos moradores: 
Chico Mãozinha, mal tosquiado (a cotovelada de Biu, pela manhã, na Barbearia) me 
chama para perguntar se lá em casa já se sabia da última novidade: a ida inesperada 
de Pedro Gago para os Cariris Velhos, em busca de Ana Amália, a afilhada de São 
Jorge. É costume de Pedro Gago fazer sempre essas viagens (a mais distante e 
demorada foi a que ele fez ao Moxotó, onde passou uns seis meses sem dar nem 
receber notícias de Gurinhatá). Quando voltou, foi uma festa. O que foi de moça 
bonita daquela região tinha se apaixonado por ele. E as propriedades e fazendas que 
havia adquirido? Funh. Mas, na maca, Pedro Gago só trazia mesmo a tipóia, uma 
calça velha de mesclá e uma camisa surrada e puída da aventura.  

                                                 
28 Segundo Tassilo Orpheu Spalding, os dragões são “seres fantásticos, representados com garras, asas e cauda 
de serpente, de aspecto medonho, que aparecem em vários mitos e tradições. Os dragões variam de forma 
segundo várias concepções.” (SPALDING, 1973, p. 82). 
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Desta vez, Pedro Gago pegou todo mundo de surpresa. A viagem ia ser longa 
demais — os cafundós dos Cariris Velhos. Ixe. Saiu (adeus, gente!), maca às costas, 
às primeiras horas do dia e sumiu-se na estrada. Não fora Ana Amália quem lhe dera 
(há quantos anos!) aquele chapéu de palhinha que um pé-de-vento atrevido lhe 
arrancou da cabeça e ele não o encontrou mais? Funh. Agora não. Sabia que a amada 
morava naquelas distâncias e ainda estava esperando por ele, embora tivesse de 
enfrentar São Jorge e aquele espadão que não tinha mais tamanho. (p. 88). 

 

As aventuras de Pedro Gago envolvem toda a comunidade, pois apesar de serem alvo 

de preconceito e descrédito, atraem a curiosidade das pessoas em descobrir as coisas que 

acontecem em Gurinhatá. As viagens de Pedro Gago desafiam o imaginário dos moradores –

teria ele vivido grandes aventuras ou apenas saído da vila por algum tempo e posteriormente 

retornado sem nada? Para alguns moradores, as aventuras de Pedro Gago são lendas que 

desafiam a realidade, vai em busca de Ana Amália e encontra São Jorge e o dragão, tendo que 

enfrentá-los numa batalha interminável. 

Tudo começa como uma história em que a vida cotidiana é banal. O desenvolvimento 

do enredo parece normal, linear, até o momento em que aparece um personagem estranho, um 

elemento imprevisto. Logo o ambiente fica insensível, o desconhecido e o extraordinário 

irrompem e tudo se torna diferente. É assim que a comunidade de Gurinhatá está sempre 

ouvindo estórias de mitos e lendas, de modo que isso articula a imaginação de todos sobre os 

acontecimentos. Desse modo, a narrativa começa a desenvolver mitos em seus personagens, 

eles se envolvem com as lendas contadas para a população, fazendo com que se busque 

compreender o universo imaginário da tradição oral.  

Observa-se na narração uma preocupação com a reprodução da língua típica da Região 

Nordeste através dos aspectos da cultura popular. Dessa maneira, pode-se compreender que a 

obra de Eulício Farias de Lacerda também aponta características do regionalismo, pois se 

baseia em costumes e tradições regionais. Assim, pode-se enfatizar que, no Nordeste, há obras 

literárias que tematizavam sobre a seca, a fome, a decadência dos engenhos e a falta de 

emprego. Para Antonio Candido, o traço interessante ligado às condições específicas do 

“decênio de 1930 foi a extensão das literaturas regionais e sua transformação em modalidades 

expressivas cujo âmbito e significado se tornaram nacionais como se fossem extensivos à 

própria literatura brasileira.” (CANDIDO, 2003c, p. 187). 

As Filhas do Arco-Íris centra-se especialmente em torno da tradição oral, apresentando 

que na comunidade de Gurinhatá interagem as tradições populares. A narrativa revela 

aspectos da cultura popular e elementos regionais, é por isso que a vila se torna palco para o 

desenvolvimento de mitos, lendas e contos. Segundo Zumthor, “O livro não pode ser neutro, 

uma vez que é ‘literatura’, e se dirige a ele, no leitor, pela leitura, um apelo, uma demanda 
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insistente. (...) a presença do leitor, reduzido à solidão, é uma ausência que, na intensidade da 

demanda poética, atinge o limite do tolerável.” (ZUMTHOR, 2000, p. 80). Considerando as 

relações entre os elementos orais e a literatura produzida, ambos mantêm laços extremamente 

estreitos e que se tecem e resistem há muito tempo. E, justamente, por causa dessa conjunção 

natural (mítica) entre as duas linguagens, elas ocorrem mutuamente. Portanto, o procedimento 

utilizado para a composição do romance As Filhas do Arco-Íris possui aspectos significativos 

da cultura popular mesclados com a fantástica magia do folclore e demonstra a resistência do 

regionalismo. De acordo com Antonio Candido:  
O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e 
o conto, focalizar a realidade local. Algumas vezes foi oportunidade de boa 
expressão literária, embora na maioria os seus produtos tenham envelhecido. Mas de 
um certo ângulo talvez não se possa dizer que acabou; muitos dos que hoje o 
atacam, no fundo o praticam. A realidade econômica do subdesenvolvimento 
mantém a dimensão regional como objeto vivo, a despeito da dimensão urbana ser 
cada vez mais atuante. (CANDIDO, 2003a, p. 159). 

 

Mesmo com o desenvolvimento brasileiro entre os séculos XIX e XX, o regionalismo 

literário ocupou posição privilegiada como uma oscilação entre a tentativa de afirmação e a 

transplantação cultural. Considerando dois momentos em que o regionalismo obteve 

significativa expressão – os períodos de turbulência política entre 1930 a 1945 e entre meados 

de 1960 e início de 1980 – verifica-se que, aparentemente, primeiro surgiram na literatura 

inovações temáticas e ideológicas e, num segundo momento, “modelos estéticos de 

desconstrução literária” 29. Porém, o estudo do regionalismo permite concluir sobre o 

entrecruzamento dessas categorias (estéticas e ideológicas), sobretudo porque a relação entre 

as obras parte do “princípio da causalidade interna” 30, identificado por Antonio Candido na 

moderna literatura brasileira como um estágio fundamental na superação da dependência, que 

é a capacidade de produzir obras influenciadas por exemplos nacionais.  

                                                 
29 Segundo assertiva de Antonio Candido, a ficção produzida entre 60 e 80: “recebe na carne mais sensível o 
impacto boom jornalístico moderno, do espantoso incremento de revistas, pequenos semanários, da propaganda, 
da televisão, das vanguardas poéticas que atuam desde o fim dos anos 50, sobretudo o concretismo, storm-center 
que abalou os hábitos mentais inclusive porque se apoiou em reflexão retórica.” (CANDIDO, 2003d, p. 209). 
30 “Um estágio fundamental na superação da dependência é a capacidade de produzir obras de primeira ordem, 
influenciada, não por modelos estrangeiros imediatos, mas por exemplos nacionais anteriores. Isto significa o 
estabelecimento do que se poderia chamar um pouco mecanicamente de causalidade interna, que torna inclusive 
mais fecundos os empréstimos tomados às outras culturas. No caso brasileiro, os criadores do nosso Modernismo 
derivam em grande parte das vanguardas européias. Mas os poetas da geração seguinte, nos anos de 1930 e 1940, 
derivam imediatamente deles - como se dá com o que é fruto de influências em Carlos Drummond de Andrade 
ou Murilo Mendes. Estes, por sua vez, são inspiradores de João Cabral de Melo Neto, apesar do que este deve, 
também, primeiro a Paul Valéry, depois aos espanhóis seus contemporâneos. No entanto, estes poetas de alto 
vôo não influíram fora do seu país, e muito menos nos países de onde nos vêm as sugestões.” (CANDIDO, 
2003a, p. 153). 
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Apesar do processo de desenvolvimento no Brasil ser irreversível, o surgimento de 

alguns romances no final da década de 70 e princípio da década de 80 marcam uma espécie de 

retomada ou de reinvenção da composição e da estética regionalista, contrariando a idéia de 

pós-modernismo31. É por isso que se pode apresentar a assertiva de Octavio Paz: “O moderno 

é auto-suficiente: cada vez que aparece, funda sua própria tradição.” (PAZ, 1984, p. 18). 

No artigo O Regionalismo na Prosa Contemporânea Brasileira: Outras Veredas, 

Juliana Santini afirma:  
Apesar da concretização desse processo como algo irreversível, que culmina com a 
pulverização de diferentes tendências e a absorção, pela indústria de massa, da 
representação que passa a ser objeto de consumo, o surgimento de alguns romances 
no final da década de 80 e princípio da década de 90 marca uma espécie de retomada 
ou de reinvenção do paradigma regionalista de composição. Um exemplo dessa 
questão é a produção de Francisco J. C. Dantas, ganhador do Prêmio Internacional 
União Latina de Literaturas Românicas, que publica, em 1991, o romance intitulado 
Coivara da memória, marcadamente regionalista em sua estrutura e em seu 
conteúdo. Dois anos mais tarde, o autor dá continuidade a esses traços e publica Os 
desvalidos, história de uma família assolada pela decadência, pela pobreza e pela 
seca, espécie de retomada de uma composição que muito lembra a prosa regionalista 
de Graciliano Ramos. O terceiro romance de Dantas é publicado em 1997, sob o 
título Cartilha do silêncio, novamente trazendo à tona a questão do regionalismo 
literário. (SANTINI, 2007, p. 1). 

 

O ressurgimento da produção literária regionalista no final do século XX repõe à 

crítica o problema de que o regionalismo não está superado. De acordo com Juliana Santini: 
O surgimento desse tipo de produção em fins do século XX recoloca para a crítica 
literária o problema do regionalismo, há muito tomado por “fogo morto” em nossa 
literatura, considerado como anacrônico ou visto a partir de um olhar que o 
rechaçava porque o julgava ultrapassado e em desacordo com os movimentos da 
sociedade contemporânea. Inicia-se, portanto, um esforço em definir essa nova 
produção regionalista em relação aos moldes ou aos paradigmas de representação 
que desenvolveram o que se poderia considerar a existência de uma tradição do 
gênero na literatura brasileira. (SANTINI, 2007, p. 1). 
 

De acordo com assertiva de Santini, alguns críticos proferiam que o regionalismo 

estava esgotado e superado. Assim, inscrever uma obra regionalista na atualidade era visto 

como atitude anacrônica ou encarada com uma posição de repugnância, porque se julgava a 

tendência como ultrapassada e em desacordo com desenvolvimento da sociedade 

                                                 
31 Se “moderno” e “pós-moderno” são termos genéricos, é imediatamente visível que o prefixo “pós” (post) 
significa algo que vem depois, uma quebra ou ruptura com o moderno, definida em contraposição a ele. Ora, o 
termo “pós-modernismo” apóia-se mais vigorosamente numa negação do moderno, num abandono, rompimento 
ou afastamento percebido das características decisivas, com uma ênfase marcante no sentido de deslocamento 
relacional. (...) falar em pós-modernidade é sugerir a mudança de uma época para outra ou a interrupção da 
modernidade, envolvendo a emergência de uma nova totalidade social, em seus princípios organizadores 
próprios e distintos. (FEATHERSTONE, s.d., p. 2). Octavio Paz salienta que: “(...) se popularizou, para designar 
nossa época, a expressão ‘a era pós-moderna’. Denominação equivocada e contraditória, como a própria idéia de 
modernidade. Aquilo que está depois do moderno não pode ser senão o ultramoderno: uma modernidade ainda 
mais moderna que a de ontem.” (PAZ, 1993, p. 54). 
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contemporânea. Porém, a realidade brasileira prova o contrário: o aspecto regional permanece 

vivo e resistente, configurando-se uma tradição na Literatura Brasileira. Os procedimentos 

utilizados na composição do romance analisado demonstram a resistência do regionalismo. 

Para Farinaccio: 
(...) o caso do regionalismo brasileiro, cuja “morte” tantas vezes anunciada pela 
crítica jamais se deu efetivamente: “não se depende apenas da opinião da crítica que 
o Regionalismo exista ou deixe de existir”, escreveu Antonio Candido32. Ora, é 
justamente porque a literatura “desempenha funções na vida da sociedade”, observa 
Candido, que o Regionalismo “existiu, existe e existirá enquanto houver condições 
como a do subdesenvolvimento, que forçam o escritor a focalizar como tema as 
culturas rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana”. Então, são as 
necessidades sociais, consideradas em conjunto, que podem determinar a 
permanência ou não de um gênero ou filão temático, para além da opinião ou 
vontade da crítica. (FARINACCIO, 2004, p. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Antonio Candido, “A Literatura e a Formação do Homem”, 2002. 
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2.2. Contos Populares em As Filhas do Arco-Íris: Quem vai contar? 

 

A atividade de contar estórias é quase tão antiga quanto o registro da história da 

civilização humana e as narrativas populares se aproximam das narrativas mitológicas, às 

vezes pela impossibilidade de identificação autoral, ou pela força da intuição que 

representam, mas estudos etnográficos e folclóricos podem auxiliar na compreensão dessa 

manifestação popular. Walter Benjamin (1996, p. 206-207) salientava que assistimos em 

nossos dias ao nascimento da short story, que se emancipou da tradição oral e não mais 

permite essa lenta superposição de camadas finas e translúcidas, que representa a melhor 

imagem do processo pelo qual a narrativa perfeita vem à luz do dia, como coroamento das 

várias camadas constituídas pelas narrações sucessivas. Assim, contos, lendas, provérbios, 

“causos” compreendem diferentes formas da tradição popular e elementos que permanecem 

preservados como “short story”. Para Maria Flora Guimarães: 
Os contos populares fazem parte de uma literatura originalmente oral, viva e sonora, 
destinada a um auditório que não sabia ler, mas que determinava a técnica da 
exposição da própria narrativa: exposição simples, que segue a seqüência lógica, 
sem pormenor que demore ou que não seja indispensável. (GUIMARÃES, 2002, p. 
85). 
 

Ao se referir ao narrador de contos, Benjamin acentua que: 
O primeiro narrador verdadeiro é e continua sendo o narrador de contos de fadas. 
Esse conto sabia dar um bom conselho, quando ele era difícil de obter, e oferecer sua 
ajuda, em caso de emergência. Era a emergência provocada pelo mito. O conto de 
fadas nos revela as primeiras medidas tomadas pela humanidade para libertar-se do 
pesadelo mítico. (...). O conto de fadas ensinou há muitos séculos à humanidade, e 
continua ensinando hoje às crianças, que o mais aconselhável é enfrentar as forças 
do mundo mítico com astúcia e arrogância. (Assim, o conto de fadas dialetiza a 
coragem (Mut) desdobrando-a em dois pólos: de um lado Untermut, isto é, astúcia, e 
de outro Übermut, isto é, arrogância). O feitiço libertador do conto de fadas não põe 
em cena a natureza como uma entidade mítica, mas indica a sua cumplicidade com o 
homem liberado. O adulto só percebe essa cumplicidade ocasionalmente, isto é, 
quando está feliz; para a criança, ela aparece pela primeira vez no conto de fadas e 
provoca nela uma sensação de felicidade. (BENJAMIN, 1996, p. 215). 

 

Em essência, os contos populares podem ser vistos como pequenas obras que são 

capazes de envolver o leitor/ouvinte em seu enredo, de instigar e comover com a sorte de seus 

personagens. Também são capazes de causar impacto por tratarem de experiências cotidianas, 

permitindo perceber dificuldades ou alegrias frente às provações da vida. Considerando uma 

possível origem dos contos populares, deve-se ressaltar que o seu desenvolvimento é matéria 

bastante discutida, pois há relatos que remontam de que tenham surgido no Egito, outros 

apontam para a Índia e alguns ainda registram seu surgimento na Babilônia, porém é 

importante estabelecer que todas as sociedades possuem narrativas que se transformaram em 
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contos e eles refletem o individual e o coletivo. É por isso que a arte de contar torna-se uma 

atividade que remonta desde os primeiros registros da história da sociedade organizada e 

permanece como acervo cultural. Alguns pesquisadores de diferentes áreas do saber 

consideram que nos contos populares se encontram, antes de mais nada, a impossibilidade de 

identificar a sua autoria, e isto ocorre por causa de uma forte carga histórica em que os contos 

são transmitidos com o passar do tempo. Mesmo assim, estudos significativos auxiliam na 

compreensão dessa manifestação popular e buscam resgatá-la em benefício da humanidade. É 

por isso que contos, lendas, mitos, provérbios, locuções orais se estratificam de diferentes 

formas como atividade milenar, constituindo elementos essenciais para a conservação e 

preservação das tradições populares. Maria Flora Guimarães salienta que:  
(...) na própria história do conto, segundo Gotlib (1995), podemos distinguir um 
primeiro momento, onde aconteceu a criação do conto e sua transmissão era oral, um 
segundo em que se fez registro escrito e um terceiro, considerado o da criação do 
conto culto, em que o conto já é criado escrito, função assumida por um narrador-
contador-escritor de contos, afirmando seu caráter literário. (GUIMARÃES, 2002, p. 
88-89). 
 

Diante dessa perspectiva, temos que, no primeiro momento, os contos eram criados e 

relatados oralmente, mantendo as tradições do povo. Com o passar do tempo foram ocorrendo 

transformações nas narrativas de acordo com as relações históricas e sociais. No segundo 

momento, encontra-se Câmara Cascudo, entre outros, que teve o trabalho de coletar esses 

registros de transmissão oral e transformá-los em registro escrito. O terceiro momento 

significa um processo mais elaborado com a organização do conto moderno, e nele há 

diversos autores: Machado de Assis, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, 

Eulício Farias de Lacerda e outros. Neste aspecto, a atividade do contista é ter a função de 

“narrador-contador-escritor”, confirmando caráter literário ao conto popular. 

Assim como os mitos e as lendas, os contos populares provêm da cultura e estão 

espalhados por todas as civilizações. Alguns dos registros ocidentais sobre o conto popular 

remontam ao trabalho de Esopo (século VI a.C.). Muitos séculos depois, a primeira coleção 

de contos populares, denominada de Gesta Romanorum, surgiu no século XIV e era escrita 

em latim. Já os famosos contos árabes As Mil e uma noites, de origem persa, datam do século 

XIV a XVI. As histórias contadas por Sherazade, assim como o modelo de Bocaccio (1313-

1375) no livro de contos Decameron, inspiraram ao italiano Giovanni Straparola (1480-1557), 

que imaginou jovens entretidos em suas narrativas. Seu conjunto de contos intitulava-se 

Piacevoli Notti (Noites de Prazer) e só foi publicado no período de 1550 a 1553. Muitas das 

idéias desses contos foram adaptadas pelo francês Charles Perrault (1628-1703) na série 
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Contos da Mamãe Ganso (1697). Foi com Jean de La Fontaine (1621-1695) que muitas 

estórias de animais foram publicadas sob o título de Fábulas. Os escritos, de cunho moral, 

passaram a ser contados nas escolas da época e se popularizaram, permanecendo vivos até 

hoje. O alemão Gotthold Lessing considerava as estórias de La Fontaine muito leves, logo 

teve a idéia de editar seu livro Fabels (1759), com fábulas que traziam lições mais severas do 

que as da moral francesa exposta por La Fontaine. No século XIX, os irmãos Jacob Grimm 

(1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) pesquisaram e colecionaram contos em toda 

parte da Europa, e lançaram entre os anos de 1812 a 1815, Os Contos dos Irmãos Grimm. 

Outro autor consagrado por seus contos foi o dinamarquês Hans Christian Andersen (1802-

1875), filho de sapateiro e mãe iletrada e supersticiosa, conheceu e aprendeu através de sua 

mãe a tradição oral do campo, sendo bastante influenciado pela tradição na elaboração de suas 

histórias. Em 1835, Andersen publicou Histórias Contadas às Crianças, livro que apresentava 

apenas quatro contos. Até 1872, produziu 168 histórias combinando à fantasia sua aguçada 

sabedoria. Ainda no século XIX, os românticos alemães Goethe, Ernst Hoffman e o inglês 

Oscar Wilde são exemplos de autores que também se dedicaram à cultura popular e a produzir 

uma literatura que se vinculava à tradição oral. No Brasil, tem-se inicialmente o trabalho de 

Monteiro Lobato (1882-1948) que produziu extensa literatura de cunho pedagógico, 

adaptando lendas, contos e fábulas para a Literatura Brasileira. Mais adiante, encontram-se 

Mário de Andrade, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, sendo o último o que mais inovou o 

conto popular com as publicações de Sagarana, Primeiras estórias, Tutaméia e Estas 

estórias. Para Câmara Cascudo: “As estórias populares, mesmo vindas de outros países, 

tiveram fonte comum. Os livros impressos em castelhano, francês, italiano e latim apenas 

recolheram, de pomares distantes, frutos esperados pelo paladar coletivo” (CASCUDO, 2006, 

p. 197).  

Levando em consideração o caminho histórico do conto popular, é possível ressaltar 

que nos relatos orais não havia preocupação com o registro escrito, sendo narrados de geração 

a geração. Quando adquiriram forma escrita, os contos passaram a ganhar uma determinada 

forma artística, mas a característica oral se manteve preservada. Assim, a forma mais simples 

do ato de contar uma estória conservava seus aspectos folclóricos e consistia no relato de 

acontecimentos com a finalidade de passatempo, sempre buscando divertir as pessoas e a 

sociedade. Os inúmeros autores que pesquisaram e publicaram contos populares mostram a 

forte carga da oralidade evidenciada na caracterização e na fala das personagens, no apelo ao 

viés fantástico, mágico e inesperado. O folclorista potiguar ressalta: “É preciso que o conto 

seja velho na memória do povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu conhecimento e 
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persistente nos repertórios orais.” (CASCUDO, 2006, p. 11). Estas características do conto 

popular mantêm-se mesmo depois de compilados. De acordo com Maria Flora Guimarães: 
Para compreender a verdadeira origem do conto popular devemos nos servir, em 
nossas comparações, dos ensinamentos detalhados sobre a cultura da época.  
Darnton nos previne sobre a impossibilidade de ignorar a dimensão histórica dos 
contos, que podem ser considerados documentos históricos, que surgiram ao longo 
de muitos séculos e sofreram diferentes transformações, em diferentes tradições 
culturais 
Evidências escritas provam que os contos existiam antes de ser concebido o 
“folclore”. Os pregadores medievais utilizavam elementos da tradição oral para 
ilustrar argumentos morais. Parece que boa parte da literatura medieval bebeu na 
tradição oral popular; e não o contrário. (GUIMARÃES, 2002, p. 92). 

 

Quanto à acepção do conto, é necessário ressaltar que na literatura há diversas 

concepções em torno dessa temática. O conto pode ser considerado como uma estória que 

apresenta a ação num único ponto a ser observado. Segundo Massaud Moisés, o conto 

“constitui uma unidade dramática, uma célula dramática. Portanto, gravita em torno de um só 

conflito, um só drama, uma só ação: unidade de ação.” (MOISÉS, 1987, p. 20).  

A idéia de conto no Dicionário Aurélio propõe temáticas mais abrangentes como 

“narração falada ou escrita”, “narrativa pouco extensa, concisa, e que contém unidade 

dramática” e “conto da carochinha”.33 No Dicionário do Folclore Brasileiro, o verbete “conto 

popular” assinala:  
É a estória de Trancoso, conto de Fadas, da Carochinha, etc. É a importância capital 
como expressão de psicologia coletiva no quadro da literatura oral de um país. As 
várias modalidades do conto, os processos de transmissão, adaptação, narração, os 
auxílios da mímica, entonação, o nível intelectual do auditório, sua recepção, reação 
e projeção determinam valor supremo como um dos mais expressivos índices 
intelectuais populares. (CASCUDO, s.d., p. 236).  
 

Nessas condições, para caracterizar o conto popular brasileiro deve-se recorrer aos 

pressupostos de Câmara Cascudo, que contextualiza esse gênero textual como uma narrativa 

simples, fictícia, impessoal, em relação a seu personagem e imprecisa, quanto ao tempo e 

local de sua ação. A configuração de um conto popular se materializa mantendo relação com 

o cotidiano, nele o homem pode narrar sua jornada, agruras, batalhas, anseios, desejos, sempre 

vinculados ao sucesso ou ao fracasso. Daí, ele expressa suas experiências num mundo 

                                                 
33 No Dicionário Aurélio, conto significa: 4. Narração falada ou escrita. 5. Narrativa pouco extensa, concisa, e 
que contém unidade dramática, concentrando-se a ação num único ponto de interesse: “Esta história mítica, cheia 
de símbolos, faz parte da seleção feita por Paulo Rónai e Aurélio Buarque de Holanda das lendas, fábulas, 
diálogos e apólogos, parábolas, paródias, textos que podem ser considerados a origem do conto universal.” 
(Cecília Costa, em O Globo, 1.5.1999.) [Cf., nesta acepç., novela (1) e romance (4).] 6.Conto da carochinha (1). 
Conto da carochinha. 1. Conto popular para crianças. [Tb. se diz apenas conto.] 2. V. mentira (1). 3. Invenção, 
peta, puerilidade. [Sin. ger.: história da carochinha, (bras. PB) história de Trancoso e (lus.) conto de Trancoso.]  
Conto de Trancoso. 1. Lus. V. conto da carochinha.  (Novo Dicionário Aurélio). 
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habitado por mitos e lendas. Maria Flora Guimarães faz uma breve comparação entre o conto 

moderno e conto popular (tradicional). Para ela:  
(...) o conto moderno se diferencia do tradicional pela estrutura e técnica no modo de 
narrar: no tradicional, a ação e o conflito passam, de forma geral, pelo 
desenvolvimento até o desfecho, com crise e resolução final; no moderno, a 
narrativa não segue necessariamente este esquema convencional, fragmentando-se e 
evoluindo de um enredo linear para um diluído, às vezes, sem ação principal, com 
estados interiores tomando lugar principal. (GUIMARÃES, 2002, p. 89). 
 

Neste tópico, tratar-se-á do conto tradicional. Percebe-se que na narrativa em questão, 

o narrador envolve os mitos, as lendas e os contos populares através da oralidade, expondo 

que a condição das estórias reveladas à comunidade está na fala das pessoas: “É (contam) o 

lamento da vaca encantada...” (p. 10). Outra situação em que se reflete a oralidade aponta para 

a criatividade das pessoas no ato de contar estórias: “Conta-se que nessas caçadas, quando Zé 

Pepeu não achava bicho pra matar ou furtar, tirava a própria camisa e escondia num tronco de 

árvore para, depois, ir agachando-se na ponta dos pés e roubá-la.” (p. 25). É possível perceber 

que o narrador requer a atenção do leitor, explicitando que as pessoas se distraem entre 

conversas e, normalmente, costumam dialogar sobre estórias que ouviram: “Pegamos a vereda 

do lajeiro do Estrondo e, um pouco mais adiante, o negro me segura a mão, apertando: A casa 

velha mal-assombrada, onde tinha uma botija. Ninguém, menino, tinha coragem de passar 

uma hora dessa, por aqui.” (p. 14).  As estórias contadas à comunidade apresentam uma 

característica peculiar denotada na forma como o menino enfrenta as conversas e como ele 

foge da responsabilidade ao apresentar o cenário em que tudo ocorre. Essas são técnicas 

comuns que caracterizam a narrativa popular. Segundo Câmara Cascudo (2006, p. 249-251), 

existem três procedimentos necessários na caracterização do conto popular. O primeiro seria o 

ambiente propício, capaz de oferecer atmosfera tranqüila para a narração da estória. O 

segundo, o uso de fórmulas, iniciações narrativas que ajudam a criar uma expectativa para o 

que vai ser contado como: “era uma vez”, “diz que aconteceu um dia”, “certo dia”, etc. E o 

terceiro, é a fala narrativa em si que deve ser viva e apaixonada, com a voz materializando as 

sucessivas fases da história, contada na ordem linear psicológica34. Em As Filhas do Arco-

Íris, o procedimento acima citado é bastante utilizado pelo narrador, que está sempre usando a 

fórmula “diz que”. Vejamos alguns trechos para critério de exemplos: “Diz que, no dia 

seguinte, o homem veio, desenterrou a botija e nunca mais pisou os pés por estas bandas.” (p. 

14); “Diz que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do rio e devorou-a. Mistérios. (p. 

                                                 
34 Para Paul Zumthor (2000, p. 17-18), a transmissão oral (poética da voz) representa uma manifestação poética 
tanto no presente, quanto no passado, expressa pelas diversas funções sociais ritualizadas pela palavra. Essa 
tradição da oralidade existe em vários aspectos da vida cotidiana. 
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29); “Corre, gente, vamos rezar o credo-em-cruz que esse tocador é o Cão Coxo! Diz que com 

estas palavras, o negro deu um pulo da cadeira e misteriosamente desapareceu do salão.” (p. 

49); “Todo mundo diz que ele fez um contrato com a Morte para que ela se esquecesse dele.” 

(p. 58). 

Câmara Cascudo postula que cada conto popular é constituído de elementos 

justapostos, encadeados para a formação do enredo, o assunto, o conteúdo, a organização e o 

estilo. Esses elementos figuram carregados de sentido e são provenientes de outros discursos 

inerentes ao próprio processo discursivo. É por isso que as pessoas começam a inventar 

causos que envolvem mitos, lendas, etc. Nas conversas e causos há diversas situações em que 

as pessoas costumam inventar estórias, isto acontece em encontros e reunião de pessoas.  É 

comum as pessoas contarem estórias enquanto bebem nos bares, enquanto fazem passeios, em 

seus momentos de diversão como pescarias, caçadas, brincadeiras. É por isso que as estórias 

contadas assim ficaram conhecidas como estórias de pescador, conversas para boi dormir, 

conto do vigário, contos da Carochinha, estória de Trancoso, conto de Fadas, etc. Portanto, o 

ato de inventar e reinventar o conto popular: “É de importância capital como expressão de 

psicologia coletiva no quadro da literatura oral de um país.” (CASCUDO, s.d., p. 236).  

A configuração de um conto popular na obra literária modela a narrativa, 

estabelecendo um contexto de produção que se vincula ao ato de criar e recriar estórias. O 

narrador pode empregar novas expectativas ao leitor, impregnando objetivos, valores e cores 

locais de determinada sociedade, em determinado tempo e lugar. Assim, o ato de criar e 

recriar, inventar e reinventar estórias está tanto na individualidade quanto na coletividade, 

sendo que, em certas situações, as conversas sobre um pequeno fato ou acontecimento, 

quando narrado de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade, se transformam em um 

caso sério. Isto depende da forma como o interlocutor interpreta a situação e a expressa a um 

receptor, sendo que este pode aceitar ou discordar do fato narrado e tê-lo como verdade ou 

mentira e até mesmo modificar de acordo com a sua concepção. Desta maneira, a 

comunicação das estórias se processa, criando entre as comunidades os textos populares. Daí, 

cabe ao ouvinte, individual ou coletivo como também ao leitor, fazer juízo de valores e 

estabelecer a partir de então costumes e tradições, uma vez que os elementos psicológicos são 

articulados pela expressão narrativa. 

Em As Filhas do Arco-Íris, o narrador expõe que casos articulados pela expressão 

coletiva podem se transformar em situação difícil de acreditar, pois de um fato simples e 

comum, a comunidade pode revertê-lo num motivo de preocupação: “Existe nada mais fértil 

do que a imaginação dos desocupados? Inventam tudo e de um grão de areia fazem uma 
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montanha.” (p. 39). Mesmo assim, a assimilação de um relato depende da competência de 

quem articula a mensagem e/ou de quem ouve e assimila, podendo o segundo acreditar ou 

duvidar dela. Na narrativa, o narrador questiona as estórias que foram contadas na 

comunidade: “Contam que essa tal de Ana Amália foi quem deixou Pedro Gago de miolo 

mole, (...) Contam só, mas ninguém sabe o que aconteceu, (...)”(p. 88). De certa forma, um 

acontecimento na vila exerce influência na imaginação do narrador, deixando-o encantado. 

Assim, a cada estória contada, ele se dispõe a transferir sua emoção através de idéias e 

opiniões, passando a construir e enfeitar a narrativa de modo particular. Quando alguém narra 

um fato, expõe sua expectativa através de recursos lingüísticos, podendo utilizar argumentos 

que melhorem ou dificultem a compreensão, mas também é possível alterá-lo, aumentando ou 

diminuindo o fato narrado de acordo com seus conhecimentos e sua imaginação. Assim, a 

estória vai sendo, portanto, transmitida de uma pessoa para outra e mesmo que alguém 

acredite e outra duvide da situação, elas podem expressar e divulgar a narração à sua maneira. 

É por isso que nas narrativas se transferem muitas idéias para o leitor, tentando mostrar 

situações estranhas à realidade para provocar a interpretação de quem articula a leitura:  
Diz que eram três irmãos, caçadores de onça e outros bichos. Os Feijós. Um dia, 
Tião, o mais velho, a bênção pai e mãe e saiu, madrugada ainda, rumo às gruguéias 
do Já-Foi. Rifle ao ombro e azagaia no cinto, Tião ia em busca das pintadas que 
dizem infestar as abas da serra. Passaram-se uma semana, duas, três, um mês, dois, e 
nada de Tião aparecer. (...). 
Preocupado com a demora do regresso do irmão, Brás, o segundo dos três, à mesma 
hora, a bênção pai e mãe, lá se foi ele à procura do desaparecido, rifle ao ombro e 
azagaia no cinto. Andou e virou, virou e andou de serra em serra, de quebrada em 
quebrada, até chegar à terra donde não se volta. Foram-se os dias, meses e nem 
sombra de Tião e Brás. E agora? Só restava mesmo Neco, o caçula dos três e lume 
dos olhos do velho Antão, o pai, que não consentiu mais que o filho fosse procurar 
os irmãos desaparecidos. (...). 
Rei sol se esconde e o vento passa fazendo redemunho. Vestidos com peles da 
pintada, ali habitam eles, os homens-onça. Ixe. E Guabiraba? Cristão nenhum, 
menino, já voltou dali pra contar a estória. (p. 72-73) 

 

Passando para a classificação do conto popular, é importante salientar que ela ocorre 

pela sistematização dos relatos tradicionais de um povo, logo serve como base para estudos 

etnográficos que se afirmam pela existência de constantes ideológicas dos relatos na tradição 

oral e no folclore. Também deve-se ressaltar que os contos populares são manifestações 

culturais que servem como instrumento de conservação da cultura popular. É necessário 

destacar que não há um tipo único de conto popular, o que torna essa situação uma das 

problemáticas neste tópico de análise, o qual tem a intenção de mostrar a diversidade de 

contos populares e que de acordo com a sua classificação não se deve dar igual tratamento a 

todos os tipos, uma vez que a configuração e estruturação seguem dinâmicas diferentes. Cabe 
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aqui o esforço em evidenciar as projeções que geram essa variação, a fim de resguardar a 

temática do trabalho e a compreensão dos contos inseridos em As Filhas do Arco-Íris. 

Os contos expostos para análise serão discutidos segundo os níveis de 

desenvolvimento no âmbito da cultura popular. É importante salientar que de acordo com a 

arte de contar, o conto popular ressurge no dia-a-dia das pessoas, seja na zona rural seja no 

interior, e até mesmo nos grandes centros urbanos, e vai recompondo o imaginário popular. É 

por isso que quase todas as tendências de modificá-lo resultam da presença de elementos de 

penetração oriundos dos meios urbanos, ora com movimentos ditados pelas condições 

culturais, ora com o aproveitamento de recursos provindos das alterações nos sistemas de 

produção artística ou no resguardo às características e às suas origens, que o permeiam. O que 

se precisa compreender é que o conto popular se altera e se estratifica na tradição, pois o que 

o torna popular não é apenas a aplicação de um amálgama de ritmos e técnicas que mantém a 

atenção do ouvinte / leitor, mas também a presença de elementos orais. 

Para documentar o conto popular, estudiosos fizeram grande pesquisa etnográfica e 

folclórica para determinar e, conseqüentemente, registrar a origem, a estrutura e a 

classificação. Dentre estes estudos, o trabalho de Câmara Cascudo ganhou destaque por 

aplicar um processo minucioso de investigação, registrando-os nas obras Literatura Oral no 

Brasil, Contos Tradicionais Brasileiros e Dicionário do Folclore Brasileiro. Nas palavras do 

folclorista potiguar, com o seu trabalho:  
Compreendera a existência da Literatura Oral brasileira onde eu mesmo era um 
depoimento testemunhal. Voltava carregado de folhetos de cantadores, centos de 
versos na memória, lembrança dos romances reeditados há tantos cem anos, vivos 
no espírito de milhões de homens e jamais citados nas histórias registadoras das 
atividades literárias do Brasil. (CASCUDO, 2006, p. 14). 
 

Como se percebe, para classificar os contos populares coube fazer uma pesquisa 

minuciosa no universo etnográfico, tentando encontrar características e elementos comuns.35 

Nas diversas pesquisas voltadas para o estudo dessa categoria, o trabalho do folclorista 

potiguar possui uma estrutura que melhor explica a configuração dos contos populares, pois 

“simplifica o seu agrupamento, distribuindo-se segundo critério convencional.” (CASCUDO, 

2006, p. 280). Em Literatura Oral no Brasil, ressalta-se o empenho de diversos autores, entre 

eles, destaca que Sílvio Romero pesquisou o conto popular e dividiu os oitenta Contos 

                                                 
35 Cascudo revela que: “Antti Aarne foi o primeiro sistematizador dos tipos, classificando os motivos dos contos 
populares. Essa classificação, hoje de uso universal excluiu, na coordenação, justamente o que seduziu aos 
nossos mestres do Folclore brasileiro, a origem étnica, a cor local, regionalismo temático. A classificação de 
Antti Aarne é a seguinte: Histórias de Animais (Animal Tales). Contos Populares comuns (Ordinary Folktales). 
Pilhérias e anedotas (Jokes and Anecdotes). Contos de mentiras (Tales od Lying). Contos acumalivos ou de 
repetição (Formula tales). Contos não classificados (Unclassified tales).” (CASCUDO, 2006, p. 284). 

 



 
 

94

Populares do Brasil em três seções, orientando-se pelas possibilidades de uma origem étnica: 

Contos de origem européia, Contos de origem indígena e Contos de origem africana e 

mestiça. No entanto, acrescenta-se que: “Dizer que tal conto pertence a tal raça é impossível. 

Os contos são tecidos cujos fios vieram de mil procedências. Cruzam-se, recruzam-se, 

combinam-se, avivados, esmaecidos, ressaltados na trama policolor do enredo.” (CASCUDO, 

2006, p. 280).  

O folclorista potiguar ainda acrescenta que para efetuar o seu trabalho havia a 

necessidade de uma classificação que abrangesse os gêneros na espécie; com a simplicidade, a 

lógica, indispensáveis. Afirmava isto, pelo fato de haver várias modalidades, classificações e 

categorias do conto popular que seguiam inúmeras concepções36. No entanto, para Cascudo, a 

classificação do conto popular devia obedecer a processos distintos como: transmissão, 

adaptação, narração e recepção. Dessa maneira, a variedade de agrupamentos evidenciava 

diversas variáveis, por isso providenciou sistematizar os contos populares de forma que 

obedecesse ao seguinte critério: 
Uma classificação, atendendo ao caráter brasileiro do conto e que satisfaça aos 
requisitos técnicos modernos, prestando-se para qualquer coletânea, foi apresentada 
por mim e aprovada pela Sociedade Brasileira de Folclore, utilizando-a nas duas 
coleções de contos portugueses e brasileiros: Contos Tradicionais do Brasil e os 
Melhores Contos Populares de Portugal. É baseada nos gêneros, respeitando a 
nomenclatura tradicional que, embora esparsa, é mais conhecida na Europa e 
América. (CASCUDO, 2006, p. 284-285).  

 

Na Introdução de Literatura Oral no Brasil, menciona-se que nos diálogos e conversas 

“Todos sabiam contar estórias. Contavam à noite, devagar, com gestos de evocação e lindos 

desenhos mímicos nas mãos. (CASCUDO, 2006, p. 14). E no Prefácio de Contos 

Tradicionais do Brasil, registra-se que: “De todos materiais de estudo, o conto popular é 

justamente o mais amplo e mais expressivo. E, também, o menos examinado, reunido e 

divulgado.” (CASCUDO, 2003, p. 9).  

Em muitas sociedades, os contos provindos da tradição oral adquiriram formas e 

configurações das mais diversas, sendo que no Brasil, Câmara Cascudo desempenhou árduo 

                                                 
36 Cascudo salienta que: “Em Portugal, Teófilo Braga, no prefácio do livro Contos Populares do Povo Português 
(1883), enfrentou o problema, para complicá-lo com as nebulosidades de uma nomenclatura arbitrária. A 
novelística popular saiu arrumada num esquema confuso, de mistura com a intenção louvabilíssima de uma 
sistematização:  
CONCEPÇÕES FETICHISTAS, peculiares aos povos selvagens e persistentes nas civilizações cuschitas e 
mongolóides. (...). 
CONCEPÇÕES POLITEISTAS, das sociedades rudimentares, aparecendo desenvolvidas nas civilizações 
semíticas e áricas. (....). 
CONCEPÇÕES MONOTEISTAS, das sociedades superiores em que preponderam as idéias abstratas. (...)”  
(CASCUDO, 2006, p. 281-282). 
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trabalho para identificar os aspectos mais variados e sua proposta de classificação dos contos 

populares reflete melhor as expectativas dos folcloristas, pois “Os contos devem classificar-se 

pelo gênero ou pelos motivos típicos do enredo.” (CASCUDO, 2006, p. 283). Dessa forma, o 

folclorista potiguar apresentou as 11 categorias com a seguinte nomenclatura: Contos de 

Encantamento, Contos de Exemplo, Contos de Animais, Facécias, Contos Religiosos, Contos 

Etiológicos, Demônio Logrado, Contos de Adivinhação, Natureza Denunciante, Contos 

Acumulativos e Ciclo da Morte. Daí, de acordo com esta classificação buscou-se encontrar 

em As Filhas do Arco-Íris contos que destacam características que se vinculam a essas 

categorias.  

Nessas condições, é importante ressaltar que muitos contos perfilam entre as pessoas 

de boca em boca, daí a instauração da linguagem local. Os contos são carregados de 

simbologia, dizem mais do querem, têm caráter universal e atemporal, permitindo atualização 

permanente, pois a partir de um pequeno acréscimo ocasional pode-se inserir algumas noções 

individuais, mesmo assim se conservam as circunstâncias mais acentuadas. É assim que o 

povo inventa e reinventa a tradição e incluem mitos, lendas, contos, folguedos, cantorias, 

locuções orais e outras manifestações de caráter popular – tudo constitui um material rico e 

muito dinâmico.  

 

Os contos populares em As Filhas do Arco-Íris: 

Em se tratando de As Filhas do Arco-Íris e a constituição de contos populares na 

narrativa, percebeu-se que dentre as categorias classificadas pode-se encontrar as seguintes: 

conto de exemplo, facécia, contos etiológicos, ciclo da morte, conto de encantamento. 

Durante a análise dos contos populares inseridos na narrativa serão apresentadas algumas 

impressões conceituais de cada categoria destacada. 

a) Conto de Exemplo 

O primeiro conto a ser apresentado para análise é “O lamento da Vaca Encantada”:  
É de lá que se faz a estória. No ladrar dos cães, o mugido estranho que se ouve, mas 
que não se atina bem de onde vem: ora, do ar; ora, da água; ora, debaixo da terra. É 
(contam) o lamento da Vaca Encantada cujo bezerrim teve a cabeça decepada, por 
vingança daquele escravo (tempos idos) dos maltratos que lhe infligia o seu senhor. 
Depois, castigos bárbaros do amo o pobrezim sofreu lá nas furnas do Já-Foi, ficando 
como sinal do exemplo aquela mão de sangue gravada na rocha. E a Árvore? Folhas 
azuis, grandonas, e infeliz do cristão que delas se aproximar. Sequinho, sequinho, só 
os ossos do esqueleto chocalhando. Ixe. Estórias. (p. 11). 
 

Neste conto percebe-se a aflição dos animais que são maltratados pelo homem. O 

narrador conta que distante se ouvia um mugido de desespero, e para os moradores aquele 
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mugido vinha de todas as direções, sendo que não se distinguia a origem. A narrativa fica 

tensa e propícia para se contar uma estória, daí que o narrador recorda “o lamento da Vaca 

Encantada”. À primeira vista, pode-se imaginar que no relato vai se destacar um conto de 

encantamento, porém, em seguida, conta-se sobre um bezerro que teve a cabeça 

violentamente decepada por um escravo, tudo para vingar-se dos maltratos aplicados pelo seu 

senhor. Este relato na narrativa se aproxima do Conto de Exemplo por figurar um 

ensinamento.  É comum que no Conto de Exemplo aconteça um ensinamento moral para os 

homens, a partir da forma como os animais devem ser tratados.  

Na narrativa percebe-se que devido à ação do escravo ocorre-lhe algo muito pior. Ele 

nem imagina que para servir de exemplo, o seu sofrimento se multiplica. Após saber do que o 

escravo fez, o seu senhor o castiga para que não se faça mais aquilo contra os animais. O 

conselho que se pode atentar é que os animais possuem proteção da natureza e dos homens 

que reconhecem seu valor, por isso não se deve maltratar os seres vivos, nem puní-los sem 

razão, pois o sofrimento de quem faz isso será em dobro e as marcas serão gravadas pelas 

forças da natureza. Na vila, os moradores recordam o sinal de sangue na rocha e temem o 

bezerro e a vaca encantada. O narrador expõe a estória dando uma pitada de medo, 

aconselhando a população de Gurinhatá a tomar cuidado. Câmara Cascudo discorre sobre os 

Contos de Exemplo da seguinte maneira: 
É a matéria que se prestou aos sermonários, aos cursos populares de apologética, 
para auditórios camponeses. Os exemplos ensinam a Moral sensível e popular, 
facilmente percebível no enredo, de fácil fabulação, mesmo atraente e sugestiva pelo 
colorido do motivo. (...). 
Os ingleses chamam numa evocação bonita, fireside stories lembrando a lareira 
aquecendo as estórias do serão nas noites longas de inverno. São abundantíssimas 
porque têm a colaboração dos devocionários. Não há nele a presença do Santo, a 
ocorrência do Divino, mas o elemento natural é o conselho, o que deve fazer ou 
evitar, as lembranças de atos de inteligência para a legítima defesa da vida, da honra 
ou da tranqüilidade social. (CASCUDO, 2006, p. 298). 
 

É importante considerar que o conto popular produz um novo efeito de linguagem, 

dando ritmo à narrativa de modo que envolve crenças e medos, podendo atingir a anti-

história, o impossível. No conto de exemplo da Vaca Encantada, a narrativa possui uma 

linguagem que dá ritmo aos acontecimentos, expressando sentimentos de surpresa, tensão e 

medo. O narrador relata o que lhe disseram na comunidade de Gurinhatá e atenta ao leitor 

para as estórias contadas “É de lá que se faz a estória.”, “É (contam)”, “Ixe. Estórias”.  

b) Conto de Encantamento 

No capítulo “Quarto Crescente”, conta-se a estória do chapéu de Pedro Gago: diz que 

ele andava para todos os lugares da comunidade com o chapéu na cabeça e não tirava em 
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hipótese alguma na presença dos moradores. Com o chapéu, ele se sentia o dono do mundo, o 

rei da comunidade. A configuração desta estória se reflete num conto de encantamento, pois o 

chapéu serve como uma espécie de amuleto. Para a comunidade de Gurinhatá, o chapéu é a 

coroa de Pedro Gago. Vejamos no trecho a seguir como se configura a situação na narrativa:  
O redemunho levou o chapéu de Pedro Gago. Velhinho, puído, amarelo de suor, 
Pedro Gago só o tirava da cabeça, quando ia dormir. Era o chapéu de palhinha, da 
moda, presente de uma de suas muitas amadas. Ninguém jamais soube quem era ela, 
porque os amores de Pedro Gago eram cofres fechados a sete chaves. Enigmas. 
Pedro Gago tinha o miolo mole. Não possuía mais nada além do chapéu, no entanto, 
era o dono de tudo. Dele eram as casas da vila, a igreja, o cemitério, as propriedades 
vizinhas e seus moradores, o gado, a criação miúda da região, as águas do rio e todos 
os peixes. Só não lhe pertencia mesmo a estrela dalva da poça dágua da rua, porque 
essa era propriedade exclusiva do bêbado Damião. E as menagens? (...). 
Redemunhinzim atrevido! Quem tinha lhe dado ordem pra passar por aqui, fazendo 
estrago? Quem? E o seu chapéu de estimação adonde diabo tinha ido parar? 
Tesconjuro, peste! Redemunhinzim mais desaforado! O chapéu devia de estar 
enganchado no olho dum pé de pau, por aí, na catinga. Ia atrás. Era só chegar de 
noite, escurecer. Durante o dia, não podia botar a cabeça na rua. Podia? Cadê o 
chapéu, Pedro Gago? A fortuna de Pedro Gago o pé-de-vento levou! Até o Seu 
Vigário vinha também com aquelas lambanças. Onde está o teu tesouro, aí está o teu 
coração. Sacana. Tidudô, outro. Vou-lhe dar, Pedro Gago, um chapéu panamá. Funh. 
Todo mundo se ri. Todo mundo só acha graça na desgraça. Lá está o menino da 
doida se perdendo no meio daqueles vagabundos da venda. Prisiarcas. O desgraçado 
daquele bêbado não pára de gritar: Olhe o rei sem a coroa. (p. 17-18) 

 

Neste conto, o personagem principal é Pedro Gago, ele preserva um chapéu como uma 

coroa, sente-se rei, dono de tudo. Nos contos de encantamento estão sempre presentes 

elementos sobrenaturais: amuletos, varinhas de condão, frases mágicas, também há 

personagens com poderes fantásticos. No caso de Pedro Gago, o seu chapéu é um amuleto da 

sorte, um elemento indispensável em sua vida. O narrador remonta as características do 

chapéu, observa-se simplicidade no objeto, mas de valor estimável. Com o chapéu, Pedro 

Gago impõe respeito, sente-se com poderes especiais, conquistador de muitas mulheres, dono 

de muitas posses, tudo na vila lhe pertence. Pedro Gago conserva com muito cuidado o seu 

chapéu, tanto que só o tirava para dormir. Mas ao perdê-lo, fica desesperado pela sua falta, daí 

ele nem sequer sai de casa, pois perde suas forças, perde o juízo, a razão. Então, quando as 

pessoas o vêem, passam a debochar dele e questioná-lo. O chapéu de Pedro Gago significa um 

símbolo de poder, representa sua razão de ser, é seu objeto de desejo e prazer, é sua coroa. No 

Dicionário do Folclore Brasileiro, no verbete Chapéu se destaca:  
Representa a criatura humana. Representa a cabeça, sede do juízo, do raciocínio, da 
vontade. Outrora, como toda gente não dispensava o chapéu, sair sem ele dizia-se 
sem cabeça, andar sem a cabeça. Perdeu a cabeça? Perdi minha cabeça! eram frases 
alusivas ao uso do chapéu. (...). Os discípulos de Freud dizem que o chapéu, 
representação do corpo, é símbolo fálico. Um sinal dá-lhes razão: potencia ou anula 
para ato subseqüente. Nos contos populares há, entre os objetos mágicos, o chapéu 
que torna invisível seu portador.  (CASCUDO, s.d., p. 267-268). 
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Percebe-se que Pedro Gago, ao perder o chapéu, perde toda a sua fortuna e torna-se 

um rei sem coroa. Todos da comunidade de Gurinhatá passam a desrespeitá-lo. É necessário 

salientar que no Conto de Encantamento exaltam-se personagens que se caracterizam com 

“virtudes acima da medida humana e natural.” (CASCUDO, 2006, p. 287). No conto do 

chapéu de Pedro Gago, reflete-se que, apesar de ter “o miolo mole”, ele apresenta aspectos de 

virtude quando está com o chapéu, pois guarda segredos sobre seus amores e esse objeto lhe 

traz poderes e dons especiais. Mas sem o chapéu, Pedro Gago perde o encanto.  

Nos Contos de Encantamento se destacam narrações em que o enredo desenvolve um 

fato extraordinário ou inverossímil, a exemplo tem-se as metamorfoses fantásticas, dons, 

fórmulas, talismãs, etc, constituindo assim um império absoluto do impossível, da mágica e 

do imprevisto. O conto de Pedro Gago destaca o poder do chapéu como um talismã, e este lhe 

dá o dom de ser o dono de todas as coisas. Quando o redemoinho o leva, Pedro Gago perde 

sua fortuna e o fato de não o encontrar mais significa que perdeu também o “juízo”. 

c) Facécia 

Outro conto popular em As Filhas do Arco-Íris é a estória do Amarelinho e o 

Valentão. A seguir, o trecho da obra em que se narra para a comunidade de Gurinhatá o conto 

em questão: 
Mas Damião era o divertimento da vila. Apanhar, de noite, a estrela dalva que 
dançava na poça dágua da chuva e vender a João Dadau por uma de cana. Quem não 
bebe neste, no outro é. E aí vinha aquela estória do Valentão e do Amarelinho. O 
Valentão, vozeirão intimidativo, chegou e disse pro dono da bodega: Bote aí uma de 
duzentos réis e me dê um limão. O Valentão bebeu de um gole, puxou uma faca 
amolada que não tinha mais tamanho, jogou o limão pro alto e partiu-o em dois 
pedaços. Olhou pro Amarelinho que estava ao lado e perguntou: O que que viu? 
Descontraído, o Amarelinho: Não vi nada não, senhor. O Valentão olhou de cima 
abaixo o Amarelinho e desafiou-o: Pois fique sabendo que eu sou o rei de ouro! Aí o 
Amarelinho disse pro bodegueiro: Seu Migué, bote uns duzentos réis mais 
reforçados do que os dele e me dê também um limão. O Amarelinho bebeu também 
de um gole, cuspiu, puxou a peixeira, jogou o limão pra cima e partiu-o em quatro 
pedaços iguais. Virou-se pro Valentão e perguntou: O que que viu? O Valentão: Não 
vi nada não. E aí o Amarelinho: Pois fique sabendo que eu sou o resto do baralho. 
(p. 12-13). 
 

Observando o desenvolvimento e o desfecho do conto, percebem-se as características 

do conto popular classificado como Facécia. Em As Filhas do Arco-Íris, o narrador expõe que 

na comunidade o bêbado Damião era motivo de diversão, as coisas que ele fazia e dizia 

chamavam a atenção de todos. Por causa das estripulias do bêbado, as pessoas de Gurinhatá 

começam a contar estórias engraçadas, entre elas o conto do Amarelinho e o Valentão. Daí, o 

narrador conta a relação entre o Amarelinho e o Valentão, ambos estão na mesa de bar, não se 

conhecem, mas são protagonistas de uma estória inesperada. O caso foi contado para a 
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comunidade e se caracteriza de uma forma muito simples. A fala na narrativa denota como o 

menino enfrenta as conversas e como ele foge da responsabilidade de ter montado o cenário 

em que ocorrem mitos e lendas. As ações dos personagens e o próprio desenrolar da narrativa 

denotam as características do conto popular. A Facécia reflete acontecimentos que assinalam 

uma anedota, podendo também ocorrer numa situação imprevista.  

A facécia registrada na obra As Filhas do Arco-Íris é contada comicamente, porém 

nela é possível perceber que se distingue através do imprevisível, ninguém imagina o que vai 

acontecer, então, sem mais nem menos, o Amarelinho enfrenta o Valentão. Segundo a 

classificação exposta em Literatura Oral no Brasil, as facécias expressam características que 

se aproximam da anedota, da brincadeira, visto que nos acontecimentos narrados se 

desenvolvem situações imprevistas ou cômicas: 
Caracteriza a facécia não apenas o humorismo, mas as situações imprevistas, 
materiais e morais. A constante psicológica será a imprevisibilidade, o imprevisto do 
desfecho, da palavra ou da atitude do personagem, a anedota é essencialmente 
destinada a comprovar um sentimento moral, a aprovação, crítica, repulsa ou apenas 
fixação de caracteres morais. (CASCUDO, 2006, p. 327). 

 

É possível observar na facécia analisada a presença  da moralidade, pois os 

personagens se enfrentam, cada um com uma peixeira diferente, porém quem leva a melhor é 

o Amarelinho por possuir uma faca maior do que a do Valentão. No caso ocorre uma 

“constante psicológica”, porque os fatos e as ações que se sucedem são marcados pela 

imprevisibilidade, demarcando essa constante. Então, a determinação do desfecho nessa 

situação não depende da diferença dos aspectos físicos entre o Amarelinho e o Valentão como 

seria de se esperar. Nos contos populares esta afirmação não cabe pois a sua classificação 

segue outros critérios. Conforme Câmara Cascudo, os contos populares “partem de temas 

primitivos e obedecem a uma seriação articulada de elementos, soluções psicológicas.” 

(CASCUDO,  s.d., p. 236).37  

d) Conto Etiológico 

Em As Filhas do Arco-Íris, também pode-se encontrar o modelo de conto popular 

classificado como Conto Etiológico. De acordo com Câmara Cascudo: 
A expressão Conto Etiológico é técnica entre os folcloristas; quer dizer que o conto 
foi sugerido e inventado para explicar e dar razão de ser de um aspecto, propriedade, 

                                                 
37 Segundo Massaud Moisés, no conto moderno “as personagens tendem a ser estáticas ou planas: porque o 
contista imobiliza no tempo, no espaço e na personalidade.” (MOISÉS, 1987, p. 26). Massaud Moisés ainda 
afirma que: “A trama do conto é sempre linear, objetiva (...) se organiza segundo um andamento semelhante ao 
ritmo com que as coisas acontecem na vida.” (MOISÉS, 1987, p. 33). No conto em destaque é fácil se observar 
que na sua trama pode ocorrer o inesperado, enquanto no conto moderno ela é objetiva. 
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caráter de qualquer ente natural. Assim, há contos para explicar o pescoço longo da 
girafa, o porquê da calda dos macacos, etc. (...). 
O prof. Roberto Lehmann-Nitsche reuniu centenas de contos populares do 
continente americano, explicando a razão de uma cor, forma, andar, voz de animais 
e vegetais.  
Raro será a espécie animal, ou vegetal, tendo alguma peculiaridade que não possua 
sua story popular, uma justificação lógica, imprevista e curiosa, satisfazendo o 
espírito coletivo da região (CASCUDO, 2006, p. 339). 
 

Na obra, os contos etiologicos são narrados no Episódio 8 quando a comunidade se 

reúne para ouvir causos e acontecimentos do arco da velha. É mês de agosto e como não há 

nenhum divertimento nem festas nesta época do ano, as pessoas da vila aproveitam para 

contar e ouvir estórias. Na vila, Pai Estêvão sempre que podia contava diversos contos, entre 

eles como Deus criou o mundo e os animais. Era assim que se tomava conhecimento dos 

contos etiológicos. O velhinho acrescentava que a nomeação dos bichos era feito de maneira 

peculiar, seja pela característica, comportamento ou modo de ser. Eis o trecho da obra em que 

o menino registra os Contos Etiológicos que ouviu Pai Estêvão narrar:  
Agosto é o mês dos bate-papos nas calçadas. Luão paidégua clareando tudo e o 
vento fresco da noite arrastando folhas na rua. Os alísios. Estória puxa estória e o 
tempo vai. Pai Estêvão é a figura central. No calçadão da igreja, todos se reúnem, 
homens e meninos, para ouvi-lo, uma vez que o velhinho já viu coisas do arco-da-
velha. Conta até como Deus pôs nome nos bichos. A girafa, por exemplo, por causa 
daquele pescoção enorme girando, girando, por cima da copa das árvores. O leão foi 
por causa do rugido: ããão. O cavalo vê-se logo pela cara. Uma ave preta com um 
andar daquele só podia ser um urubu. E o porco? Um bicho que só come porcaria 
podia ter outro nome? Pois é, gente, Deus deu o nome a cada bicho pelo que ele é ou 
pelo que ele faz. Uns, como a cobra, pelas duas coisas. Hein, meu Pai Estêvão, como 
foi que um bicho ficou com mais de um nome como o  jegue? O jumento, ceguinho, 
carregou Nosso Senhor no lombo. Sabia ou não sabia? (p. 59-60). 

 

Os Contos Etiológicos reunidos em As Filhas do Arco-Íris são contados quando as 

pessoas estão reunidas na calçada da igreja, e cabe a Pai Estêvão pela experiência de vida e 

pelo conhecimento popular revelar lendas e estórias antigas sobre a criação do mundo, o 

desenvolvimento do Brasil Colônia e também a forma pela qual Deus nomeou os seres vivos. 

É possível observar que o narrador expõe os contos etiológicos de acordo com a sua 

recordação e não entra em detalhes, apresentando-os de forma bastante resumida. Percebe-se 

que ele os dispõe de uma só vez para mostrar que ouviu o velho Pai Estêvão contar muitas 

estórias e foi ouvindo essas estórias que aprendeu muitas coisas. A narração do menino 

resume as estórias e ao apresentar numa mesma sessão demonstra que aprendeu um acervo de 

contos etiológicos estabelecidos por Pai Estêvão.  

e) Ciclo da Morte 

Outro modelo de conto popular é o conto do Ciclo da Morte. Nesse tipo de conto há 

sempre um referencial de que à morte ninguém engana. Assim, ele reflete a maneira 
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inalterável do ciclo da vida que se estabelece pelo nascimento, crescimento, envelhecimento e 

morte. Eis um fragmento em que se configura o conto “Matuto que quis enganar a Morte”: 
No Ceará, um matuto ia por uma vereda, quando se deparou com um homem muito 
magro preso num mundéu, sem poder safar-se. Aí foi o magricela chamou-o e disse: 
Amigo, eu sou a Morte. Me tira daqui desse mundéu que eu lhe dou cento e vinte 
anos de vida robusta. Durante todo esse tempo, você pode fazer o que bem entender, 
que eu lhe garanto não vir buscá-lo. Diante de tal promessa, o matuto bem ligeirinho 
foi e livrou a Foice da armadilha. Agradeceu esta, despediu-se dele e desapareceu. O 
matuto de posse desses anos todos pela frente pintou o sete. Quando já estava perto 
de terminar o prazo, apareceu-lhe a Morte e lhe disse: Amigo, daqui a um ano finda 
o nosso contrato, prepare-se que eu venho buscá-lo. Chegado o dia, o matuto, com 
medo de ser levado por ela e querendo escapar do trato, pelou-se da cabeça aos pés, 
fingindo-se de bailarino. Aí a Morte chegou, examinou-o e disse: Bom. Não 
encontrei aqui o meu amigo, mas em seu lugar vou levar esse dançador pelado. E 
levou-o. (p.  59) 
 

No Conto do Matuto que quis enganar a Morte observa-se que ela propõe ser comadre 

do matuto em troca de sua ajuda. Assim, Ela se dispõe a deixá-lo viver uma vida longa e 

promete não importuná-lo até que se passe o trato. Porém, à medida que o tempo vai 

passando, o matuto começou a imaginar uma forma de se manter na terra.  Passado o período 

prometido, a Morte vem novamente visitar o matuto e dessa vez com o objetivo de consolidar 

sua promessa. Ela procura por ele e não o encontra, como não podia perder tempo em sua 

busca, toma uma decisão de levar um dançador pelado, que na verdade era o matuto 

disfarçado. É por isso que não adianta tentar enganar a Morte, porque ela não perderia a 

viagem, levaria de qualquer forma uma pessoa, a qual disfarçada é a mesma que veio buscar.  

Nesse sentido, a ação de tentar enganar a morte é uma ação contraditória, o que 

representa um diálogo entre a analogia e a ironia que pode ser vista na narrativa moderna 

através das relações contraditórias tais como: vida x morte, seca x chuva, amor x ódio. Diante 

dessa questão, é possível estabelecer relação com a assertiva cascudiana de que: “A filosofia 

sentenciosa dos adágios registra a Morte, com o seu cortejo, em nível permanente. O endereço 

moral destinado aos Vivos.” (CASCUDO, 1971b, p. 94). O essencial de uma estória do Ciclo 

da Morte é provar a impossibilidade de enganar-se a morte, apesar de todas as astúcias, 

manhas e simulações do condenado. Em Ensaios de Etnografia Brasileira registra-se que:  
Alfred Russel Wallace (1823-1913) quando estêve no Amazonas ouviu uma versão 
do conto que êle tão bem conhecia na Inglaterra. Contaram-no na barra do 
Tocantins, em 26 de junho de 1852 (Viagens pelo Amazonas e Rio Negro, 499-502, 
S. Paulo, 1939). Creio ser a mais antiga menção do tema recolhido no Brasil, há 107 
anos, pelo grande naturalista, rival de Darwin. (CASCUDO, 1971a, p. 101). 

 

Ao refletir sobre o Conto do Ciclo da Morte em Literatura Oral no Brasil, o folclorista 

potiguar afirma:  
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(...) a Morte é sempre vencedora. Aceita apadrinhar crianças, tornando-se comadre 
de ambiciosos que a sabem afastar dos doentes ricos, ganhando fortunas. Mas, 
fatalmente, pagam o preço do contrato e acompanham-na na jornada sem retorno.  
É um ciclo universal pelas constantes psicológicas inalteráveis de qualquer literatura 
oral no Mundo. A Morte termina vencendo, fidelíssima ao pacto, insensível às 
delongas e tergiversações malandras do compadre-homem.  
O povo é psicologicamente determinista e, em todos os idiomas, cita-se a hora da 
Morte como irrevogável e marcada, inflexivelmente. Um sucesso sobre a Morte é 
aparente, um simples adiamento rápido, sorridentemente consentido porque a Morte 
é soberana, pairando acima de todos e de tudo, na terra. (CASCUDO, 2006, p. 360).  
 

Uma das características dos contos populares em As Filhas do Arco-Íris é a adaptação 

lingüística e a força imagética aproximando-se da realidade. Na comunidade de Gurinhatá, 

esse procedimento vai permitindo uma construção que preserva muitos elementos originais 

ligados às narrativas universais e tradicionais. No ensaio Enganando a Morte, Câmara 

Cascudo ressalta o conto “A lenda da Morte”:  
Com as naturais variantes, a estória se derrama por todo Brasil. Gustavo Barroso 
registrou a do Ceará (Ao Som da Viola, 708, Rio de Janeiro, 1921, “A lenda da 
Morte”). 
Um sertanejo libertou a morte que caíra num mundéu, armadilha de caça, e a 
libertada prometera 120 anos de vida sadia e feliz. No dia do pagamento do tributo, 
o homem raspou barba, bigode e cabelos, ofereceu um baile aos camaradas, 
metendo-se a dançar, animada e ininterruptamente. A morte, não podendo 
reconhecer o devedor, encontrou solução explicando: “Levo em lugar dêle êste 
pelado dançador” E levou o homem, fatalmente. (BARROSO apud CASCUDO, 
1971a, p. 102). 
 

Percebe-se que o conto se estratifica e opera no plano em como o homem encara a 

vida, demonstrando que há uma constante luta pela sobrevivência, então é necessário ter 

consciência da morte e da precariedade do destino humano. O Conto do Matuto reflete que 

não há como enganar a morte, caso ocorresse seria romper com a própria natureza humana. 

Pode-se acrescentar que a morte encerra o fluxo da vida, qualquer pessoa viva está destinada a 

condição de morrer.  

O conto, a partir do momento em que é narrado, traz as marcas do narrador, o qual 

decide como vai contar as estórias. Cabe a ele imprimir variações no ato da enunciação, 

procurando adequar sua narrativa aos seus interlocutores. No caso de As Filhas do Arco-Íris, 

são meninos, jovens e adultos moradores da vila. O modo de contar se adapta aos ouvintes, e 

se compararmos o conto do Matuto e “A lenda da Morte”, percebem-se algumas modificações 

no nível da linguagem, no acréscimo ou decréscimo de palavras e expressões. O narrador em 

As Filhas do Arco-Íris procura imprimir mais realidade identificando que tudo ocorreu “no 

Ceará”. Os diálogos estão mais bem elaborados e a presença de alguns detalhes explicitam 

melhor o espaço e o tempo em que a narração se desenvolve. Segundo Guimarães (2002, p. 

92), o conto, a partir do ato da enunciação, deve ser considerado apenas como um fato 
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individual, fruto da ação de um narrador que decide as variações que instaura em sua narrativa 

uma enunciação que procura se adequar a um interlocutor real, que varia conforme o grupo, a 

hierarquia, os laços sociais ou familiares ao qual o conto é narrado. Seu modo de contar a 

narrativa é modificado, e também é possível ocorrer variações dependendo do espaço físico e 

do tempo em que a narração acontece. Essas mudanças se sucedem por causa de fatores os 

quais a análise do discurso caracteriza por condições de produção, condições essas que 

determinam o modelo de situação a ser representado e o tipo de enunciação a cumprir. 

 

Enfim, como se pode perceber, os contos populares estão incorporados no cotidiano de 

Gurinhatá. Na vila ocorrem fatos que se transformam em estórias, e é sobre esse espaço de 

aventuras que se cria, produz e reproduz um mundo de fantasias. Cabe ao menino, a Pai 

Estêvão e outros moradores contarem estórias do arco-da-velha e manter a cultura. E, sendo o 

homem um ser cultural, percebe-se que as marcas da vida social estão intimamente 

relacionadas à produção literária, pois ele vai imprimindo sua visão de mundo. Assim, pode-

se compreender que a cultura surge a partir do momento em que se toma consciência das 

tradições, então se estabelecem “conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade.” (LARAIA, 2005, p. 25).  

Portanto, os contos populares em As Filhas do Arco-Íris possuem propriedades que 

demonstram sua marca oral, principalmente pelo fato de Pai Estêvão contar os “causos” para 

uma platéia que se apresenta sem o domínio da leitura. Daí que sua exposição tem uma carga 

de influência da tradição, do discurso dominante, sendo que sua narração é pré-determinada 

pelo relato simples numa seqüência lógica, evitando a existência de muitos detalhes e 

rebuscamentos, de forma a manter a atenção dos ouvintes que esperam o desfecho da estória.  

Como se percebeu nesta análise, é comum que o conto popular seja carregado de 

características psicológicas como um ensinamento, uma lição, uma norma, o inesperado, etc. 

Isto reflete em recortes de ações, procedimentos, condutas, pensamentos morais e éticos que 

prevalecem para estabelecer nas culturas de determinados grupos sociais uma dominação 

ideológica. Dessa maneira, nos contos populares se estruturam enredos e narrativas que 

expressam valores importantes para a manutenção social e sendo o Conto Popular parte 

integrante da tradição oral, é necessário observar que na sua constituição há sempre uma 

marca cultural, independente das suas influências ou procedências. Nessas condições, os 

estudos feitos sobre o Conto Popular aqui neste trabalho confirmam a seguinte idéia:  
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O conto popular revela informação histórica, etnográfica, sociológica, social. É um 
documento vivo, denunciando costumes, idéias, mentalidades, julgamentos. Para nós 
é o primeiro leite intelectual. Encontramos nos contos vestígios de usos estranhos, 
de hábitos desaparecidos que julgávamos tratar-se de pura invenção do narrador. 
(CASCUDO, 2006, p. 257-258).  
 

É por isso que algumas vertentes e critérios universais do conto tradicional que se 

estabeleceram na cultura popular estão presentes na Literatura Brasileira e qualquer 

interrupção na transmissão de contos, lendas, crenças equivale a quebrantar o processo de 

transformação da narrativa. 

Quanto às expressões orais na obra, elas traduzem uma representação coletiva do povo 

de Gurinhatá e o conto, em sua diversidade, preserva-se pelos processos de transmissão. A 

forma como os contos são narrados demonstra a empolgação dos narradores e dos moradores 

da vila que ouvem atentos as estórias, configurando na comunidade a permanência de usos, 

costumes, tradições e normas morais. A tradição de contar estórias tem uma função positiva 

em Gurinhatá, pois mantém a vivacidade de lendas e mitos, proporcionando encanto aos seus 

moradores pela magia do entretenimento popular aliado a ensinamentos, regras, conceitos, 

posturas, modo de agir e pensar da sociedade. Assim, ao lembrar as estórias contadas por Pai 

Estêvão, o narrador está livre para criar e modificar o espaço e o tempo, sofisticando os 

enredos das narrativas à sua memória. Daí, ele pode descrever novas cenas para seus 

personagens, o que possibilita maior flexibilidade na recepção do leitor e o conto recria-se 

toda vez que o narrador transmite e adapta suas lembranças à história de Gurinhatá. Assim, o 

processo de adaptação do conto popular ocorre quando se torna possível substituir os 

elementos locais e individuais. Dessa forma, o conto popular não perde sua originalidade. 

Conforme afirma Júlio César Ribeiro, a memória do passado, seja oral ou não, é importante 

para manter identificação com o presente. É por isso que:  
(...) a memória nada mais é do que a manifestação de um reflexo proveniente da 
internalização que os sujeitos sociais realizam de suas ações e reações numa dada 
realidade têmporo-espacial. Cristaliza-se mediante a repetição, canalização e 
contextualização cultural das práticas e comportamentos sociais estabelecidos. 
(RIBEIRO, 2001, p. 147).  
 

Percebe-se a astúcia e inteligência de Eulício Farias na elaboração da narrativa uma 

vez que, em alguns pontos, o maravilhoso, o mistério e o agente mágico estão presentes nos 

contos populares inseridos em As Filhas do Arco-Íris. Assim, muitos traços culturais são 

transportados para a obra literária, demonstrando que as manifestações folclóricas se adaptam 

na memória da sociedade. É nesse âmbito que a tradição oral representa uma maneira de 
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resistência na cultura brasileira e, ao mesmo tempo, parte do arcabouço da “identidade 

cultural” 38.  

Conforme orientação de Roque de Barros Laraia, o modo de ver e sentir o mundo, as 

apreciações de ordem moral e de valores, os diferentes comportamentos sociais, são assim 

produtos da herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. 

Ele acrescenta que a cultura é “um sistema de símbolos e significados, que compreende 

categorias ou unidades e regras sobre relações e modo de comportamentos.” (LARAIA, 2005, 

p. 63). Tanto a simbologia como o significado da cultura estão representados nos contos 

populares e constituem o imaginário a partir de uma realização simbólica de um desejo que 

permite ao narrador envolver o ouvinte/leitor, o protagonista e também a si mesmo. O homem 

é, pois, esse ser que conta estória e povoa a imaginação de si e do povo, permitindo as 

realizações simbólicas de anseios e desejos. Desse modo, criam-se novas imagens cotidianas 

que serão passadas para as próximas gerações, as quais serão responsáveis pela dinâmica 

cultural. Compreender uma manifestação cultural é, portanto, estudar um código de símbolos 

e significados no decorrer da história. 

Quanto à produção literária brasileira, deve-se salientar que seu percurso histórico no 

século XX rumo à modernidade, no que discerne o campo narrativo e poético, não se 

relaciona estritamente à produção escrita, mas também à inserção do conto popular e da 

tradição oral como elementos norteadores da produção artística. É assim que, no Brasil, a 

consciência moderna da literatura se reflete na assimilação da narrativa nacional, por via 

ficcional e crítica social, revelando-se a transformação da realidade e sua reconstrução 

permanente, colocando lado a lado o passado e o presente numa contínua circulação de trocas. 

Nesse campo, a literatura e a arte proporcionam um prazer estético tão singular, que a solução 

é convidar outros leitores/ouvintes a compartilhar da mesma experiência de fruição. Assim, 

todo texto literário se articula na observação (ou ruptura) de certas práticas ou princípios 

técnicos e compositivos, é o que se pode chamar de carpintaria do texto, cujas concepções 

variam de época para época, ou até de autor para autor, segundo certos princípios e gostos 

estéticos e literários. Nessas condições, cabe ressaltar que durante os anos 1960 e 1970, 

período em que Eulício Farias está inserido, surgiram “textos indefiníveis” 39 e diversas 

                                                 
38 Neste caso, partimos do princípio de que a idéia de identidade cultural é bastante discutida e um tanto 
polêmica. Segundo Leyla Perrone-Moisés: “A reflexão sobre a identidade cultural brasileira prosseguiu, depois 
do modernismo, e a questão dos modelos estrangeiros continuou em pauta. Foi então a vez dos universitários, 
historiadores e antropólogos, que refinaram esse discurso com base em conceitos recebidos de mestres 
estrangeiros, mas utilizados de modo original.” (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 75). 
39 Definição de Antonio Candido para: “romances que mais parecem reportagens; contos que não se distinguem 
de poemas ou crônicas, semeados de sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de 
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tendências literárias devido à radicalização política e à censura. De acordo com Antonio 

Candido:  
Outra tendência é a ruptura, agora generalizada, do pacto realista (que predominou a 
ficção por mais de duzentos anos), graças à injeção de um insólito que de recessivos 
passou a predominante e, como vimos, teve nos contos do absurdo de Murilo 
Rubião, o seu precursor. (CANDIDO, 2003d, p. 211). 

 

Porém, ninguém escreve sem que esteja suscetível à interferência, isto é, não é 

possível eximir-se a algum tipo de influência, estilístico-formal ou imagético-temático. Como 

criadores ou leitores, os seres humanos são portadores de uma certa “enciclopédia” cultural e 

literária. Os textos normalmente falam de outros textos, ora de um modo mais explícito, ora 

de uma maneira mais velada. Antonio Candido salienta que: “(...) a ficção procurou de tantos 

modos sair das suas normas, assimilar outros recursos, fazer pactos com outras artes e meios, 

que nós acabamos considerando como obras ficcionalmente mais bem realizadas e 

satisfatórias algumas que foram elaboradas sem preocupação de inovar.” (CANDIDO, 2003d, 

p. 215). Nessas condições, pode-se ressaltar que durante o século XX, a Literatura Brasileira 

procurou uma maneira de sair das normas acadêmicas, assimilando diversos recursos 

temáticos e ideológicos, realizando pactos com outras artes e meios, daí surgiram narrativas 

bem elaboradas e outras preparadas sem preocupação de inovar, sem vínculo de escola, sem 

compromisso com o estilo e a moda. Neste ínterim, pode-se perceber, nas observações 

assinaladas desta pesquisa, que o trabalho de Eulício Farias se identifica com a matéria 

popular, sendo influenciado pelo folclore, pela tradição oral e pelo regionalismo dos anos 

1930 e 1950.  

Enfim, em As Filhas do Arco-Íris, os contos populares procuram dar sentido às 

experiências da comunidade de Gurinhatá, contribuindo para que se busque compreender os 

mistérios da vida e dos grandes e pequenos problemas do cotidiano. Os mitos, as lendas e as 

estórias são interpretados e organizados de modo distinto, de acordo com a elaboração da 

leitura. Essas narrativas míticas servem como arcabouço da tradição oral e remetem o leitor a 

uma memória dinâmica que não é uma simples lembrança dos elementos orais, mas sim uma 

reminiscência da cultura e da literatura. Ela constitui uma lembrança cultural que estava 

adormecida e que vai renascendo nas frestas deixadas pelo modernismo que se fez despertar 

em outro contexto. 

 

 
                                                                                                                                                         
romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de recortes, documentos, 
lembranças, reflexões de toda a sorte.” (CANDIDO, 2003d, p. 209). 
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CAPÍTULO III 
O narrador é o homem que poderia deixar a luz 
tênue de sua narração consumir completamente a 
mecha de sua vida. (Walter Benjamin. In: Magia 
e Técnica, Arte e Política, 1996) 

 

O menino e o velho Pai Estêvão 

 

3.1. Menino entra nesse olho de boi... 

 

Em As Filhas do Arco-Íris, o narrador traz as lembranças da infância de um menino 

órfão. Eulício Farias escreve sua obra seguindo um procedimento de escritura semelhante a 

alguns escritores que tiveram habilidade para abandonar a maneira séria que acompanha o 

adulto sem prejudicar o caráter das brincadeiras e divertimentos da criança. Desse modo, re-

cupera as atitudes da escrita modernista através da tradição oral na narrativa, sendo que a sua 

habilidade está no saber brincar e se divertir com a seriedade adulta. Vale salientar que 

escritores como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Guimarães Rosa e outros estavam 

propensos a conciliar a atitude do escritor com a visão do modo de proceder e agir da criança 

que, geralmente, vive um mundo de sonho e fantasia. De acordo com Vânia Maria Resende:  
Se a infância é evocada no processo da escritura de alguns escritores, resta saber se 
serão suficientemente habilidosos, para não deixar a sua seriedade adulta prejudicar 
a ludicidade da criança que eles querem recuperar na sua escrita. A habilidade 
estará, exatamente, no saber brincar com seriedade: certos escritores são 
naturalmente propensos à reconciliação da atitude do escritor, que é sempre um 
jogador, com a da criança que, em geral, vive um estado de fantasia. (RESENDE, 
1988, p. 17). 

 

Na construção da narrativa de As Filhas do Arco-Íris, o escritor apresenta elementos 

da tradição oral para transformar uma realidade existente. Assim, o leitor entra em contato 

com o mundo da arte, logo pode construir seu imaginário em torno dos fatos e acontecimentos 

desenvolvidos em Gurinhatá. Ainda segundo Vânia Maria Resende: 
Na perspectiva de Roland Barthes, "o livro é um mundo". E completa: "O crítico 
experimenta, diante do livro, as mesmas condições de fala que o escritor diante do 
mundo". Nessa simples consideração, se reconhece a especificidade do mundo da 
arte, garantida pelo escritor que cria as suas próprias dimensões, avançando os 
limites sociais e estéticos convencionais, para transformar a realidade conhecida e 
transformar a imagem do mundo, e pelo leitor que reconstrói, a partir dessa, novas 
imagens. A arte, nesses termos, é uma ruptura que permite a redescoberta e re-
elaboração das coisas que estão aí prontas, padronizadas; a ela não se impõem os li-
mites da História e a fotografia de situações vigentes; a ela não basta que se continue 
aquilo que ensina a Cultura e que a Tradição passa. (RESENDE, 1988, p. 18). 
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A análise desenvolvida em torno do tema “menino” procura compreender as 

contribuições que ele dispõe para a narrativa através de suas memórias sobre a vida e os 

mistérios de Gurinhatá. É importante salientar que muitas obras na literatura retratam o 

menino de forma peculiar e em As Filhas do Arco-Íris não é diferente. Nesse sentido, cabe 

ressaltar o trabalho de Vânia Maria Resende, que analisando diversos autores que trataram do 

tema “menino” em suas obras ressaltou que seu critério: 
(...) sustentou-se no modo de evocação da infância e de participação das personagens 
infantis nos seus textos, levando-nos a constatar, na maioria deles, significados 
humanos e estéticos profundos, emergentes de um mundo metafórico, em que se 
cruzam símbolos da imaginação criadora e imagens da realidade infantil – fonte 
mágica, vivificante, de que o criador pode tirar grandes efeitos, realizando, de forma 
plena, a ficção de escritura. (RESENDE, 1988, p. 23). 
  

 Vale salientar que ao tratar do tema “menino”, este trabalho não está interessado em 

enveredar pela análise da literatura infantil e juvenil, apesar de centrar-se com vistas em 

observar as ações de um narrador infantil. É importante estabelecer que, assim como outros 

escritores, Eulício Farias não escreveu suas obras com a intenção de direcionar a leitura para 

uma faixa etária e o seu propósito não foi ter o seu trabalho direcionado exclusivamente às 

crianças e aos jovens, mas a todo leitor de literatura. Nesse sentido, pode-se estabelecer 

relação com a assertiva de Vânia Maria Resende, que afirma que tal procedimento: “(...) 

permite derrubar limites e eliminar distinções injustificadas entre duas literaturas, como se 

houvesse coerência numa classificação que queira diferenciar, pelo adjetivo “infantil”, duas 

linguagens e duas concepções distintas de arte.” (RESENDE, 1988, p. 24). 

A narração que o menino desenvolve sobre a vila de Gurinhatá percorre pontos de 

vista variados, entre os quais estão os de Padre Santo, de Pai Estêvão e o do próprio menino. 

Estes pontos de vista vão ganhando contornos e efeitos especiais no decorrer da narrativa,  

pelo fato de que em cada episódio se narra uma situação diferente da anterior. É assim que o 

menino Lícias, personagem narrador e observador, conta os momentos e acontecimentos de 

Gurinhatá, entre eles estão: apresentação da comunidade (Episódio 1), as peripécias de Pedro 

Gago (Episódio 2), a vida de Zé Pepeu e Dasdores (Episódio 3), os mistérios no sítio de tio 

Liopordo (Episódio 4), as relações de Padre Santo e a burrinha de padre (Vina) (Episódio 5), a 

festa de São João (Episódio 6), a vida do cego Formião (Episódio 7), os contos de Pai Estêvão 

(Episódio 8),  etc. É assim que o menino perpassa pela narrativa resguardando os segredos e 

mistérios que ocorrem e seu ponto de vista de narrador em primeira pessoa está integrado ao 

de narrador em terceira pessoa, mantendo uma coerência com o discurso do outro, fazendo 

com que o leitor compreenda que as lembranças do menino expressam parte da rememoração 
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das ocorrências vividas pela comunidade durante sua história, e ao mesmo tempo, tornam-se 

uma reflexão da criança reprimida devido às experiências em que se expõe por causa das 

relações com os adultos. No trecho a seguir, observa-se que Padre Santo tenta usar o menino 

para conseguir algumas informações sobre Vina: 
Padre Santo me pergunta se quero ganhar uma moeda. Disse que tinha um mandado 
para eu fazer. Jogar uma verde? Primeiro me pergunta como ia passando a tia Jana, 
se estava melhor ou pior. No mesmo, foi minha resposta. Depois, quis saber se 
Guabiraba já tinha escrito e onde se encontrava. Também lhe respondi que de nada 
sabia, pois o negro até agora não havia dado notícia nenhuma a tia Jana. Ingrato! foi 
a reação de padre Santo. Mas o que ele queria mesmo era que eu fosse à casa de 
Tidudô saber notícias de Vina e vir-lhe dizer. (p. 41). 
 

É possível observar uma narrativa montada como pequenos contos que podem ser 

desmembrados, cabendo ao leitor estar livre para circular entre um episódio e outro, podendo 

ler o início, meio ou final da narrativa sem que se preocupe com o desenrolar das ações. 

Assim, ele fica solto para remontar e descobrir os sentidos de cada episódio, sendo que no 

decorrer da história o menino mantém sua identidade resguardada, e isto ocorre por causa das 

relações que ele mantém com os moradores da vila.  

O menino é uma criança muito observadora, inventiva, convive com o espaço de 

fantasias, de casos misteriosos, de absurdos e de medo, mas por causa do seu espírito crítico 

não se submete a acreditar em tudo que acontece na vila, sendo que para os moradores da 

comunidade, ele é um profundo conhecedor de estórias e grande observador do mundo, e 

muitas coisas que ele aprende realçam o modo como narra as situações estranhas.  

A narrativa guarda segredos e mistérios, como o próprio nome do narrador, que só é 

revelado no 12º capítulo. Até mesmo ele acha estranho ter seu nome mencionado naquele 

momento, pois todos o conheciam como o Menino da doida: 
Pela primeira vez, escutei tia Jana me chamar pelo meu nome. Ela sempre me chama 
e quase todo mundo aqui (para minha tia Iná, eu era o Sobrinho) de Menino. Outros, 
de o Menino da doida. Hoje estranhei, quando ouvi lá da camarinha a voz dela: 
Lícias, onde está você, Lícias? Já estou tão acostumado a não ouvir alguém chamar 
pelo meu nome, que quase não respondi. Tia Jana estava num de seus bons 
momentos de lucidez. Começou a falar sobre coisas do passado, de um passado que 
eu não tinha a menor lembrança. (p. 84). 
 

O trecho em destaque demonstra a habilidade do menino como um narrador que 

guarda os segredos da narrativa durante todo seu decorrer, ele gosta do modo como é tratado, 

chegando a se surpreender quando o chamam pelo próprio nome. Desse modo, deixa o leitor 

na expectativa de descobrir os mistérios da narrativa, de buscar desvendar a origem do nome 

do menino e os segredos de Gurinhatá.  
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De acordo com as lembranças de tia Jana, os nomes do menino e de sua irmã foram 

inspirados num poema. Vejamos a seguir trecho que melhor exemplifica essa situação na 

narrativa:  
A finada Aninha, que Deus a tenha em bom lugar (minha mãe era a mais velha das 
três), gostava de ler poesia e romance e até versos ela fazia, às escondidas. Não 
mostrava a ninguém e não sei que fim ela deu um caderno cheio deles. O que ela 
mais admirava era poesia e novela de pastores. Aí sim, decorava até. “Lícias, pastor 
— enquanto o sol recebe...” 40 Foi daí que ela tirou o nome de vocês. Lembra-se. 
Quando a menina nasceu, ela batizou com o nome de Febe. (p. 84-85). 
 

O nome de sua mãe era Ana e ele tinha uma irmã chamada Febe. A mãe e sua irmã 

adoecem e morrem, o menino conhece a perda violenta decorrente da morte, órfão e carente, e 

passa a conviver com uma tia louca e sua prima. Quando a mãe era viva costumava ler poesia 

e romances e também gostava de escrever versos. E sua irmã morreu de sarampo: “O sarampo 

daquele ano foi terrível. Tonica ficou também quase vai e não vai. Coitada de minha filha!” 

(p. 85). 

O narrador tenta manter vivos os seus relatos, buscando fixar suas idéias na estória 

narrada, mantém seu nome como um dos segredos da narrativa, sendo desvendado apenas no 

final. A transmissão de seus relatos é uma forma de ensinamento e aprendizagem, pois está 

sempre escutando os conselhos de Padre Santo, as estórias de Pai Estêvão e assistindo às 

peripécias do cego, do bêbado e do doido sem fazer qualquer intervenção. Assim, ele vai 

adquirindo sua forma própria de narrar, dominando uma característica fundamental do 

narrador que é narrar a história colocando subjetividade na narração. O nome “Lícias”, apesar 

de referência com a poesia Taça de Coral, de Alberto de Oliveira, é bastante sugestivo – 

através deste nome está lançado mais um jogo de montagem que o autor traz para ser 

desvendado pelo leitor: Eulício + Farias. Porém, o autor vai mais além de apenas uma 
                                                 
40 Taça de Coral (Alberto de Oliveira, Poesias, 1906.). 
Lícias, pastor — enquanto o sol recebe, 
Mugindo, o manso armento e ao largo espraia. 
Em sede abrasa, qual de amor por Febe, 
— Sede também, sede maior, desmaia. 
 
Mas aplacar-lhe vem piedosa Naia 
A sede d'água: entre vinhedo e sebe 
Corre uma linfa, e ele no seu de faia. 
De ao pé do Alfeu tarro escultado bebe. 
 
Bebe, e a golpe e mais golpe: — "Quer  ventura 
(Suspira e diz) que eu mate uma ânsia louca, 
E outra fique a penar, zagala ingrata! 
 
Outra que mais me aflige e me tortura, 
E não em vaso assim, mas de uma boca 
Na taça de coral é que se mata". 
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conjunção de nomes, tornando evidente sua intenção de levar o leitor para a leitura de 

romance e poesias quando tia Jana, num momento de lucidez, recorda alguns momentos da 

vida e explica ao menino que sua mãe costumava ler para ele e sua irmã. 

Durante a narração, o menino lembra os ditos populares, as anedotas, os contos, as 

lendas e os mitos dentro do cotidiano da vila. É assim que se pode considerar que ele vive 

uma realidade movida pelas estórias contadas por Pai Estêvão e busca comparar seu mundo 

da imaginação com a dura realidade da vida. E é observando o bêbado, o cego e o doido, os 

três elementos mais propensos a criar suas fantasias que o menino retira um novo sentido da 

realidade, percebendo que cada um tem certa experiência com aventuras e viagens que 

envolvem mitos e lendas. Desse modo, o bêbado Damião, o doido Pedro Gago e o cego 

Formião incitam o espírito imaginativo do menino, que aproveita para contar e também 

recordar as estórias de Pai Estêvão.  

O espaço em que o menino inventa suas estórias transfigura o ambiente do sertão em 

um lugar onde habitam o medo e enigmas sobre a vida. Os mistérios em Gurinhatá marcam a 

narrativa, entre eles temos: 
Sinha Zefa veio lavar roupa e nunca mais voltou. Notícias nem de viva nem de 
morta não se soube mais. Diz que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do 
rio e devorou-a. Mistérios. (p. 29). 

 
A uma légua da vila fica o sítio de tio Liopordo. Tio Liopordo era casado com a 
irmã de tia Jana, a tia Iná. Tia Iná só me chamava de Sobrinho e era uma festa, 
quando eu ia passar um fim de semana com eles. O casal só tinha uma filha, a 
Isaura, mais velha do que eu e que morreu três meses antes de tia Iná, o ano passado. 
A morte da filha e da esposa e as coisas estranhas que aconteceram ali deixaram meu 
tio Liopordo arrasado. (p. 31-32). 

 
Outro mistério, na vila, até agora indecifrável, é o assassinato do Zezão, encontrado 
morto com uma peixeirada na garganta, na saída da rua, logo depois daquele baile de 
São João, na casa de Nô Joaquim. Primeiro solstício? Ah. (p. 73). 
 

O narrador empreende uma atitude criadora ao lembrar das estórias de Pai Estêvão –  

“Vou lembrando-me das estórias de Pai Estêvão. Aquelas mulheres índias, filhas do arco-da-

velha. Lendas. Meninos foram correndo pelas matas e numa manhãzinha de chuva foram 

tomar banho no rio. O arco-íris. Entra, menino. . .” (p. 62). Assim, ele torna-se um criador-

contador de causos como também crítico das narrativas que ouviu em Gurinhatá. A seguir, um 

trecho em que o menino passa a narrar sobre as peripécias e aventuras de Pedro Gago: 
Desta vez, Pedro Gago pegou todo mundo de surpresa. A viagem ia ser longa 
demais — os cafundós dos Cariris Velhos. Ixe. Saiu (adeus, gente!), maca às costas, 
às primeiras horas do dia e sumiu-se na estrada. Não fora Ana Amália quem lhe dera 
(há quantos anos!) aquele chapéu de palhinha que um pé-de-vento atrevido lhe 
arrancou da cabeça e ele não o encontrou mais? Funh. Agora não. Sabia que a amada 
morava naquelas distâncias e ainda estava esperando por ele, embora tivesse de 
enfrentar São Jorge e aquele espadão que não tinha mais tamanho. 
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Em cima daquela serra  
passa boi, passa boiada.  
Passa também...41 (p. 88) 
 

Quando Pai Estêvão morre, o menino percebe que as coisas que o velhinho contava 

fazem parte da cultura popular e descobre que dela aprendeu muita coisa, mas que agora está 

pronto para experimentar novas fantasias: “Outros poentes e as nuvens, no alto, formando 

carneirinhos. NEIRÃO. NEIRÃO. As primeiras chuvas de janeiro vão chegar. O olho-de-boi. 

Lá vão elas levando o caixão de Pai Estêvão para a outra margem.” (p. 92).  O menino recorda 

as estórias de Pai Estêvão e dessas lembranças tenta elaborar novas estórias com a 

participação dos moradores da vila: 
Agora tome tempo pra ele botar as caras por aqui de novo. Um ano, no mínimo. Esta 
talvez seja sua última viagem. Pedro Gago já está velho e a gente nem sabe calcular 
os dias que ele leva, andando a pé, para chegar às terras de Ana Amália. Um mês, 
dois, três ou mais. Serras, rios cheios, chuvas e trovoadas. Mas existem obstáculos 
para quem ama e é amado? Desta vez, nem o próprio São Jorge descendo da lua e 
espadão em punho, ia impedi-lo. Ia não. Depois, Ana Amália não era também uma 
das filhas do arco-da-velha do entardecer? Lendas. (p. 89). 

 

É possível observar que o menino se vê diante de um mundo de fantasias, às vezes se 

torna útil para os adultos, ora cria novas estórias sobre a vida e a comunidade da vila. Ele atua 

na narrativa buscando solucionar alguns mistérios e acontecimentos estranhos ocorridos na 

vila. Seu conhecimento de mundo é capaz de discernir o real e o imaginário, demonstrando 

maturidade para enfrentar a vida. Assim, percebe-se nele a capacidade de encarar as lendas e 

mitos com mais equilíbrio, sendo capaz de duvidar das estórias que ouviu na comunidade:  
Será que Pai Estêvão era irmão de Mãe Maria? Mas de reza Pai Estêvão só sabia mal 
o Pai-Nosso e essa estória de adivinhar também não era com ele. Agora, como Deus 
pôs nome nos bichos e outras coisas mais, nisso, sim, Pai Estêvão botava qualquer 
Mãe Maria no bolso. Vão ver que essa Mãe Maria foi uma que escapou, por milagre, 
das unhas daquele desalmado e feroz bandeirante, degolador de índios e escravos 
quilombos, que andou por estas bandas fazendo misérias. Mãe Maria não é também 
comadre da Morte? Anh! A Foice esquece, esquece e, um dia, pof!. (p. 76). 

 

A fonte do imaginário do menino é bastante fértil, tudo porque ele compartilha com 

outros moradores da vila uma série de estórias populares que ouviu Pai Estêvão contar, 

também aprende muitos ensinamentos de Padre Santo, entre eles os movimentos dos astros e 

o conhecimento científico. Assim, o menino mescla fantasia e ciência na sua narração, 

expondo imagens de mitos, lendas e acontecimentos estranhos que aconteceram em 

                                                 
41 Lá em cima daquela serra, 
passa boi, passa boiada, 
passa gente ruim e boa, 
passa a minha namorada. (Quadra de desafio.). (Guimarães Rosa, Sagarana, 2001b). 
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Gurinhatá. Ele aprende com Padre Santo alguns conceitos sobre astronomia, e com Pai 

Estêvão, a tradição popular. Dessa maneira, vai ampliando sua experiência e sua vivência, 

podendo confrontar ciência e cultura durante sua vida, captando no âmago de sua imaginação 

uma nova percepção da realidade. De acordo com as palavras de Walter Benjamin:  
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os 
narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 
distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. 
(BENJAMIN, 1996, p. 198). 
 

O texto é montado para que o leitor esteja livre para tentar decifrar os mistérios da 

vila, a composição das lendas e busque remontar e descobrir o sentido da vida das filhas do 

arco-íris. O menino está longe de tentar, através de seu relato, reconstituir a sua história, seja 

pessoal ou familiar, então na sua narrativa ele elabora suas observações sobre os 

acontecimentos na vila. Nas suas observações circulam o bêbedo, o cego e o doido, eles 

divertem os moradores e o menino tenta seguir um percurso de amadurecimento, isso sem 

perder a sua capacidade de reconhecer o mundo. 

O imaginário do menino articula mitos, lendas e contos, logo vai montando imagens 

perdidas no tempo que se somam às novas imagens que brotam da imaginação criadora no 

presente. É assim que o caráter de criar estórias permite ao menino esquecer que é um órfão 

criado por uma tia maluca, e então vai elaborando uma postura inventiva. Segundo Jacqueline 

Held: “Toda criança, em um momento ou em outro, segundo suas modalidades próprias, 

secreta mitos ou aceita e assimila os que lhe são propostos, para superar os problemas de dada 

situação.” (HELD, 1980, p. 96). 

Na condição de personagem e narrador, o menino aproveita para contar as aventuras 

de Pedro Gago, os acontecimentos estranhos na vila, a vida do cego Formião e as peripécias 

do bêbado Damião. Observemos como o narrador conta com alegria as lembranças que ele 

tem das peripécias de Pedro Gago, suas viagens e de tudo que acontece em Gurinhatá: 
Era bom que Pedro Gago fosse se encontrar com Guabiraba, por aí. Os cafundós. O 
negro ia se rir muito da surpresa. Pedro Gago e suas miragens. Só assim Guabiraba 
ia se lembrar de Gurinhatá e de suas pessoas. Tia Jana, Tonica, o Menino da doida e 
até da burrinha-de-padre, entrando no quintal do casarão, à meia-noite. Ah, como ele 
ia se lembrar. (p. 89). 

 

O comportamento das pessoas na vila no que concerne às relações com o bêbado, o 

cego e o doido são de distanciamento, sendo marcado pela rejeição às suas condições de vida 

em virtude da ausência de valores sociais, físicos e psicológicos. Em virtude dessa ausência, 

no que tange às suas atitudes individuais, o povo de Gurinhatá não admite que o bêbado, o 

cego e o doido abalem a hierarquia que existe entre eles, padre Santo, Pai Estêvão e coronel 
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Tidudô. O próprio modo como Pedro Gago se refere ao menino e aos moradores de Gurinhatá 

reflete essa relação: 
Todo mundo se ri. Todo mundo só acha graça na desgraça. Lá está o menino da 
doida se perdendo no meio daqueles vagabundos da venda. Prisiarcas. O desgraçado 
daquele bêbado não pára de gritar: Olhe o rei sem a coroa. Essa merda aqui só 
prestou mesmo no tempo de cabo Faria. (p. 18). 
 

A narrativa também apresenta um momento onírico, alucinado: o menino tem um 

instante de reflexão sobre as estórias de Pai Estêvão, e o silêncio com grande intensidade da 

noite o põe a pensar. Nesse momento tudo se acalma, os mitos e as lendas param de atribular 

sua imaginação e ele percebe um tom de calmaria: 
Aos poucos, o silêncio adormece a casa, a rua, a noite. Tudo calmo. Pelas frestas da 
porta, das janelas e das telhas a lua entra e um raio vem diretinho na minha cara. 
Vou lembrando-me das estórias de Pai Estêvão. Aquelas mulheres índias, filhas do 
arco-da-velha. Lendas. Meninos foram correndo pelas matas e numa manhãzinha de 
chuva foram tomar banho no rio. O arco-íris. Entra, menino... O diabo é quem vai 
tomar a Morte por compadre. Ixe. Serpente como fogo com a espada de São Jorge e 
os cascos do cavalo. A cantiga de tia Jana? Tonica, não ralhe com a coitadinha não! 
Bom, a gente dormir com um raiozinho de lua na cara. E... 
Adormeci e passei a noite sonhando com tia Jana dando com um cabo de vassoura 
na cabeça de um dragãozinho que queria comer os ovos da guiné. (p. 62). 

 

O menino fecha os olhos para que a lembrança invada seu pensamento, então os 

contos, as lendas e os mitos que ouviu habitar em Gurinhatá passam pela sua imaginação. 

Então, pensa nas mulheres índias filhas do arco-da-velha, recordando a estória de Pai Estêvão 

e das lendas indígenas: meninos correm pelas matas, vão em direção ao rio para tomar banho 

e encontram o arco-íris que os chama e daí eles passam por debaixo e se tornam meninas. O 

menino sente-se atraído pelas lendas, sonha com o arco-íris que o chama para entrar e se 

transformar. As estórias de Pai Estêvão ajudam o menino a crescer, a criar o mundo 

imaginativo e racional, também auxiliam no desenvolvimento do espírito crítico, a ter 

resistência à realidade, ao mundo dos adultos. Assim, pode-se considerar a assertiva de 

Jacqueline Held, que explica:  
Auxiliar a criança a crescer jamais quis dizer preservá-la de qualquer choque, nem 
pô-la ao abrigo de tal ou tal forma do real, mesmo que seja real elaborado pelo 
espírito humano. Auxiliar a criança crescer, significa, ao contrário, dosar essa 
abordagem de certas realidades, de certos problemas, tentar torná-la progressiva, 
proporcional às forças, à resistência de uma criança. (HELD, 1980, p. 99). 
 

A narrativa não se fecha numa leitura linear e imediata, pois permite ao leitor entrar na 

camada subjacente à linha sintagmática da estória que se segue no nível da narração. Para 

Jacqueline Held: “(...) a verdadeira narração fantástica é, de imediato, e por essência, 

suscetível de várias leituras, pode ser compreendida, sentida, vivida em vários planos, revela-
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se multívoca. A narração fantástica convida, (...), a uma ‘leitura aberta’, ou mesmo leituras 

sucessivas.” (HELD, 1980, p. 30). Na presença viva e vibrante, o menino observa, ouve e fala 

de forma a revelar uma participação ativa e integrada ao desenvolvimento da comunidade. 

Considerando a assertiva de Benjamin: 
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão - no campo, no 
mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o "puro em si" da coisa narrada 
como uma informação ou um relatório. 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. Os narradores gostam de começar sua 
história com uma descrição das circunstâncias em que foram informados dos fatos 
que vão contar a seguir, a menos que prefiram atribuir essa história a uma 
experiência autobiográfica. (BENJAMIN, 1996, p. 205). 

 

Como se pôde ver nesta dissertação, o texto analisado apresenta um mundo mítico da 

infância e, sendo assim, revela aquela face do mistério universal, a que nem todos chegam, 

uma vez que não entendem a estreita afinidade do escritor com a temática e agruras da 

infância. O escritor se explica pela criança que ele traz à tona, lucidamente, na manifestação 

lúdica de sua criação, na percepção simbólica do mundo imaginativo e ficcional, e na 

configuração fantástica que faz do menino um ser criativo através das estórias que aprende 

com Pai Estêvão e as reinventa para o leitor. Portanto, é importante salientar que As Filhas do 

Arco-Íris não constitui uma história pessoal nem biográfica do autor, mas sim uma narrativa 

que envolve mitos, lendas e contos populares que habitam o imaginário como forma de 

rearticular a cultura popular na obra literária. Assim, a ficção de Eulício Farias se revela uma 

fonte de reflexão sobre o imaginário do menino, sobre o real, o sobrenatural, o possível e o 

impossível na vila de Gurinhatá. Na concepção de Jacqueline Held:  
(...) razão e imaginação não se constroem uma contra a outra, mas, ao contrário, uma 
pela outra. Não é tentando extirpar da infância as raízes da imaginação criadora que 
vamos torná-la racional. Pelo contrário, é auxiliando-a a manipular essa imaginação 
criadora cada vez com mais habilidade, distância. O que supõe quase sempre 
possível, mediação do adulto, diálogo. (HELD, 1980, p. 48). 
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3.2. Pai Estêvão: A Morte o tomou por Compadre? 

 

Pai Estêvão era o homem mais velho de Gurinhatá. Cabia a ele contar estórias do arco 

da velha e manter as tradições sempre vivas na memória da comunidade. Através dele, o 

menino aprende muitos causos e vai relatando no decorrer da narrativa. O menino conta que 

Pai Estêvão sabe de tudo que ocorre em Gurinhatá, pois ele participou da fundação da vila: “O 

Maligno tomou conta disso aqui desde o primeiro dia. Pai Estêvão sabe: Foi uma vez um 

desalmado e feroz degolador de índios e de escravos quilombos.” (p. 11). É possível perceber 

que o menino lembra das estórias que o velhinho contava, seja sobre a origem do Brasil, seja 

sobre as atrocidades praticadas pelos portugueses, a forma pela qual Deus nomeou os animais. 

Assim, o velhinho vai se tornando um dos personagens mais importantes para a compreensão 

do desenvolvimento da narrativa, pois somente ele consegue reunir a comunidade para ouvir 

causos e estórias nas calçadas.  

É comum a figura do contador de estórias na literatura, ele se torna importante, pois 

consegue, através de seus relatos, transmitir tradições e costumes, aspectos fundamentais na 

transmissão e manutenção da memória coletiva. Assim, os escritores levam contos populares 

para as páginas dos livros, graças à força da sabedoria popular que, por intermédio de seu 

repertório de narrativas orais, se mantém viva. É possível encontrar contadores em diversas 

obras na Literatura Brasileira: a Velha Totonha, de José Lins do Rego; Tio Barnabé e Tia 

Nastácia, de Monteiro Lobato, etc. Entretanto, sabe-se que a prática de narrar estórias orais e 

causos vem desaparecendo na produção literária devido, talvez aparentemente, aos mais 

novos aparatos tecnológicos, eletrônicos e à mídia. Mas conforme assertiva de Câmara 

Cascudo:  
A técnica de exposição é simples, nua e perfeita de seqüência lógica. Não há 
pormenor dispensável nem a paisagem demora a narrativa. Vive exclusivamente a 
ação na plenitude de intensidade dramática. Não há senão raros comentários, poucas 
frases, um período, espécie de descarga nervosa ante uma superexcitação. 
(CASCUDO, 2006, p. 262). 

 

As estórias contadas por Pai Estêvão representavam influência marcante no imaginário 

da comunidade, pois ele as contava mostrando emoção, mistério, além de manifestar liderança 

entre os moradores por ser mais velho, também porque só ele conhecia relatos antigos e as 

terras brasileiras através de suas viagens. Pai Estêvão demonstrava ter o domínio da tradição 

oral revelando lendas e mitos. Numa de suas estórias, ele conta que no tempo em que os 

bandeirantes exploravam o Brasil e buscavam a dominação sobre negros e índios, apareceu 

nas terras do Rio Grande (capitania) um destemido bandeirante que fundava vilas e povoados 
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por onde passava. Mas seu objetivo principal era exterminar índios e negros quilombolas que 

se recusassem a servir aos exploradores. O bandeirante era ousado, matava os homens, mas as 

índias e negras lhe serviam como escravas do prazer. Vejamos a seguir o que diz o narrador 

sobre essa estória que Pai Estêvão contou para os moradores da vila: 
Pai Estêvão nos conta que foi ainda no tempo das Bandeiras.42 O bêbado Damião é 
que não se conforma com a estória daquele bandeirante que andou queimando 
cachaça para amedrontar índio. (...). Mas o bêbado não conhecia a história daquele 
feroz e desalmado degolador de índios e escravos quilombos, que andou por aqui e 
fundou a vila e outros povoados. E Pai Estêvão: Contava meu avô que aquele 
celerado só de uma feita mandou passar a fio de espada mais de duzentos índios, 
sem motivo nenhum. Ia ele fazer uma matança de escravos fugidos e os índios não 
quiseram acompanhá-lo e, por isso, mandou degolar todos. (...). Era casado, mas 
vivia amasiado com sete índias cariris e para onde ia levava todas. Conta uma lenda 
que essas índias eram brancas e filhas do arco-da-velha. Então, meu Pai Estêvão, 
essa estória é do tempo de Noé? Não, ceguinho, já foi dito que foi no tempo das 
Bandeiras. (p. 58). 

 

Nas palavras do menino, Pai Estêvão conta sobre as índias que passaram pelo arco-

íris: índios fugitivos, para não morrerem pelo bandeirante, vêem um olho-de-boi e correm em 

sua direção, atravessam-no e se transformam em belas índias; logo são tomadas pelo 

desalmado bandeirante que as torna suas mulheres. Esta lenda é revelada para a comunidade 

de Gurinhatá seguindo a concepção indígena em relação ao arco-da-velha, pois remonta que 

as índias eram homens e passaram por debaixo do arco-íris e se transformaram. Pai Estêvão 

conta para todos que “As índias eram brancas e filhas do arco-íris”, revelando que sete índias 

cariris foram aprisionadas e tiveram que casar com o bandeirante, mas segundo o dito popular 

“sete é conta de mentiroso”. Ao finalizar a estória, ninguém se opõe ao Pai Estêvão, é então 

que o cego Formião questiona: “Então, meu Pai Estêvão, essa estória é do tempo de Noé?”, 

duvidando da conversa. Na comunidade, somente alguém desprovido de um sentido vital tira 

o velhinho do sério, perguntando se aquela história provinha da tradição bíblica, o que faz 

lembrar a passagem de Gênesis citada anteriormente. E Pai Estêvão para se defender da 

ousadia do cego Formião que lhe contradiz, responde: “Não, ceguinho, já foi dito que foi no 

tempo das Bandeiras.” Desse modo, ele garante sua estória, fazendo com que a comunidade 

imagine-a como ocorrida naquela época.43  

                                                 
42 Em As Filhas do Arco-Íris, Pai Estêvão é um exímio contador de estórias, suas estórias são do tempo das 
Bandeiras. E em Menino de Engenho, de José Lins do Rego, encontramos a Velha Totonha: “Às vezes vinha ao 
engenho por este tempo uma velha, Totonha, que sabia uma Vida, Paixão e morte de Jesus-Cristo em verso e nos 
deixava com os olhos molhados de lágrimas com a sua narrativa dolorosa. (...). A velha Totonha, de quando em 
vez, batia no engenho. E era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de trancoso. 
Pequenina e toda engelhada, tão leve que uma ventania poderia levá-la, andava léguas e léguas a pé, de engenho 
a engenho, como uma edição das Mil e Uma Noites. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com 
um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens!” (REGO, 1971, p. 15-17). 
43 Considerando a relação dos diálogos entre o Pai Estêvão e o cego Formião, pode-se relacioná-los ao discurso 
do opressor e do oprimido que segundo Roland Barthes se distingue da seguinte maneira: “O oprimido não é 
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Fazendo um desvio para a História do Brasil, encontramos um bandeirante que viajou 

pelas terras do Rio Grande (capitania hereditária) e destruiu os movimentos de resistência 

negra. Ele assume as características expostas por Pai Estêvão, fundando vilas e povoados por 

onde passou. Está se falando do desbravador brasileiro Domingos Jorge Velho, nascido na 

Vila de Parnaíba (SP), comandante da expedição que destruiu o quilombo dos Palmares. É 

considerado um dos bandeirantes mais sanguinários do período. Foi o primeiro desbravador 

do Piauí, chegou através da Bahia, procedente da região de Taubaté e do rio das Velhas. Jorge 

Velho, na realidade, era um cruel mercenário a soldo das autoridades ou dos criadores de gado 

do Nordeste. A serviço do senhor da Casa da Torre, Francisco Dias de Ávila, encarregou-se 

do apresamento de índios no sertão do Nordeste. Mais tarde, a serviço de João da Cunha 

Souto Maior, governador de Pernambuco, preparou e liderou uma grande expedição para 

combater os negros do quilombo dos Palmares e, com a ajuda de Bernardo Vieira de Melo, 

Sebastião Dias, Matias Cardoso de Almeida e Cristóvão de Mendonça Arrais, venceu os 

negros liderados por Zumbi (1694). Em seguida, foi designado chefe da expedição organizada 

para combater a confederação dos cariris, que subjugou indígenas nos estados de Piauí, Ceará 

e Maranhão. (Nova Enciclopédia Barsa, 2001, p. 322-323). Pelos serviços prestados, o 

bandeirante recebeu a patente de mestre-de-campo e morreu em Piancó (Paraíba), cidade natal 

de Eulício Farias de Lacerda. É possível perceber que o autor de As Filhas do Arco-Íris 

recorre à história para dar veracidade à lenda que Pai Estêvão conta.  

Retornando para a narrativa de As Filhas do Arco-Íris, a presença de mitos se 

caracteriza pela ação constante nas estórias narradas por Pai Estêvão. É através dele que o 

narrador relata contos, lendas e mitos, revelando para a comunidade de Gurinhatá os registros 

da cultura popular: 
Pai Estêvão nem sabe mais quantos anos tem. Da ida do Já-Foi? Ixe. Pai Estêvão tão 
corcundinha está que nesses dias vai bater com as ventas nos pés. Todo mundo diz 
que ele fez um contrato com a Morte para que ela se esquecesse dele. Morreram-lhe 
todos: mulher, filhos, parentes e o único sobrevivente que resta é a neta (ou 
bisneta?), a Sinha Rita, que cuida dele e bem entrada em anos também já está. Padre 
Santo é quem gosta de caçoar com Sinha Rita e diz que ela puxou ao avô e já tomou 
a Morte por comadre. (p. 58). 
 

Pai Estêvão é um representante da tradição, e enquanto conta as estórias vai se 

transformando em mito. Quase ninguém acredita que ele vá morrer, pensam que ele fez pacto 
                                                                                                                                                         
coisa nenhuma, possui apenas uma fala, a de sua emancipação, o opressor é tudo, a sua fala é rica, multiforme, 
maleável, dispõe de todos os graus possíveis de dignidade: tem a posse exclusiva da metalinguagem. O oprimido 
faz o mundo, possui apenas uma linguagem ativa, transitiva (política). O opressor conserva o mundo, a sua fala é 
plenária, intransitiva, gestual, teatral: é o Mito; a linguagem do oprimido tem como objetivo a transformação, a 
linguagem do opressor, a eternização.” (BARTHES, 2002, p. 169). 
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com a Morte, pois ele vive na comunidade há muito tempo e já morreram todos os seus 

familiares, restando-lhe apenas Sinhá Rita. Quando conta suas estórias, Pai Estêvão age e 

participa entre lendas e mitos, seus relatos são do “tempo das Bandeiras”, remontando até 

mesmo à colonização. Assim, o narrador conta suas lembranças sempre de modo natural, 

tornando-as algo sempre novo. O que narra deve instigar a quem ouve ou lê um gosto de 

querer ouvir/ler de novo. Isso acontece nas estórias de Pai Estêvão, as pessoas não querem se 

dispersar enquanto o velhinho conta os causos do arco-da-velha, porém quando ele é levado 

embora, todos saem para suas casas: 
Sinha Rita vem buscar Pai Estêvão. Hora do velhinho se recolher, tomar o chá de 
mastruz pra evitar constipação e outros achaques. Contando pra moçada estórias do 
tempo do arco-da-velha, vô! A resmungar, Pai Estêvão sai corcundinha, levado pela 
mão de Sinha Rita em direção à casinha de telhado baixo que fica já no fim da rua. 
Com a ausência de Pai Estêvão, a turma começa também a dispersar-se. (p. 61). 

 

Dessa maneira, Pai Estêvão representa um mediador da tradição oral para a 

comunidade, enquanto o menino aprende muito desta tradição e aproveita para criar uma nova 

realidade sobre a vila de Gurinhatá. Considerando a assertiva de Benjamin: 
A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois 
grupos. "Quem viaja tem muito que contar", diz o povo, e com isso imagina o 
narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o 
homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas 
histórias e tradições. (BENJAMIN, 1996, p. 198-199). 

 

Para os habitantes de Gurinhatá, as estórias de Pai Estêvão têm um teor de realidade, 

pois ele imprime no seu discurso uma espécie de argumento de autoridade, marcando um 

modo de comprovar a veracidade daquilo que narra pela experiência vivida. Os índices de 

veracidade servem para garantir a autenticidade do relato, e esses índices estão associados à 

forma de narrar, daí em sua narrativa utilizar algo que aconteceu com outro, tentando prender 

a atenção do leitor/ouvinte, marcando assim a influência do popular, nos moldes do “narrador 

sábio”, de Walter Benjamin, que salienta: 
O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para 
alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode 
recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria 
experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 
substância mais íntima aquilo que se sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar 
sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. (BENJAMIN, 1996, p. 221). 

 

Câmara Cascudo, ao discorrer sobre lendas populares, salienta que “(...) a ‘constante’ 

da lenda é o traço religioso. Exige igualmente uma ação, um desenrolar, um plano lógico, no 

utilitarismo tribal.” (CASCUDO, 2006, p. 105). Observa-se que a lenda do arco-íris em As 

Filhas do Arco-Íris é utilidade da comunidade de Gurinhatá, tem seu traço religioso e possui 
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seu plano lógico, pois vai ganhando a confiança de todos. Depois de muito ouvir sobre contos, 

lendas e mitos, o narrador acredita que a lenda do arco-íris se revela nas estórias criadas por 

Pai Estêvão: “Vou lembrando-me das estórias de Pai Estêvão. Aquelas mulheres índias, filhas 

do arco-da-velha. Lendas.” (p. 62). Com a morte de Pai Estêvão, as estórias vão começando a 

ser desacreditadas, é então que as filhas do arco-íris, o boitatá, o Pai-do-Mato vão 

acompanhando o cortejo fúnebre. Mesmo assim, os mitos e as lendas passam a fazer parte da 

memória cultural da sociedade de Gurinhatá.  

O medo da morte é uma constante na narrativa, os personagens temem ser devorados 

por Boitatá ou Pai-do-Mato, temem o rio, as plantas venenosas: “A flor-de-cobra é uma 

ervazinha que nasce debaixo das moitas. (...) Se se pegar umas folhinhas dela e botar na 

comida de um, adeus tia Chica! O desinfeliz nem chega a ver o sol do outro dia. Funh. 

Veneno de caninana é pinto.” (p. 77). Em Gurinhatá todos sabem que é inevitável morrer, por 

isso que eles pensam que chegará o dia da morte de Pai Estêvão. E ele poderia se esconder o 

quanto quisesse, pois mesmo que a comunidade acreditasse que o velhinho tivesse feito um 

pacto com a morte, com certeza, ela viria encontrá-lo. Para Benjamin, “A morte é a sanção de 

tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras 

palavras: suas histórias remetem à história natural.” (BENJAMIN, 1996, p. 208). A seguir, o 

momento em que o menino fala como é enfrentada a morte de Pai Estêvão: 
Pai Estêvão fechou os olhos como um passarinho. Mãos na cabeça, Sinha Rita não 
sabia o que fazer, não fosse a ajuda dos outros. Lá de casa, ninguém foi ao velório 
causa da doença de tia Jana. Dona Lu e madrinha Ângela tomaram conta de tudo. 
Nove horas e dezessete minutos passou o enterro e o dia que amanheceu alegre ficou 
triste. Adonde foram os pássaros da manhã? O dragão não vai cair mais no fundo do 
quintal da casinha de telhado baixo, lá do fim da rua. E Pai Estêvão não era besta de 
abrir porta pra serpente entrar. Era? A Foice esquece um ente, esquece, esquece e, 
quando menos se espera, pof! era uma vez um passarim. E Pai Estêvão nem deu 
tempo de disfarçar-se naquele dançador pelado.44 Quando viu, já estava dentro 
daquele caixão coberto de preto e levado (para adonde?) pelas sete filhas do arco-da-
velha. Lá vão elas, gente, levando o Pai Estêvão para outra margem. Ah. (p. 69-70). 

  

Levando em consideração o enterro de Pai Estêvão como um cerimonial fantástico 

perante as observações do narrador e da comunidade de Gurinhatá, pode-se acrescentar que 

todo morto tem perante seus observadores determinada solenidade. Para o narrador, a morte 

de Pai Estêvão representa mais uma estória a ser contada aos moradores: 

                                                 
44 Essa estória de “dançador pelado” é marcante no ensaio Enganando a morte, Câmara Cascudo conta: “MEU 
TIO Martinho Ferreira de Melo, irmão de minha avó paterna, era homem chistoso e de agradável convívio. 
Poucas horas antes de morrer, desejou fazer a barba "para a morte não o conhecer" e deixá-lo em paz. A crença 
ainda comum e popular no Brasil, e em quase tôda a parte dêste mundo, é que a morte pode ser iludida por um 
artifício e a fúnebre viagem adiada. Tendo ordem de levar alguém para o outro mundo, a morte deve cumprir a 
determinação nos limites da identificação exata. É mandato intransferível mas não de impossível engano.” 
(CASCUDO, 1971a, p. 100). 
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Diz que existe uma negra velha que fugiu de um que é da idade dele. É a Mãe Maria 
que mora sozinha numa furna de um serrote que tem o nome dela, lá pras bandas das 
Alagoas. Diz que ninguém nunca chegou a vê-la no fundo da loca onde vive. Sabe 
rezas fortes e adivinha tudo até secas e enchentes. É lá que Lampião e outros 
cangaceiros vão sempre lhe fazer visitas. Ixe. 
Será que Pai Estêvão era irmão de Mãe Maria? Mas de reza Pai Estêvão só sabia mal 
o Pai-Nosso e essa estória de adivinhar também não era com ele. Agora, como Deus 
pôs nome nos bichos e outras coisas mais, nisso, sim, Pai Estêvão botava qualquer 
Mãe Maria no bolso. Vão ver que essa Mãe Maria foi uma que escapou, por milagre, 
das unhas daquele desalmado e feroz bandeirante, degolador de índios e escravos 
quilombos, que andou por estas bandas fazendo misérias. Mãe Maria não é também 
comadre da Morte? Anh! A Foice esquece, esquece e, um dia, pof!. (p. 76). 

 

Acima se percebe que o menino agora está assumindo a posição de contador de 

estórias e tomando o lugar do velhinho para contar tudo que aconteceu na vila. A estória da 

morte de Pai Estêvão faz o narrador lembrar do Conto do Ciclo da Morte, o menino recorda 

que o velhinho contava como o matuto tomou a morte por comadre e tentou enganá-la. Na 

imaginação dele, o velhinho tentava fazer o mesmo sem sucesso. Benjamin salienta que:  
Ora, é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e, sobretudo sua 
existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias - assumem pela 
primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior do agonizante 
desfilam inúmeras imagens - visões de si mesmo, nas quais ele se havia encontrado 
sem se dar conta disso -, assim o inesquecível aflora de repente em seus gestos e 
olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo um 
pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa 
está essa autoridade. (BENJAMIN, 1996, p. 207-208). 

 

O velhinho na narrativa se transforma numa espécie de mito, pois para o menino ele 

teria feito da morte sua comadre. Ele sempre demonstrou sua sabedoria para o povo, falando 

sobre sua existência repletas de histórias. Na vila, ele assumia uma autoridade intransferível, 

mas o que contava vai sendo assimilado pelo menino que, no momento em que narra a 

história de Gurinhatá, faz desfilar inúmeras imagens do que aprendeu com Pai Estêvão. 

Assim, as visões de si mesmo, de Pai Estêvão e dos moradores da vila vão se tornando 

inesquecíveis e aflorando suas lembranças dos gestos e olhares do velhinho, conferindo a ele 

aquela autoridade que se possui ao morrer, para os vivos e observadores ao seu redor.  

O mito de Pai Estêvão se caracteriza pela ação constante, pela vida longa, por 

conhecer toda a história da comunidade e narrar contos, lendas e mitos, revelando e mantendo 

vivos os registros da cultura popular. É através do relato do velhinho que o menino vai 

aprendendo muitas estórias e registrando na memória para contar ao leitor. Ao contar a estória 

da comunidade ao leitor, o narrador transforma a personagem de Pai Estêvão em um mito. Pai 

Estêvão vive na sociedade de Gurinhatá por muitos anos, age e participa de lendas, relata 

estórias antigas que, de acordo com o narrador, é do tempo das Bandeiras. Eis um fragmento 

de como o narrador revela o mito de Pai Estêvão: “Pai Estêvão nos conta que foi ainda no 
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tempo das Bandeiras (...) Pai Estêvão nem sabe mais quantos anos tem. Da ida do Já-Foi? Ixe. 

Pai Estêvão tão corcundinha está que nesses dias vai bater com as ventas nos pés.” (p. 57-58). 

Pai Estêvão é um narrador que tem a habilidade de contar suas experiências e atitudes, através 

dessa experiência vai expondo relatos e causos sobre a história da colonização brasileira. 

Percebe-se que durante sua vida ele incorporou narrações e experiências que servem para 

mobilizar o imaginário da comunidade de Gurinhatá. Segundo Benjamin: “O narrador retira 

da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora 

as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.” (BENJAMIN, 1996, p. 201). 

Considerando Pai Estêvão como mito, deve-se salientar a assertiva de Câmara 

Cascudo de que: “O mito age e vive, milenar e atual, disfarçado noutros mitos, envolto em 

crendices, escondido em medos, em pavores cujas raízes vêm de longe, através do passado 

escuro e terrível.” (CASCUDO, 2006, p. 112). E Pai Estêvão é da idade do Já-Foi, viu o 

Brasil se formar, ele guarda diversas crenças, tradições e costumes que são revelados em suas 

estórias. Em Gurinhatá, o velhinho é mais velho que o Brasil, sabe de todas as estórias do 

país. Quando a comunidade se pergunta sobre alguma coisa que aconteceu na vila, lembram 

que o velhinho deve saber. Para os moradores, o mal tomou conta da vila desde há muito 

tempo atrás. A seguir, trecho em que se questiona sobre a presença do mal na vila: “E o 

Maligno? Esse tomou conta da vila desde o tempo em que ele (Pai Estêvão) era menino. E 

quem sabe quantos anos Pai Estêvão tinha? Do tempo dos quilombos.” (p. 76). 

Percebe-se que as tradições populares são carregadas de elementos simbólicos, 

religiosos e figurativos provindos de diversas e diferentes regiões e civilizações do mundo. 

Deve-se compreender que a construção de um mito se revela pelo movimento, pela ação, pelo 

testemunho do ser humano, o qual conserva dentro dele caracteres divergentes, 

individualizados e adaptados às condições ambiente em que o mesmo age. É possível 

observar essas relações em As Filhas do Arco-Íris na figura simbólica do personagem Pai 

Estêvão, pois ele atravessa o tempo cronológico, sendo que em Gurinhatá “nem se sabe 

quantos anos tem”; mesmo assim ele vai transmitindo as tradições populares na vila.  Para o 

menino, o velhinho fez da Morte comadre: “Todo mundo diz que ele fez um contrato com a 

Morte para que ela se esquecesse dele.” (p. 58). É por isso que se pode considerar que na 

personalidade do velhinho há a construção de uma figura mitológica.  

De acordo com Câmara Cascudo: “Poderíamos caracterizar o mito de ação constante e 

a lenda de ação remota ou potencial. Uma ação em suspensão. O mito acusa-se pela função.” 

(CASCUDO, 2006, p. 112). O folclorista potiguar também ressalta que o mito se caracteriza 

como uma constante em movimento e completa: “O mito, em sua essência, é ação nitidamente 
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personalizadora.” (CASCUDO, 2006, p. 112). Com estas observações, pode-se constatar que 

a personagem de Pai Estêvão se configura um dos personagens mais importantes da narrativa, 

isto porque ele vai narrando estórias antigas dos povoadores e fundadores da vila e assim se 

transforma num dos maiores mitos. Através dele, o menino recorda como se desenvolvem 

mitos, lendas e o relato de suas estórias mantêm a tradição popular para os moradores de 

Gurinhatá. Dessa maneira, Pai Estêvão divulga elementos orais da cultura popular para as 

pessoas da vila e o menino os transfere em sua narrativa para o leitor.  

Pai Estêvão se configura como um mito que representa o símbolo da história da 

tradição popular na sociedade de Gurinhatá. Percebe-se também que o discurso da tradição 

impede o progresso da vila, e enquanto o velhinho narra estórias e costumes também 

desenvolve mitos e lendas, fazendo com que a população acredite no discurso de que o 

maligno tomou conta da vila e por isso ela não deve mudar. O menino recorda que nas 

estórias contadas por Pai Estêvão, ele era figura central. Eis o fragmento em que o narrador 

revela esta afirmativa: “Estória puxa estória e o tempo vai. Pai Estêvão é figura central. No 

calçadão da igreja, todos se reúnem, homens, meninos para ouvi-lo, uma vez que o velhinho 

já viu coisas do arco-da-velha.” (p. 59). 

Para Junito de S. Brandão, o mito “é o relato de uma história verdadeira, ocorrida nos 

tempos dos princípios, illo tempore, quando com a interferência de entes sobrenaturais, uma 

realidade passou a existir.” (BRANDÃO, 1992, p. 35). Para Malinowski: “Nas civilizações 

primitivas, o mito desempenha uma função indispensável: ele exprime, enaltece e codifica a 

crença; salvaguarda e impõe os princípios morais; garante a eficácia do ritual e oferece regras 

práticas para a orientação do homem.” (MALINOWSKI apud ELIADE, 1984, p. 23). Desse 

modo, considerando o mito como o relato de um acontecimento que ocorre numa sociedade 

primordial, Pai Estêvão se apresenta como um ente que ultrapassa o tempo para divulgar 

lendas, mitos e contar estórias tradicionais. A vida de Pai Estêvão se aproxima da estória que 

ele contava sobre o matuto que quis enganar a Morte: “Morreram-lhe todos: a mulher, filhos, 

parentes e o único sobrevivente que lhe resta é a neta (ou bisneta?), a Sinha Rita, que cuida 

dele e bem entrada em anos já está.” (p. 58).  

Os habitantes de Gurinhatá não conseguem contrariar as revelações de Pai Estêvão, 

por isso permanecem sem reconhecer as vantagens do progresso e do desenvolvimento. A 

presença de Pai Estêvão é muito importante para a sociedade da vila, e sem ele as pessoas se 

dispersam. O narrador revela isto ao afirmar como as pessoas de Gurinhatá reagem com a 

falta do velhinho: “Hora do velhinho se recolher, tomar o chá de mastruz pra evitar 
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constipação e outros achaques. Contando estórias pra moçada do tempo do arco-da-velha, vô! 

(...). Com a ausência de Pai Estêvão, a turma começa também a dispersar-se.” (p. 61). 

A morte de Pai Estêvão se assemelha ao Conto do Matuto que quis enganar a Morte: 

“A Foice esquece um ente, esquece, esquece e, quando menos se espera, pof! era uma vez um 

passarim. E Pai Estêvão nem deu tempo de disfarçar-se naquele dançador pelado.” (p. 69). 

Assim, a morte do velhinho vai representar uma simbologia que figura o fim de um mito, o 

fim de ente natural que revelava a cultura popular. Para todos simboliza o fim de um 

representante da tradição: “O calçadão da igreja está vazio. Quem vai contar agora como foi 

que Deus pôs nome nos bichos? Quem?”. Porém, para restabelecer na vila alguns aspectos da 

tradição popular, é importante que se inicie a tradição moderna, ou melhor, o progresso de 

Gurinhatá. Nessas condições, é possível observar que, dias depois da morte de Pai Estêvão, a 

comunidade daria um grande passo para o desenvolvimento – é o que se pode perceber no 

fato de a vila se tornar cidade e estar prestes a ter um representante legal, constituir uma 

banda, construir um clube social, etc. Pai Estêvão transmitia as tradições para a sociedade de 

Gurinhatá, enquanto vivo, mas ao morrer algumas dessas tradições vão desaparecendo para 

dar lugar a outras. Observemos a seguir como se configura o progresso e o advento de 

tradições que irão fazer parte da vila:  
Três dias depois, saio à rua para assistir à chegada da banda. A camioneta que trouxe 
os músicos parou em frente ao casarão. A curiosidade tomou conta da meninada. No 
outro dia ia haver o desfile, o ponto alto da festa. Gurinhatá, a partir dali, dizia padre 
Santo, ia adquirir foros de cidade e deixar de ser vila. Já se sabia na Escola que a 
gente ia também desfilar ao lado da banda. Consistia a solenidade no hasteamento da 
bandeira nacional, em frente à pracinha, com discursos das autoridades convidadas e 
a entrega simbólica das chaves da cidade ao novo Prefeito nomeado, Tidudô. Fui 
escolhido por Dona Licinha para declamar uma poesia (patriótica), na hora 
(‘Criança, não verás nenhum país como este...’). (p. 81). 
 

Levando em consideração o enterro de Pai Estêvão como um cerimonial fantástico, 

pode-se acrescentar que todo morto tem perante seus observadores determinada solenidade. É 

possível observar nas palavras do narrador que a partir da morte de Pai Estêvão ocorre entre 

as pessoas de Gurinhatá a reconstituição da tradição popular através do processo de 

desenvolvimento da comunidade, o qual se constitui uma nova tradição, que é a tradição 

moderna. Em algumas situações o progresso ocupa o lugar das tradições populares e em 

outras, elas são assimiladas para a formação da sociedade, então lendas e mitos podem ser 

contestados ou aceitos pelo meio social. Eis a seguir um momento na narrativa em que a 

comunidade contesta algumas estórias e lendas ditadas por Pai Estêvão: 
Contam que essa tal de Ana Amália foi quem deixou Pedro Gago de miolo mole, 
quando de sua mocidade. Contam só, mas ninguém sabe o que aconteceu, porque ‘os 
amores de Pedro Gago são cofres fechados a sete chaves’. Ana Amália existe? (...) 
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Desta vez, nem o próprio São Jorge descendo da lua e espadão em punho, ia impedi-
lo. Ia não. Depois, Ana Amália não era também uma das filhas do arco-da-velha do 
entardecer? Lendas. (...). Essa estória de mula-sem-cabeça é conversa de primeiro de 
abril (p. 89-90). 

 

Nessas condições, pode-se considerar a seguinte afirmativa de Câmara Cascudo que 

revela: “(...) os defuntos não são iguais aos olhos conterrâneos. Os cerimoniais mudam.” 

(CASCUDO, 1971a, p. 105).  Assim, o que ocorre no enterro de Pai Estêvão é, então, um 

cerimonial mágico, em que o velhinho é levado semelhantemente como um mito pelas lendas 

que representam as tradições por ele reveladas. Pode-se observar que no cortejo de Pai 

Estêvão acontece como um cerimonial mágico em que junto com o velhinho estão sendo 

levadas as lendas e mitos que habitavam Gurinhatá. Para o narrador, Pai Estêvão está sendo 

carregado pelas filhas do arco-íris: “(...) dentro daquele caixão coberto de preto e levado (para 

adonde?) pelas sete filhas do arco-da-velha. (...). Lá vão elas, gente, levando o Pai Estêvão 

para a outra margem. Ah!” (p. 69-70). Desse modo, a partir do momento em que Pai Estêvão 

morre, a narrativa perde um mito, perde também seu contador de estórias e causos, o narrador 

das lendas e o criador de mitos. É possível considerar, nessas condições, sobre a concepção de 

mito segundo Roland Barthes, de acordo com J. de S. Brandão:  
(...) procurou reduzir, (...), o conceito de mito, apresentando-o como qualquer forma 
substituível de uma verdade. Uma verdade que esconde outra verdade. Talvez fosse 
mais exato defini-lo como uma verdade profunda de nossa mente. É que poucos se 
dão ao trabalho de verificar a verdade que existe no mito, buscando apenas a ilusão 
que o mesmo contém. (BRANDÃO, 1992, p. 37). 

 

Nesse sentido, Pai Estêvão tenta construir uma verdade, ou uma forma substituível de 

verdade. E suas estórias se tornam uma verdade que esconde outra verdade. Para o povo de 

Gurinhatá, elas se definem como acontecimentos que habitam sua mente, seu imaginário. 

Porém, aos poucos se dão ao trabalho de verificar que existe um mito naqueles relatos. Esse 

mito fora construído pelas lendas e estórias que contava, que embora fossem verdade ou 

mentira, a comunidade de Gurinhatá dava-lhes todo crédito. A seguir, fragmentos que 

expressam a perda do velhinho pela comunidade:  
Mas Pai Estêvão não ia agora para mais perto do dragão e dos cascos de São Jorge? 
E o Maligno? Esse tomou conta da vila desde o tempo que ele (Pai Estêvão) era 
menino. (...). Será que Pai Estêvão era irmão de Mãe Maria? Mas de reza pai 
Estêvão só sabia mal o Pai-Nosso e essa estória de advinhar também não era com 
ele. Agora, como Deus pôs nome nos bichos e outras coisas mais, nisso, sim, Pai 
Estêvão botava qualquer Mãe Maria no bolso. (p. 76). 

 

Na assertiva de Câmara Cascudo: “(...) lentamente os Mortos que geraram lendas, 

material literário de amavio turístico como invisíveis habitantes dos castelos de Reno, estão 
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sendo assaltados pelo descrédito, expressa na insubmissão intelectual.” (CASCUDO, 1971b, 

p. 105). Seguindo essa orientação ditada pelo folclorista potiguar, é possível observar que, em 

As Filhas do Arco-Íris, os fragmentos revelam que as estórias contadas por Pai Estêvão vão 

aparentemente começando a ser desacreditadas, embora fizessem parte da memória da 

sociedade de Gurinhatá. Eis como a comunidade recorda as estórias do velhinho depois de sua 

morte: “Ah. E onde agora as estórias dos dragões que se despencavam da lua e iam cair nos 

quintais das casas?” (p. 76), “Essa estória de mula-sem-cabeça é conversa de primeiro de 

abril.” (p. 90). Segundo Benjamin: “Como disse Pascal, ninguém morre tão pobre que não 

deixe alguma coisa atrás de si. Em todo caso, ele deixa reminiscência, embora nem sempre 

elas encontrem um herdeiro.” (BENJAMIN, 1996, p. 212).  

Por outro lado, a vila de Gurinhatá vai ganhando status de cidade, é o progresso 

chegando. A morte de Pai Estêvão simboliza o advento de um novo modelo de sociedade que 

é representado pelo progresso. Assim, antigas tradições passam a conviver 

“harmoniosamente” com a tradição moderna e a figurar toda a história da vila. Pai Estêvão 

morre, mas os valores ditados por ele ficam impregnados e enraizados na memória da 

população e, principalmente, do menino. Na narrativa, o menino observa o desenvolvimento 

da vila de Gurinhatá da seguinte forma: 
No outro dia ia haver o desfile, o ponto alto da festa. Gurinhatá, a partir dali, dizia 
padre Santo, ia adquirir foros de cidade (...) ia ter sua banda, de verdade. (...). 
Pensou-se logo na organização do primeiro clube social. O Gurinhatá Clube. (...). 
Além da bolandeira (a usina), uma loja, mais duas vendas fora a de João Dadau e 
uma drogaria brevemente iam ser instaladas.  Era o progresso.45 (p. 81-82). 

 

Nas palavras do narrador, a partir da morte de Pai Estêvão ocorre entre as pessoas a 

reconstituição da tradição popular através do processo de desenvolvimento da comunidade, o 

qual se constitui em uma nova tradição. O menino está percebendo as mudanças, o progresso 

vai tomando conta da vila com a incorporação de elementos modernos como automóveis, 

clube social, lojas, drogaria – é assim que o menino apresenta o moderno como novas 

características à vila/cidade, acrescentando que isso “Era o progresso”.46  

                                                 
45 Em São Bernardo o narrador também observa como se configura a transformação da vila através do 
desenvolvimento: “O povoado transformou-se em vila, a vila transformou-se em cidade, com chefe político, Juiz 
de Direito, promotor e delegado de polícia. Trouxeram máquinas – e a bolandeira do Major parou. (...). 
Efetivamente a cidade teve um progresso rápido. Muitos homens adotaram gravatas e profissões desconhecidas. 
Os carros de boi deixaram de chiar nos caminhos estreitos. O automóvel, a gasolina, a eletricidade e o cinema. E 
os impostos.” (RAMOS, 1980, p. 37). 
46 Segundo Renato Ortiz: “(...) a idéia de moderno se associa a valores como progresso e civilização; ela é 
sobretudo, uma representação que articula o subdesenvolvimento da situação brasileira a uma vontade de 
reconhecimento que as classes dominantes ressentem.” (ORTIZ, 2001, p. 32). 
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O progresso renova Gurinhatá como se tomasse o lugar das tradições populares, então 

lendas e estórias começam a ser contestadas pela comunidade. Eis um trecho da narrativa em 

que as estórias ditadas por Pai Estêvão são lembradas pelas pessoas depois de sua morte:  
O calçadão da igreja está vazio. Quem vai contar agora como foi que Deus pôs nome 
nos bichos? Quem? Nem o ceguinho Zé senta-se mais ali pra vender gaiolas, desde 
que aquele tocador de pife lhe levou Maria Preta. “Tocador de pife, né?” E Pedro 
Gago? Anh. Aventuras outras. Disputar com o próprio São Jorge a mão de Ana 
Amália e lhe dar um prazo de vinte e quatro horas pra que ele (São Jorge) desocupe 
a lua com dragão e tudo. Mas a estrela dalva da poça dágua da rua tem dono. (p. 92). 
 

O caso da mitificação de Pai Estêvão comporta uma ideologia sustentada por valores 

que se pretendem eternos e imutáveis, emoldurados na sua própria aura. Como representante 

da tradição oral, Pai Estêvão narra o passado, fixando na narrativa de As Filhas do Arco-Íris 

um universo mágico. Seu discurso era carregado de um poder ideológico e as estórias que 

contava serviam para perpetuá-lo, sua função era manter continuamente a sociedade aos 

moldes da tradição popular, formando-a em objeto de posse infinita. Em vida, Pai Estêvão 

interrompia a transformação da vila, deixando-a imóvel, mas a sua morte serve para 

estabelecer a transformação da sociedade de Gurinhatá, não obstante o princípio de que mitos, 

lendas e contos populares estejam apegados a categorias que devem ser mantidas como bens 

valiosos. Considerando uma assertiva de Roland Barthes que atesta: 
A ideologia burguesa transforma continuamente os produtos da história em tipos 
essenciais; tais como o choco expele a sua tinta para se proteger, ela camufla 
ininterruptamente, a perpétua fabricação do mundo, fixa-o em objeto de posse 
infinita, inventaria os seus bens, embalsama-os, injeta no real uma essência 
purificadora que lhe interrompe a transformação, a fuga para outras formas de 
existência. E esse real, tornado assim fixo e rígido, será enfim computável: a moral 
burguesa é essencialmente uma operação de pesagem: as essências são colocadas 
nos pratos da balança, cujo braço, imóvel, continua sendo o homem burguês. Pois o 
objetivo preciso dos mitos é imobilizar o mundo: é necessário que os mitos sugiram 
e imitem uma economia universal, que fixou de uma vez por todas a hierarquia das 
posses.  (BARTHES, 2002, p. 175). 

 

É possível perceber que Roland Barthes analisa os mitos como imagens ou 

representações que têm a força de resistir, graças à moldura que os formou e aos valores que 

instituíram. O mito acentua um traço de permanência que desafia o tempo e institui um dogma 

e um ritual, não levando à criação e sim à perpetuação de valores sacralizados do “protótipo 

imóvel”, exibindo para o homem uma identidade paralisada e paralisante, já que seu objetivo 

é “imobilizar o mundo”. Em As Filhas do Arco-Íris, Pai Estêvão procura resistir ao tempo e 

vai formando uma imagem de permanência, instituindo os valores culturais da vila através de 

seus relatos orais.  
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Como palavra final desse capítulo, deve-se ressaltar que focalizar elementos míticos 

em uma determinada ficção significa considerá-los em um universo específico em que atuam 

com significações próprias, ou seja, significa tratá-los como elementos já filtrados por uma 

consciência crítica que lhes deu uma configuração singular, deslocando-os de sua origem 

primitiva para um novo contexto. E, como ressalta Antonio Candido: “Uma obra é uma 

realidade autônoma, cujo valor está na fórmula que obteve para plasmar elementos não-

literários: impressões, paixões, idéias, fatos, acontecimentos, que são a matéria-prima do ato 

criador.” (CANDIDO, 2005, p. 35). Nesse sentido, Eulício emprega uma atitude que se aplica 

dentro de um processo ideológico da região Nordeste, aspecto essencial da arte literária 

modernista que era o de revelar os problemas sociais, econômicos e culturais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando nos colocamos ante uma obra, ou uma 
sucessão de obras, temos vários níveis possíveis 
de compreensão, segundo o ângulo em que nos 
situamos. (Antonio Candido, In: Formação da 
Literatura Brasileira, 2005) 

 

Esta dissertação apresentou um estudo da obra As Filhas do Arco-Íris (1980), de 

Eulício Farias de Lacerda, sendo composto pela análise de elementos orais: mito, lendas e 

contos populares. As considerações que refletiram esta análise repousam temáticas sobre a 

tradição oral e o que ela representa na narrativa. No decorrer deste trabalho foram abordadas 

categorias como: o espaço e o tempo ficcional, a representação do Romance de 1930, a figura 

do narrador e questões ligadas ao romance. Assim, foram idenficadas relações e tensões que 

ambientam a ficção com ponderações sobre cultura, regionalismo, tradição, oralidade, 

literatura e sociedade. Salientou-se também que coube à manifestação literária por meio do 

registro e da documentação ficcional as bases do “projeto estético” dos modernistas e, a partir 

de 1930, surgiram muitos escritores e críticos sociais que denunciaram as más condições de 

vida do povo brasileiro como “projeto ideológico”. De acordo com essa perspectiva, Luís 

Bueno salienta que: 
Mais do que qualquer outro crítico, coube a João Luiz Lafetá estabelecer o modelo 
que vê o romance de 30 como parte integrante do movimento modernista. Ele 
conseguiu criar uma forma de pensar que, de certa forma, harmoniza as diferenças 
entre os dois momentos. Seu ponto de partida é de que todo movimento estético tem 
um projeto estético e um projeto ideológico. No caso do modernismo brasileiro teria 
ocorrido uma ênfase maior no projeto estético durante a fase heróica e, nos anos 30, 
a ênfase estaria no projeto ideológico. (BUENO, 2004, p. 83).47

 

Observou-se que o romance As Filhas do Arco-Íris apresenta em seus 12 episódios um 

amálgama de mitos, lendas, contos populares, locuções, poesias orais, aventuras e mistérios. É 

desse modo que o autor mesclou elementos populares para expressar as angústias da vida, as 

tradições e os costumes como parte do contexto histórico e social do nordestino e dentro 

desses aspectos construiu uma temática impulsionada pelo regionalismo e pela tradição oral, 

podendo colocar sua obra na linha de tradição moderna dos romances publicados a partir dos 

anos 1930. Também se verificou uma série de indícios temporais e espaciais que orientam o 

leitor durante a leitura, os quais expressam o desenvolvimento narrativo dos episódios, que 

podem ser analisados como os meses do ano. Porém, constatou-se que os capítulos não são 

encadeados, dando a liberdade de uma leitura aleatória, cabendo ao leitor desmembrar os 

                                                 
47 Não obstante a consistência da tese de João Luiz Lafetá, observamos que os dois projetos coexistem nas várias 
fases, sem o que não existiria a tensão essencial aos movimentos literários. 
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episódios como pequenos contos e enveredar na obra sem se preocupar exclusivamente com a 

união entre um capítulo e outro. Também foi possível perceber no romance narrativas 

populares e até mesmo lendo capítulo por capítulo nota-se a elaboração da obra dentro de um 

processo de montagem. Além disso, verificou-se uma alternância da voz narrativa em terceira 

e em primeira pessoa. A voz da terceira pessoa se apresenta como se fosse a fala dos 

personagens e da primeira pessoa se reflete na fala do menino narrando suas experiências em 

flash-back, aspecto corroborador da seguinte observação de Antonio Candido: “Toda obra 

literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o poder 

humanizador dessa construção, enquanto construção.” (CANDIDO, 2004a, p. 177) 

Eulício Farias mescla em sua obra mitos, lendas, contos, poesias, provérbios, locuções 

populares e utilizando-se da cultura popular constrói uma importante narrativa 

contemporânea. É de convir que, durante o século XX, os elementos orais se transformaram 

num corpus da Literatura Brasileira, constituindo uma tradição de ruptura. Assim, a produção 

literária se vinculou à consciência histórica da evolução da sociedade brasileira, ficando para 

trás a manifestação dos modelos e padrões europeus. Logo, das reivindicações modernistas 

derivou a transformação da literatura, e antigos padrões importados foram modificados por 

recursos da cultura brasileira. Leyla Perrone-Moisés considera que:  
As reivindicações nacionalistas nascem e vivem da rejeição de um outro opressivo, 
que impõe seus princípios e seus valores, apagando, ao mesmo tempo, os de uma 
cultura determinada. Esse outro é um invasor, um colonizador, um explorador. 
(PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 36) 
 

Isso marcou de forma permanente a moderna literatura nacional, dando uma nova 

dimensão à liberdade artística, cuja conseqüência é uma visão literária heterogênea. Assim, a 

atitude artística se voltou para as manifestações culturais e para os problemas econômicos e 

sociais do povo brasileiro, expressando com consciência os valores locais e nacionais. 

Conseqüentemente, os elementos da cultura popular, a linguagem informal desprovida de 

torneios e rebuscamentos, a independência dos modelos estéticos estrangeiros e a liberdade 

artística serviram para dar expressão aos valores e elementos locais até o final do século XX.  

As Filhas do Arco-Íris revelou-se um romance em que mitos e lendas habitam o 

espaço narrativo e o transformam num ambiente fantástico. A comunidade de Gurinhatá 

demonstra a falta de desenvolvimento e tem apego às tradições, sendo que, ao final da 

narrativa, o menino percebe o progresso e a transformação da vila em cidade. Na elaboração 

da obra, o escritor estabeleceu o aspecto popular, seus personagens tentam resolver seus 

conflitos e lutam contra os problemas sociais, as dificuldades econômicas e vivem situações 

engraçadas e misteriosas. Desse modo, Eulício Farias tentou construir um regionalismo 
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lúdico, crítico e social. E fazendo uso da tradição oral ao lado de uma preocupação estética,                   

apresentou a fragmentação da narrativa, o discurso direto e indireto livre, a linguagem 

popular, deixando transparecer em suas obras os procedimentos advindos das técnicas 

incorporadas à moderna narrativa graças a predecessores como Mário de Andrade, Graciliano 

Ramos, Guimarães Rosa e outros.  

Para compreender a importância dos elementos orais na obra, tentou-se, após 

selecionar os mais significativos, identificar sua organização e seus registros na cultura 

popular e no folclore. Destacou-se que a imaginação do povo atua enveredando por 

sentimentos que desembocam em mitos, lendas, contos, crendices, tradições e costumes, os 

quais se misturam à realidade e se transfiguram em tradição popular, e quando transportados 

para a literatura continuam sempre atuais pelo ato da leitura. Portanto, quando os elementos 

orais são inseridos em As Filhas do Arco-Íris servem como aspectos estruturantes do 

romance. Daí, buscou-se compreender o desenvolvimento do enredo, comparando a tradição 

oral e a tradição escrita como aspectos problematizadores para a vitalidade da cultura popular.  

Diante desse processo, compreende-se que os procedimentos literários do modernismo 

se configuraram de forma permanente na Literatura Brasileira, exercendo influência no 

trabalho estético de vários autores contemporâneos. Nas obras de Eulício Farias, encontramos 

técnicas modernistas e temáticas regionais em O Rio da Noite Verde, As Filhas do Arco-Íris, 

O dia em que a coluna passou (novela) e Os deserdados da Chuva (contos), O Galope do 

Cavalo na Noite (novelas) e Saci-Pau-Brasil, este último, filho de Macunaíma48. Observou-se 

que, em As Filhas do Arco-Íris, o autor imprimiu elementos do folclore na narrativa, elaborou 

uma sistemática para dar uma nova roupagem ao romance contemporâneo. Dessa maneira, 

conseguiu realizar uma obra que demonstra que a tradição regionalista permanece rompendo 

padrões literários. E apesar do momento turbulento da ditadura militar de 1964 a 1984, a 

narrativa de As Filhas do Arco-Íris (1980) expôs um regionalismo literário através da tradição 

oral e ampliou o acervo de obras que se propuseram ao projeto de realçar os aspectos local, 

social e cultural do país, como também destacam a importância da chamada literatura oral. 

Desse modo, as obras de Eulício Farias apresentam narrativas que se distanciam do modelo 

desenvolvimentista e industrial, visando relatar o sertão, os valores culturais populares, os 

problemas sociais e econômicos do Nordeste. Suas obras evidenciam uma renovação artística 

e formal para a época em que viveu e, apesar de já existir uma normalização das narrativas 
                                                 
48 “Quando Rei Nagô diminuiu o tamanho da Noite, Ci-Estrela que tecia a rede de dormir com os próprios 
cabelos pariu um curumim encarnado que era o primogênito do imperador-herói Macunaima e seus papagaios. 
Contam as lendas macunaimacas que naquele mesmo dia o menino recebeu a visita dos três reis Magos que 
estavam no Forte, em Natal, defendendo a cidade dos invasores holandeses.” (LACERDA, 1992, p. 9)  
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regionalistas proclamadas a partir dos anos 1930, todas as obras lacerdianas ganham 

características próprias à medida que são produzidas.  

Pode-se considerar que há estabilidade e permanência da literatura regional no mundo 

globalizado. Por isso, a incorporação da tradição oral na produção escrita constitui uma 

atitude de ruptura e independência da Literatura Brasileira no século XX. Assim, As Filhas do 

Arco-Íris se revelou um romance que funde oralidade, narrativas populares, tradições e 

costumes, rememorando o espírito estético modernista.  

Considerou-se que a constante transformação de elementos orais nessa seqüência: 

mito > lenda > conto percorreu um processo no decorrer do século XX, na Literatura 

Brasileira através de procedimentos que transformaram registros orais, locuções tradicionais, 

costumes, crenças, superstições e tradições em produção escrita. Portanto, a oralidade inserida 

na narrativa ganhou contornos especiais e passou a figurar como aspecto fundamental na 

compreensão da obra literária. Em As Filhas do Arco-Íris encontramos esse procedimento que 

ativa o imaginário do leitor, e a intenção é manter a atenção na leitura, sob impacto, conforme 

observa Antonio Candido:  
Quando recebemos o impacto de uma produção literária, oral ou escrita, ele é devido 
à fusão inextrincável da mensagem com a sua organização. Quando digo que um 
texto me impressiona, quero dizer que ele impressiona porque a sua possibilidade de 
impressionar foi determinada pela ordenação recebida de quem produziu. Em 
palavras usuais: o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, 
virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à coerência mental que 
pressupõe e que sugere. O caos original, isto é, o material bruto a partir do qual o 
produtor escolheu uma forma, se torna ordem; por isso, o mesmo caos interior 
também se ordena e a mensagem pode atuar. Toda obra pressupõe esta superação do 
caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de 
sentido. (CANDIDO, 2004a, p. 178, grifo meu). 
 

Na análise dos contos se compreendeu que eles se alteram e se estratificam na 

tradição, tornando-se populares pela aplicação de um amálgama de ritmos, técnicas e dos 

elementos orais. É por isso que os contos se manifestam carregados de simbologia, de cunho 

universal e atemporal e estão sempre atualizados pela memória do povo e têm caráter 

permanente. Mas, no conto popular, basta um pequeno acréscimo na narração para que ele 

ganhe proporções e noções individuais. A forma como são narrados demonstrou uma 

empolgação entre o narrador e a comunidade, configurando a permanência da tradição. A 

vivacidade de lendas, mitos e contos proporcionam encanto e magia no entretenimento, 

ensinamentos, regras, conceitos, modo de agir e pensar. Assim, as estórias contadas em 

Gurinhatá são modificadas e adaptadas à memória do menino. É por isso que o menino 

descreve novas cenas narrativas para o povo, o que possibilita maior flexibilidade de 

transmissão e adaptação de suas recordações. 
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A análise desenvolvida em torno do narrador “menino” procurou compreender suas 

contribuições para a narrativa. Sua narração se desenvolve através de: Padre Santo, Pai 

Estêvão, o negro (Guabiraba), o cego (Formião), o doido (Pedro Gago), o bêbado (Damião) e 

ele próprio. Cada capítulo se reflete em uma situação diferente da anterior. É assim que o 

menino conta os causos, as aventuras e os acontecimentos de Gurinhatá. Ele recorre ao ponto 

de vista de narrador em primeira pessoa, mas ao mesmo tempo mantém o de terceira ao 

retratar o discurso do outro, e isso faz com que se compreendam as lembranças e a 

rememoração da história da comunidade. O menino é muito observador e inventivo, sua 

convivência com fantasias e mistérios cria um espírito crítico sobre o que acontece na vila e 

por aprender diversas estórias, realça o seu modo de narrar situações engraçadas, divertidas e 

estranhas. É o menino que recorda ditos populares, anedotas, contos, lendas e mitos, vivendo 

uma realidade movida pelas estórias de Pai Estêvão. Para ele, o bêbado, o cego e o doido o 

inspiram a criar contos que dão um novo sentido à história de Gurinhatá. Dessa maneira, o 

doido Pedro Gago, o cego Formião e o bêbado Damião experimentaram as angústias da vida, 

os problemas sociais, viveram aventuras, viagens e experiências que estimulam o espírito 

criativo do menino, que aproveita para contar a história da vila e recordar as estórias de Pai 

Estêvão. 

Percebeu-se que o texto de As Filhas do Arco-Íris apresenta um mundo mítico, 

revelando a estreita afinidade do escritor com a temática e agruras da infância. Por outro lado, 

o menino narra suas lembranças de modo a manter viva em sua memória a história do povo de 

Gurinhatá e de Pai Estêvão. Assim, o menino se torna um ser criativo ao aprender e reinventar 

estórias. Desse modo, a ficção se revelou uma fonte de reflexão sobre o imaginário e a 

realidade, o possível e o impossível na vila de Gurinhatá. 

Pai Estêvão representa um mediador da tradição oral para a comunidade, e enquanto o 

menino aprende essa tradição, logo vai aproveitando para criar uma nova realidade. Nesse 

sentido, Pai Estêvão desempenha uma influência marcante no imaginário do menino e da 

comunidade, uma vez que suas estórias são contadas com emoção, mistério e sabedoria. 

Assim, o velhinho constitui um representante da tradição e enquanto conta as estórias se 

transforma em mito. Ao apresentar contos, lendas e mitos do “tempo das Bandeiras”, as suas 

narrativas possuem um teor de realidade. Nelas, o velhinho imprime um discurso de 

autoridade através de índices de veracidade ao que narra.  

Analisar os elementos orais inseridos no romance As Filhas do Arco-Íris significou 

entrar num universo da Literatura Brasileira do século XX em busca de aspectos que 

representem a consciência crítica do escritor e as relações da obra com o leitor, pois se 
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compreendeu que Eulício Farias empreendeu no seu trabalho uma atitude narrativa que se 

aplica dentro de um processo ideológico e estético no qual elementos da tradição oral 

compõem as estruturas das obras constituintes do “sistema literário consolidado” 49, figurando 

um aspecto permanente e atemporal.  

O trabalho de Eulício Farias mostra que, mesmo aparecendo nos anos 1970, a ficção 

contemporânea ganha um novo sopro, sendo vinculada ao que Antonio Candido chamou de 

“A Nova Narrativa”. Neste ensaio, Candido faz uma retrospectiva sobre a narrativa durante o 

século XX, salientando que: “o timbre dos anos 60 e sobretudo 70 foram as contribuições de 

linha inovadora, refletindo de maneira crispada, no experimentalismo da técnica e da 

concepção narrativa”. (CANDIDO, 2003d, p. 209). Com relação a Eulício Farias, esta 

pesquisa constatou que ele buscava aliar o conhecimento literário à capacidade de construir 

narrativas, elecando procedimentos e técnicas que enriqueceram o processo de criação 

artística. As Filhas do Arco-Íris trata-se de um romance que, pelo título e pelo sumário de 

episódios, pode levar o leitor a enveredar na narrativa. Os capítulos, as estórias, os mitos e as 

lendas se estabelecem como elementos de pesquisa literária por refletirem aspectos da cultura 

popular. Esses elementos na composição e construção do romance fazem com que o leitor 

sinta-se atraído pela obra, que aos poucos o enche de curiosidades. Essa leitura demonstrou 

que a temática regional não está esgotada como tendência literária, uma vez que a literatura 

não é só um conjunto de conhecimentos relativos às obras ou aos autores literários num 

momento histórico, mas sim uma arte que evolui e se transforma cada vez que é recuperada 

ou renovada, podendo revelar, denunciar ou estabelecer a história das sociedades através da 

palavra em forma de produção estética. Como palavra final desta dissertação, ficamos com a 

assertiva de Antonio Candido, que salienta o aspecto universal que procuramos identificar no 

romance lido:  
A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo articulado. 
Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. A 
organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se 
organizar; em seguida, a organizar o mundo. Isto ocorre desde as formas mais 
simples, como a quadrinha, o provérbio, a história de bichos, que sintetizam a 
experiência e a reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples espetáculo mental. 
(CANDIDO, 2004a, p. 177, grifo meu.). 
 
 

 
 
 
 

                                                 
49 Para Antonio Candido, o sistema literário consolidado compreende desde a obra de Machado de Assis até o 
final do século XX. (CANDIDO, 2007, p. 65-126). 
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