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RESUMO 
 

O presente estudo consiste em uma análise da obra Contos de 
enganar a morte  (2004), do ficcionista, i lustrador e pesquisador de 
cul tura popular  Ricardo Azevedo, objetivando ressaltar aspectos e 
elementos presentes nessa obra que comprovem a atual ização e a  
permanência das narrativas populares tradicionais, di fundidas pela 
oralidade, em especial  aquelas coligidas por Luís da Câmara 
Cascudo em Literatura oral  no Brasil  (1984), vinculadas à 
categoria do Ciclo da Morte e dos Contos de Demônio Logrado. 
Argumenta-se que o caráter simból ico, lúdico , o humor e aspectos 
da oralidade evidentes nessas narrativas são bens cul turais 
próprios de uma tradição popular que se di funde, se atualiza e se 
mantém pela memória de narradores artesanais anônimos 
(BENJAMIN, 1994), poetas e cantores de cordel brasileiros, 
detentores de um saber tradicional não insti tuído, mas pol i fônico, 
dialógico e democrático em essência (BAKHTIN, 1996). Ainda, ao 
lado do povo que sabe e ainda conta estórias de Trancoso e de 
Fadas, o conto, como gênero l i terário escri to, tem permitido manter  
em circulação os mesmos assuntos sucessivamente renovado s, 
possibil i tando a resistência da tradição narrativa popular e a 
compreensão e valorização da oral idade popular (ZUMTHOR, 
1993; 2000) e das atual izações real izadas na contemporaneidade 
(CÂNDIDO, 1976), sem perder de vista a singularidade e a 
autonomia da obra li terária .  
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Narrativas populares. Li teratura oral . Tradição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This current study consists in  an analysis of the work Contos de 
enganar a morte  (2004), of the novelist, i l lustrator and researcher 
of popular cul ture Ricardo Azevedo, aiming to highlight aspects 
and elements present in this work which show the update and the 
permanence of tradi tional popular narratives, widespread by 
orali ty, especial ly those col lected by the Luís da Câmara Cascudo 
in Literatura oral no Brasil  (1984), l inked to the category of the 
Cycle of the Death and Tales of the Deceived Demon. It is argued 
that the symbol ic, playful , humor and aspects of oral i ty, evident in 
these narratives are cul tural  possessions own of a popular tradi tion 
that di ffuses, is updated and maintained by the memory of  
handmade anonymous narrators (BENJAMIN, 1994), poets and 
brazil ian singers of cordel, holders of the tradi tional knowledge not 
establ ished, but polyphonic, dialogical  and democratic in essence 
(BAKHTIN, 1996). Sti l l ,  alongside the people who know and counts 
the stories of Trancoso and Fairies, the tale, as a wri tten l i terary 
genre, has al lowed to maintain outstanding the same subjects 
successively renewed, enabl ing the resistance of popular narrative 
tradi tion and understanding and appreciation of popular orali ty 
(ZUMTHOR, 1993; 2000) and of the updates performed in the 
contemporari ty (CANDIDO, 1976), without losing sight of the 
singulari ty and autonomy of the l i terary work.  
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Popular narratives. Oral  l i terature. Tradition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sou eu mesmo a matéria de meu l ivro.”  
Michel de Montaigne 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. Para delinear o percurso da pesquisa 

Dona Maria José, ou simplesmente Dona Mariquinha, 

costumava contar uma história assombrosa, cheia de peripécias e 

acontecimentos mágicos, cujos detalhes básicos se fundem e se 

transmutam em cada rememoração narrativa, mas a essência 

narrativa não se esvai. Era o caso de um sujei to que fez um acordo 

com o Diabo, mas que na hora de cumprir com o acordado, recorreu 

a uma reza cristã, fazendo o di to cujo dançar e se requebrar até não 

poder mais, tendo que desaparecer nas profundezas da escuri dão 

para se l ivrar do encantamento. “Porque o Coisa -Ruim nunca que 

vence Nosso Senhor”, sempre final izava ela. D. Mariquinha, que 

apenas sabe desenhar tremulamente o nome é minha mãe e, há 

muitos anos, à luz de lamparina, nas serras de Ibiúna, próximo ao 

l i toral  de São Paulo, no Sítio São Benedito, costumava narra r 

histórias, a parti r de sua rememoração.  

Muito tempo depois, nas lei turas acadêmicas, de vol ta 

ao Paraná, deparei -me com história tal  e qual, com nuances outras 

aqui e al i . Tinha nas mãos a obra Literatura oral no Brasil , do 

intelectual  brasi leiro Luís da Câmara Cascudo. Evidenciava -se ali 

que as histórias que Dona Mariquinha parecia armazenar no céu da 

boca, cheias de maravi lhas que rebrilhavam fei to estrelas na 

memória, não eram obra de uma sabedoria fantasiosa individual, ou 

de uma memória ímpar e sol i tária, mas fazem parte de um elemento 
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sociocultural  muito mais amplo e complexo: a l i teratura popular oral . 

Foi  o que despertou em mim um desejo de descobrir de onde vêm e 

como sobrevivem essas histórias no seio da clarividência popular, 

veri f icando como essas narrativas permanecem e se perpetuam nos 

contares e nos escri tos que têm a tradição narrativa como 

precursora.  

Ao conhecer,  um pouco mais de tempo depois, já nos 

anos 2000, a obra Contos de enganar a morte , do escri tor e 

i lustrador paulista Ricardo Azevedo 1, que concorria ao Prêmio Jabuti , 

descobri  que essas histórias também podem sobreviver, bastando 

que haja quem delas se ocupe, quem do ato de narrar se ocupe.  

Esses aspectos, de ordem bastante particular, 

instigaram o estudo que foi  emprei tado e que resultou neste texto 

dissertativo: inquietações como onde nascem essas histórias que 

imbricam tradição popular e erudita, que se perenizam; como ocorre 

sua atual ização e sua permanência, seja na memória dos contadores 

orais i letrados ou no registro li terário e histórico, real izado por 

pesquisadores e escri tores. Histórias que apresentam uma infinidade 

de elementos recorrentes, externos ou autóctones, com adaptações à 

cor local  aqui e acolá, mas sempre com fórmula e forma 

relativamente fi xas, uma l i teratura que é poderosa e vasta e que  

Compreende um públ ico como não sonha a v aidade dos 
nossos escri tores.  O desnorteante é que ninguém guarda o 
nome do autor.  Só o enredo, interesse,  assunto,  ação,  
enf im,  a gesta. . .  (CASCUDO, 1984, p.28).  

                                            
1 Ricardo Azevedo é um paulista, contemporâneo, Doutor em Letras pela Universidade de São 

Paulo; um escritor que também ilustra boa parte de suas obras. Já publicou, pelo menos, uma 
centena de livros, abordando temas infanto-juvenis, pesquisas do folclore brasileiro e elementos 
da tradição das narrativas orais. A obra Contos de enganar a morte foi publicada pela primeira vez 
em 2004, quando concorreu ao Prêmio Jabuti de melhor livro infantil e melhor ilustração. Dessa 
vez não ganhou, mas o autor já venceu quatro vezes esse prêmio. Tem títulos seus publicados na 
Alemanha, Portugal, México, França e Holanda. (Fonte: página do autor na web).     
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A parti r da l ição de Luís da Câmara Cascudo, na obra 

Literatura oral no Brasil , então, veri f ica-se que os elementos são 

muitos, e os contadores infindos, e são tantos os espaços 

geográficos onde são contadas as narrativas , o que torna a pesquisa 

dos contos populares uma emprei tada di fícil  e árdua.  

Assim, o intui to primeiro do estudo que se real izou não 

foi , então, apresentar elementarmente o novo, mas investigar as 

origens dos elementos oriundos da tradição popular que pov oam as 

narrativas populares orais, tr i lhando uma vereda historicista desde a 

Idade Média, buscando evidenciar como, quando e por que as 

histórias populares foram relegadas pelos eruditos, perpetuando -se 

tão somente na memória do povo. Além disso, refletir sobre como, na 

contemporaneidade li terária, escri tores como Ricardo Azevedo têm 

revisi tado a tradição narrativa popular, com seus motivos e enredos 

próprios da cul tura popular oral . Para tanto, tomou-se a obra Contos 

de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) como objeto de anál ise, a fim 

de evidenciar nos quatro contos que a compõem –  O homem que 

enxergava a morte ; O últ imo dia na vida do ferreiro ; O moço que não 

quer ia morrer ; A quase morte de Zé Malandro  –  a atualização e a 

permanência de elementos e aspectos na rrativos que corroborem 

essa atual ização e permanência  das narrativas populares. Talvez 

seja nisso que resida o novo no estudo que ora se apresenta, já que 

a permanência da tradição das narrativas populares já se faz 

conhecida, e a obra analisada vem a ser  um exemplo que a confi rma.   

O primeiro passo, por questão de recorte metodológico, 

–  já que há, segundo os estudos de Cascudo (1984, p. 256), mais de 

uma dezena de categorias para os contos populares brasileiros, de 

acordo com a forma, os motivos, a final idade – foi estabelecer quais 

elementos seriam enfocados na pesquisa; a categoria dos contos do 
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Ciclo da Morte (CASCUDO, 1984, p. 333) foi selecionada, inclusive 

considerando haver uma obra contemporânea –  Contos de enganar a 

morte  –  com a qual se estabelecer uma anál ise comparativa 

eficiente, dialógica e elucidativa. Contudo, não se deixou de ci tar e 

examinar anal i t icamente, quando necessário, narrativas de outras 

categorias relacionadas por Luís da Câmara Cascudo , já que a 

atual ização real izada por Azevedo (2004) acaba por amalgamar 

narrativas de categorias e fontes distintas.  

Para tal  f im, o arcabouço teórico teve como base os 

estudos de Cascudo, em Literatura oral no Brasil ,  mas foram 

visi tados outros tantos estudos histórico -sócio-li terários para compor  

um panorama mais detalhado e seguro da tradição narrativa popular.  

Refletiu-se, também, sobre  as relações entre a tradição 

popular e a erudita que possibil i taram que essas histórias se 

perenizassem no seio das sociedades ao longo dos séculos, 

identi ficando-se influências e confluências na formação da l i teratura 

oral  do Brasi l , bem como o modo como a li teratura contemporânea se 

apropria de elementos dessa tradição narrativa popular em obras 

l i terárias escri tas reconhecidas pela crít ica.  

O texto dissertativo originado da investigação foi  

organizado em seis capítulos elementares que contém a 

fundamentação teórica e a anál ise realizada, além das considerações 

iniciais e finais e da bibl iografia,  para se chegar ao objetivo traçado. 

Em todos os capítulos, a pesquisa de cul tura popular presente em 

Literatura oral no Brasil  (CASCUDO, 1984) é uti l izada como base , 

mas outros textos de outros pesquisadores , f i lósofos e críticos serão 

convidados a dialogar com o texto de Cascudo.  
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O capítulo Uma gênese medieval , dividido em três 

subcapítulos, tem como base as pesquisas do historiador e 

medieval ista Georges Duby2 e as pesquisas histórico-fi losóficas 

sobre a cul tura popular na Idade Média, do fi lósofo Mikhail  Bakhtin3.  

Esse capítulo procura evidenciar que os motivos recorrentes nos 

contos populares têm sua origem no ambiente social e na 

cosmovisão do homem medieval, quando os reinos se estabeleciam e 

a paixão pelos romances de cavalaria se alastrava pela Europa 

feudal, até os l imites da Península Ibérica, de onde migraram pa ra as 

novas terras das colônias; histórias contadas, recontadas, ampl iadas 

e reformuladas pela memória oral  de viajantes e colonos e pela 

memória escri ta dos livretos que deram origem ao cordel nordestino , 

tornando-se parte da tradição oral  do povo brasi le iro. Além disso,  

procura elucidar por que a morte veio a tornar -se um elemento tão 

recorrente em muitas dessas histórias.  

O capítulo Um caminho que se bifurca  foi construído a 

parti r das pesquisas sócio-históricas de Peter Burke4 sobre as 

                                            
2
 Georges Duby, falecido em 1996, foi um historiador francês que amplamente pesquisou os 

ambientes e as relações sociais na Idade Média. Um dos precursores da chamada Nova História, 
os estudos de Duby se estabeleceram como dos mais relevantes para o século XX, seja pela 
extensão de suas pesquisas sobre a sociedade da Europa feudal, seja pelo humanismo e pela 
paixão que imprimiu aos estudos da História. Obras suas como A Europa na Idade Média e 
História da vida privada, vasta obra em volumes, da qual é organizador, são hoje referência 
indispensável aos estudos de aspectos da sociedade medieval, das quais se lança mão neste 
estudo.  
3
 Os estudos de Mikhail Bakhtin a respeito da cultura e da sociedade na Idade Média e no 

Renascimento, a partir de considerações acerca da obra de François Rabelais, trazem 
contribuições interessantes a esta pesquisa, por rechaçar a univocidade e a rigidez de formas e 
estilos narrativos, estabelecendo a ambivalência, a polifonia, o dialogismo e a carnavalização 
como essenciais. Elementos conceituais sobre o riso e uma interpretação participativa e dialógica 
presentes na obra A cultura popular na Idade média e no Renascimento (1996) serão utilizados 
neste estudo. 
4
 Peter Burke é um historiador britânico que largamente pesquisou as transformações ocorridas 

nas sociedades europeias na Idade Moderna, além de ser um dos precursores da chamada “Nova 
História”, que diz respeito ao modo de o historiador manusear e se relacionar com o objeto de 
pesquisa histórica, além da forma de apresentar os resultados das pesquisas. Em especial, a obra 
Cultura popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800 (2010) torna-se importante neste capítulo 
para evidenciar como as transformações na sociedade europeia da Idade Moderna – período 
também das colonizações no Novo Mundo –  foram decisivos para um distanciamento entre uma 
cultura erudita e cultura popular.    
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transformações ocorridas na Idade Moderna, de algumas reflexões 

histórico-fi losóficas de Walter Benjamim5 sobre o narrador e de Paul  

Zumthor6 sobre a performance da voz na di fusão dos textos poéticos.  

Esse capítulo demonstra que, com o advento do racionalismo 

i luminista, nos séculos XVII e XVIII, houve uma reação contra tudo 

que fosse lúdico, fantasioso, miraculoso, supersticioso; uma 

verdadeira caça ao riso, ao maravi lhoso, ao mágico. Com isso, as 

narrativas repletas de encantamento e magia não poderiam ser  

consideradas ar te li terária, arte util i tária, reclusando-se no seio do 

povo miúdo ou nas histórias para crianças.  

No capítulo Atualização e permanência da tradição 

narrativa oral popular  se realiza a análise de elementos presentes 

nos Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo (2004), que 

confi rmam a permanência da tradição narrativa oral  atualizada pela 

escri ta l i terária na contemporaneidade. De início, tomou-se por base 

os estudos e as compi lações de narrativas populares oriundas da 

oralidade realizados por Luís da Câmara Cascudo, em Literatura oral  

no Brasil , no capítulo Pequena antologia do conto popular brasile iro  

(1984, p. 256-336), para relacionar alguns aspectos, motivos e 

                                            
5
 As reflexões de Walter Benjamin, na obra Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 

e história da cultura, em especial sobre uma possível morte do narrador, serão de grande valia 
neste estudo, a partir da qual se realizará um contraponto, demonstrando que a tradição de narrar 
permanece para além dos tempos, transformada, reinventada. Tanto o racionalismo quanto a 
grande industrialização dos século XIX e XX no Ocidente, em especial na Europa, cenário social 
sobre o qual refletiu Benjamin, realmente determinaram o apagamento da experiência sócio 
coletiva em que bebe a tradição narrativa oral. Contudo, em sociedades periféricas às do filósofo, 
o narrador sobrevivia e sobrevive. 

6
 Paul Zumthor, historiador, linguista e estudioso da literatura medieval, nas obras A letra e a voz 

(1993) e Performance, recepção e leitura (2000), elaborou teoria sobre a relevância e a 
performance da voz na tradição poética. Como as narrativas populares se perenizaram, sobretudo 
pela ação da oralidade de contadores e poetas viajantes, algumas reflexões sobre o papel da 
performance da voz são interessantes para se averiguar como a oralidade deixou marcas na 
atualização das narrativas da tradição oral.   
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personagens al i  elencados às características dos Contos de enganar 

a morte , de Azevedo (2004). 

Cada um dos quatro contos que compõe a obra em 

questão foi  anal isado separadamente,  recorrendo-se aos estudos 

angariados nos capítulos anteriores a fim de evidenciar a 

permanência de motivos recorrentes e as atual izações de elementos 

na obra li terária contemporânea. Essa anál ise ressalta a importância 

do trato artístico-li terário de Azevedo (2004), como forma de 

atual izar e perpetuar os contares orais populares e,  

consequentemente, a cul tura popular.  

Por f im, como considerações finais, traça -se um 

balanço do estudo real izado, bem como do objeto e do objetivo da 

pesquisa proposta, sintetizando o percurso consol idado . 

1.2. Reflexões sobre alguns termos  

Cabe aqui, ainda, uma reflexão sobre a terminologia 

uti l izada ao longo deste estudo. Mesmo tendo esta pesqui sa como 

fim uma a anál ise de elementos da tradição narrativa atualizados nos 

Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo (2004), não se 

pretendeu estender-se teoricamente,  até por questão de síntese, 

sobre a história e a teoria do gênero li terário conto,  algo por demais 

extenso e extensamente estudado; o gênero pesquisado é tratado no 

texto dissertativo como narrativa popular, já que nesse termo é 

possível  incluir os diversos contares e cantares de origem popular.  

O que se narra nesses contares não são contos como 

os del ineados a parti r do século XIX, mas são narrativas do povo 

que, por meio delas, consciente ou inconscientemente,  mantém viva 
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a chama da tradição narrativa , lançando luz sobre um espaço cultural  

que parece cada vez mais distante, mas não perdido.  

Parece impossível  precisar os primórdios dessa tradção 

de contar histór ia, restando tão somente hipóteses mais ou menos 

estabelecidas pelos estudiosos, o que remonta  a tempos 

remotíssimos, quando não se havia a força massificadora tecnicista 

da tradição escri ta,  ao que se referiu Benjamin (1994); mas, por  

outro lado, é possível  precisar fases nesses modos de narrar, de 

contar histórias.  

Uma dessas fases equivale ao surgimento da teoria 

sobre o gênero li terário chamado conto, mas essa teorização é 

contemporânea, científ ica e tecnicista, própria dos pesquisadores de 

cul tura e folclore popular do século XIX, muito posteriores, portanto, 

à tradição de narrar a vida, de perpetuar saberes ancestrais por meio 

de casos simples contados e perpetuados pela ora lidade de 

narradores que detém e di fundem esse saber.  

Esse é um cerne muito importante que distingue a 

noção de conto e de narrativa que se adota neste texto: enquanto o 

conto como gênero l i terário apropriado pelo mercado editorial  é 

individualizante e autoral , a narrativa popular é socializante e 

anônima, muito mais democrática, portanto.  

Ainda, sobre a di ficuldade de se investigar a teoria e a 

história do gênero conto, enumerar os percursos da evolução do ato 

de narrar equivaleria a percorrer a história d a humanidade, dos 

textos bíbl icos aos narradores egípcios, dos epsódios de Homero às 

narrativas acenstrais hindu-arábicas, As mil e uma noites , na 

oralidade duma Sheherazade, passando pelas novelas de cavalaria e 

pelas narrativas exemplares medievas, aos r elatos narrativos dos 
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aventureiros navegadores e dos colonizadores do Novo Mundo, na 

Idade Moderna, chegando às histórias de costumes românticas e 

realistas dos grandes autores, a parti r dos séculos XVIII e XIX.  

Essa é uma das fronteiras que o recorte da pesquisa 

estabeleceu. Outra é que ela não se envereda em estudar o folclore 

brasileiro e europeu, apesar de fazer-se referência indiretamente a 

aspectos a ele inerentes. As narrativas folclóricas são, sem dúvida, 

sempre de origem popular, mas nem toda narra tiva popular é 

especificamente folclórica. 

Ensina o próprio Cascudo (1953, p. 20) que o que 

define uma narrativa como folclórica é sua antiguidade, sua 

persistência, seu anonimato, e sua di fusão exclusivamente pela 

oralidade, além de ser um marcador s imból ico da identidade de uma 

comunidade. No entanto, qualquer local ização no tempo (elementos 

narrados que susci tem medievalidade, antiguidade, 

contemporaneidade, modernidade, etc.) faz de qualquer narrativa 

oral  um documento l i terário, um índice de atividade intelectual , 

popular ou erudito, (um conto, uma anedota, um causo, uma trova, 

uma elegia, um canto). Como as imbricações no seio popular são 

sempre infindas, a li teratura oral  poderá util izar motivos e temas 

folclóricos, poderá demarcar ou não uma identida de, sem ser  

necessariamente folclórica, mas sendo sempre popular.  

No que se refere às expressões tradição popular oral  e 

escri ta, conto popular oral  e escri to, narrativas populares orais e 

escri tas, já que por muitas vezes esses termos s ão aqui tomados e 

retomados, recorreu-se à reflexão de Cruikshank (2002) para 

esclarecer que: 

( . . . )  a expressão t radição oral  ident i f ica um conjunto de 
bens materiais preserv ados do passado. Outras v ezes,  a  
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usamos para falar do processo pelo qual  a informação é 
t ransmi t ida de uma geração à seguinte.  ( In:  AMADO; 
FERREIRA (Orgs.),  2002, p.  151).  

Pode-se considerar, então, que as histórias que se 

fi rmem na tradição de uma sociedade, que se perpetuem e se 

atual izem pelo contar e recontar oral , em que se inserem os contos e 

narrat ivas populares ancestrais, fazem parte de uma tradição oral , 

como os grandes épicos que passearam das avenidas da tradição 

erudita para as veredas do povo miúdo, recebendo seus motivos e 

coloridos locais, tornando-se popular, ou seja, do povo.  

De fato, pode-se referi r a uma grande tradição em 

oposição a uma pequena tradição, na terminologia de Robert 

Redfield (BURKE, 2010, p.51), termos com os quais não corroboro 

completamente, em função da pejoração presente na s noções de 

“grande”, ao se tratar da produção  cultural  das al tas rodas sociais e 

intelectuais, em oposição à “pequena”, para tratar da cul tura das 

classes menos abastadas, do povo iletrado, essa vasta produção de 

cul tura, geralmente di fundida pela oral idade dos menos favorecidos: 

são canções, contos populares, historietas de devoção e mi lagres, 

farsas e pequenas representações de cunho popular, folhetos 

impressos, festividades religiosas e pagãs 7. 

Esse pensamento divide a cul tura em castas,  

estrati f icando a cul tura e elogiando, de certo modo, a tradiç ão cul ta 

burguesa em detrimento da tradição popular; não é de todo errônea, 

mas preferiu-se adotar um postulado mais democrático, ao modo de 

Bakhtin (1996). Inclusive, uma tradição popular não poderia ser 

                                            
7
 Peter Burke refere-se a uma cultura popular como essa vastidão que envolve diversos setores de 

uma sociedade, em geral, própria de camadas que têm menos acesso aos bens culturais 
tradicionais. O pesquisador faz referência aos camponeses, artesãos, andarilhos – cantores, 
poetas, clérigos das estradarias, atores e palhaços – pequenos comerciantes, sapateiros, 
ferreiros, os quais difundiam, sobretudo pela oralidade e pela recitação dos livretos, elementos da 
tradição popular e erudita. (2010, p. 50-100). 



19 

 

“pequena” porque será sempre muito mais vasta que u ma tradição 

erudita: essa úl t ima, cul t ivada e propagada pela pol ít ica de um país,  

pelo mercado editorial , pelos conglomerados comerciais, pelas 

escolas, pelos templos do saber e da rel igião, pelas universidades; já 

a primeira não tem dimensão definida, nem sempre se encontra nela 

uma geopolít ica, não tem veículo definido, propagando -se sozinha, 

voluntariamente, sem l imites.  

Ainda, neste estudo, quando se faz referência a 

aspectos populares ou a um espíri to popular, adot ou-se a concepção 

de Bakhtin (1996, p.  8-10), para quem um espíri to popular envolve as 

relações sociais medievais, sobretudo nas festividades que 

mesclavam e concentravam uma série de traços do aspecto cômico 

do mundo e, portanto, de um espíri to popular  medieval, o qual se 

configura como a ideia de que existe algo mais do que a vida 

corrente e cotidiana, algo remetendo aos fins superiores da 

existência, ou seja, o mundo dos ideais. Além disso, o r iso é 

al tamente transgressor,  porque destrona o sério, desautoriza a 

autoridade, quebrando a normal idade da hierarquia social , por certo 

sendo mais abundante nas camadas populares 8. 

Di fícil  é tratar de cul tura popular, afinal , esse termo 

“popular” se refere à posse que o povo tem de algo ou a uma 

característica específica de um conjunto de elementos, te mas e 

formas de expressão? Em princípio, os primeiros pesquisadores da 

cul tura popular, ainda no século XIX, chamavam de cul tura popular 

às expressões de cul tura dos camponeses, já que, para eles, o 

campesinato era o “povo”. Mas, ora, por aquela época, os 

                                            
8
 De acordo com Bakhtin, “(...) o riso da festa popular engloba um elemento de vitória não somente 

sobre o terror que inspiram os horrores do além, as coisas sagradas e a morte, mas também sobre 
o temor inspirado por todas as formas de poder, pelos soberanos terrestres, a aristocracia social 
terrestre, tudo o que oprime e limita”. (1996, p.79-80). 
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camponeses compunham, pelo menos, 90% da população europeia. 

Então, canções populares, danças populares, contos populares nada 

mais poderiam ser que expressões da cul tura dos camponeses. Mas, 

de fato, não eram, já que o “povo” era algo muito mais heterogên eo, 

muito menos uniforme do que pensavam esses primeiros 

pesquisadores. (BURKE, 2010, p.57-58). 

Após pesquisar detidamente esses tantos autores que 

sobre esse aspecto escreveram, preferiu -se adotar as duas 

concepções neste estudo: cul tura popular é um bem do povo, 

produzido, perenizado e di fundido pelo povo, e com a face do povo.  

Elucida-se, assim, o que se compreende, a parti r de 

Bakhtin (e um tanto de Burke), como cul tura popular, espíri to 

popular, aspecto popular, expressões a que se recorre ao longo 

deste texto. E ao que se denomina, então, de 

narrativas/histórias/contos populares orais são essas narrativas 

ancestrais que se atual izam e permanecem, pelo viés da oral idade, 

amplamente referida por Paul Zumthor (1993). Nelas estão os 

símbolos uti l izados pelo homem para expl icar e justi f icar suas 

vivências sociais mais elementares,  como constructo social  que 

vincula o presente ao passado, como o Ciclo da Morte, categorizado 

por Cascudo, por exemplo. Não signi fica que essas narrativas orais 

al tamente populares sejam autônomas e que seus signi ficados não 

requeiram estudo; pelo contrário, dada a sua fruição ininterrupta e 

vasta, merecem um debruçar detido dos estudiosos 9, como o fez 

Cascudo.  

                                            
9
 Sobre a importância de se estudar detidamente a tradição oral, vale salientar as palavras de 

Cruikshank: “Os estudos recentes estão mais propensos a avaliar a tradição oral por si mesma do 
que como uma ilustração de algum outro processo. Focalizam não só a formação das narrativas 
como também o posicionamento dessas formas narrativas nas hierarquias de outras narrativas. 
Levar a sério os relatos orais não significa considerar que eles falam por si mesmos de uma forma 
simples ou que seus significados são auto-evidentes. Uma das observações mais incisivas da 
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Na obra Cinco l ivros do povo  (CASCUDO, 1953, p. 9-

32), ao estudar certo número de narrativas de caráter eminentemente 

popular, Cascudo evidencia três aspectos que circunscrevem, de 

algum modo, essas histórias numa tradição oral , de caráter popular. 

A l i teratura oral , então, é aquela que se transmite eminentemente 

pela oralidade, como contos de fadas, facécias, anedotas, causos, 

contos exemplares, etc. Ao que Cascudo chama de l i teratura popular 

se refere mais especificamente às narrativas de caráter popular 

oriundas da oralidade, mas que foram col igidas e registradas pela 

escri ta. Insere-se aqui os folhetos, o cordel com seus tantos temas e 

motivos. 

A l i teratura tradicional, por sua vez, surgiu da oralidade 

memorizada pelo povo, mas foi  em algum momento impressa, 

referindo-se aos cinco livros coligidos para aquele estudo ( Donzela  

Teodora, Imperatriz Porcina, Roberto do Diabo, Pr incesa Mangalona, 

João de Calais, ademais, junte -se a eles a Histór ia do Imperador 

Carlos Magno e os Doze Pares de Espanha )10. 

Neste estudo, então, considera-se que as narrativas 

orais populares surgiram de uma tradição oral  remota, e mesmo 

tendo sido impressas em suas diversas versões no seio dos diversos 

povos, não perderam seu cunho popular e sua origem na voz do 

povo. É possível  afi rmar,  então, que boa parte da tradição l i terária 

ocidental  é devedora da t radição popular oral , a parti r de influências 

e confluências mutuas e ininterruptas.   

É preciso destacar que todas essas histórias 

permanecem, pois podem ser contadas e recontadas (e o foram) pela 

                                                                                                                                
antropologia contemporânea é que o significado não é fixo: ele precisa ser estudado na prática”. 
(In: FERREIRA; AMADO (Orgs.), 2002, p. 155).    
10

 Para mais dados, ver-se Costa (1969, p. 93-95). 
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oralidade popular, além de recorrerem todas à cosmovisão me dieval 

ou à antiguidade humana, mesmo com suas atualizações temporais e 

acréscimos de motivos autóctones.  

Contudo, a concepção de conto/narrativa popular mais 

relevante emprestou-se diretamente de Literatura oral no Brasil .  

Câmara Cascudo (1984), que melhor soube traduzir em pensamento 

refinado o que seja esse caractere popular impresso nessas 

narrativas que se perenizam sobre o tempo e sobre toda erudição e 

sobre todas as tendências e modismos de época, assim define 

l i teratura popular oral :  

A l i teratura que chamamos of ic ial ,  pela sua obediência aos 
r i tos modernos ou ant igos de escolas ou de predi leções 
indiv iduais,  expressa uma ação ref letida e puramente 
intelectual .  A sua i rmã mais v elha,  a outra,  bem velha e 
popular,  age falando, cantando, representando, dançando 
no meio do pov o, nos terrei ros das fazendas,  nos pát ios 
das igrejas nas noi tes de nov ena, nas festas t radicionais do 
ciclo do gado, nos bai les dos f ins das saf ras de açúcar,  nas 
sal inas,  festa dos padroei ros,  pot i rum, ajudas,  bebidas nos 
barracões amazônicos,  espera de Missa do Galo;  ao ar  
l iv re,  sol ta,  álacre,  sacudida,  ao alcance de todas as 
crí t icas de uma assistência que entende, letra e música,  
todas as gradações e mudanças do folguedo. (CASCUDO,  
1984, p.  27).  

A essa l i teratura popular que se perpetua pela 

oralidade, mas que pode e tem sido registrada pela erudição escri ta, 

pelo cânone l i terário, em especial  na contemporaneidade, é, então, 

ao que me refi ro neste estudo ao util izar -me de termos como 

narrativa/história/conto popular oral .  
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2. UMA GÊNESE MEDIEVAL 

2.1. Declínio do êxtase 

Os séculos XIII e XIV foram pródigos na criação e 

di fusão de um modo de vida: as cidades cresciam freneticamente, a 

classe dos comerciantes se fortalecia, os Estados se organizavam, a 

arte gradativamente deixava de ser guiada pelo severo punho da 

igreja para ser sustentada pelo rico punho dos príncipes. A atmosfera 

de possibil idades que a posse do material  incutia no homem 

conduzia-o à heresia, a crer -se capaz da própria sagração –  basta 

ver as investiduras dos cavaleiros – , do homem pelo próprio homem.  

Georges Duby, assim se refere a esse período:  

Alegria de ser r ico.  Gozar,  jogar.  Escapando das mãos dos 
padres,  o controle da cr iação art íst ica passa para as mãos 
dos príncipes,  e o lado lúdico da cul tura cav alhei resca 
descobre-se enf im em sua pleni tude. A  al ta sociedade do 
século XIV está realmente intox icada pelos romances de 
cav alar ia.  Um após o outro,  os chefes de Estado inst i tuem 
em torno de sua pessoa ordens de cav alar ia,  da Jarreter ia,  
de São Miguel ,  do Tosão de Ouro ;  pretendem imi tar,  com 
alguns companhei ros escolhidos,  as v i r tudes e proezas 
r i tual izadas dos herói s da Táv ola Redonda.  Essas l i turgias,  
onde o profano se conjuga ao sagrado, os afastam cav a v ez 
mais da real idade. (DUBY, 1988, p.  125).  

Latente sob o manto do simbol ismo dos romances de 

cavalaria, como A Demanda do Santo Graal , há uma nova fé se 

construindo; uma fé fundamentalmente laica, na qual o sacerdócio é 

realizado pelo virtuosismo do cavaleiro investido, já não mais pelo 

sacerdócio ordenado pelo poder  clerical . (SARAIVA; LOPES, 1998, p.  

68-73). O sucesso do gênero no seio da burguesia recém-letrada 

torna-se um perigo para a autoridade rel igiosa consti tuída, gerando a 
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necessidade de reação do clero para reaver as ovelhas que se 

desencaminhavam.  

No mesmo compasso, a profusão do modo de vida 

cavaleiresco e cortês afasta o povo e o coloca cada vez mais 

distante, exorcizado e aniquilado, pois os ricos o temem; “eles,  

prudentemente, o mantém à distância dos três prazeres da cavalaria: 

a caça, a guerra, o amor .” (DUBY, 1988, p. 125). Esse afastamento 

do povo conduz ao fortalecimento da cul tura popular, na qual a arte é 

l ivre, móvel, dada ao riso, à sáti ra e à paródia, é rica e expressa por  

uma l inguagem própria que explodia nas festas profanas. 

(VASSALLO, 1993, p.  46-56). 

Essa produção despojada e l iberta dos jograis vir ia a 

ser a semente das narrativas orais burlescas –  paródias satíricas de 

obras consagradas – , versi f icadas ou não, e dos contos populares de 

peripécias e humor, objeto de pesquisa no Literatura oral no Brasil ,  

de Câmara Cascudo (1984), que por seu turno, seriam o embrião do 

cordel, cujos elementos podem ser detectados n os Contos de 

enganar a morte , de Ricardo Azevedo (2004). 

Narrativas que nos foram legadas, sobretudo, pelo 

trabalho da oralidade e da memória de narradores anônimos. Para Le 

Goff,  

Durante mui to tempo, no domínio l i terár io,  a oral idade 
cont inua ao lado da escri ta,  e a memória é um dos 
elementos const i tut iv os da l i teratura mediev al . Tal  é 
part icularmente v erdadei ro para os séculos XI  e XI I  e para 
a canção de gesta que não só faz apelo a processos de 
memorização por parte do t rov ador e do jogral ,  como por  
parte dos ouv intes,  mas que se integra na memória  
colet iv a,  na qual  part ic ipav am os homens, poeta e públ ico.  
(LE GOFF, 1996, p.  29).  

O que houve de contato entre os cantares jogralescos e 

romances heroicos versi ficados foi  que, com a grande di fusão das 
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canções de gesta e dos romances de cavalaria, uma das atividades 

dos jograis foi  a de col igir esses poemas heroicos, como a Canção 

de Rolando  (canção de gesta)  e A Demanda do Santo Graal  

(romance de cavalaria, conhecido como ciclo arturiano) , e contá-los, 

cantá-los e declamá-los para o povo i letrado, fazendo circular pela 

península tais narrativas, compostas desde o século XII. (SARAIVA ; 

LOPES, 1998, p. 59).  

Também foram comuns as sáti ras a esses poemas, 

atr ibuídas pelos historiadores aos goliardos11, que tornavam cômicos 

os emblemas dessa produção poética, como a aristocracia, a 

cortesia, a cavalaria, as Cruzadas etc., em contos curtos,  de  

l inguagem simples e al tamente populares. (VASSALLO, 1984, p. 62 -

63).  

Segundo Antônio José Saraiva  e Oscar Lopes, 

Tanto o ciclo artur iano,  como o do amor cortês,  como os 
decadentes cantares de gesta,  são objeto de paródia,  numa 
vasta l i teratura sat í r ica,  como os Flabl iaux  e as séries do 
Roman de Renart .  A França do Norte é um dos pólos desta 
l i teratura ant icav alei resca e ant i -românt ica. O Roman de la  
Rose  (1ª .  parte,  1225-37) exprime uma at i tude sat í r ica 
perante a l i teratura t rov adoresca do amor.  ( SARAIVA;  
LOPES, 1998, p.  14)  

De fato, foram os jograis os principais responsáveis 

pela di fusão desses romances pela Gal iza, principalmente na era de 

D. Afonso X e de D. Dinis. Ligia Vassal lo ci ta os diversos romances 

que invadiram o gosto da aristocracia galaico -portuguesa, tais como 

a matéria de Bretanha (principalmente pelo ciclo arturiano, com A 

Demanda do Santo Graal  e com o romance de amor cortês provençal  

                                            
11 

Clérigos errantes ou marginais,  cantores dos temas exemplares,  l igados à 
rel igiosidade, aos quai s referenciarei  outras v ezes neste tex to,  os quais pouco 
se dist inguiam dos jograi s e  t rov adores,  poetas e composi tores.  (ZUMTHOR, 
1993, p.56).  
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de Tristão e Isolda)  e o Amadis de Gaula12 (o mais célebre romance 

de cavalaria espanhol). (VASSALLO, 1984 , p. 57-61). 

Esses romances, versi f icados ou em prosa, estão 

repletos da presença do maravi lhoso, de prodígios, de aventuras 

estranhas, de metamorfoses, de magos e de fadas. É essa atmosfera 

onírica e mágica que distingue os romances de cavalaria das 

canções de gesta, mais impregnadas de real ismo. (SARAIVA ; 

LOPES, 1998, p. 60). Esse universo maravi lhoso está presente 

também no universo dos contos coligidos por Cascudo , no chamado 

Ciclo da Morte, e, igualmente, nos Contos de enganar a morte , de 

Ricardo Azevedo (2004). 

E a essa atmosfera nova, presente nessas composições 

eminentemente populares, a esse caráter de l iberdade, impresso nos 

festejos populares medievais, fez referência Bakhtin (1996) em seu 

estudo da obra de Rabelais, ao tratar do carnaval, quando as 

representações, as danças, o canto, os ri tos profanos, mais se 

faziam presentes:  

A abol ição das relações hierárquicas possuía uma 
signi f icação mui to especial .  Nas festas of ic iais,  com efei to,  
as dist inções hierárquicas destacav am -se intencionalmente,  
cada personagem apresentav a-se com as insígnias de seus 
t í tulos,  graus e funções e ocupav a o lugar reserv ado para o 
seu nív el.  Essa festa t inha por f inal idade a consagração da 
desigualdade, ao contrár io do carnav al,  em que todos eram  
iguais e onde reinav a um a forma especial  de contato l iv re e 
fami l iar entre indiv íduos normalmente separados na v ida 
cot idiana pelas barrei ras intransponív eis da sua condição,  

                                            
12

 Sobre essa af i rmação de Lígia  Vassal lo,  v ale sal ientar que Antônio José  
Saraiv a e Oscar Lopes (1998) ,  em sua Histór ia da l i teratura portuguesa ,  discute 
a época e a autor ia do tex to do Amadis,  indicando fontes e ci tações anter iores à 
edição em castelhano, o que pode também susci tar a d iscussão em torno do 
idioma (castelhano ou galego-português?) em que o tex to ter ia sido 
pr imei ramente escri to.  O que tem sido acei to é que o Amadis  é o pr imei ro 
romance de cav alaria composto na Península Ibérica,  mui to prov av elmente com 
base em fontes f rancesas.  Uma v ersão anter ior da obra prov avelmente exist iu no 
f inal  do século XI I I  ou no início do século XIV. O trabalho mantev e -se l igado à 
t radição popular na Península e nav egou para as Américas.  (SARAIVA; LOPES,  
1998, p.  97-99).  
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sua fortuna, seu emprego, idade e si tuação famil iar.  
(BAKHTIN, 1996, p.  9).  

Bakhtin (1996) aponta para o espaço interacional entre 

tradições pagãs arcaicas e o espaço imaginário da cul tura popular 

medieval, por meio de conceitos como carnavalização ou cosmovisão 

carnavalesca. Esse conceito pressupõe uma visão de mundo 

baseado na coletividade social  em que se transmutavam em 

comicidade os cul tos religiosos, blasfemavam contra as entidades 

eclesiásticas e parodiavam cantos e rezas. Por esse caminho, o 

cômico e o sério, o sagrado e o profano estariam l igados pela 

vivência coletiva em festejos e folguedos de cunho  popular.  

O princípio cômico que preside aos r i tos do carnav al  
l iberta-os totalmente de qualquer dogmat ismo rel igioso ou 
eclesiást ico,  do mist ic ismo, da piedade, e estão,  além 
disso,  completamente desprov idos de caráter mágico ou 
encantatór io (não pedem nem ex igem nada).  Ainda mais,  
certas formas carnav alescas são uma v erdadei ra paródia do 
cul to rel igioso.  Todas essas formas são decididamente 
ex ter iores à Igreja e à rel igião.  Elas pertencem à esfera 
part icular da v ida cotidiana. (BAKHTIN, 1996, p.  6)  

Paul Zumthor (1993) também fez referência a essa  

oralidade popular  e a essa da di fusão do imaginário coletivo presente 

nas narrativas fundantes por meio de goliardos e jograis medievos, 

cantores vagantes, inclusive ci tando os narradores africanos, a quem 

não se pode deixar de aproximar da natureza dos contadores 

sertanejos brasi leiros. 

Zumthor (1993, p. 56-57) refere-se ao prazer, em 

especial  por via da oralidade, que proporcionavam os narradores 

medievos ao seu auditório, donde veio a tradição dos contadores e 

cantadores, a perpetuar e atualizar as narrativas orais populares. 

Caso se apartem do quadro os " jograis" no sent ido 
moderno, mais sal t imbancos,  acrobatas e apresentadores 
de feras,  sobram músicos,  cantores,  contadores,  mais ou 
menos confundidos a opinião de sua cl ientela.  O ant igo 
espanhol ,  é certo,  dist ingue dos tocadores de instrumentos,  
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os jug lares de boca  (" jograis de boca").  No curso das 
páginas seguintes,  são eles e seus similares que subsumo 
com o nome intérpretes ;  retenho assim seu único t raço 
comum, pert inente para mim, a saber:  que são os 
portadores da v oz poét ica.  Junto -os àqueles que, clér igos 
ou leigos,  prat icav am de manei ra regular  ou ocasional  a  
lei tura públ ica;  nenhuma dúv ida de que, para seus 
audi tór ios,  mui tos dentre eles mal  se dist inguia m, até o 
século XIV pelo menos, dos " jograis" ou menestréi s do 
mesmo cal ibre.  O que os def ine juntos,  por heterogêneo 
que seja seu grupo, é serem (analogicamente,  como os 
fei t icei ros af r icanos de outrora)  os detentores da palav ra 
públ ica;  é,  sobretudo, a  natureza do prazer que eles têm a 
vocação de proporcionar:  o prazer do ouv ido;  pelo menos,  
de que o ouv ido é o órgão. O que fazem é o espetáculo.  
(ZUMTHOR, 1993, p.  56-57).  

Foi por intermédio desses narradores tradicionais, 

clérigos ou leigos, vagantes, sobretudo, que se determinou a ligação 

entre o imaginário mítico e os contos populares, repletos de 

expl icações sobre a existência dos homens e das coisas da natureza.  

Ainda, segundo Paul Zumthor (1993), sobre a importância 

e recorrência da voz para a tradição do contar medievo,  

A v oz poét ica assume a função coesiv a e estabi l izante 
sem a qual  o  grupo social  não poderia  sobrev iver.  
Paradoxo: graças ao v agar de seus intérpretes -  no 
espaço, no tempo, na consciência de si  -  a v oz poét ica 
está presente em toda a parte,  conhecida de cada um, 
integrada nos discursos comuns e é para eles referência 
permanente e segura.  ( . . . )  As v ozes cot idianas di spersam  
as palav ras no lei to do tempo, al i  esmigalham o real ;  a  
voz poét ica os reúne num instante único –  o da 
performance – ,  tão cedo desv anecido que se cala;  ao 
menos, produz-se essa marav i lha de uma presenç a 
fugidia mas total .  Essa é a função pr imária da poesia;  
função de que a escri tura,  por seu excesso de f ix idez  
mal dá conta.  Por isso,  os modos de difusão oral  
conserv arão um status pr iv i legiado, para além das 
grandes rupturas dos séculos XVI e XVII .  A v oz poét ica 
é,  ao mesmo tempo, profecia e memória.  (ZUMTHOR, 
1993, p.  139).   

É essa voz poética que revela a  alegria, o caráter 

lúdico, a oralidade despojada da cul tura popu lar da tradição 

medieval,  elementos que interessam muito a esse estudo, uma vez 

que aí se insere o espíri to do conto popular, esfera em que gira o 

modelo adotado por Ricardo Azevedo  (2004) em sua produção.  
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Toda essa alegria dos cantares medievos,  

principalmente para os iberos, estava por um fio. O fortalecimento 

dos monarcas, iniciado no século XIV, conduz a rupturas i rreparáveis 

entre reis da Europa e o poder papal; logo após, no século XVI,  

surge o protestantismo e o advento da Reforma e da Contra Reform a. 

A Península Ibérica torna-se o principal  reduto do Catol icismo e o 

cenário susci ta ainda mais a ocorrência de heresias, culminando com 

a instalação da Inquisição, que é o ponto al to do recrudescimento da 

ação dos contra reformistas contra tudo o que fos se considerado 

herético e profano, segundo os códigos da própria Igreja. E os 

folguedos, festas e, consequentemente, as narrativas orais populares 

apresentavam justamente esse caráter profano a ser perseguido.  

2.2. A Indesejada das gentes  sempre presente 

Segundo Duby, “A obra de arte maior do século XIV não 

é a catedral  nem o palácio, mas o túmulo.” (1988, p.146). 

Compreende-se essa afi rmação ao se constatar que, desde o século 

XI, a morte se fi rmou como personagem elementar na cena da vida 

do homem medieval –  seja desejada, como caminho para atingir a 

pleni tude da comunhão com Deus, seja rejei tada, como a fini tude do 

gozo da vida feliz das ricas cortes. Para Duby: 

Pouco a pouco, passo a passo, ao longo dos séculos de 
crescimento,  no grande surto de ot imismo, a angust ia hav ia 
se ret i rado.  Os sábios da al ta igreja,  pelo raciocínio,  pela 
medi tação míst ica,  tinham conseguido bani r o lado 
horror izante da morte.  Tinham domest icado a morte,  
dissimulado o cadáv er sob as si lhuetas t ranqüi l izadoras da 
ressurreição.  No século XIV, o medo v ol ta a galope. A  
morte é de nov o t rágica:  um abismo negro,  escancarado. A  
Europa se v ê conf rontada com a recessão, com o 
subemprego, com a guerra,  com a peste.  ( DUBY, 1988, p.  
122).  
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Muitas das concepções do homem medieval em torno 

do mistér io da morte, da transcendência, da perecibil idade do corpo, 

e como tudo isso foi  representado pela arte, deixaram traços 

profundos nas produções l i terárias da época e também no Brasi l  

(pelo advento da colonização), até a atual idade. 

Luís da Câmara Cascudo (In.: COSTA, 1951) , inclusive, 

fez referência às remotas origens da influência da morte, com seus 

mitos e representações, que vieram desembarcar no imaginário do 

Brasi l  colônia13.  

Desde o século XII, uma l i teratura de relatos –  que se 

podem dizer narrativos –  produzida, sobretudo, pelos clérigos, 

abordou sistematicamente o tema da morte. No começo do século 

XII, com a urbanização crescente da Europa, a palavra passa a ser  

algo fundamental  no convívio e na divulgação de ideias e doutrinas 

entre os cidadãos; a possibil idade de falar, de se pronunciar levou 

muitos à heresia.  

Para restabelecer a ordem e evi tar os desl izes dos 

cristãos, ordens rel igiosas foram criadas (dos franciscanos e dos 

                                            
13

 Segundo Américo de Oliveira Costa, em seu Viagem ao universo de Câmara Cascudo, na obra 
Anúbis e outros ensaios (1951), Cascudo assim se refere ao mito do guardião egípcio da Casa 
Eterna dos Mortos: “Desde a mais remota civilização do Delta, houve no Egito um Deus popular, 
mais venerado em determinada região, mais conhecido e amado por toda a terra sagrada que o 
Nilo atravessa. Era Anúbis. Nos mais velhos documentos arqueológicos de Mênfis, quando a 
divindade não se materializava em imagens, quando Osíris, o deus funerário, não possuía ainda 
representação, já aparecia Anúbis, guarda da Casa Eterna dos Mortos, quarenta e cinco séculos 
antes de Cristo”. Cascudo salientava, então, a presença e perenização da representação da morte 
e seu séquito na cultura do Brasil, desde a colônia, influenciada pelo pensamento greco-latino, 
outrora herdeiro do povo de Moisés, que do Egito trouxeram o mito. Costa ressalta ainda que 
“Seguem-se, assim, os exemplos, as referências, os pontos de contato, os elos misteriosos sobre 
as idades, envolvendo o nome do morto, o cadáver, o velório, o enterramento, a sepultura, certas 
tradições de luto, a viagem para o outro mundo, o anjo e o pagão, o julgamento, com incursões no 
folclore e nos hábitos populares de franceses, espanhóis, portugueses, com Anúbis, ‘transfigurado’ 
em São Miguel vencedor dos demônios, triunfador dos vícios, protetor das almas, Perseu de 
Nosso Senhor, mas também confundindo-se com Xangô nas macumbas do Rio, Oxóssi, nos 
candomblés da Bahia, e Odé nos xangôs de Recife”.  
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dominicanos, por exemplo) para di fundir o ideal cristão e da igreja.  

Os relatos exemplares eram o meio mais direto de tocar o povo.  

Jean-Claude Schmitt (1999, p. 77-78) admite ter havido,  

pelo menos, três grandes tipos de relatos –  os miracula , os mirabil ia  

e os exempla  –  que por vezes se mesclam e se imbricam, mas com 

fins bem específicos14. 

Esses relatos chamados de exempla  têm caráter  

pedagógico e têm tema, principalmente, a morte, a transcendência da 

alma, a fugacidade do corpo e da existência, o que vem a ser o 

material  fundamental  nos Contos de enganar a morte , de Ricardo 

Azevedo (2004). De acordo com Schmi tt (1999, p. 145),  

O objet ivo do exemplum  é a salv ação indiv idual  de cada um 
dos cr istãos que compõem o audi tór io reunido aos pés do 
púlpi to.  O horizonte necessário da pregação em geral  e dos 
exempla  em part icular é,  por tanto,  a morte,  o julgamento 
part icular do pecador no instante de seu t respasse, as 
alegrias ou as atr ibulações do além e,  no f im dos tempos, o  
Juízo Final  e a ressurreição dos mortos.  Terr i f icantes ou 
t ranqüi los,  a  morte e os mortos estão igualmente prese ntes 
muito concretamente em um grande número de relatos par a 
dar esperança (mostrando, com o apoio de exemplos,  que 
até o úl t imo suspi ro nunca é tarde para arrepender -se dos 
pecados) ou para despertar o medo (descrev endo com  
grande luxo de detalhes os cast igos infernais).  (SCHMITT,  
1999, p.  145).  

                                            

14
 1.  Os miracula  são relatos mui tas v ezes anônimos, reunidos em coleções que 

são apanágio de estabelecimentos eclesiást icos (santuário,  mostei ro);  têm por  
função aumentar a reputação desses úl t imos pelo relato dos acontecimentos 
miraculosos que al i  se produzi ram ou que estão  l igados ao santo local .  Tev e seu 
apogeu no século XI I .  ( . . . ) .  2.  Os mirabi l ia  são relatos de prodígios que, ao 
contrár io dos mi lagres,  não são imediatamente relacionados ao poder div ino ou 
à glór ia de um santo,  mas têm sua or i gem na observ ação admirada da s 
curiosidades da natureza ou do gênero humano. ( . . . )  O grande momento dessa 
l i teratura (escr i ta por clér igos imersos no mundo dos leigos),  escr i ta em lat im, 
mas que tem mais de um traço comum com a l i teratura v ernácula,  é a v i rada dos 
séculos XI I -XI I I .  3.  A part i r  da pr imei ra metade do século XI I I  e até o f im da 
Idade Média,  os pregadores seculares e mais ainda os rel igiosos das ordens 
mendicantes di fundem aos milhares os exempla ,  relatos que também apelam ao 
sobrenatural ,  mas sem a preocupação de uma loca l ização precisa (como os 
miracula) ,  t irando, ao contrário,  do acontecimento relatado uma l ição moral 
que se pretende universal.  (SCHMITT, 1999, p.  77-78,  gr i fos nossos).  
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Sal iente-se que essa li teratura de relatos, escri ta no 

interior dos mosteiros ou nas estradarias ,  chegava ao povo por meio 

da oralidade, pela qual os clérigos transmitiam os ensinamentos aos 

leigos. Por sua vez, a tradição oral os recontava e reorganizava, de 

acordo com a necessidade de promover um ensinamento para um 

momento específico, uma ocasião que se fizesse premente o 

estabelecimento de uma norma de conduta.  

Por outro lado, também os jograis mantiveram contat o 

com essas produções orais, ou em sua fonte, ou em suas versões 

popularizadas; uma absoluta variedade e diversidade que pude 

apreender nas palavras de Lígia Vassal lo:  

Apontam-se si tuações de deslocamento geográf ico mui to 
comuns na Europa Mediev al:  as peregrinações e romarias,  
que aglut inav am pessoas de todas as procedências e 
categorias sociai s;  ( . . . )  as grandes fei ras sazonais por  
ocasião das festas e espetáculos populares;  a t ransferência 
de rel igiosos igualmente colaborav a para v eicular not ícias,  
ainda que mais reduzidamente e sob a égide unif icadora do 
papado. Dentre todos esses grupos,  av ul tavam os jograi s 
que, antes da decadência da classe,  const i tuem uma das 
mais importantes inst i tuições mediev ais e propagam o 
ponto de v ista profano. Seu papel  aprese nta-se sob t rês 
aspectos:  como intermediár ios entre a cul tura escri ta e a 
massa de anal fabetos;  como v iajantes,  o que permi te 
contato entre v árias regiões cul turais,  gerando um v asto 
fundo comum de temas e formas; como agentes da opinião 
públ ica,  pois apreendem um repertór io já fei to,  ao mesmo 
tempo em que são div ulgadores e cr iadores cosmopol i tas e 
semi -erudi tos.  (VASSALLO, 1993, p.  56).  

É possível , então, deduzir que o caráter satír ico de 

muitas das produções jogralescas tomaram o tema da morte dos 

relatos exemplares e o transformaram em contos populares, nos 

quais encontram-se tanto a marca travestida do heroísmo 

cavalheiresco quanto a galhofa contra a própria morte, da qual  
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nenhum cristão haveria mesmo de escapar; tudo mesclado com mitos 

extraídos do folclore do povo: o pagão fundido com o sagrado 15. 

Desse modo, fundiu-se o humor do jogral  ao caráter  

pedagógico dos ensinamentos dos relatos exemplares. Isso tudo no 

seio do povo, já que nas sociedades arcaicas, todo mito seria um 

reflexo da verdade, a narração de fatos concretos e palpáveis que 

realmente acontecem e aconteceram, a única expl icação disponível 

das manifestações da real idade. 

Ainda sobre a atuação desses artistas populares e sua 

relação com a sociedade que os gerou e que os manteve, afi rmou 

Antonio Candido,  

No Ocidente mediev al ,  os inte lectuais e art istas se 
congregav am em agrupamentos por v ezes poderosos.  Se os 
tomarmos em relação à estrat i f icação socia l ,  veremos que 
ela se ordenou à sua imagem, or ientando em consequência 
a sua produção. Assim,  temos o clér igo –  f i lósofo,  teólogo,  
cient ista – ,  assimilado ao estamento rel igioso;  o t rov ador,  
assimilado ao estamento cav alhei resco,  ou gi rando em  
torno dos seus v alores;  os arqui tetos e pintores,  
ident if icados aos of ícios burgueses – ,  para não mencionar  
os jograis de toda espécie,  cr iando e di fundindo poesia 
pelas camadas populares.  (CANDIDO, 1976, p.  35).  

Além disso, diante do mito, o homem da sociedade 

tradicional tem fé, não uma fé dogmática, baseada em categorias 

meramente  abstratas, mas uma fé que sempre se inspira e se baseia 

na concretude indiscutível  e evidente dos fatos , na recorrência da 

                                            
15 

Sobre a relação entre mito, como categoria etnográfica e antropológica, e dos motivos do conto 
maravilhoso, Vladimir Propp, em Morfologia do conto maravilhoso (1984, p. 221) refere que “(...) o 
mito enquanto tal, como categoria histórica, é mais antigo que o conto”. Além disso, “Uma das 
características do conto maravilhoso reside no fato de que ele se baseia na invenção artística e 
representa uma ficção da realidade. Na maior parte das línguas, a palavra conto é sinônimo de 
mentira, embuste. (...) Já o mito é uma narrativa de caráter sacralizado. Não só se acredita em sua 
veracidade, mas ela expressa a própria fé sagrada do povo.” Dessas considerações, o que é 
relevante para esse estudo, é que o conto popular está à margem – como tudo que é popular – 
dessa dinâmica de estruturação em categorias fixas. Contudo, os contos populares receberam 
influência tanto dos contos míticos, desde a Antiguidade Clássica, até dos contos maravilhosos ao 
longo dos tempos. Mas no seio do pensamento popular, houve a dessacralização do mito, assim 
como da religiosidade. 
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técnica e tradição de um fazer prático, mesmo que por meio de uma 

perspectiva arcaica ou primitiva.  

A parti r de suas reflexões sobre os escri tos de 

Mal inowski  sobre o folclore de povos melanésios, Candido (1979, p. 

50-51) oferece um exemplo que i lustra esse papel do pensamento 

mítico e da prática no modo de vida tradicional e arcaico:  

Os pov os pr imi tivos dist inguem, essencialmente como nós,  
o lógico e o mágico,  embora na sua mente ambos formem 
conf igurações div ersas,  e o mágico sobressaia 
proporcionalmente mais do que o lógico no tecido da sua 
ex istência.  Quando lança ao mar uma canoa, com toda 
sorte  de esconjuros para que os espír i tos da f lutuação a 
façam sobrenadar contra os espír i tos da submersão, o  
artesão de Sinaketa não supõe que ela navega por obra e 
graça deles.  Conhecendo empir icamente os pr incípios da 
f lutuação e os processos adequados para os ut i l izar,  jamais 
lhe passaria pela cabeça pegar um tronco e jogá-lo nágua,  
conf iando em que apenas a força dos espír i tos o manter i a  
imerso.  Ele apl ica r igorosamente a sua técnica,  mas crê 
também na ef icácia indispensáv el  do r i tual  mágico.  
(CANDIDO, 1976, p.  50-51).  

Assim, para esse pensamento arcaico, mito e realidade 

(ou verdade) estão fundidos em certos elementos recorrentes, 

signi ficativos e inerentes ao mito. Aspecto que se repeti rá, mais ou 

menos reformulado,  nas narrativas populares. 

Mas a morte não pode ser tida apenas como um mito ou 

parte de um ri to rel igioso próprio da transcendência, isto é, não 

somente no campo das ideias e das doutrinas a morte se apresentou 

vívida na Idade Média, como também se corpori ficou diante dos olhos 

do homem estarrecido. A parti r da metade do século XIV, ela se 

materializou sob a forma de amontoados de cadáveres ví timas da 

peste. Nunca a morte esteve tão próxima e tão presente nas 

crônicas, na li teratura, nas artes.  

O corpo, então, é mesmo mortal . E o homem medieval  

se deu conta disso. Enquanto a sociedade gozava as conquistas do  
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comércio e os príncipes se fortaleciam, a morte mostrou seu rosto 

tenebroso, a decomposição dos corpos, a vol ta ao pó. Tudo isso 

conduziu a um discurso rel igioso ainda mais feroz, de arrependei-vos 

dos pecados, gerando imagens aterradoras, apocalípticas.  

A angústia do corpo em decomposição, da carne que é 

fugaz, do horror de perder a vida no momento de pleni tude, tornou -se 

a bandeira dos pregadores do século XIV: “a morte está al i , pairando  

sobre vossos gozos, invisível , imprevisível . Não lhe escapareis. E la 

está em vós: o verme dentro da fruta. ” (DUBY, 1988, p. 121). Esse 

foi , certamente, um período de explosão dos relatos exemplares .  

Além disso, o cul to das imagens passa a ser um 

aspecto elementar na di fusão do cristianismo, em especial  do 

catol icismo, promovendo não somente a adoração de santos e 

márti res, mas possibi l i tando um pedagogismo da adoração. Esse 

fenômeno, iniciado nos primeiros séculos da Idade Média, perduraria 

até a Idade Moderna, prevalecendo ainda hoje nas festas,  romarias e 

eventos de adoração do catol icismo.  

De acordo com Jean Claude-Schmitt (2007, p. 33), as 

imagens fazem parte não somente de um processo de consti tuição e 

di fusão da crença cristã ocidental , catól ica em especial , mas deve 

ser analisada como um aspecto do conjunto da socie dade medieva, 

em suas impl icações no estabelecimento e manutenção do poder 

clerical , bem como no processo de memória social  e religiosa, a 

parti r do imaginário popular. Na contemporaneidade, a adoração de 

imagens de santos oficiais e não oficiais da Igreja ,  a fixação, aos pés  

das imagens, de fotografias pessoais e de entes queridos que 

receberam graças, a recorrência dos ex-votos, são resquícios das 

práticas pedagógicas clericais, vinculadas à di fusão das imagens.  
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Esse fenômeno remete à perenização de um aspecto 

próprio do uso da imagem como alegoria dos mitos, como expl icação 

i lustrativa dos fenômenos, como objeto de representação para a fé, 

como narração imagética dos atos heroicos, desde épocas remotas.  

A susci tação e propagação de imagens do espetáculo 

da morte, do calvário de Cristo, do sucumbir dos santos e dos 

grandes homens, dos relatos de aparições e visi tas de almas 

corpori ficadas impregnou a arte do século XIV, sempre sob o 

chamado fundamental  do arrependei-vos cristão. Um ingrediente 

importante que se deve ressaltar é que a morte é um evento da 

sociedade medieval: não se morre só, não se deve morrer fora de 

seu lei to, a morte mais temida é a morte sol i tária, súbita e 

imprevista.  

É preciso preparar a entrada da alma no reino dos 

céus. O que permanece no mundo material  –  o corpo – necessi ta, 

igualmente,  de cuidados. O túmulo é uma morada que deve ser  

visi tada, adornada, enfei tada; é uma obra de arte, um legado, um 

registro da vida grandiosa de quem al i repousa, como se este alguém 

se agarrasse, por meio dele, ao mundo material , terreno. Desse 

modo, o túmulo também é proporcional à condição social  do morto, já 

que “a sociedade dos mortos, tanto quanto a dos vivos, é 

compartimentada, hierarquizada; a humanidade passa tal  qual para o 

além, com suas graduações, suas dignidades, seus ofícios ” . (DUBY, 

1988, p. 146-147). 

A morte,  como tema ou como personagem dos contos  

populares, esteve sempre l igada ao que se produzia, ao que se temia 

e ao que se vivia na Idade Média, alastrando -se pelo imaginário e 

influenciando decisivamente as produções artísticas. A presença 
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incansável da morte, convivendo l ivremente, aterradoramente  no 

mundo dos vivos, promoveu um derrame de representações dela, não 

somente na l i teratura, mas muito no teatro, na escultura, na pintura e 

nos desenhos mais rústicos.  

Vale lembrar o profundo cunho alegórico do teatro de 

Gi l  Vicente, em especial  o Auto da Alma  (1518) e o Auto da Barca do 

Inferno  (1517). (SARAIVA; LOPES, 1996, p. 195). Esses textos fei tos 

para a representação teatral  revelam, no alvorecer do século XVI,  

ainda num crepúsculo tardio da Idade Média na Península Ibérica, 

um aspecto alegórico e profano que, travestido do mesmo espíri to 

carnavalesco da prefiguração, alimenta um processo já consciente de 

crít ica social , já que os tipos caricaturados são, de fato, estereótipos 

da sociedade daquele tempo, perfei tamente detectáveis na burguesia 

que ascendia. São magistrados, meirinhos, juízes, sapateiros, 

comerciantes, alcovi teiras, todos postos em julgamento, após a 

transcendência (morte), juntamente com os clérigos, tão fustigados 

pela letra ferina de Gil  Vicente. Por seu turno, é o Lavrador a figura 

apresentada com menores traços alegóricos, mais fielmente vestida 

de suas próprias agruras, numa sociedade que não cessa de avil tar 

sua dignidade. Em trecho do Auto da Alma , refere esse personagem 

Nós somos vida das gentes/ e morte das nossas vidas . (SARAIVA; 

LOPES, 1996, 201).  

É possível  afirmar que a obra de Gil  Vicente conseguiu 

abarcar diversos setores da sociedade do seu tempo, sem se 

desvenci lhar dos aspectos mais populares. Mesmo sendo um erudito, 

circunscri to aos muros palacianos, foi  da tradição da oralidade 

popular que criou seus tipos e motivos, seus cenários, sua l inguagem 

e seu esti lo coloquial . Como afi rma m Saraiva e Lopes, 

No seu conjunto,  os autos de Gi l  Vicente arrecadam um 
enorme tesouro poét ico,  resumindo toda a t radição 
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peninsular nos seus div ersos aspectos popular,  c ler ical  e  
cortês,  mas todos fundidos ao calor de uma sensibi l idade 
enraizada na v ida popular,  aberta aos impulsos mais 
pujantes da natureza e da sociedade. ( . . . )  A sua retór ica só 
conhece as formas simples do encarecimento,  e prefere as 
imagens t radicionais,  como estrela,  f lor,  nav e, mar,  em 
cascada ao est i lo de ladainha. ( . . . )  O v erso não serv e nele 
para marcar di stância l i terár ia,  a não ser em certas t i radas 
intencionalmente l í r icas ou oratór ias.  Serve,  sim, para 
valor izar a l íngua corrente,  chamando a atenção do lei tor  
para paralel ismos ou contrastes,  enf im, para t i rar efei tos 
impl íci tos na fala quot idiana, tal como sucede com a maior 
parte dos prov érbios t radicionais.  (SARAIVA; LOPES, 1996,  
p.210-211).  

Ora, nos contos coligidos por Cascudo  (1984), não é 

raro nos depararmos com o mesmo afeto vicentino, mais ou menos 

velado, pela figura do camponês, do sertanejo, d o homem simples.  

Isso deve atestar a fonte popular do surgimento dessas narrativas; 

como é no seio do povo que elas surgem, é ele que se elege, 

consciente ou inconscientemente, como parcela da sociedade que, 

por muito sofrer nas mãos dos poderosos, requer para si  o prêmio da 

salvaguarda da alma. E ainda, os personagens que se deparam com 

a Morte nos Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo (2004),  

são justamente esses homens simples, exemplos do setor da 

sociedade menos abastada:  

O caráter misterioso da morte, do fim irremediável da 

vida, sempre mexeu com o imaginário do homem, em especial  do 

homem medieval. Essa herança foi  relegada pelos povos ibéricos,  os 

colonizadores, os quais, à época dos Descobrimentos, guardavam 

traços marcantes da Idade Média. O nordeste do Brasil , primeiro polo 

de colonização das novas terras, absorveu esse caráter medieval, 

tanto no que diz respeito à representação dos elementos misteriosos 

da existência, como é a morte e a rel igiosidade, como também um 

tanto da estrutura da sociedade feudal.  
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2.3. Tradição popular medieval: do além-mar ao Sertão  

Como se viu, ao se tratar  do decl ínio do êxtase social 

do homem da Idade Média, quando do advento da Reforma e da 

Contra Reforma, com o recrudescimento do catol icismo, as festas 

pagãs que vigoravam desde os séculos XII e XIII, nos séculos XV e 

XVI f icaram muito limitadas, principalmente na Península Ibérica, 

onde o punho dos contra reformistas mais duramente se fez senti r. 

Essas festas de plena religiosidade popular ficaram ainda mais 

restri tas ao seio do povo, mais afastadas do castelo. Foi  esse 

espíri to que desembarcou no Brasi l  com os colonizadores, mormente 

homens de parcas posses e aventureiros em busca de fortuna, isto é, 

homens do povo, sobretudo.  

Não admira que a cul tura popular do nordeste –  a do 

sertanejo em geral  –  tenha mantido a face ainda mais próxima 

daquela dos úl t imos séculos da Idade Média da Península Ibérica. E 

Câmara Cascudo esclarece exatamente essa travessia marítima pela 

qual as narrativas populares medievas zarparam da Península para 

aportar em terras brasi leiras, semeando o imaginário miscigenado do 

homem da nova terra.  

No século do descobrimento,  no fecundo séc .  XVI,  part indo -
se da expedição geográf ica de 1501, as estór ias populares 
de Portugal  são semeadas no Brasi l ,  para uma f loração sem  
f im...  O português emigrav a com seu mundo na memória.  
Trazia o lobisomem, a moura encantada, as t rês cidras de 
amor,  a Maria Sabida,  doce da morte,  agra na v ida,  as 
andanças do Malasarte fura-v ida,  todo o acerv o de estór ias,  
bruxas,  f adas,  assombrações,  homem de sete dentaduras,  
moleque da carapuça v ermelha,  hi ras,  alamoas, cabra -
cabriola,  gigantes,  príncipes,  castelo,  tesouro enterrado,  
sonho de av iso,  oração-forte,  medo do escuro. . .  
(CASCUDO, 1984, p.  170).  

Trata-se, como atestou Cascudo (1984), de uma 

infinidade de contos de encantamento, di tos, canções, histórias de 
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exemplos, todos colhidos pela tradição e recontados, reordenados, 

reelaborados elementarmente pela oral idade profana, a desembarcar  

nas terras brasi leiras, tatuados na memória e no imaginário do 

homem ibérico ou nos l ivretos impressos.  

São elementos da l i teratura oral ,  aqueles que, decorrendo 
de fontes impressas ,  mantêm, v isiv elmente, a t radição dos 
t rabalhos de conv ergência l i terár ia no ambiente popular.  
( . . . )  As fontes da l i teratura oral  brasi lei ra são o material  
mant ido e f ixado pela t radição.  Os l ivrinhos impressos ,  
nov elas,  romances em v ersos,  l iv ros rel igiosos,  de orações 
(de oras ,  como se dizia),  exemplár ios para pregadores,  
serv indo perfei tamente para a curiosidade  profana.  
(CASCUDO, 1984, p.  192 e 194.  Gri fos nossos).  

E donde vir iam tais impressos que acabaram por correr  

pela oral idade da nova terra? Sem dúvida, vieram da Península, em 

castelhano ou em português, escri tos ou, sobretudo, impressos na 

memória oral  dos primeiros aventureiros e dos viajantes regulares 

dos séculos seguintes. 

No Brasi l , essas histórias encontraram solo férti l  para 

semeadura e florescência –  e transformações e adaptações, 

sobretudo – , principalmente nos locais mais ermos. Numa mescla de 

popular e erudito, de oralidade com escri ta, de l inguagem verbal e 

não verbal, di fundido por di fundido por cantadores, histr iões e tantos 

quantos artistas populares, o cordel é a forma de expressão popular 

que mais aproxima o universo da t radição popular med ieval que 

prevaleceu no seio das camadas populares europeias, ainda na 

Idade Moderna, e que desembarcaram no Brasi l  nas canastras dos 

viajantes colonizadores16.  

                                            
16

 Um outro exemplo da manutenção dessa atmosfera da Idade Média e da Idade Moderna, 
herdada da Europa, trazida pelos colonizadores, são as festas populares conhecidas como 
Cavalhadas, que recriam justamente a atmosfera das batalhas entre cristãos e mouros, baseadas 
na narrativa Carlos Magno e os doze pares de França. A festa, própria da cultura popular e 
profana que persistiu na Europa até fins do século XVII, consiste numa representação teatral das 
batalhas da cristandade, na qual os cristãos (de azul) saem sempre vencedores, convertendo os 
mouros (de vermelho), resguardando o espírito religioso das comemorações originadas nos ritos 
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A pesquisadora Lígia Vassallo (1993) assim se refere a 

esses folhetos:  

Nessa fase de grande di ferenciação entre as cul turas 
popular  e palaciana (século XV),  quando o l iv ro ainda é 
raro e caro,  ocor re o apogeu dos folhetos de cordel  (na 
Europa)  como forma da l i teratura popular.  Representam o 
intermediár io efêmero entre o escri to e o oral ,  na medida 
em que imprimem tex tos que guardam as marcas até 
mesmo v erbais da t radição a que pertencem. Os folhetos,  
presos a cordéis,  são v endidos a baixo preço na rua,  ao 
públ ico popular,  que t inha seus escri tores próprios,  
fornecedores da sua l i teratura ( . . . )  O poeta  popular  
t ransforma o l iv ro da cidade, de autor  letrado, em romance 
assimilado a um determinado contex to social ,  usando 
sex t i lhas sertanejas (ABCBDB).  Essa l i teratura é prat icada 
pr incipalmente pelo poeta prof issional  do Sertão ou por  
seus sucedâneos, todos nômades (o cego mendicante,  o  
bandolei ro,  o doutor  de raízes,  o  v endedor ambulante),  
sendo t ransmi t ida pelos folhetos de cordel  e,  oralmente,  
pelos cantadores e pelo pov o. (. . . )  As folhas v olantes ou 
pliegos sueltos  começam a percorrer a  península Ibérica ao 
f im do século XV e alcançam máxima difusão nas duas 
centúr ias seguintes.  Sua importância aumenta com o fato 
de que até 1540 é ex ígua a produção t ipográf ica em 
Portugal .  São, portanto,  o v eículo pr iv i legiado e efêmero 
entre a escri ta e a oral idade, da qual  guardam mui tas 
inf lexões.  (VASSALLO, 1993, p.  55,  70,  74-75).  

Confirma Câmara Cascudo que, desde o século XV, 

uma produção de l i teratura em folhetos populares já vinha sendo 

di fundida pela sociedade feudal. Posteriormente, com a moda e as 

faci l idades de impressão, os l ivretos se di fundiram pela Europa e 

chegaram às colônias.  Até os dias atuais, em determinadas regiões 

de Portugal e do Brasil , continuam sendo impressos artesanalmente 

em larga escala e com muitas das características predominantes 

desde as primeiras impressões. (CASCUDO, 1984, p. 167).  

                                                                                                                                
populares pagãos. Dentre várias, as Cavalhadas mais famosas do Brasil ocorrem atualmente em 
Pirenópolis, Goiás, e em Guarapuava, no Paraná. Ambas perenizam motivos medievos 
atualizados por motivos contemporâneos, como o uso de máscaras folclóricas ao modo do bumba-
meu-boi, de armas não medievas nas justas (disputas entre os cavaleiros), desafio entre poetas e 
cantadores, apresentações musicais. Pode haver, nos festejos, a recorrência da figura do jovem 
monarca português Dom Sebastião, desaparecido em 1578, na batalha de Alcácer-Quibir, no 
Norte da África, em luta contra os ímpios, entre outros aspectos. (CASCUDO, 1984, p. 195, 251; 
BRANDÃO, 1974).   
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Cascudo (1984) também faz referência à relação com a 

oralidade presente no cordel:   

Com ou sem f ixação t ipográf ica,  essa matéria pertence à 
l i teratura oral .  Foi  feita para o canto,  para a declamação,  
para a lei tura em v oz al ta,  será depressa absorv ida nas 
águas da improv isação popular,  assimiladas na poét ica dos 
desaf ios,  dos v ersos,  nome v ulgar da quadra nos sertões do 
Brasi l .  (CASCUDO, 1984, p.  24).  

Há, portanto, quanto à característica dessa criação, 

uma relação profunda com a oral idade, com o canto popular; uma 

marca da tradição dos cantares medievais que se pereniza no cordel. 

Também, em relação aos temas, essa forma de fazer l i terário recebe 

influência decisiva da tradição medieval, “são convergências de 

motivos l i terários dos séculos XIII, XIV, XV, XVI, Donzela Teodora,  

Imperatriz Porcina, Pr incesa Mangalona, João de Calais, Carlos 

Magno e os Doze Pares de França , (...)”  (CASCUDO, 1984, p. 24) , 

mesclados à incorporação de temas locais e temporais.  

Fixando assuntos da época em que são produzidos, 

esses folhetos também recorrem à util ização de temas remotos 

presentes nos contos de exemplos e de cunho moral izante, aos quais 

anteriormente se referiu. 

É possível , ainda, tratar os folhetos –  que se di fundiam 

na Europa desde o início do Século XVI e durante as colonizações 

americanas –  como uma interação entre as cul turas erudita e 

popular, própria da Idade Moderna, exportada para as colônias, uma 

“cul tura dos folhetos”, nas palavras de Peter Burke (2010, p.  99),  “a 

cultura dos semiletrados, que tinham frequentado a escola, mas não 

por muito tempo”, e que faziam circular os temas das baladas, dos 

épicos, das novelas de cavalaria, atual izando -os e fazendo-os 

permanecer.  
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A relação com o canto, propriedade dos contos  

impressos nos folhetos de cordel e declamados nas festas, nas ruas,  

nas feiras ou util izados nos desafios, serve para avaliar o parentesco 

com a produção l i terária medieval, que era primariamente musical , 

ou, mais precisamente referindo, para ser musicada . Não se reduz a 

apenas esse aspecto, contudo, esse parentesco, já que bem mais 

complexa se faz a rede de convergências entre a produção de 

l i teratura popular da ordem do cordel –  bem como a do conto e da 

poesia popular –  com a produção l i terária da Idade Média. 

Segundo defende Jerusa Pires Ferreira, que pesquisou 

amplamente a relação entre a produção do cordel nordestino e os 

romances de cavalaria, há dois veios de influência detectáveis por 

intermédio dos elementos presentes nas reproduções dos folhetos 

nordestinos: alguns folhetos apresentam traços heroicos e real ísticos 

em suas composições, próprios do ciclo carol íngio, das canções de 

gesta; outros, por sua vez, apresentam uma aproximação com aquela 

aura de encantamentos e mistérios, própria do ciclo art uriano, mas 

todos recorrem a elementos típicos da força da oral idade, próprios 

das narrativas orais fundantes.  (FERREIRA, 1979, p.  41).   

É importante ressaltar a força da oralidade presente 

nesses contares heroicos, em especial  aqueles que vieram a se 

tornar temas permanentes e atual izados pelo cordel e pelas 

narrativas populares orais, como o Rolando a se tornar Roldão. De 

acordo com Paul Zumthor (1993), vár ios foram os di fusores dessas 

narrativas orais, destacando-se os clérigos viajantes, os andari lhos 

e, curiosamente, os cegos vagantes:  

Vários desses "cantores de gesta" pertenceram à classe,  
aparentemente numerosa, dos " jograis" cegos,  notáv ei s 
em toda a Europa até os séculos XV, XVI e XVII ,  da 
península Ibérica à Sicí l ia,  dos Bálcãs à I r landa, da 
Hungria à Alemanha e à Rússia -  detentores de um  
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repertór io tão fortemente t ipif icado que, na Espanha e 
em Portugal ,  lhes deram um nome, arte de ciego,  
romances de ciegos.  Os documentos f ranceses são 
raros,  mas não se poderia duv idar de que as terras do 
reino da França t iv essem conhecido esse fenômeno: em 
meados do século XI I I ,  cegos,  prov avelmente v indos do 
além-Alpes,  diziam a Chanson de Roland na grande 
praça de Bolonha. Fizeram discípulos:  ainda por v olta de 
1435, o cego Niccolo d'Arezzo cantav a para o pov o em 
Florença as guerras de Rolando e de outros paladinos.  
(ZUMTHOR, 1993, p.  57-58).  

Como detentores de um saber oral izado e uma l icença 

narrativa que os consagra, os cegos, assim como deficientes, 

desalojados, andari lhos, tornam-se especializados no ato de narrar, 

de perpetuar histórias entre os povoados, entre as vi las e cidades,  

seja por muito ouvir, seja mais por tanto recontar. É ao que se refere 

Zumthor no trecho:  

Essa especial ização dos cegos const i tuiu um fato 
etnológico marcante,  que se pôde observa r,  ainda em 
nossos dias,  em todo o Tercei ro Mundo. Sem dúv ida,  numa 
sociedade em que nenhuma inst i tuição assegura nem o 
cuidado nem a reinserção do cego, a solução mais óbv ia de 
seu problema é a mendicância,  e  o canto pode ser o meio.  
Mais fortemente do que as mot ivações econômicas,  porém, 
'atuaram as pulsões profundas que para nós signi f icam, 
mi ticamente,  f iguras ant igas como Homero ou Ti résias:  
aqueles cuja enfermidade signi f ica o poder  dos deuses e 
cuja "segunda v ista" entra em relação com o av esso das 
coisas,  homens l iv res da v isão comum, reduzidos a ser para 
nós só v oz pura.  (ZUMTHOR, 1993, p.  58).  

Retomando o percurso da pesquisadora Jeruza Pires 

Ferreira (1979, p. 71), convém ressaltar que não parece –  e nem 

parece ser essa a intenção da estudiosa –  que sejam estanques as 

influências e que se possa, sem sombra de equívocos, comprimir a 

r ica produção do cordel nordestino nessas duas caixas, dado que se 

pode aventar que há composições em que os dois traços se fazem 

sentir . 

Há ainda outras influências, ta is como a da 

contemporaneidade do artista que a reproduz, do conto popular, da 

poesia popular, da música popular, dos mitos indígenas e afros, de 
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todo o sincretismo rel igioso, dos contos de exemplos e moral izantes, 

das anedotas populares e da Li teratura Brasi leira, apenas para ci tar 

alguns.  

Tudo isto  nos fala,  não somente de matéria  artur iana,  mas 
de uma complexa teia de v árias tendências imbricadas,  do 
mi to ao conto popular,  lev ando a v er -se o quanto é di f íc i l  
estabelecer  uma div isão entre os terr i tór ios.  Todas estas 
tendências v ão manifestar -se no apontado cordel  
cav alei resco:  a narrat iv a aventuresca,  o conto de fadas,  o  
conto marav i lhoso,  ( . . . ) .  (FERREIRA, 1979, p.  42).  

Essa confluência entre o passado remoto e elementos 

presentes na contemporaneidade do  artista, tão próprios dos cordéis 

nordestinos, l imita-se com o que Bakhtin (1996) referiu sobre a obra 

de Rabelais: 

( . . . )  por t rás de cada uma das personagens, cada um dos 
acontecimentos de Rabelais,  f igura uma personagem e um 
acontecimento histór ico ou da v ida da corte perfei tamente 
ident if icável ,  sendo o romance no conjunto um sistema de 
alusões histór icas (. . . ) .  (BAKHTIN, 1996, p.  97).  

Se, por um lado, o cordel é um exemplo de manutenção 

da tradição pela oralidade popular, por outro, manifesta -se como um 

processo de atual ização de motivos e modos dos cantares medievos,  

perenizando, especialmente, a cul tura popular , sob a égide de um 

pensamento medievo em plena Idade Moderna, período de intenso 

processo de colonização do continente americano . 

O que nos parece elementar, então, é que o cordel 

herdou dos romances de cavalaria –  da Matéria de Bretanha  à 

Canção de Rolando  –  tanto o aspecto maravi lhoso e mítico quanto o 

aspecto heroico e aventuresco. Isso fica evidente na anál ise 

realizada por Jerusa Pires Ferreira, ao comparar dois trechos de 

narrativas em cordel, demonstrando a frequência dos motivos das 

canções de gesta (o Rolando revisto como o Roldão) ou dos 
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romances de cavalaria do ciclo arturiano (com referência direta ao rei 

Artur)17. 

Tudo o que vem sendo sedimentado em séculos de 

relei turas e atual izações que realizam os repentistas, artistas de rua 

e cantores populares, nas festas populares, nas representações 

religiosas cheias de sincretismo, faz do cordel um complexo universo 

de atual izações e permanência de diversos meios, inclusive da 

Li teratura Brasileira, tudo devidamente absorvido e reelaborado18.  

                                            
17

 Na margem do mesmo r i o 
estav a o príncipe Roldão  
dei tado al i  numas folhas 
com uma espada na mão  
ouv indo um som mav ioso 
da subl imada canção  
(O príncipe Roldão e a pr incesa Lídia.  José da Costa Lei te.  s/d.) .  
 
O Paço estav a repleto 
da f ina f lor da nobreza  
a pr imei ra a lev antar -se 
foi  a mais v elha Pureza  
escolheu o Príncipe Artur  
do Reino da Gal ieza 
(Romance do príncipe que v eio ao mundo sem ter nascido.  José Bernardo da 
Si lva.  1963).  
Trechos de tex tos de cordel  compi lados por Jerusa Pi res Ferrei ra em seu estudo 
Cavalar ia em cordel:  o passo das águas mortas.  São Paulo:Huci tec,  1979, p.  45-
47.  
 
18

 Aspecto ev idenciado nesses t rechos compi lados por Jerusa  Pi res Ferrei ra:  
Lhe chamav am Branca Flor  
mas seu nome era Susana  
f i lha de Jov ent ino 
uma deusa alagoana  
de cabelos ondulados 
era uma moça bacana 
(Histór ia de Vicente e Branca Flor.  José Carl os.  s/d.) .  
 
Como nosso mundo é  
um magníf ico cinema 
este l iv ro é um prospecto  
que representa um poema 
o drama impressionante  
de Roldão com Iracema 
(O Reino Castelo Branco e o Rei  Herói  da Ciência.  João José da Si lv a.  s/d.) .  
Trechos de textos de cordel compilados por Jerusa Pires Ferreira em seu estudo Cavalaria em 
cordel: o passo das águas mortas. São Paulo: Hucitec, 1979, p. 45-47. 
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A influência medieval no cordel do nordeste brasileiro, 

trazida de além-mar, nas canastras e baús dos colonizadores da 

Idade Moderna, é ainda vivamente a tuante. Como defende Ligia 

Vassal lo (1993, p. 59-68), a influência permanece perene numa 

sociedade que se manteve isolada do resto do país por séculos . 

Na produção l i terária, igualmente, mantiveram-se os 

traços pecul iares da produção medieval ibérica, como  herança 

recebida dos viajantes e colonizadores durante a Idade Moderna, 

possibil i tando as mesclas com elementos contemporâneos e a 

reelaboração de temas e motivos , caracterizando a permanência 

desses caracteres medievais e sua atualização como mudança tan to 

na abordagem dos motivos quanto em sua util ização na versi ficação, 

na execução públ ica, na mescla do erudito com o popular, do 

passado com o contemporâneo.  
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3. NA HISTÓRIA DA NARRATIVA, UM CAMINHO SE BIFURCA 

3.1. Cosmovisão medieval e Idade Moderna  

Segundo Nely Novaes Coelho,  

Todas as obras que se hav iam transformado em clássicos 
da Li teratura Infant i l  nasceram no meio popular ou em meio 
cul to e depois se popular izaram em adaptações.  Portanto,  
antes de se perpetuarem como l i teratura infant i l ,  f oram 
l i teratura popular.  (COELHO, 1991, p.  36).  

Câmara Cascudo já havia referido isso no prefácio de 

seu Literatura oral no Brasil , ao afi rmar que “Ao lado do povo que 

sabe e conta estórias de Trancoso e de Fadas, os l ivros mantem em 

circulação os mesmos assuntos no público infantil  sucessivamente 

renovado.” (1984, p. 17). Essas narrativas de origem popular, assim 

como os contos de fadas, revelam os primeiros esforços ancestrais 

do homem de se l ibertar do jugo da seriedade dos mitos e o terreno 

da chamada l i teratura para o público infanti l  tem sido solo férti l  para 

semear aspectos das narrativas populares.  

Se nas narrativas mitológicas o homem é refém da 

vontade e da autoridade do mito, nas narrativas populares e nos 

contos de fadas, o recurso encantatório que leva à libertação 

depende da cumpl icidade do homem com o ente mágico; essa 

cumpl icidade para a criança é essencial . (BENJAMIN, 1994, p. 215).  

Mas nem toda l i teratura vol ta para as crianças tem e 

sempre teve relação com aspecos das narrativas populares. É no 

século XIV que uma bi furcação no percurso da narrativa popular 

começa a se del inear. Se, até então, as histórias eram di fundidas 

quase que exclusivamente pela tradição oral , as narrativas passam a 

ganhar o registro escri to em escala maior. Bocaccio, no seu 

Decameron (1350) i taliano, elabora narrativas de cunho erótico que 

acabam por serem contadas e traduzidas em tantas outras l ínguas, 
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além de romperem tenuamente com o  moral ismo didático. Mas 

Bocaccio, em úl tima instância, pela estrutura de seu narrar escri t o, 

não esvai completamente o tom da narrativa oral . 

No entanto, foram as profundas mudanças no 

pensamento humano que se iniciaram a parti r dos séculos XV e XVI,  

quando aconteceram os Grandes Descobrimentos, com o advento do 

mercanti l ismo, com o desenvolvimento das cidades, com o 

surgimento dos mercados públ icos, enfim, do comércio e das 

pequenas manufaturas, em especial  na Idade Moderna, que 

proporcionaram a grande bi furcação no percurso da história das 

narrativas.  

No cenário pol ítico-econômico, a burguesia, antes 

afastada dos centros decisórios, mais e mais adquire força e o 

comércio passa a ser a propulsão dos progressos da Renascença. A 

sociedade da Idade Moderna torna-se cada vez mais urbana.  

Com o advento do Iluminismo, surge a figura do 

déspota esclarecido –  o  soberano que centraliza o poder com o apoio 

da burguesia em ascensão, que ainda não toma as decisões 

diretamente, mas já pode influenciá-las de forma decisiva. Esse 

sistema se consol idará no século XVIII , entre outros elementos,  com 

o liberalismo francês e norte-amer icano e a sedimentação da 

Revolução Industrial , do capitalismo e com o avanço das ciências.  

Segundo Saraiva e Lopes,  

O século XVII  v ai  assist i r  ao t r iunfo de um grande 
capi tal ismo mercant i l ,  const i tuído em companhias de 
acionistas par t iculares que pertencem, indiferentemente,  a  
vários credos e nações e  que ut i l izam um Estado Nacional  
como garant ia de seu monopól io.  (SARAIVA; LOPES, 1996,  
p.  437).  

O pensamento fi losófico, em função da divulgação das 

ideias de Diderot, Voltaire, Bacon e  Lucke, transforma a maneira de 

o homem se relacionar com o Estado, com a sociedade e com a 
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Igreja. Um profundo racional ismo científ ico toma conta do 

pensamento nessa época repleta de novidades na Europa. É a parti r  

desse racionalismo empirista que nasce a  reação contra as 

concepções fantasiosas, miraculosas e supersticiosas do mundo.  

É nesse momento que o novo pensamento reinante 

promove uma caça ao riso, ao lúdico, à fantasia, ao maravi lhoso, ao 

mundo mágico e heroico dos romances de cavalaria e ao mundo  

mítico e místico dos contos populares; somente o aspecto sério e 

uti l i tário de qualquer produção humana é viável ; cada vez mais se 

distanciava uma cul tura erudita de uma cul tura popular, ou do povo, 

algo que se arrefece nos séculos vindouros, até culminar  com a total  

separação entre a tradição cul ta e erudita e a arte espontânea e 

i letrada das camadas populares. Conforme referiu Bakhtin.  

A at i tude do século XVII  e  seguintes em relação ao r iso 
pode ser caracter izada da seguinte manei ra:  o r iso não 
pode ser uma forma univ ersal  de concepção do mundo; ele  
pode refer i r -se apenas a certos fenômenos parciais e  
parcialmente t ípicos da v ida social ,  a fenômenos de caráter  
negat iv o;  o que é essencial  e importante não pode ser  
cômico;  a histór ia e os homens que a encar nam (rei s,  
chefes de exérci to,  heróis) não podem ser cômicos;  o  
domínio do cômico é restr i to e especí f ico (v ícios dos 
indiv íduos e da sociedade);  não se pode exprimir na 
l inguagem do r iso a v erdade pr imordial sobre o mundo e 
sobre o homem, apenas o tom sér io é adequado; ( . . . ) .  
(BAKHTIN, 1996, p.  57-58).  

O pensamento de Bakhtin  (1996) sobre o universo 

cul tural  popular da Idade Média  é muito relevante, já que se 

estabelece justamente no diálogo e na interação. A função do riso, 

então seria de proporcionar uma fuga, mesmo que efêmera e 

sazonal, da opressão do Estado e da Igreja. A comunhão nos 

festejos pagãos se dava pela l iberdade e possibi l idade de 

simplesmente transgredir e r i r dos aspectos sérios da vida, sem 

medo do castigo da mão divina ou estatal . Na ver dade, a função 

úl t ima do riso é vencer o medo, sobrepujá -lo, derrotá-lo, revelando 
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ao homem uma consciência frugal e simples do mundo e do grupo 

social  (BAKHTIN, 1996, p. 78).  

Por outro lado, dois polos ficam bem estabelecidos, nas 

ideias e nas sociedades ocidentais: de um lado, o poder oficial 

representado pela Igreja e pelo Estado, tempo da ascensão do 

individualismo burguês, da palavra escri ta, da organização da escola 

laica, do racionalismo crescente,  período, portanto, da influência 

cada vez maior do pensamento abstrato e analít ico, científico, em 

outras palavras, o início da Idade Moderna ; por outro lado, o tempo 

mítico e cícl ico da tradição oral , tempo enraizado no passado 

primordial , nas tradições pagãs e folclóricas, no pensamento arcaico, 

concreto e sintético, época do homem coletivo, ou, nas palavras de 

Bakhtin, o “tempo fecundo e folclórico" do qual a cul tura ocidental 

seria remanescente.  

É nesse espaço dialógico entre a  tradição mi lenar, 

pagã, do tempo cícl ico, e o novo tempo, racionalista e his tórico, no 

sentido de um processo diacrônico que evolui  continuamente, que se 

estabelece o contexto da cul tura popular medieval , alargando-se até 

as transformações ocorridas na Idade Moderna .  

A cosmovisão medieval do mundo baseia -se numa 

tradição mi lenar e arcaica, numa ideia recorrente de metamorfose 

que pressupõe o mundo como um organismo onde tudo está 

interl igado, tudo é passível de recriação e de ressurreição, tudo pode 

ser transformado em tudo e, portanto, nada apresenta um caráter  

autônomo, individual e particular . O nascimento e a própria morte,  

portanto, não passam de aspectos da metamorfose natural  do mundo.  

Em dois dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 

2004), no desfecho do enredo, ocorre um processo de disfarce ou 
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f ingimento, que se pode relacionar elementarmente com essas 

metamorfoses, de forma mais objetiva,  não tão universal . A Morte, na 

tentativa de ludibriar os homens e cumprir sua missão, transforma -

se. Note-se que, no conto O homem que enxergava a morte , a 

famigerada se finge de cadáver  no meio do caminho.  

Mas, um dia,  v iajando, deu com um corpo caído na 
estrada. O v elho médico bem que tentou,  mas não hav ia 
nada a fazer.  
----  Que t r i steza!  Morrer assim sozinho no meio do 
caminho!  
Antes de enterrar o  infel iz,  o bom homem t i rou o chapéu e 
rezou o Pai -Nosso.  
Mal  acabou de dizer amém, o morto abriu os olhos e 
sorr iu.  Era a Morte f ingindo-se de morto.  (AZEVEDO, 
2004, p.  20)  

Já no desfecho do conto O moço que não quer ia 

morrer , a Morte se disfarça de vendedor de maçãs, com o mesmo 

intui to de ludibriar o personagem central  e cumprir sua missão.  

No caminho, encontrou um homem levando uma carroça de 
maçãs.  
A fome apertou na barr iga do jov em v iajante.  “Uma ou duas 
maçãs não v ão me fazer mal ”,  pensou ele e gr i tou:  
----  Dá pra me v ender umas maçãs?  
----  Quantas? ----  qui s saber o sujei to,  parando a carroça.  
----  Uma ou duas.  
----  Só isso? ----  exclamou o homem com v oz desanimada. -
---  Pode pegar.  Não v ai  custar nada. É por conta da casa.  
O jovem sal tou do cav alo,  escolheu uma maçã e mordeu.  
Foi  quando uma mão f r ia e forte agarrou a sua nuca.  
----  Agora v ocê não me escapa!  
O homem da carroça cheia de maçãs era ela,  a Morte,  o  
úl t imo suspi ro,  a t rev a sem f im, a v igí l ia que nunca acaba,  
o derradei ro alento,  o sono da noi te sem horas.  
Conformado, o jov em v iajante amoleceu o corpo e deixou 
que a escuridão tomasse conta de tudo. (AZEVEDO, 2004,  
p.  43-44)  

Na verdade, a própria morte, enquanto processo de 

transformação da própria vida, pode ser visto como mais uma 

metamorfose, e deve ser assim reconhecido nas sociedades que se 

mantêm mais próximas da cosmovisão medieval, como se pode 
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considerar aquelas representadas nos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004).  

De fato, trata-se de um sentimento geral  de vida e 

morte, onde o homem ocupa um papel entre outros na  natureza, no 

qual gente, bicho, fruta, pedra, ar, água, céu e terra são i rmãos  

numa sociedade como organismo vivo e mutável ; uma visão concreta 

e sintética das coisas baseada não no pensamento objetivo, 

analít ico, teórico e abstrato, mas sim numa interaçã o entre estes 

fatores e a corporal idade, as emoções, a afinidade, a intuição e a 

subjetividade, numa visão simpát ica  da natureza e do semelhante.  

Há, igualmente,  nesse pensamento popular cujos 

resquícios sobrevivem em comunidades mais reti radas, um forte 

sentimento mítico e rel igioso que pressupõe e incorpora a existência 

do sagrado e do transcendente, do subl ime, do fantástico, do 

maravi lhoso, do imensurável e do incompreensível , ou seja, do 

desconhecido, como influência essencial  dos tempos e dos ri tmos 

cícl icos da natureza, estações do ano, fases da lua, ciclos de 

semeadura, colhei ta e preparação da terra . O elemento humano 

guarda sensível  contiguidade com a semente, a ferti l idade, a 

semeadura, a fecundação, a gravidez, o acasalamento, o matrimônio,  

a maturidade, a degeneração, a velhice e, evidentemente, o fim 

irremediável de todos: a  morte. Na verdade, todos os ciclos são 

elementos de integração do humano ao seu meio , além de evidenciar 

a presença de aspectos naturais da renovação periódica do mundo.   

Esse aspecto medieval de consciência da contiguidade 

do homem com os elementos da natureza, ele próprio se percebendo 

como ente a ela pertencente, que está presente nas narrativas orais 

populares, evidencia-se pela naturalidade com que a aparição da 
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Morte é vista nos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004). Por 

exemplo, no conto O homem que enxergava a morte : 

Desanimado, v ol tav a para casa, quando deu com uma 
f igura curv a,  vest indo uma capa escura,  apoiada numa 
bengala.  A bengala era de osso.  
----  Se quiser ,  posso ser madrinha de seu f i lho ----  
ofereceu-se a f igura,  com v oz baixa.  

----  Quem é você? ----  perguntou o homem. 

----  Sou a Morte.  

O homem não pensou duas v ezes:  

----  Acei to.  Você sempre foi  justa e honesta,  pois lev a para 
o cemitér io todas as pessoas,  sejam r icas ou pobres.  
(AZEVEDO, 2004, p.  11-12).  

Mais uma vez, sal ienta-se nessas sociedades, cuja 

tradição se pereniza pela oralidade, um forte espíri to de senso 

comum representado, de um lado, pela importância dada às ações ,  

aos trabalhos artesanais  comunitários e aos costumes da vida 

coletiva (em oposição à vida pessoal, individual, íntima e particular), 

e, de outro, representado pelos mitos, r i tos, histórias, crenças e 

festas representativos do imaginário e da visão de mundo comum e 

comparti lhada (em oposição à visão original  e pessoal da vida e do 

mundo).  

No conto O homem que enxergava a morte , dos Contos 

de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), o personagem central , após o 

encontro com a morte que apadrinha seu fi lho, torna -se médico.  

----  Quero retr ibui r  tanta consideração. Pretendo ser uma 
ót ima madrinha para seu f i lho.  
A Morte declarou que para isso t ransformaria o pobre 
homem numa pessoa r ica,  famosa e poderosa.  
----  Só assim ----  completou ela ---- ,  v ocê poderá cr iar ,  
proteger e cuidar de meu af i lhado.  
O v ul to expl icou então que, a part i r  daquele dia,  o homem 
seria médico.  
( . . . ) 
O homem colocou uma placa na f rente de sua casa e logo 
apareceram as pr imei ras pessoas doentes.  
( . . . ) 
A fama do homem pobre que v i rou médico correu mundo. E  
com a fama veio a fortuna. Como mui tas pessoas curadas 
costumav am pagar bem, o sujei to acabou f icando r ico.  
(AZEVEDO, 2004, p.  13-14,  15).  
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Veja-se que, nessa narrativa, não se descreve todo um 

procedimento de estudo e processos elaborados para exercer  a 

profissão, como requereria a civil ização tecnicista e cienti ficista. O 

personagem meramente “torna -se” (passa a ser) médico, atendendo 

na comunidade, de casa em casa, onde haja um enfermo, sem 

técnica rebuscada, sem ciência elaborada, numa comunhão simples 

com seus iguais, como o curandeiro da tr ibo, o pajé, simplesmente 

como aquele que detém um conhecimento especial  dentro de uma 

tradição de saberes. 

Eis uma forma bastante elementar de tradição popular 

que essa narrativa atualiza e faz permanecer: a importância dada às 

ações e aos costumes da vida coletiva que se opõe a um 

individualismo cienti f icista e tecnicista, pessoal e particular, além de 

valorizar os ri tos e o saber oriundo da própria tradição popular, já 

que, no conto em questão, aqueles que procuravam o médico 

acreditavam piamente nas palavras do homem.  

Enquanto isso,  sua fama de médico começou a crescer.  
É que aquele médico não errav a uma.  
O doente podia estar mui to mal  e já desenganado. Se ele  
dizia que ia v iver,  dali  a pouco o doente estava curado.  
Em outros casos,  às v ezes a pessoa nem parecia mui to 
enferma. O médico chegav a, olhav a, examinav a, coçav a o 
queixo e decretav a: 
----  Não tem jei to!  
E não t inha mesmo. Não demorav a mui to,  a pessoa sent ia -
se mal ,  f icav a pálida e bat ia as botas.  (AZEVEDO, 2004, p .  
14-15).  

É comum, ainda hoje, nas comunidades mais reti radas, 

nos interiores, a crença indubitável  no doutor, no engenheiro, no 

advogado, como detentores de um saber científico estruturado, 

distante do saber imanente da tradição popular.  

Vale aqui, ainda, refleti r sobre o ensaio O narrador , de 

Walter Benjamin (1994), em que o fi lósofo expõe uma visão ampla 

sobre uma extinção progressiva e incontornável do valor da 
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experiência humana, expressa no ato de narrar, aos moldes daquelas 

experiências vividas pelos personagens  ficcionais dos Contos de 

enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), que atualizam as vivências de 

sociedades em que a tradição oral  se mantém. Uma experiência 

humana que parece subjugada pelas transformações ocorridas tanto 

na representação quanto na realidade da i magem do mundo exterior 

e do mundo ético, em um processo tal  que vaporiza nos homens a 

história individual e coletiva e seu vínculo com a tradição. Tradição 

oral  que as narrativas de Azevedo (2004) parecem reavivar, mesmo 

que atualizadas pela escri ta, pela contemporaneidade e pela 

reprodutibil idade técnica do mercado editorial .  

Essa perda da possibil idade e da habil idade de se 

intercambiar experiências provoca, no contexto do fi lósofo alemão –  

e contemporaneamente também, em outra medida –  a extinção da 

narrativa como um produto exclusivo da voz, processo em que 

ouvinte e narrador são partes ativas de uma coletividade, de uma 

experiência comum, em que voz, corpo, gesto, visão se inserem no 

mesmo espaço conceitual  de uma prática artesanal, como tecer uma 

peça de tecido no tear, não como produzir em série na esteira de 

Henry Ford. 

As reflexões de Zumthor (1993) sobre a presença da voz do 

narrador na performance narrativa, possibil i ta estabelecer que 

di f icilmente as narrativas reelaboradas pela técnica reproduti va do 

mercado editorial , pelo registro escri to, possam capturar em 

essência. Assim afi rma Zumthor  (1993):  

( . . . )  enf raquece-se a função exclusiv a reserv ada às 
t radições orais de t ransmissão dos conhec imentos dentro 
do grupo social ;  enf raquece-se mais ainda,  e rapidamente 
se dissipa,  a i lusão enciclopédica que sustenta essa função 
( já que, por mais l imi tados que fossem, os conhecimentos 
assim preserv ados cobriam todo o campo da experiência):  o  
domínio das t radições orais se apequena,  f ragmenta -se,  
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com o tempo se marginal izará,  mas não em prov ei to de 
outro enciclopedi smo. ( . . . ) O espaço assim l iberado é 
progressiv amente ocupado por “ciências” descontínuas,  em  
número crescente,  para as quais ou pelas quais o homem 
cria uma l inguagem, abstrata,  empenhando cada v ez menos 
a real idade do corpo.  (ZUMTHOR, 1993, p.  123).  

 Há, ainda, que se constatar que Ricardo Azevedo não 

é o narrador ancião e artesão de Benjamin (1994), tampouco sua 

estratégia narrativa, que por mais que se estabeleça próxima da 

oralidade nos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004),  

suplanta a ausência da performance da voz de um narrador presente. 

Contudo, há certa contiguidade entre a instância narrativa criada 

pela estratégia de Azevedo e um lei tor/ouvinte, evidentes, sobretudo, 

na elementaridade da introdução das narrativas e da apresentação 

dos personagens, bem aos moldes das estratégias dos contares de 

histórias orais. 

O trecho que introduz o personagem Zé Malandro, do 

conto A quase morte de Zé Malandro , por exemplo, assim como 

outros trechos de outros dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 

2004), revela aspectos linguísticos e escolhas vocabulares que se 

assemelham às narrativas orais, como se um contador estivesse 

mesmo diante do lei tor. Veja-se:  

Zé malandro era boa pessoa, mas malandro que nem ele 
só.  Em v ez de t rabalhar como todo mundo, prefer ia passar  
a v ida zanzando e jogando baralho.  Ou então f icava dei tado 
na rede, folgado, tocando v iola de papo pro ar.  Por  causa 
disso era pobre,  pobre,  pobre.  (AZEVEDO, 2004, p.  47).   

A relação que Benjamin (1994, p. 205) estabelece entre 

a perda da arte de narrar e a técnica se afina ainda mais na 

constatação de que a narrativa, que floresceu num meio próprio dos 

artesãos e marinheiros, é ela mesma uma forma artesanal de 

comunicação.  
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A narrat iv a,  que durante tanto tempo f loresceu num meio de 
artesão –  no campo, no mar e na cidade – ,  é ela própria,  
num certo sent ido,  uma forma artesanal  de comunicação.  
Ela não está interessada em transmi t i r  “o puro em si ”  da 
coisa narrada como uma informação ou um relató r io.  Ela 
mergulha a coisa na v ida do narrador  para em seguida 
ret i rá- la dele.  Assim se imprime na narrat iva a marca do 
narrador,  como a mão do olei ro na argi la do v aso.  
(BENJAMIN, 1994, p.  205).  

Na verdade, pode-se entender a tese de Benjamin a 

respeito desse narrar artesanal, a parti r da reflexão sobre o rápido 

desenvolvimento do Capitalismo e da técnica, desde o século XIX, 

como um processo que abismou a distância entre os grupos 

humanos, entre as gerações, entre as camadas da sociedade 

bipartida entre os que dominam a História  e os que te imavam em 

contar h istór ias .  Nessa segunda fi leira é que parece se al inhar a 

estratégia criadora dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 

2004). 

Isso quer dizer que o caminho que outrora meramente 

se bi furcava entre o erudi to e o popular, funda-se em um abismo, 

si tuando em vias distintas opressores e oprimidos, patrão e operário, 

r icos e pobres, enfim, quem detém os meios de produção de um lado 

e, de outro, o povo. Veja-se que nos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004),  não há patrões e empregados: todos são 

relativamente iguais, sem estamentos sociais hierarquizados.  

Igualmente, quem conta a história –  pode-se referi r 

como a voz que narra  –  uti l iza-se de estratégia tal  que parece se 

enfi leirar entre os entes que a narrati va elege como tipos populares, 

promovendo uma aproximação (certa famil iaridade) entre o narrador, 

o narrado e o lei tor/ouvinte, como ocorre no ato tradicional de narrar 

uma história a uma assistência fisicamente presente e participativa.  
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A simpatia do narrador pelos mais simples, sem 

hierarquias, sem patrões, evidencia -se ao veri f icar-se que o homem 

que enxergava a morte é apresentado como “um homem pobre.  

Morava num casebre com a mulher e seis f i lhos pequenos”. 

(AZEVEDO, 2004, p. 11); o ferreiro é apresentado como um homem 

jovem que “vivia trabalhando o dia inteiro diante de um forno. Mesmo 

assim não tinha um tostão.” (AZEVEDO, 2004, p. 24); o moço que 

não queria morrer é apresentado como “um jovem via jante que 

andava pelas estradas do mundo.” (AZEVEDO, 200 4, p. 35); e o Zé 

Malandro, “era boa pessoa, mas malandro que nem ele só.”  

(AZEVEDO, 2004, p. 47).  

Esse modo de narrar tradicional se opõe ao ri tmo 

monótono, exaustivo e fragmentário do trabalho em série nas 

indústrias. O ri tmo orgânico e lento de uma ativ idade artesanal da 

palavra, como a narrativa tradicional a exigir um tempo que não se 

pode “desperdiçar”, torna -se quase impossível , inviável , a não ser 

pelo resgate como esse nos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 

2004). Esse mundo tecnicista e economici sta se esforça em el iminar 

a tradição de uma memória fixada pela tradição oral , verticaliza uma 

memória comum ditada a todos pela voz do poder, reclusando a 

memória coletiva em espaços cada vez mais reti rados do cenário 

urbano, isolada nos contares dos ser tanejos, por exemplo.  

3.2. Memória individual e coletiva  

Um elemento dessa discussão é o culto à memória e à 

perfeição edênica do passado, já que muitas das narrativas 

populares se atualizam e permanecem por força desse elemento 

invisível  e poderoso que é a memória do contador, do ente que faz o 
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saber prosperar, na transmissão do conhecimento via oral idade e 

suas inúmeras consequências. 

É preciso reforçar que não se deve tomar o narrador 

dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), ou mesmo seu 

autor, como o narrador da tradição narrativa oral , posto se tratar de 

obra li terária escri ta – para ser l ida, fundamentalmente, e não 

ouvida, portanto –  e reproduzida pelo mercado editorial . Contudo, a  

parti r da concepção social  e coletiva da atuação da memória, aos 

moldes do que preconizou Maurice Halbwachs (2006), é possível  

refleti r que as narrativas elaboradas l i terariamente por Azevedo 

nessa obra são reelaborações de um saber mais antigo, próprio das 

narrativas da tradição oral , historicamente reconsti tuído por Luís da 

Câmara Cascudo, em Literatura oral no Brasil  (1984), como já 

referido aqui anteriormente.  

É possível  supor –  e apenas supor –  que Azevedo 

tenha sido lei tor de Cascudo, já que aquele é um pesquisador de 

folclore e este uma fonte elementar de pesquisa sob re o folclore. É 

fato, evidenciado pela elaboração dos enredos e pela recorrência de 

elementos e motivos, que as narrativas dos Contos de enganar a 

morte  (AZEVEDO, 2004) são reelaborações l i terárias de diversas 

narrativas oriundas da tradição oral . Portanto, é possível  afi rmar que 

há, na criação dessa obra,  por um lado, a presença de uma memória 

social  coletiva arraigada na tradição das pesquisas do folclore e, por 

outro lado, a presença de uma memória individual, avivada pelas 

escolhas e preferências de um autor/pesquisador empírico que 

seleciona o que narrar e materializa elementos de narrativas orais 

diversas em uma obra l i terária, como os contos de enganar a morte  e 

de demônio logrado que amalgamam muitas das narrativas orais 

compi ladas por Cascudo (1984) e seus antecessores.  

Assim, as histórias de Azevedo (2004), que têm a Morte 

e o Demônio Logrado como elementos propulsores, perpetuam-se 

pelo trabalho de uma memória individual e de uma memória coletiva, 
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haja vista que, para Halbwachs (2006), depois de tomarem raízes e 

depois de terem encontrado seu lugar, a memória social e coletiva 

não se distingue mais das lembranças individuais, sedimentando um 

arcabouço sociocultural  pleno de influências e confluências da 

história pessoal e do meio em que vive quem n arra (HALBWACHS, 

2006, p. 98). Ou, no caso de Azevedo, de quem pesquisa e elabora 

uma obra l i terária.  

A parti r dessa reflexão, pode-se deduzir que a reunião 

das narrativas orais reelaboras pela escri ta l i terária nos Contos de 

enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), representam a ação da memória 

social  de um indivíduo. A parti r do recurso mnemônico, é possível  

preservar a identidade e a tradição de narrar e a tradição das 

narrativas, atualizando e perpetuando a tradição. Vale aqui uma 

reflexão de Le Goff, para que m 

O ato mnemônico fundamental  é o comportamento narrat iv o 
que se caracter iza,  antes de mais nada, pela sua função 
social ,  poi s que é comunicação a outrem de uma 
informação, na ausência do acontecimento ou do objeto,  
que const i tui  o seu mot iv o.  ( . .. )  Na maior parte das 
sociedades sem escri ta,  e em numerosos setores da nossa,  
a acumulação de elementos na memória faz parte da v ida 
cot idiana. (LE GOFF, 2003, p.  421;  424).  

Como Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) é 

uma obra l i terária –  fruto de trabalho esmerado com a l inguagem, 

portanto, –  atesta-se que a memória individual, em confluência com a 

memória coletiva, com o aporte da l inguagem como ferramenta para 

a manutenção das tradições, possibil i ta a atual ização e a 

perpetuação das narrativas orais. Ainda,  segundo Le Goff,  

Aqui  interv ém a l inguagem, ela própria produto da 
sociedade. A ut i l ização de uma l inguagem falada, depoi s 
escr i ta,  é de fato uma ex tensão fundamental  das 
possibi l idades de armazenamento da nossa memória que,  
graças a isso,  pode sai r  dos l imi tes f ísicos do nosso corpo 
para estar entreposta,  quer  nos outros quer  nas bibl iotecas.  
Isto signi f ica que, antes de ser falada ou escri ta,  ex iste  
uma certa l inguagem sob a forma de armazenamento de 
informações na nossa memória.  (HENRI ATLAN, apud LE 
GOFF, 2003, p.  421).  
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Considerando as narrativas dos Contos de enganar a 

morte  (AZEVEDO, 2004) como fruto do trabalho de um pesquisador 

da cul tura popular, em especial  da Idade Média, que cria uma 

instância narradora que tem a memória como ferramenta, f ica 

evidente a possibil idade de essa obra l i terária, assim como outras de 

mesma natureza, recuperar a tradição narrativa e passá -la adiante, 

f ixando-a na memória de novos lei tores que podem reproduzí -la nas 

lei turas individuais ou nas lei turas em grupo –  como nas escolas,  

bibl iotecas, clubes de lei tura, etc.  

O ambiente e os elementos presentes nas narrativas 

dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) remetem a uma 

tradição antiga, a um modo de vida agrícola e a uma sociedade 

medieval, a uma época em que ainda  não há o caráter sério, 

metódico e homogeneizador como nos saraus li terário -musicais 

burgueses dos séculos XVII, XVIII  e XIX. Trata -se da vida pacata e 

simples do ferreiro, do viajante, do homem pobre, do lavrador, do 

malandro preguiçoso e astuto; todos v ivendo em vi las, em lugarejos,  

presumivelmente no campo, em pequenos vi larejos, nunca em 

metrópoles ou grandes centros urbanos, representando uma 

harmonia cotidiana própria da vivência do povo miúdo que é 

perturbada pelo aparecimento da Morte.  

Isso revela um sentimento elementar e popular,  

manifestado nos métodos e meios de produção rudimentares, o que é 

referido por Bakhtin (1996) e Burke (2010) sobre as  festas,  

comemorações, improvisos, representações teatrais, paródias, jogos ,  

próprios da Idade Média, prevalecendo ainda na Idade Moderna; há 

aí um profundo sentimento de esperança, apesar da vida de trabalho 

duro, das guerras, das doenças e da própria presença cotidiana da 

morte; há esperança. 
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Tais aspectos, bastante abrangentes, fortemente 

arraigados na cosmovisão do homem e na cul tura medieval foram, 

pouco a pouco, sendo abafados pelo poder cada vez maior 

representado pelas forças ascendentes  consti tutivas da Idade 

Moderna. O pensamento catól ico ultraconservador é um desses 

poderes que considerava os feste jos populares como reflexos de uma 

vivência pagã pré-cristã, algo a ser banido das sociedades; 

representações populares de épicos greco -romanos e até mesmo 

autos natal inos e representações da paixão foram caçados pelos 

Reformadores (BURKE, 2010, p.282-283). As festas populares, como 

elementos íntimos da cul tura popular tradicional, foram caçadas 

como exemplos de ataques à moral  cristã; “as festas eram 

denunciadas como ocasiões de pecado, mais particularmente de 

embriaguez, glutonaria e luxúria, estimulando a submissão ao 

mundo, à carne, ao Demônio –  especialmente à carne”. (BURKE, 

2010, p.286).  

O mundo é posto,  então, em uma dual idade , tr i lhando a 

vereda de um caminho que se bi furca tendo, de um lado, a vida 

oficial  baseada em certos preceitos de comportamen to social  e no 

discurso das insti tuições, pronunciado em cerimônias oficiais, 

referindo-se sempre à lei , aos princípios, às regras, ao que foi  

convencionado, ao que deve ser , em oposição às expressões 

populares, coletivas, espontâneas, l igadas ao que pode ser ,  ao modo 

de vida e aos meios de produção de bens cul turais e comerciais; 

enfim, uma franca oposição entre a t radição cul tural  erudi ta que se 

erguia e uma tradição cul tural  eminentemente popular que se 

alastrava fei to areia fina a vazar pelos vãos dos d edos.  

É de se considerar que a produção l i terária de 

Azevedo, como os Contos de enganar a morte  (2004), é um trabalho 
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de erudição, já que se origina de uma profunda pesquisa sobre as 

narrativas populares tradicionais e uma reelaboração estética , 

evidente, por exemplo, nas diversas inserções sobre a passagem do 

tempo que a voz narrativa propõe . Contudo, é também uma 

manifestação do espíri to popular da tradição das narrativas orais, 

como forma de privilegiar e manter esse patrimônio, mas não como 

obra cientí fica, como o intento da compi lação de Cascudo no 

Literatura oral no Brasil (1984),  mas como obra l i terária, 

propriamente di ta. Isso quer dizer que os Contos de enganar a morte  

não ensinam nada, não pregam nada, mas atual izam e perpetuam 

uma tradição de contar histórias e as próprias narrativas que a obra 

reconta.  

Na verdade, as expressões populares, a cul tura 

popular, não se extinguiram frente à opressão, é claro, mas 

distanciaram-se cada vez mais da tradição erudita, da nobreza e, 

mais tarde, da al ta burguesia. Mas, igualmente, a Reforma não se 

afi leirava com a cul tura popular, já que considerava os festejos e 

motivos populares como portas francamente abertas ao pecado. 

Segundo Burke (2010, p. 287), os reformadores interferi ram na 

relação do homem com a cu l tura popular, uma vez que,  

( . . . )  encontramos nesse período duas ét icas ou modos de 
v ida r ivais em conf l i to aberto.  A ét ica dos reformadores se 
fundav a na decência,  di l igência,  grav idade, modést ia,  
ordem, prudência,  razão, autocontrole,  sobriedade, e  
f rugal idade, ( . . . ) (BURKE, 2010, p.287).  

Essa ética dos reformadores se coloca em confl i to com 

o modo de vida das camadas mais populares, em especial  daqueles 

extratos visíveis nas cidades que surgiam, enquanto que as 

peri ferias agrícolas permaneciam bastante f eudais, evidentemente 

apresentando nuances as mais variadas, já que não se pode falar em 
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homogeneidade social  ou cul tural  desse povo, nem mesmo nas 

cidades, mais remotamente ainda no campo, especialmente durante 

os séculos XVI e XVII.  Mas são esses extrato s populares que 

continuam a promover suas festas do povo e para o povo, com seus 

ri tos em perfei ta harmonia com a l iturgia catól ica, mesmo sendo 

considerados pagãos pelo poder clerical . Ainda segundo Burke 

(2010, p. 288),  

A ét ica dos reformadores estav a em  conf l i to com uma ét ica 
t radicional  mais dif íc i l  de se def ini r , pois t inha menos 
clareza de expressão, mas que env olv ia uma ênfase maior  
nos v alores da generosidade e espontaneidade e uma maior 
tolerância em relação à desordem. (BURKE, 2010, p.  288)  

Paradoxalmente, a censura, a opressão e depois a 

perseguição sofridas pelo caráter espontâneo e desregrado, l ivre e 

democrático das festas e cul tos populares, bem como as formas de 

expressão artísticas não oficiais, ao contrário de aprisionar essas 

manifestações em redutos cada vez mais restri tos, ou mesmo varrê -

los da Europa Moderna, produziram como efei to uma maior 

disseminação desse modo popularesco de cul tura. Basta constatar 

que referir -se ao “povo” não define uma camada da sociedade, mas 

um amálgama de extratos, de rostos, de cores, de cul tos e ri tos, 

enfim, de cul turas, todas de cunho popular, que é o que os reúne e 

conecta.  

A reflexão de Cascudo (1984), transcri ta a seguir, 

revela a força e a relevância da tradição oral  como fomentadora 

dessa di fusão e perpetuação das narrativas populares via oralidade 

que, mesmo sob o cajado da opressão social  e religiosa, transborda 

pelas fronteiras europeias fei to rio caudaloso e fei to onda marinha a 

quebrar na América: 

A tradição defendia,  como uma lei  de grav idade, es se 
mundo de conv ersas,  arsenal  de fábulas e encantos.  
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Defendia que se dispersassem com maior v iolência,  porque 
a dispersão era fatal  e regular,  nas emigrações e guerras,  
presa de inimigos,  permutav a-se uma estór i a ou um hábi to 
como uma moeda ou uma arma mais út i l .  Não sabemos por  
que algumas estór ias sucumbiam e outras,  
inexplicav elmente,  reagiam e v inham, com anos e mais 
anos,  até os nossos dias,  inv ictas.  Dev e ter desaparecido 
muita estór ia preciosa como um real  de ouro del  rei  dom  
Dinis.  O que possa sign i f icar o segredo dessa resistência é 
mistér io.  (CASCUDO, 1984, p.  166-167).  

Na verdade, ao caçar-se o riso, o Carnaval e os ri tos e 

festejos pagãos no intramuros dos castelos, eles se alastraram fei to 

erva a enraizar-se pelas peri ferias, no campo e nas pequenas vi las, 

nos arredores, encobertos pela distância mais conceitual  do que 

geográfica, bem debaixo das barbas das autoridades reais, 

eclesiásticas e, mais tarde, patronal burguesa.  

Sobre essas expressões populares, coletivas e 

espontâneas, a que se referiu Burke, ainda afirma Bakhtin (1996, p.  

9) que correspondem, em certa medida, à concepção arcaica de 

mundo, nunca ingênua, fundada nos costumes coletivos de vida, 

visão de mundo referida como cosmovisão carnavalesca e que teria 

como pressuposto a permanência de cul tos religiosos e cômicos que 

brincavam com os deuses, blasfemavam e parodiavam, como uma 

espécie de riso ri tual , o que l igaria intimamente o sério e o cômico, o 

uti l i tário e o festivo. Isso expl ica terem sido os folguedos populares 

perseguidos tanto pelos conservadores catól icos quanto pelos 

reformadores protestantes.  

Todas as quatro narrativas dos Contos de enganar a 

morte  (AZEVEDO, 2004), de algum modo transgr idem os ri tos 

religiosos que sacralizam a morte como ri to de passagem, que têm a 

preservação da alma como elemento essencial , já que os 

personagens ora a ela se associam para buscar melhorar de vida, 

como é o caso do homem que se torna médico ao receber o poder de 
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enxergar a Morte (AZEVEDO, 2004, p. 9 -20), ou ora fogem dela,  

ludibriando-a, como é o caso do ferreiro (AZEVEDO, 2004, p. 21 -32) 

e do moço que não queria morrer (AZEVEDO, 2004, p. 31 -44). Em 

nenhuma dessas narrativas, os ri tos típicos da tradição rel igiosa ou a 

preservação e salvação da alma são ci tados ou sequer susci tados. 

Sobreviver, simplesmente, é o que move os personagens a driblar a 

morte.  

Mas é na narrativa A quase morte de Zé Malandro  

(AZEVEDO, p. 45-56) que mais esse aspecto cômico com que as 

narrativas da tradição tratam os aspectos sérios da vida e da 

religiosidade se evidencia. De forma astuta, Zé Malandro ludibria a 

Morte e o Demônio, colocando-os em si tuações hi lárias, 

desmisti f icando a seriedade com que essas entidades são tratadas 

nos ri tos e no discurso rel igioso. Inclusive, é o próprio personagem 

que determina que chegara a hora de seu fim:  

No f im, Zé Malandro cansou. Estav a v elho demais e até um 
pouco gagá. Sol tou o casal  de diabos que fugiu mancando 
apav orados.  Dias depoi s,  o Zé fechou os olhos e entregou a 
rapadura.  (AZEVEDO, 2004, p.  55-56).  

Além disso, o conto desmisti f ica a noção de Inferno e 

Céu, própria da concepção de condenação e salvação da alma, tão 

cara aos ri tos religiosos. 

Foi  di reto para as profundezas do inferno.  
Ao chegar  lá bateu na porta.  Apareceu o Diabo que,  ao v ê -
lo,  recuou assustado e começou a gr i tar:  
----  Vai  embora!  Aqui v ocê não entra!  Cai  fora,  Zé 
Malandro!  No inferno v ocê não f ica!  
Sem saber di rei to o que fazer,  Zé Malandro foi  até o céu e 
bateu na porta.  Apareceu São Pedro.  O santo fez cara feia.  
----  Você não quis ser protegido,  não qu i s perdão para seus 
pecados,  não qui s a salv ação nem v i r para o céu. Agora,  
não tem jei to.  Vai  embora,  no céu você não f ica.  
(AZEVEDO, 2004, p.  56).  
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E mais: a narrativa da quase morte de Zé Malandro 

desmisti f ica até a i rremediabi lidade da própria morte, já  que o 

personagem não morre, como os demais personagens das outras 

narrativas da compi lação de Azevedo (2004).  

E assim, sem ter para onde i r ,  Zé Malandro achou melhor  
volta para a Terra.  Dizem que até hoje anda por aí ,  
inv encível ,  jogando seu baralhinho. ( AZEVEDO, 2004, p.  
56).  

Essas expressões de dessacral ização do sagrado que 

as narrativas dos Contos de enganar a morte atual izam assemelham-

se àquelas expressões populares a que Bakhtin (1996) se referira .  

O princípio cômico que preside aos r i tos do carnav al 
l iberta-os totalmente de qualquer dogmat ismo rel igioso ou 
eclesiást ico,  do mist icismo, da piedade, e estão,  além 
disso,  completamente desprov idos de caráter mágico ou 
encantatór io (não pedem nem ex igem nada).  Ainda mais,  
certas formas carnav alescas são uma v erdadei ra paródia do 
cul to rel igioso.  Todas essas formas são decididamente 
ex ter iores à Igreja e à rel igião.  Elas pertencem à esfera 
part icular da v ida cotidiana. (BAKHTIN, 1996, p.9).  

A perspectiva que este estudo adota, ao se averiguar a 

atual ização das narrativas populares nos Contos de enganar a morte  

(Azevedo, 2004), quanto às manifestações dos ri tos rel igiosos –  e a 

morte é um ri to de passagem presente na religiosidade cristã, no 

catol icismo, em especial  –  refere-se à essa exterioridade referida por 

Bakhtin. Trata-se da mesma perspectiva que surge nos contos 

populares do chamado Ciclo da Morte col igidos por Cascudo (1984). 

Essas narrativas populares não seguem um dogmatismo rel igioso, ao 

contrário, uti l izam-se l ivremente de elementos da religiosidade cristã, 

por vezes tornando-os cômicos, como a recorrência à oração do Pai -

Nosso para driblar a morte, ou mesmo a presença de São Pedro 

como personagem, no conto A quase morte de Zé Malandro  

(AZEVEDO, 2004, p. 56).     
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De fato, essa cosmovisão carnavalesca, esse espíri to 

popular, ainda prevalece em muitas das festas sertanejas de cunho 

religioso, bem como em certas narrativas orais populares, muito 

arcaicas, quase tendo sido o elemento ri tual  apagado pela 

paganidade e pela contemporaneidade. São as quermesses, os São 

João, os carnavais de rua, as festas do boi, as congadas e os 

reisados, e tantas outras formas de manifestação de cul tura popular.   

Assim ocorre essa dessacral ização do sagrado: antigos 

ri tos eram consti tuídos de aspectos sérios e cômicos, a mbos facetas 

do sagrado que representavam a vida sagrada, religiosa e cotidiana, 

naquele momento histórico, tornados numa coisa só. Com o passar 

do tempo, houve uma separação desses dois elementos, uma 

bi furcação da expressão popular forçada pelo poder con sti tuído. O 

lado cômico, transformado agora em aspecto cômico do mundo, teria 

continuado a ser importante traço expressivo do povo , mas desti tuído 

de qualquer religiosidade.  O mesmo processo pode ser configurado 

na dessacral ização da morte, em dado momento , já que ela era tão 

comum e próxima.  

3.3. Cultura popular e tradição erudita  

O chamado espíri to popular enfraqueceu-se, mas não 

se extinguiu. Esse processo, ainda pouco estudado, é ao que foi 

chamado de atual ização por Jolles (1976), de dessacralização por 

Bakhtin (1996), de desoralização por Burke (2010) e de 

desvocal ização por Zumthor (1993), de transposição de sentido por 

Propp (1984; 1997).  Mesmo que os autores não tenham uti l izado 

especificamente esses termos, pude capturar em suas escri turas 

essas acepções, por conta de procurarem descrever o processo por 
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que passou a narrativa oral  veiculada via performance até se 

transformar em palavra cristalizada e fixa dentro de um l ivro.  

Também Burke (2010) se referiu a essa transformação das 

expressões artísticas e  l i terárias que se desenvolveu na Idade 

Moderna, mas de forma muito mais ampla, conferindo ao processo 

maior relevância, l igando-a às modificações cul turais, pois  

( . . . )  a cul tura erudi ta certamente t ransformou -se com  
grande rapidez entre 1500 e 1800, a  era da Renascença, da 
Reforma e Contrarreforma, da Rev olução Cient í f ica e do 
I luminismo (e cada um desses termos é uma abrev iatura de 
um mov imento não só complexo,  mas em contínua 
t ransformação).  A cul tura popular europeia estev e longe de 
ser estát ica durante esses t rês séculos,  mas na v erdade 
não se t ransformou, e nem poderia,  com tanta rapidez.  
(BURKE, 2010, p.  368).  

Na verdade, é possível  considerar-se que houve, além 

dessa transformação, uma assimi lação de aspectos, estruturas e 

motivos da cul tura erudita  pelas diversas formas de expressão de 

cul tura popular. A isso Burke assim se refere:  

( . . . )  exist iam todos os t ipos de contatos entre a cul tura 
erudi ta e a cul tura popular.  Mascates distr ibuíam l iv ros e 
panf letos de Lutero e Calv ino,  Vol tai re e Rousseau;  
pintores camponeses imitav am o barroco e o rococó com o 
aux í l io de grav uras.  No entanto,  isso não foi suf ic iente para 
impedi r que aumentasse o fosso entre a cul tura erudi ta e a 
popular,  pois as t radições orai s e v isuais não consegui r iam 
absorv er rápidas t ransformações ou,  para mudar  a 
metáfora,  elas eram resistentes às t ransformações,  
acostumadas a tomar o nov o e t ransformá-lo em algo mui to 
semelhante ao ant igo.  (BURKE, 2010, p.368) .  

É o caso, por exemplo, da narrativa O moço que não 

quer ia morrer , dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004). Da 

compi lação de Azevedo, esse é o conto que mais se assemelha aos 

aspectos das novelas de cavalaria, próprios da cul tura erudita 

medieval, com seus cavaleiros, castelos, princesas e magias,  

revelando uma provável assi mi lação de elementos da cul tura erudita 

pela narrativa de caráter popular. No trecho a seguir, o moço, depois 
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de longa cavalgada (como um cavaleiro), chega a um castelo e se 

depara com uma l inda moça (aos moldes de uma princesa).  

Certa noi te,  enxergou um castelo dourado no al to de um  
despenhadei ro.  O castelo br i lhav a no meio da escuridão.  
O moço subiu pelas pedras do penhasco. Chegou no 
castelo  pouco depois do amanhecer.  Bateu na porta.  
Si lêncio.  Bateu de nov o. O lugar parecia desabi tado.  
Sem saber o que fazer resolv eu f icar por al i  passeando.  
Perto de uma fonte,  encontrou uma moça que o chamou 
pelo nome.  
A jov em era a coisa mais l inda que o moço já t inha v isto na 
v ida. 
----  Por fav or ----  disse ele  aprox imando-se,  encantado. Por  
acaso, sabe onde f ica o lugar onde ninguém morre? 
A moça sorr iu e seu sorr iso era simplesmente luminoso.  
----  Este é o lugar onde a Morte não v em ----  respondeu a 
moça. ----  Fique comigo ----  pediu ela.  E disse mais:  
----  Enquanto est iv er aqui ,  tenha certeza disso,  v ocê v ai  
v iv er. (AZEVEDO,2004, p.  39).  

Então, a cul tura popular, ao contrário de transformar -se 

rapidamente com as influências do advento da modernidade, em 

qualquer tempo, acaba por transformar os elementos que absorve,  

remetendo-os à própria tradição popular. Vale salientar que a 

colonização do Novo Mundo, em especial  da latino -américa, se deu, 

de forma gradual, durante o século XVI e XVII; igualmente, o Brasi l  

recebeu um grande fluxo de colonos europeus justamente nos 

séculos XVII e XVIII, os quais influenciaram a cul tura  popular, em 

especial  as narrativas orais.  

É relevante fr isar que praticamente todos esses colonos 

que aportaram nas novas terraras não eram eruditos, homens das 

letras, nobres versados na cul tura erudita europeia. Pelo contrário: 

excetuando-se a cul tura clerical , os colonos eram a representação 

mais fiel  da heterogeneidade das camadas populares da Europa da 

Idade Moderna, em especial , os homens peninsulares que por aqui 

desembarcaram. Vale lembrar que foi  na Península Ibérica o reduto 

mais contundente do poder dos contra rreformistas. Em seus baús de 

viagem, em suas canastras de cul tura tradicional, em suas memórias 
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de contadores, vieram as tantas narrativas populares, os tantos 

festejos, os mitos e ri tos pagãos e catól icos a que Cascudo tanto 

pesquisou e faz referência em seu Literatura oral no Brasil  (1984), os 

quais possibil i taram e ainda possibi l itam, por meio da excepcional 

miscigenação, a construção da identidade de um “povo” brasi leiro.  

Todo esse caráter popular f ica evidente, por exemplo,  

nos cordéis nordestinos que receberam as influências dos motivos 

europeus e os assimi laram, amalgamando-os aos motivos e tradição 

popular oral locais.  Contudo, a empreitada da erudição em combater  

a voz do povo surtiu algum efei to. Naturalmente, com o 

enfraquecimento da cosmovisão carnavalesca medieval, também a 

narrativa oral  se enfraquecia, como referiu Zumthor,  

A part i r  de então,  enf raquece-se a função exclusiv a 
reserv ada às t radições orais de t ransmissão dos 
conhecimentos dentro do grupo social ;  enf raque ce-se mai s 
ainda, e rapidamente se dissipa,  a i lusão enciclopédica que 
sustenta essa função ( já que, por mais l imi tados que 
fossem, os conhecimentos assim preserv ados cobriam todo 
o campo da experiência):  o  domínio das t radições orai s se 
apequena, f ragmenta-se,  com o tempo se marginalizará,  
mas não em prov ei to de outro enciclopedismo. ( . . . ) O 
espaço assim l iberado é progressiv amente ocupado por  
“ciências” descontínuas,  em número crescente,  para as 
quais ou pelas quai s o homem cria uma l inguagem, 
abstrata,  empenhando cada v ez menos a real idade do 
corpo.  (ZUMTHOR, 1993, p.  123).  

Esse percurso rumo à abstração fo i  particula rmente 

apoiado e baseado na palavra escri ta, abstrata e teórica por 

princípio, excluindo ou pejorando a voz, sobretudo com o advento e 

di fusão da imprensa que possibi l i tava a reprodução de l ivretos, 

carti lhas, bíblias, hinários e, enfim, das narrativas populares orais 

compi ladas pela escri ta, como o fez os Irmãos Grimm (BURKE, 2010, 

p.170).  

Então, somente por  meio da razão é que o homem 

poderia estabelecer o que seria a verdade, a beleza e o bem 
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(COELHO, 1991, p. 76).  Esse panorama gera uma incontornável 

bi furcação na produção li terária de então, e que seria sentida até na 

era contemporânea: de um lado, a l i teratura do racionalismo –  

representante de uma tradição oficial , consti tuída –  e, de outro, uma 

l i teratura fantasiosa, imaginária, que recorre ao maravi lhoso e à 

mágica –  representante de uma tradição popular, espontânea, repleta 

de recursos de efabulação que disfarçam intenções subterrâneas 

bem apropriadas para o momento histórico de seu surgimento. E a 

Idade Moderna foi  pródiga nas cisões, as quais, muito mais do que 

tanger, encabrestar e domesticar a cul tura popular, possibi l i taram 

sua di fusão. Essa minha reflexão se coaduna com o que referiu 

Coelho: 

Índice claro dessas “discordâncias” é  o fato de que,  
exatamente no apogeu do racional ismo clássico (entre 1659 
e 1680, mais ou menos),  surgem as “obras clássicas” da 
Li teratura Infant i l ,  hoje espalhadas por todo o mundo 
civ i l izado, e que v alor izam basi camente a fantasia,  o  
imaginário,  o marav i lhoso. . .  exatamente o contrár io da 
at i tude racional ista preconizada no momento.  ( COELHO,  
1991, p.80).  

Foi justamente o imaginário das histórias di tas “para 

crianças” que se apresentou como solo propício para a manu tenção 

dos elementos próprios das narrativas populares, não sem as  

devidas adaptações ao didatismo exigido pela classe burguesa, mas 

possibil i tando a manutenção e a atual ização de fórmulas estruturais, 

motivos e narrativas mantidas, até então, na memoria e  na oralidade 

das camadas populares.  

Ainda, retomando a questão da di fusão pela oralidade, 

Antonio Candido (1976, p.50-53) se uti l iza do termo “povos 

primitivos” para se referir a essas comunidades i letradas, rústicas, 

que mantêm a prevalência da oral idade  sobre a escri ta. Esses povos, 

por mais remotos temporal  e geograficamente que sejam, –  inclua-se 
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aqui o homem medievo e a raia miúda da Idade Moderna, bem alguns 

sertanejos contemporâneos –  distinguem perfei tamente o mundo 

lógico e racional do mundo mágico e imaginoso, próprio da l i teratura 

popular oral  e da l i teratura vol tada para o públ ico infanti l 19. 

É tradição entre os pescadores rezarem à Rainha das 

Águas antes de avançar pelas ondas do mar.  Essa, sem dúvida, é 

uma recorrência ao aspecto mágico e inexp l icável da natureza e do 

mito. Contudo, o mesmo pescador observa racionalmente o 

movimento das marés e do vento de antes de içar velas. O aspecto 

mágico, uti l izado para explicar a existência das coisas e do mundo, 

sobressai -se propositalmente ao aspecto lógico, mas promove no 

seio da sociedade o mesmo efei to conceitual  que o arcabouço 

científ ico produziria, rei ficando conceitos e perpetuando 

comportamentos e ações.  

Essa reflexão vale para reforçar a noção de bi furcação 

ocorrida entre a cul tura popular e a erudita durante o período de 

1500 até 1800, mas também para afastar a tese de que uma “moral  

ingênua”20 impregna a li teratura popular oral , já que tanto o contador 

quanto o ouvinte distinguem perfei tamente o que é fruto da mágica –  

dispensando expl icações lógicas –  do que é fruto da relação lógica 

com o mundo/natureza/sociedade. Tanto o homem urbano e lógico 

                                            
19

 Burke (2010, p. 30), cita que houve grande interesse da aristocracia culta, de intelectuais e 
pesquisadores, no século XVIII, por diversos tipos de literatura oral remota, oriundas do povo 
miúdo. Muitas dessas histórias foram assimiladas pela cultura erudita, como algo excêntrico e 
exótico, é verdade, mas que ajudaram a permanência de muitas das narrativas populares. Muitas 
dessas narrativas foram adaptadas e adotadas como contos infantis pela tradição literária, como 
João e Maria, as diversas versões remotas de Chapeuzinho Vermelho, João e o pé de feijão, e 
tatas outras.  

20
 Trata-se do termo que utiliza André Jolles em Formas simples (1976); na verdade, concordo que 

haja uma espécie de moral ingênua nas narrativas orais ancestrais que se perpetuam em 
narrativas contemporâneas, ao que voltarei a referir adiante, mas considero que esteja evidentes 
no espaço estético, nos motivos e nos desenlaces das tramas, muito mais do que nos laços 
sociais que revelam, dadas as complexidades próprias de cada civilização, por mais antiga que 
seja. 
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quanto o sertanejo i letrado e imaginoso conhecem os l imites da 

razão e da imaginação; não há di ferenças entre o modo de se 

relacionar com o contar de um e de outro, a não ser o condicionante 

propriamente social . É o que Candido aponta ao refleti r que:  

A v erif icação de que as cul turas são re lat ivas lev a a 
medi tar em tais singular idades,  que seriam expl icadas,  não 
à luz de di ferenças ontológicas,  mas das ma nei ras 
pecul iares com que cada contex to gera l  interfere no 
signi f icado dos t raços part iculares,  e rec iprocamente,  -  
determinando conf igurações div ersas.  Assim, a ati tude 
correta seria  inv est igar a atuação v ariáv el dos est ímulos 
condicionantes,  poi s se a mental idade do homem é 
basicamente a mesma, e as di ferenças ocorrem sobretudo 
nas suas mani festações,  estas dev em ser relacionadas às 
condições do meio social  e  cul tural .  Isso expl icar ia porque 
os comportamentos,  as soluções,  as cr iações v ariam tanto 
no pr imi t ivo e no civ i l izado, sem que se possa falar em 
mental idade pré- lógica.  (CANDIDO, 1976, p.52).  

Isso vale para refleti r sobre porque nos Contos de 

enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) a recorrência a um ri to rel igioso 

como a oração aparece como escopo para uma salvação diante da 

morte i rremediável, contudo, os personagens recorrem a ta ntos 

quantos outros arti fícios possíveis para driblar a mensageira, como 

os três ou quatro desejos prestados por entidades mágicas, as 

astúcias do Zé Malandro e do médico, a busca incansável do moço 

que não queria morrer pelo lugar onde ninguém morre. Isso porque o 

homem simples recorre ao sobrenatural  como um dos elementos a 

auxi l iá-lo, mas não deixa de agir astutamente, de forma efetiva, para 

alcançar seu propósito, assim como o comportamento do pescador 

antes ci tado. 

A sociedade, então, modernizou-se a parti r de fins da 

Idade Média e durante a Idade Moderna, condicionando uma 

cosmovisão humana mais cienti ficista, sobrepujando 

quanti tativamente uma cosmovisão imaginosa e mágica, ma s reforçar  

a noção de moral  ingênua parece-me o mesmo que reforçar a 
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prevalência de uma expressão erudita, di ta cul ta, sobre uma 

expressão popular, di ta incul ta.  

O Iluminismo configura-se como o momento da grande 

di fusão das fábulas, sobretudo de La Fontai ne, que nada têm de 

ingênuas, hoje arraigadas como l i teratura infantil , mas que, na 

verdade, em seu nascedouro, foram concebidas como l i teratura para 

adultos, uma vez que tinham como objetivo cri t icar os poderosos 

franceses da época, em “textos ci frados que denunciavam misérias, 

desequi l íbrios ou injustiças de sua época. ” (COELHO, 1991, p. 83).  

Ao longo dos séculos, tais histórias passaram por 

transformações e adaptações, foram adotadas como l i teratura 

específica para o públ ico infantil  –  a Li teratura Infantil  tradicional – , 

absorveram o cunho didático do sistema de ensino solidi ficado no 

século XVIII. Os cavaleiros, reis e rainhas, as metamorfoses,  

príncipes e princesas, fadas e bruxas, maldições e profecias, 

segundo o modelo racionalista, não servem mais à  l i teratura para o 

público adulto, mas são a matéria prima que os escri tores cul tos vão 

resgatar nas histórias antigas para criar uma l i teratura de 

contestação da sociedade e da estética vigente até então 21. 

Essa l i teratura fantasiosa se popularizou antes d e se 

tornar a di ta Li teratura Infantil  e foi no seio do povo, do homem 

comum, nas veredas do popular que as transformações se 

sucederam. Eis um parentesco decisivo entre a l i teratura popular e a 

l i teratura infantil . Um laço de parentesco que se dá não no â mbito da 

criação do texto l i terário propriamente, mas no âmbito da própria 

                                            
21 Segundo Nel ly Nov aes Coelho (1991, p.  77 -79) a nov ela sat í r ica de Miguel  de 
Cerv antes,  El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha  (publ .  entre 1605 e 
1615),  o Dom Quixote de la  Mancha  reconhecido em todo o mundo civ i l izado, é o 
exemplo mais claro da crí tica ao modelo pastor i l  e cav alei resco que a gonizav a, 
amalgamado ao real ismo da v ida prát ica na nov a sociedade que se inaugurav a.  
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recepção, ou seja, do próprio homem, conforme faz referência Nelly 

Novaes Coelho: 

No pov o (ou no homem primi tivo) e na cr iança, o  
conhecimento da real idade se dá atrav és do sensív el ,  do 
emot ivo,  da intuição. . .  e não atrav és do racional  ou da 
intel igência intelect iva,  como acontece com a mente adul ta  
e cul ta.  Em ambos predomina o pensamento mágico,  com 
sua lógica própria.  Daí que o popular e o infant i l  se sintam  
atraídos pelas mesmas real idades.  (COELHO, 2003, p.  36).  

Sobre esse aspecto popular das histórias vindas de 

além-mar, registradas pelo cordel e recontadas pela oral idade  e seu 

parentesco com as narrativas para o público infantil , que recorrem ao 

ingênuo e ao maravi lhoso, escreveu Cascudo em Cinco l ivros do 

povo : 

As cinco nov elas que estudei  f ixam a simpatia do pov o pelo 
assunto t ratado há tantos séculos.  Nenhum cronista,  poeta,  
histor iador,  ensaísta conseguiu essa simpat ia popular 
atrav és do tempo. Nenhum resist iu tanto e se man tev e na 
predi leção exclusiv amente popular,  negado pelo letrado,  
esquecido pelo professor,  i ronizado pelo v iajante que 
encontrav a nessa lei tura um índice pejorativ o de gosto e 
atraso cul tural .  ( . . . )  A necessidade do marav ilhoso,  a  
tendência natural  à l ibert ação das leis f ísicas da proporção 
e do equi l íbr io explicam mui to dessa l i teratura fantást ica 
que resi ste e se t ransf igura nas rev istas i nfant is.  Todo o 
indispensáv el amor ao marav ilhoso expl ica a perpetuidade 
do conto infant i l  e popular.  (CASCUDO, 1953, p.  33).  

Mas, nem toda l i teratura para o público infantil  mantem, 

ou manteve, esse espíri to fantasioso. No Brasi l , no final  do século 

XIX e primeiras décadas do século XX, a burguesia urbana e a 

aristocracia rural  já buscavam educar seus fi lhos a partir de u ma 

concepção de ensino europeia. Evidentemente, os l ivros de estudos 

e de lei tura para crianças atingia um públ ico muito restri to. Nessa 

fase da sociedade brasileira, as crianças eram vistas como adultos 

em miniatura. Para essa burguesia que começava a fi r mar-se nos 

crescentes cenários urbanos, a infância era concebida na esteira das 

mudanças de costumes e de organização social  trazida pelas 
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revoluções burguesa e industrial  ocorridas no Velho Mundo desde o 

século XVIII, mas que no Brasi l  chegaram mais tardi amente, em fins 

do século XIX e início do século XX.  

Se nas sociedades medievas a criança não era sequer 

percebida com tal , meramente tratava -se de mais um ser, mais um 

ente, gradativamente os pequeninos passaram a ser notados e, 

então, nasce uma concepção de preservação e cuidado. De acordo 

com Lajolo e Zi lberman,  

A preserv ação da inf ância impõe-se como valor e meta de 
v ida (. . . ) . A criança passa a deter  um nov o papel  na 
sociedade,  mot ivando o aparecimento de objetos 
industr ial izados (o br inquedo) e cul turai s (o l iv ro) ou nov os 
ramos da ciência (a psicologia infant i l ,  a pedagogia  ou a 
pediatr ia) de que ela é dest inatár ia.  Todav ia,  a função que 
lhe cabe desempenhar é apenas de natureza simbólica,  
pois se t rata antes de assumir uma imagem perante a 
sociedade, a de alv o de atenção e interesse dos adul tos,  
que de exercer uma at iv idade econômica ou  
comuni tar iamente produt iv a,  da qual  adv iesse alguma 
importância pol í t ica e reiv indicatór ia .  (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 1988, p.  17).   

Nos grupos sociais brasi leiros abastados, mais nas 

cidades que no campo, a natureza simból ica da infância que os 

adultos desses grupos sociais pretendiam preservar parece ter  

assumido contornos de inocência e fel icidade inerentes, quase 

míticas, a parti r de qualidades atribuídas e característi cas próprias 

da infância, tais como a fragi l idade, a inocência e a dependência do 

adulto. Como se a infância se caracterizasse pela ternura e pela 

alegria –  caracteres muito próximos da ingenuidade atribuída pelos 

pesquisadores de cul tura popular ao povo miúdo – , necessi tando de 

cuidado e educação para tornar -se um adulto sério, reti l íneo e 

racional, como requeria a nova sociedade.  

No entanto, os efei tos ideológicos da Proclamação da 

Repúbl ica, impregnavam os l ivros para educação das crianças, além 
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do didatismo moral izante típico, também com um patriotismo 

mil i tarizado. É o caso de obras como Contos infant is  atr ibuída a Júlia 

Lopes de Almeida e Adel ina Lopes Vieira, e Pátr ia , de João Vieira de 

Almeida, no final  do século XIX, que buscavam fazer da l i teratura  

para crianças um instrumento de di fusão de civismo e patriotismo. 

Outros, no mesmo segmento, já no início do século XX, são Por que 

me ufano de meu país? , de Afonso Celso, Contos pátrios , de Olavo 

Bi lac e Coelho Neto, Histór ias de nossa terra , de Júl ia Lopes de 

Almeida. (BIGNOTTO, 2000, p.33). Tais obras, porém, destinavam-

se, evidentemente em função da enorme parcela de analfabetos, a 

uma parcela ínfima da população infanti l  da época. Majori tariamente,  

os fi lhos da aristocracia rural  e dos comerciantes e industriais 

burgueses das capitais. 

Esse é o extremo do um caminho que se bi furca, já que 

essas obras se distanciavam ainda mais da aura de magia e 

encantamento das narrativas populares que influenciaram as obras 

de La Fontaine e dos Irmãos Grimm, por exemplo, que já 

apresentavam um tanto de cunho moral izante e didático. Agora não 

mais havia espaço para encantamentos, r iso e folguedos narrativos; 

tudo isso foi  posto de lado e a seriedade dos l ivros, das gravuras e 

das histórias também vestem farda, como os pequenos vestidos de 

marinheiros ou uniformizados de soldadinhos.  

Uma mudança nessa concepção e nesse panorama da 

produção de li teratura para crianças somente vir ia na década de 

1920, fundamentalmente com a produção l i terária de Monteiro 

Lobato; quanto ao sistema educacional, as reformas ocorridas nos 

estados mais desenvolvidos, influenciadas por ideias europeias e 
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pela doutrina da Nova Escola 22, somente seriam implantadas em 

meados da mesma década.  

Além de reorganizar o ensino primário e influenciar a 

produção de livros para crianças, a nova concepção de ensino trazia 

consigo também uma nova concepção de infância, distinta do 

ufanismo patriótico e do uti l i tarismo racional das três décadas 

anteriores. É válido salientar sempre que o povo, a cul tura popular, 

as narrativas populares tradicionais estavam distantes desse 

panorama, mas sobreviviam, nas narrativas dos caboclos, nas 

cantigas dos marinheiros, nos cantares dos fi lhos de negros 

al forriados, sempre longe dos centros,  mas sempre perene.  

Se a década de 1920 foi  a década dos estudos de 

cul tura popular de Monteiro Lobato que levaram à produção de tantas 

obras, como Reinações de Narizinho , foi  também a década dos 

estudos sobre o folclore brasileiro por Mário de Andrade, que 

levaram, entre outras obras, à produção de Macunaíma , e das 

pesquisas sobre cul tura popular de Luís da Câmara Cascudo, que 

levaram, entre tantas e tantas obras,  à produção de Literatura oral  

no Brasil .  

Monteiro Lobato foi  o primeiro autor de li teratura para 

crianças a mergulhar no universo da cul tura popular do Brasi l , então 

ainda mais amalgamada de motivos europeus, indígenas e afros, e 

                                            
22

 Em confronto com a "escola tradicional", em relação à qual se colocou em termos antitéticos, a 
Escola Nova se fundamenta em nova concepção sobre a infância. Esta é considerada -
contrariamente à tradição - como estado de finalidade intrínseca, de valor positivo, e não mais 
como condição transitória e inferior, negativa, de preparo para a vida do adulto. Com esse novo 
fundamento se erigirá o edifício escolanovista: a institucionalização do respeito à criança, à sua 
atividade pessoal, aos seus interesses e necessidades, tais como se manifestam nos estágios de 
seu “desenvolvimento natural”. Parte-se da afirmação de que o fim da infância se encontra na 
própria infância; com isso, a educação centraliza-se na criança e será esta nova polarização que 
será chamada de "revolução copernicana" no domínio educacional. (NAGLE, Jorge. Educação e 
sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU: Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material 
Escolar, 1974, 1976 reimpressão, p. 248-249, Apud. BIGNOTTO, 2000, p. 39). 
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produzir uma l i teratura imaginosa, fantasiosa, misteriosa que 

derrubava os l imites entre o real  e o maravi lhoso, bem aos moldes 

das narrativas orais populares. Além disso, enquanto Charles 

Perraul t, por exemplo, recontou narrativas populares acrescentando 

aspectos estruturais e estéticos próprios da li teratura erudita, 

inclusive trechos versi f icados para dar forma e faci l i tar a transmissão 

de moral idades, as narrativas de Lobato parecem desejar apagar o 

traço l i terário e se afastar do tom moralizante, a fim de uti l izar uma 

l inguagem mais próxima da oral idade, da narrativa popular fundante, 

do tom popularesco dos contares do povo.  

Lobato se apresenta como um erudito que se acerca da 

cul tura popular para produzir l i teratura, como vêm fazendo 

contemporaneamente autores como Ricardo Azevedo e Ana Maria 

Machado.  O processo de criação dos Contos de enganar a morte , de 

Azevedo (2004), guarda certa contiguidade com a  criação de Lobato,  

já que há em ambos a reelaboração de uma variedade de elementos 

e narrativas próprias da tradição oral , oriundos da pesquisa dos 

autores, recontados e atual izados pela estratégia li terária criadora.  

Ainda, personagens como a Emíl ia, fei ta pelas mãos de 

Dona Anastácia, e o Saci, aprisionado pela astúcia e sabedoria 

ancestral  do preto velho Tio Barnabé 23, e mesmo o Visconde de 

                                            
23

 Vale regi strar que o personagem secundário Tio Barnabé,  preto v elho 
eternamente a pi tar seu cachimbo em sua tapera nos l imi tes do sí t io de Dona 
Benta,  representa um autênt ico narrador  t radicional ,  condensando uma gama 
enorme de contadores,  de narradores da cul tura popular oral  e i let rada,  
ex istentes nas div ersas regiões do país por  aquela época –  caboclos,  negros,  
vaquei ros,  agricul tores,  caixei ros v iajantes,  andari lhos,  cegos v agantes,  pobres 
que pouco t inham a oferecer,  além da sabedoria oral  ancestral  –  personagens 
que ainda persi stem em pequenas porções do Brasi l .  Além disso,  como f r isou 
Bignotto (2000, p.  28),  esse personagem apresenta as caracterí st icas de uma 
camada popular  crescente no início do século XX,  formada por pessoas sem a 
posse da terra,  v iv endo nos arredores das grandes propriedades ou como seus 
agregados,  que mant inham v ivas as t radições populares mais remotas,  tais como 
a manutenção de “v ida  rel igiosa e uma cul tura popular cadenciada por r i tos do  
catol ic ismo rúst ico,  por  festas e comemorações dos santos de sua dev oção, por  
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Sabugosa, são brinquedos, bonecos toscos, na verdade, mas 

mágicos. Mas di feriam grandemente das bonecas afrancesada s da 

cidade, importadas da Europa, naquela época. Enquanto seres 

mágicos falantes, carregavam em si  a possibil idade de contestar o 

cunho moral izante das histórias e do ensino das crianças, além de 

l ibertarem a imaginação, como os brinquedos dos fi lhos dos 

camponeses, fei tos artesanalmente, com materiais simples 

disponíveis. (BIGNOTTO, 2000, p. 107).  

Lobato, como representante de um esforço da l i teratura 

erudita em se aproximar das narrativas populares, encurtou as 

distâncias que vinham bifurcando o caminho das narrativas –  as 

avenidas da li teratura erudita e as tr i lhas tortuosas daquelas 

narrativas oriundas da tradição oral do povo, separadas por um 

abismo social . Um esforço que tem se estabelecido em várias 

produções atuais que aglutinam aspectos da cul tura  popular, do 

modo de contar histórias do povo.  

Esses, entre outros,  são aspectos presentes nos 

Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo, que atestam certa 

identidade entre as histórias para crianças (vol tadas mais para a 

estética do que para a didática) e as narrativas da tradição oral , as 

quais percorreram as gerações e influenciaram, de algum modo, toda 

a produção li terária que a sucedeu, perenizando -se e se atualizando, 

em especial  nas narrativas populares, na l i teratura de cordel, nas 

histórias para o público infantil .  

                                                                                                                                
uma forte t radição oral  expressa nas modas de v iola,  nos sambas e batuques  
rurais,  nos cateretês,  cururus,  cocos,  etc . ” .  
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4. ATUALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA DA TRADIÇÃO NARRATIVA 

ORAL POPULAR 

Para iniciar este capítulo em que se defende a 

atual ização e a permanência das narrativas populares na 

contemporaneidade (ao que se costuma chamar também de pós -

modernidade), é interessante registrar uma reflexão di l igente e 

poética de Câmara Cascudo:  

A l i teratura oral  (e a popular,  também) é como se não 
ex ist isse.  Ao lado daquele mundo de clássicos,  românt icos,  
natural istas,  independentes,  digladiando -se,  discut indo,  
cientes da atenção f ixa do audi tór io,  outra l i teratura,  sem 
nome em sua ant iguidade, v iva e sonora,  al imentada pelas 
fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da cr iação 
pr imi tiv a,  com seus gêneros,  espécies,  f inal idades,  v ibração e 
mov imento,  continua,  rumorosa e eterna,  ignorada e teimosa, 
como r io na sol idão e cachoei ra no meio do mato.  (CASCUDO, 
1984, p.  27).  

Aquelas histórias de magia, de encantamentos e 

maravi lhas, de pirlimpimpins  e poções, essas histórias não estão 

mortas e não desaparecerão. Transformar-se-ão, é certo, dada a 

velocidade das mudanças nas sociedades modernas, mas não 

desaparecerão enquanto forem registradas pela oralidade , porque o 

que as pecul iariza é a continuidade, no espaço e no tempo, numa 

corrente, sobretudo oral , mas também escri t a, com os mesmos 

elementos, os mesmos episódios, numa sucessão ininterrupta de 

influência e acomodações a promoverem sua atual ização e 

permanência no seio das sociedades.  

Sal iente-se, igualmente, a infinda popularidade e 

oralidade, como referiu Zumthor (1993, p. 285-286), de que descende 

toda l i teratura ocidental ; de uma l iteratura de massa , para util izar 

uma terminologia cara aos contemporâneos. É da massa popular  que 
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“se ergue globalmente a poesia medieval, e não de uma "li teratura" ” . 

Os clérigos, escri tores, gentes dotadas de lei tura clássica e 

escri tura, no exercício de sua função, precursores certos do mundo 

moderno, formam na sociedade europeia dos séculos medievais uma 

minoria ínfima, com certa influência, é verdade. 

Mas os jograis, os reci tadores, os menestréis, gente do 

verbo, da fala, da oralidade, inseridos intimamente no âmago do 

povo, pactuando e fazendo parte dele,  formam a maioria daqueles 

di fusores da narrativa oral , da poesia oral  que se inserem na 

existência social : ela aí se insere por obra da voz, único mediador 

entre a massa i letrada e a letra, massa que irrompe o si lêncio, 

próprio da letra escri ta, e povoa o mundo, por via da memória, de 

histórias e mais histórias.  

São populares, porque são do povo, as narrativas que 

não serão esquecidas porque a dedicação de pesquisadores como 

Câmara Cascudo e a lucidez e desvelo de criadores de ficção como 

Ricardo Azevedo vêm recontando as histórias ancestrais, 

registrando-as, mantendo viva a estét ica, a magia e o caráter lúdico 

dos contos populares. Nos Contos de enganar a morte (AZEVEDO, 

2004), traços da criação l i terária medieval –  gênese dos contos 

populares e da l i teratura de cordel –  estão vivos e perenes.  

4.1. Apontamentos sobre a compilação de narrativas populares 

em Literatura oral no Brasil   

Há uma anedota muito antiga e muito repetida, decerto 

muito conhecida, em uma ou outra versão, com adaptações aqui e 
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al i , mas com o mesmo fio narrativo. Eis o seu conteúdo mais 

comumente repetido:   

Certa v ez um camponês mui to esperto,  sabendo que a 
Morte o procurav a para conduzi - lo à  úl t ima morada,  
resolv eu dar um jeito de enganar a famigerada. Procurou 
um barbei ro,  sol ic i tando que lhe raspasse barba,  bigode e 
cabelos,  para que, desse modo, a  madrasta de todos não o 
reconhecesse. Após o término do t rabalho do barb ei ro ,  
ainda sentado na cadei ra do of ício,  eis que entra na 
barbearia aquela que o procurav a, perguntando se por  
acaso não ter iam v isto o camponês, ao que o barbei ro  
prontamente respondeu que não. Desanimada de tanta 
procura,  a Morte decreta,  resignada:  
–  Já que não encontrei  aquele camponês astuto e não 
tenho mais tempo a perder,  v ou levar esse careca aqui  
mesmo. 
E assim, mesmo o esperto camponês foi  levado como todos 
os demais o são,  já que dessa tal  ninguém pode escapar

24
.  

São incontáveis as variantes que se pode encontrar 

para essa anedota25. O seu motivo central  que move o enredo e as 

ações dos personagens –  enganar a morte que se mostra inevi tável , 

incontornável –  é o mesmo que move o enredo das quatro narrativas 

dos Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo (2004). No 

conto O homem que enxergava a morte , por exemplo, a morte vinha 

buscar a moça que estava enferma, mas, ludibriada pela astúcia do 

médico, f ica impossibi l i tada de cumprir seu intento, então determina: 

“Você contrariou o destino. Agora vai  pagar caro pelo que fez. Vou 

levar você no lugar dela!” (AZEVEDO, 2004, p. 18). Por seu turno, o 

desfecho do conto O últ imo dia na vida do ferre iro  atual iza 

justamente a tentativa frustrada de se disfarçar para evi tar a morte:  

“O ferreiro e a mulher conve rsaram e bolaram um plano. O ferreiro 

pintou os cabelos de preto, colocou barba postiça e ainda uns óculos 

de lentes grossas.” (AZEVEDO, 2004, p. 30).  

                                            
24

 Anedota de domínio público, popular, portanto, própria da tradição oral, ou narrativa popular 
oral. 
25

 Uma variante dessa narrativa, bastante antiga e tão recorrente, de origem germânica, datada 
por volta de 1400, é citada por Paul Zumthor (1993, p.213), a Der Ackermann und der Tod (O 
lavrador e a morte), atribuída a Johannes von Tepl, cujo tema remonta ao debate entre o 
lavrador astuto e a famigerada morte. 
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Na verdade, ao longo das gerações, elementos foram 

sendo agregados, si tuações novas foram geradas, person agens 

foram incluídos ou substi tuídos, mas o desfecho permanece imutável: 

nessas narrativas, a Morte é sempre vencedora. Difíci l  é precisar 

quando e onde ele foi  registrado, seja pela oral idade ou pela escri ta, 

pela primeira vez26.  

Essas são características das narrativas orais 

populares, as quais sobrevivem à passagem do tempo e às 

transformações na sociedade, as quais a pesquisa de Cascudo 

atual iza e faz permanecer vivas . Para Câmara Cascudo 27, é 

impossível  determinar a antiguidade dessas histórias, muitas vindas 

com os mouros para a Península Ibérica, no século VIII, 

sedimentaram-se e foram incorporadas ao imaginário brasileiro via 

colonização. Trata-se de uma l i teratura que foi  crescendo, com força 

e tenacidade, juntando-se às cores dos locais, transformando-se e,  

ao mesmo tempo, mantendo-se.  

Daí a importância da pesquisa registrada em Literatura 

oral no Brasil  para configurar tal  atualização e permanência dos 

contares orais populares mais remotos nas sociedades 

contemporâneas, registro que, provavelmente, os Contos de enganar 

                                            
26 

Câmara Cascudo (1984, p. 333-336), recolheu uma versão, ouvida em 1852 e registrada em 
1939 por Alfred Russel Wallace em Viagens pelo Rio Amazonas e Rio Negro (São Paulo: Série 
Brasileira), em que vigora o astuto que deseja fugir da morte se disfarçando, mas acaba sendo 
levado do mesmo jeito. No entanto, reitera o pesquisador que tais histórias estão presentes nas 
diversas sociedades, desde a Antiguidade, e difícil é precisar sua origem. 
27

 A reflexão cascudiana, transcrita a seguir, revela a força e a relevância da tradição oral como 
fomentadora da difusão e perpetuação das histórias populares via oralidade: “A tradição defendia, 
como uma lei de gravidade, esse mundo de conversas, arsenal de fábulas e encantos. Defendia 
que se dispersassem com maior violência, porque a dispersão era fatal e regular, nas emigrações 
e guerras, presa de inimigos, permutava-se uma estória ou um hábito como uma moeda ou uma 
arma mais útil. Não sabemos por que algumas estórias sucumbiam e outras, inexplicavelmente, 
reagiam e vinham, com anos e mais anos, até os nossos dias, invictas. Deve ter desaparecido 
muita estória preciosa como um real de ouro del rei dom Dinis. O que possa significar o segredo 
dessa resistência é mistério.” (CASCUDO, 1984, p. 166-167). 
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a morte , de Azevedo (2004) têm como uma de suas fontes. Para 

Costa,  

As dimensões de “Li teratura oral ”  não se podem submeter a  
reduções,  que equiv aler iam a mut i lações.  Conjugam -se, na 
sua estrutura,  os aspectos didát icos e os dialét ico s,  as 
pesqui sas e as conclusões,  as or igens e as conf rontações,  
os depoimentos e os exemplos,  as v ersões e as analogias,  
as gestas e as congadas, a nov el íst ica e o Bumba -Meu-Boi ,  
as lendas e o fandango, as danças e os cantos rel igiosos,  
as técnicas de narr at iv a e os métodos de i nterpretação, o  
al ienígena e o autóctone,  o ant igo e o atual ,  a poesia oral  e  
os autos populares,  a estór ia de Trancoso e os dramas da 
Morte.  Uma enciclopédia.  (COSTA, 1969, p.  102).        

Então, a tradição oral  não pode ser vista co mo 

elemento pecul iar de sociedades iletradas, i rrelevantes para a 

construção da historicidade – l i terária e antropológica –  de uma 

sociedade. Ela é viva e vi tal para a perpetuação de conhecimentos 

ancestrais, além de ser elemento que perpetua o caráter democrático 

que deve circundar o saber por ser inclusiva, nunca excludente, seja 

pelo viés do eterno contar e recontar de anciãos iletrados, seja 

porque estudiosos col igem essas histórias orais em escri tos que se 

perenizam28. 

A voz é muito mais democrática do que a escri tura, 

porque personifica o contador, mas desmisti f ica a performance de um 

autor suprarreal , com superpoderes. Nas reflexões que rementem à 

importância da performance da voz,  para Paul Zumthor (1993, p.  

                                            
28

 Registre-se aqui que essa reflexão surgiu da leitura do capítulo Tradição oral e história oral: 
revendo algumas questões, da obra Usos e abusos da literatura oral, que apresenta uma 
abordagem muito interessante sobre tradição, historicidade e oralidade, que vem se somar ao 
pensamento de Cascudo: “Se verificarmos como a tradição oral é utilizada na prática, veremos 
que, para a maioria das pessoas, ela não é um conjunto de textos formais: é uma parte viva, vital 
da vida. O conhecimento do passado não são aqueles remanescentes mortos e quase mortos de 
uma cultura oral passada, transmitidos por estreitos canais de geração a geração, mas está 
relacionado com a inteligência crítica e a utilização ativa do conhecimento. E ainda, é mais 
includente que excludente. As pessoas sempre reconhecerão que alguns anciãos sabem ou 
lembram mais do que outros, do mesmo modo que reconhecerão o valor das versões escritas de 
relatos orais. Mas, nem os anciãos respeitados nem os textos escritos põem um ponto final na 
discussão e na circulação do conhecimento histórico nas comunidades.” (CRUIKSHANK, In: 
FERREIRA; AMADO (Orgs.). Usos e abusos da história oral. p. 159-160).  
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241), “Toda voz emana de um corpo, e este,  numa civi l ização que 

ignora nossos procedimentos de registro e de reprodução oral , 

permanece visível  e palpável enquanto é audível”.  

Para além dessas reflexões sobre tradição oral  e saber 

insti tuído, mais di fíci l  que determinar a idade, talvez seja determi nar  

a fonte dos contos populares; muitos são reelaborações de textos 

impressos em Portugal desde o século XV (como as peripécias do 

Pedro Malasartes29), cantados e contados nas rodas de caboclos 

brasileiros de todas as regiões, mesclados aos motivos indígen as e 

africanos; outros são reelaborações dos contos exemplares 

divulgados pelos rel igiosos na nova terra, nos quais se sobressaíam 

os motivos da morte implacável, do demônio logrado. A popularidade 

das histórias reti rou de muitas delas a direção original : alguns contos 

de exemplo e encantamento, com motivos ni t idamente europeus 

medievais, receberam ingredientes indígenas, afr icanos ou tornaram-

se anedotas30. 

Câmara Cascudo (1984, p. 256), tendo em vista a 

diversidade de motivos e formas dos contos populares brasi leiros 

que col igiu, propôs uma classi f icação em onze categorias, as quais 

não esgotam possibi l idades, mas que servem de norte para 

determinar a forma, os motivos e a finalidade das histórias 

recontadas pela oralidade. A classif icação, bastante didátic a de 

Cascudo, possibil i ta veri ficar que os Contos de enganar a morte , de 

Ricardo Azevedo (2004), atual izam e perenizam esses aspectos 

                                            
29 

Cascudo (1984, p. 172-175) apresenta aspectos de um Malasartes ibérico que recebe cores 
locais nas versões brasileiras; personagem ora esperto e astuto, ora indolente e mandrião que 
vem recebendo versões orais e escritas as mais diversas. A versão mais recente que conheço, 
confirmando o aspecto de atualização e permanência da narrativas populares sem  idade,  está no 
Vol. II (2004) da compilação Histórias à brasileira, de Ana Maria Machado.  
30

 Sobre esse tema, ver em Câmara Cascudo (1984) os comentários ao final de cada um dos 
contos coligidos no capítulo VIII, Pequena antologia do conto popular brasileiro. 
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amalgamando-os nos enredos das quatro narrativas que compõem a 

obra, sem distinções ou fronteiras precisas, como ocorre na  di fusão 

das narrativas pela oralidade popular, que não estabelece 

conscientemente classi f icações, estrati f icações, hierarquias. Assim 

se apresenta a classi ficação de cascudo:  

1) Contos de encantamento:  elemento sobrenatural , elementos 

mágicos, al iados mágicos para o herói; mandrião.  

O encantamento como recurso ficcional está presente 

nas quatro narrativas dos Contos de enganar a morte : o fato de ser  

único que podia enxergar a morte e o transporte mágico “para um 

lugar desconhecido e estranho (...) um salão imenso, cheio de velas 

acesas de todas as qual idades, t ipos e tamanhos”,  (AZEVEDO, 2004, 

p. 18), na narrativa O homem que enxergava a morte ; as entidades 

mágicas que surgem nos contos O últ imo dia na vida do ferre iro  e A 

quase morte de Zé Malandro , a conceder-lhes pedidos mágicos que 

os protegem da morte; a aura de magia e encantamento é o cerne do 

conto O moço que não quer ia morrer , desde o ambiente até a moça e 

castelo dourado.  

2) Contos de exemplo: ensinam a moral  de forma simples e 

perceptível  no enredo; 

Nas quatro narrativas dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004) há algum tipo de exemplo subjacente,  mesmo que 

não apresentem o didatismo típico das narrativas exemplares, como 

as fábulas, por exemplo; há um aspecto notável de que a morte é 

algo inabalável, e que não se deve desejar viver para sempre, já que 

nas narrativas fica evidente o ensinamento perpetrado pela própria 

morte de que ela é i rremediável e faz parte da vida.   
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3) Contos de animais: fábulas clássicas nas quais os animais vivem 

o exemplo do homem; 

4) Facécias: histórias humorísticas, repletas de si tuações 

imprevistas;  

A característica fundamental  das facécias é o humor,  

algo que está presente, por exemplo, nas peripécias e astúcias com 

que Zé Malandro ludibria a Morte e o Diabo, no conto A quase morte 

de Zé Malandro. (AZEVEDO, 2004).  

5) Contos rel igiosos: histórias de mistérios e mi lagres religiosos;  

A presença de São Pedro, no conto A quase morte de 

Zé Malandro  e a recorrência à oração do Pai -Nosso, no conto O 

homem que enxergava a morte  são atualizações da presença de uma 

religiosidade popular l ivre e não dogmatizada.  (AZEVEDO, 2004).  

6) Contos etiológicos: história que serve para expl icar algo da 

natureza (como porque o cágado tem o casco quadriculado);  

7) Demônio logrado: histórias em que o diabo, em suas várias 

formas, é desafiado ou desafia e sai  derrotado;  

A narrativa A quase morte de Zé Malandro  é um 

amálgama de motivos próprios das narrativas ibéricas do Pedro 

Malasartes e do humor presente nos contos de Demônio Logrado.  

(AZEVEDO, 2004).  

8) Contos de adivinhação; repetem o hábito mi lenar de propor 

enigmas para passar o tempo;  

Para chegar ao almejado lugar onde ninguém morre, o 

personagem central  da narrativa O moço que não quer ia morrer  

percorre uma vastidão de terras, questionando personagens sobre 

como chegar ao tal  lugar, recebendo respostas enigmáticas, sobre 
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carregar toda uma montanha pedra por pedra, derrubar uma floresta 

imensa, secar o oceano com um balde (AZEVEDO, 2004, p.  37-39). 

São trabalhos aparentemente impossíveis de serem concluídos 

durante a existência, remetendo, por um lado, ao trabalho a que 

Sísi fo fora condenado pelos deuses do Olimpo, na mitologia grega; 

por outro lado, parece atual izar o processo de deci fração de enigmas 

presente no conto de encantamento Os três coroados  (CASCUDO, 

1984, p. 263-266), col igido por Cascudo, em que uma velha , 

empenhada em salvar os fi lhos do Rei , vai  em busca da casa do Sol, 

mas encontra uma infinidade de entidades a apresentar -lhes enigmas 

que somente poderiam ser respondidos pelo astro -rei .   

9) Natureza denunciante: quando um elemento da natureza 

denuncia alguma ati tude pérfida do homem;  

10) Contos acumulativos: são as chamadas histórias -sem-fim 

(exercícios de repetições e respostas) e os trava -l ínguas; 

11) Ciclo da morte: histórias de apadrinhamento pela morte,  pactos 

e acordos, pelos quais a morte implacável sempre cobra seu preço.  

As narrativas dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004), necessariamente, atualizam essa categoria 

referida por Cascudo (1984). A Morte surge como personagem nos 

quatro contos, sendo que o úl t imo (A quase morte de Zé Malandro ) 

traz a Morte como secundária, já que o conto mais se afina com a 

categoria de Demônio Logrado.  

Reitera-se, assim, que essa classi f icação não signi fica 

que não haja elementos intermediários ou motivos de uma suposta 

modal idade presentes em outra. O que há de mais relevante é que 

todas essas diversas histórias são contadas e recontadas e se 

transformam sem perder a essência de sua origem: a simpl icidade do 
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contar; as marcas de oral idade, mesmo quando impressas;  os 

motivos recorrentes; os personagens arquetípicos; em geral , a 

ingenuidade e a simpl i f icação dos desfechos; o apelo ao sobrenatural  

atuando sobre o destino do homem.  

É o caso, por exemplo, das diversas versões de 

histórias que se util izam do recurso dos  três pedidos concedidos por 

alguma entidade mágica: um anjo em narrativas l igadas à 

cristandade, um gênio no Aladim e a lâmpada maravilhosa ,  uma 

bruxa na cul tura europeia, um animal sagrado, para algumas cul turas 

orientais. No conto O últ imo dia na vida do ferre iro , dos Contos de 

enganar a morte , de Azevedo (2004, p. 26), esse recurso assim 

surge: 

Depois de saciar  a fome a mulher agradeceu mui to.  E  
deixou o ferrei ro surpreso.  Disse que sabia da v ida dele.  
Sabia do encontro com a Morte.  Sabia que ele t inha bom 
coração. Os olhos da v elha br i lharam. Contou que t inha 
poderes mágicos.  
---  Faça t rês pedidos –  disse ela – ,  que eles serão 
atendidos.  (AZEVEDO, 2004, p.  26).   

Igualmente, a entidade mágica que tanto surge nas 

narrativas orais populares, dessa vez um velho viajante, surge no 

conto A quase morte de Zé Malandro  (AZEVEDO, p. 47-48), nos 

Contos de enganar a morte , que dessa vez concede não três, mas 

quatro pedidos ao Zé Malandro.  

Veri f ica-se que mesmo a impressão de l ivros não fez 

sucumbir a di fusão da tradição oral  de contar histórias, mesmo com o 

incremento da imprensa, no século XIX, e mesmo na década de 30, 

no Brasi l , quando houve grande aumento da circulação de livros, 

sobretudo como uma tentativa de universalização do ensino públ ico e 

adoção de textos l i terários brasi leiros nas escolas, o que poderia 

contribuir para a ampl iação do universo de lei tores de l i teratura. No 

entanto, isso não adquiriu a ampl i tude idealizada, seja pela 
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precariedade mesma da escolarização brasi leira à época –  algo que 

se perpetua há muitas décadas nesse país – , seja pelo advento do 

rádio, que ampl iou a divulgação oral , num viés de mão única, já que 

o caboclo não dialogava com o enunciador, apenas ouvia as histórias 

reais e fictícias narradas pelo aparelho, mas as reproduzia em rodas 

de conversa31. 

Assim, mais que uma obra historicista, mais que 

sociológica e antropológica, Literatura oral no Brasil  (CASCUDO, 

1984) consti tui -se também pelo seu caráter l i terário, além de ser um 

registro da força da tradição popular oral , como elogi o à voz l i terária 

(e sábia) do povo. 

4.2. Atualização e permanência das narrativas populares nos 

Contos de enganar a morte   

A obra Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo 

(2004), é composta por quatro contos (O homem que enxergava a 

morte; O últ imo dia na vida do ferreiro; O moço que não quer ia 

morrer; A quase morte de Zé Malandro ).  

Nessas narrativas, o tema, os personagens, a 

l inguagem e os recursos ficcionais confi rmam a preferência do autor 

por valorizar o caráter estético da li teratura, tendo como pon to 

elementar a atual ização de aspectos e elementos próprios das 

narrativas populares da tradição oral , o que auxil ia no processo de 

permanência dessas narrativas pelo viés da li teratura escri ta na 

contemporaneidade.  Ricardo Azevedo recorre à história, ao humor,  

ao imaginário popular, ao cotidiano, à l inguagem poética e à 

                                            
31

 Reflexão semelhante a essa fez Antonio Candido em A Revolução de 30 e a cultura, na obra A 
educação pela noite e outros ensaios.  
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oralidade, próprios da tradição das narrativas populares, para 

compor uma obra que funde elementos dos contos do Ciclo da Morte 

e dos contos de Demônio Logrado –  categorias elaboradas por Luís 

da Câmara Cascudo (1984) –  com outros tantos recursos de muitas 

histórias tradicionais.  

Um recurso a que recorre 

Ricardo Azevedo, como 

i lustrador, são as i lustrações, 

em sua maioria em preto e 

branco, como a gravura ao 

lado que reproduz a capa da 

edição de 2004 dos Contos 

de enganar a morte  (2004), 

obra que é ricamente 

i lustrada, desde a capa, com 

gravuras que atualizam a 

perspectiva das xi logravuras 

usadas para ilustrar os 

l ivretos de cordel.  A xi logravura consiste  em técnica de entalhe em 

madeira da imagem que se pretende reproduzir, a qual se embebe 

em tinta e se prensa sobre o papel ou outra superfície que se deseje 

i lustrar. 

Na sociedade medieval, sobretudo nas camadas 

populares, as imagens de santos, márti res, de motivos cristãos e 

mesmo da morte,  configuraram-se como o meio mais eficaz para a 

pregação dogmática do cristianismo, e como garantia de uma coesão 

e de uma identidade catól ica, o que prevaleceu também na Idade 

Moderna. O cul to das imagens na cristandade ocidental , portanto, 
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configurou-se como prática cul tural  elementar, tanto quanto a lei tura 

dos textos escri tos, tão restri ta ao meio clerical .  

O mesmo processo de fixação de ensinamentos cercou 

a util ização de i lustrações no sistema educacional, tal  qual os 

motivos dos contos exemplares ora is para os i letrados, tão próximos 

do paganismo, e também das gravuras xi logravadas nos l ivretos de 

cordel, o que funcionava como uma espécie de lei tura de imagens.  

Sobre esse aspecto do uso da imagem como veículo de 

di fusão e fixação pedagógica no imaginá rio cristão, referiu-se Jean 

Claude-Schmitt:  

Se a Igreja confer iu um papel  crescente às imagens no 
cul to e na dev oção, foi  porque as imagens,  mais do que a 
palav ra dos pregadores (a lei tura dos l iv ros não sendo 
acessív el  senão a uma pequena minoria),  exerc ia sobre a 
imaginação dos féis uma ação decisiva considerada 
benéf ica.  (SCHMITT, 2007, p.  353).  

Assim, a imagem acaba por f ixar a memória, remetendo 

ao passado, recupera-o e o integra ao presente, como mediadora 

entre o homem e o divino, tornando presentes  na vida do povo as  

realidades transcendentes e invisíveis, concretizadas nas imagens, 

sejam estátuas de santos, gravuras, pinturas ou mesmo a xi logravura 

que os l ivretos, pagãos ou cristãos, adotaram.  

O mesmo modo de simpl i ficação da recepção e da 

assimi lação tidas como ingênuas expl icam o uso recorrente de 

imagens nos l ivros indicados para o público infantil ; prática iniciada 

no século XVIII,  com o surgimento da escola e dos primeiros l ivros 

para crianças, perpetua-se até a contemporaneidade, nas revistas  

em quadrinhos, no mercado editorial  da l i teratura para crianças, nos 

l ivros didáticos, nos desenhos animados na TV, no cinema, na 

internet. 
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Na contemporaneidade, as i lustrações das boas obras 

de l i teratura classi ficadas pelo mercado editorial  como indicad a às 

crianças, como é o caso dos Contos de enganar a morte (AZEVEDO, 

2004), são verdadeiras obras de arte, trabalho que integra a 

concepção das narrativas e a concepção de arte plástica.  

Outro aspecto inerente às quatro narrativas dos Contos 

de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) é uma aparente simpatia do 

narrador para com os personagens centrais, homens simples, do 

povo, o que se pode relacionar ao mesmo processo criador de Gil  

Vicente em seus textos para representação , em que entre os tipos da 

sociedade de seu tempo, perfei tamente detectáveis na burguesia que 

ascendia e o Lavrador, por exemplo, aqueles eram condenados pela 

letra vicentina, enquanto o segundo é a figura protegida, apresentada 

de forma mais fiel , próxima de sua dura realidade de injustiças e 

pressões. 

Nas narrativas dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004), o homem que enxergava a morte “era um homem 

pobre”  (p.11); o ferreiro “era jovem e vivia trabalhando o dia inteiro 

(...) Mesmo assim  não tinha um tostão”  (p. 24); o moço que não 

queria morrer era “um jovem viajante ”  que “andava pelas estradas do 

mundo”  (p. 35); e mesmo o Zé Malandro, o personagem mais astuto,  

“era pobre, pobre, pobre ”  (p. 47). 

Essa simpatia pelo povo não parece um acaso, mas um 

fenômeno relativo à origem dessas narrativas, que é a oralidade 

popular. No entanto, ainda é a morte, a transcendência, o julgamento 

f inal  que opõe os “bons” e os “maus”, os pecadores e os sagrados, 

num julgamento que vem a ser fórmula própria dos autos e , de modo 

mais ou menos evidente,  de algumas narrativas orais populares.  
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Como forma de evidenciar os diversos elementos  

teóricos até agora descri tos, as quatro narrativas que compõem a 

obra Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) serão aqui 

transcri tos na íntegra, parte a parte, debatendo -se aspectos 

relevantes que cada trecho susci te e possibil i te discuti r.  

4.2.1. O homem que enxergava a morte  

O personagem central  dessa narrat iva, que guarda 

proximidade com os contos do Ciclo da Morte, é um homem pobre 

que, por conta do apadrinhamento da Morte, torna -se um médico. 

Veja-se como o personagem é apresentado:  

Era um homem pobre.  Morav a num casebre com a mulher e  
sei s f i lhos pequenos. O homem v iv ia t r iste e inconformado 
por ser tão miseráv el  e não consegui r melhorar de v ida.  
Um dia,  sua esposa sent iu um inchaço  na barr iga e 
descobriu que estav a gráv ida de nov o. Assim que o sét imo 
f i lho nasceu, o homem disse mulher:  
----  Vou v er se acho alguém que quei ra ser padrinho de 
nosso f i lho.  
Vest iu o casaco e saiu de casa com ar preocupado. Temia 
que ninguém quisesse ser padrinho da cr iança recém -
nascida.  Arranjar padrinho para o sex to f i lho já tinha sido 
dif íc i l .  Quem ia querer ser compadre de um pé -rapado como 
ele? 
E lá se foi  o homem andando e pensando e quanto mais 
pensav a mais andav a inconformado e t r iste.  
Mas ninguém consegue colocar rédeas no tempo.  
(AZEVEDO, 2004, p.  11).  

A sentença “Era um homem pobre.”, que abre a 

narrativa, equivale ao era uma vez das narrativas reunidas pelos 

Irmãos Grimm, junto à tradição das narrativas populares medievais, 

já anunciando o aspecto da tradição popular presente nas narrativas 

que compõem os Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo.  

Vale ressaltar, também, que o personagem central  da 

narrativa é apresentado como elemento bastante humanizado, como 

aqueles das narrativas populares col igidas por Cascudo (1984), 
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homens comuns, do povo, movidos muito mais por seus próprios 

interesses, pelo imediatismo de sobreviver, pelo livre arbítrio, pela 

aproximação afetiva, pelo senso comum, pelos sentidos, pela 

empatia, pela visão subjetiva, pela busca da fel icidade, pela 

sobrevivência, do que por uma estética geral , pré -estabelecida, 

racional, abstrata, uni forme, objetiva, imparcial  e impessoal, que 

pretende determinar, a priori , o certo e o errado.  

Além disso, nas narrativas da tradição oral não há 

espaço para grandes del ineações psicológicas dos personagens. 

Assim, o personagem é apresentado com grande economia 

vocabular, em traços bastante objetivos e gerais, como “Era um 

homem pobre. Morava num casebre com a mulher e seis f i lhos 

pequenos.” (AZEVEDO, 2004, p. 11).  

São pouquíssimos os elementos verbais presentes na 

apresentação do personagem; são dois períodos simples e um 

composto por coordenação, mas suficientes para que não pairem 

dúvidas sobre a condição de pobreza do homem que enxergava a  

morte, sem a necessidade de se discorrer longamente a respeito das 

características de um homem pobre ou de uma casa pobre. Ainda, 

bastou o adjetivo inconformado  para fazer progredir a narrativa, 

lançando a perspectiva de que aquele homem lutaria por melho rar de 

vida. 

Isso ocorre em função de que a escolha de recursos 

verbais simples conduz à geração de uma imagem também simples 

no imaginário do lei tor (ou ouvinte), que é o espaço em que se 

constrói  efetivamente a ficção. Esse mesmo recurso é uti l izado nas 

narrativas populares, como as anotadas por Cascudo (1984) em 

Literatura oral no Brasil : mínimo de discurso, potencial izado para 
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gerar imagens não complexas, mas l ibertas no âmago do universo do 

lei tor. 

Esses recursos de l inguagem presentes nas narrativas 

populares são util izados nos Contos de enganar a morte . Expressões 

como bater as botas, pé-rapado, d ito e feito, não errava uma, est icar  

as canelas,  entre outras,  são recursos da oral idade recorrentes na 

voz do narrador, portanto no plano da expressão, de O homem que 

enxergava a morte, mas expressões semelhantes surgem nos demais 

contos que compõem a obra.  São recursos, pode-se dizer, quase 

vocais, que aproximam o texto escri to do texto falado, o que 

aproxima da reflexão de Zumthor (2000).  

Na si tuação performancial , a presença corporal  do ouv inte 
e do intérprete é presença plena, carregada de poderes 
sensoriais,  simul taneamente,  em v igíl ia.  Na lei tura,  essa 
presença é,  por assim dizer,  colocada entre parênteses;  
mas subsiste uma presença inv isív el,  que é mani festação 
de um outro,  mui to forte para que minha adesão a essa v oz,  
a mim assim di r igida por intermédio do escri to,  comprometa 
o conjunto de minhas energias corporai s.  Entre o consumo,  
se posso empregar essa palav ra,  de um tex to poét ico 
escri to e de um tex to t ransmit ido oralmente,  a di ferença só 
reside na intensidade da presença. (ZUMTHO R, 2000, p .  
68-69).  

Como esses elementos não aparecem somente na voz 

dos personagens, mas principalmente na do narrador, fica 

caracterizada uma estratégia de criação do teci do narrativo e não 

uma mera simpl i f icação de linguagem para atender a um públ ico -alvo 

ou a uma tipi f icação de personagem.  

Os narradores dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004) se aproximam das características do narrador 

tradicional, já que a arte de  narrar se configura como a capacidade  

de o homem trocar e sedimentar  experiências vi tais e passíveis de 

serem transmitidas com a natural idade de sua dimensão uti l i tária, 

como ensinamento moral , como sugestão prática, num caso, num 
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provérbio, num exemplo de vida, numa narrativa que guarde certa 

comicidade. Se para Walter Benjamin “a arte de narrar está 

definhando porque a sabedoria está em extinção”, como afi rma em O 

Narrador  (1994, p. 200), isso não pode ser tomado como 

deterioração do processo de narrar, é a estratégia narrativa da obra 

de Azevedo confi rma atual ização, na escri ta, dessa voz narrativa 

tradicional.  Uma voz narrativa que se apresenta como atual ização, 

por exemplo, na estética l i terária refinada ao se referi r à passagem 

do tempo, o que ocorre diversas vezes em todas as narrativas dos 

Contos de enganar a morte . Em quase todas as referências à 

passagem do tempo, esse elemento se insere com uma adversativa,  

revelando sua irremediabi lidade. Tempo que leva, inclusive, a 

tradição, que se renova, perde-se, reinventa-se. São exemplos de 

inserções dessa voz como estratégia narrativa:  

Mas ninguém consegue colocar rédeas no tempo.  
(AZEVEDO, 2004, p.  11).  

Mas o tempo, quando v ai  se v er,  já passou. (AZEVEDO, 
2004, p.  27).  

Mas o tempo é um v ento que lev a tudo . (AZEVEDO, 2004,  
p.  40).  

Mas o tempo é inv isív el .  Passa dia  e noi te e ninguém v ê.  
(AZEVEDO, 2004, p.  48).  

Não que essa atualização seja uma perda da tradição 

narrativa, mas uma forma, dentre outras, de atual izar a forma de 

narrar. Para Benjamin, a  perda da tradição narrativa representa, na 

verdade, uma “evolução secular das forças produtivas” (BENJAMIN, 

1994, p. 201), o que se revela na insti tuição do gênero l i terário 

romance como forma burguesa de narrar. O romance se distancia da 

narrativa tradicional especificamente pela sua reprodutibi l idade 

i l imitada e pela di fusão independente da voz de um contador. Nas 

lúcidas palavras de Benjamin (1994),  
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A tradição oral ,  patr imônio da poesia épica,  tem uma 
natureza fundamentalmente  dist inta da que caracter iza o 
romance.  O que dist ingue o romance de todas as outras  
formas de prosa –  contos de fada, lendas,  e mesmo nov elas 
–  é que ele nem procede da t radição oral  nem a al imenta.  
Ele se dist ingue especialmente da narrat iva.  O  narrador  
ret i ra da experiência o que ele con ta:  sua própri a  
experiência ou a relatada pelos outros.  E incorpora as 
coisas narradas à experiência dos seus ouv intes.  O  
romancista segrega-se.  (1994, p.  201).   

 O que a voz narrativa dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 1994), de outro modo, parece atual izar é aquela 

coletividade das narrativas da tradição oral ; uma coletividade que 

lhes é inerente, que nela já vem impressa –  para contrapor a 

perspectiva da reprodutibil idade da impressão dos romances –  e que 

agregam, ao longo de sua di fusão por narrado res diversos, 

experiências sobrepostas de fatos lembrados, rememorados, 

acrescentados, modificados, recontados, transformados, mas com o 

âmago de sua essência sempre preservado. Para i lustrar, é como se 

houvesse uma permanente assistência diante da voz que  narra os 

contos da obra de Azevedo.  

Nas produções de Lobato, igualmente, pode -se 

perceber um esforço em recriar, na instância de um sujei to narrador, 

aquele mesmo contador de histórias orais ancestrais. (BIGNOTTO, 

2000, p. 116). Parece que, tanto para Azevedo como para Lobato, a 

qualidade de uma boa narrativa é agarrar o interesse do público e 

faci l i tar sua transmissão adiante. Por isso, o modo como suas 

narrativas são construídas, como as dezenas de histórias do Sítio do 

Pica-pau Amarelo e as quatro narrativas dos Contos de enganar a 

morte , remetem à l inguagem oral  e simulam um diálogo, uma 

interação entre a voz narrativa, os personagens e o públ ico lei tor, 

como se al i  em volta do l ivro se encerrasse uma plateia de ouvintes 
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atenta, como se achegavam os ouv intes em volta das fogueiras para 

ouvir as histórias dos anciãos. 

São expressões próprias da oral idade que surgem na 

narrativa O homem que enxergava a morte  e outras de mesma 

natureza, presentes na voz do narrador das demais narrativas dos 

Contos de enganar a morte (AZEVEDO, 2004), como pé-rapado ,  

esticar as canelas ,  não errava uma , bater as botas , toquinho de vela .  

Além de bastante relacionadas à oralidade, expressões como essas 

promovem uma espécie de imagem gestual à voz narrativa.  

Ainda, são comuns nas narrativas orais expressões 

como o tempo passou ,  depois de muito tempo , entre outras, que são 

marcadores da mudança do tempo nas narrativas. Esse recurso é 

reelaborado pela voz narrativa dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004), e as expressões, que têm a mesma função, 

ganham beleza e poesia, como “Mas ninguém consegue colocar 

rédeas no tempo.” (AZEVEDO, 2004, p. 11), “O tempo passa 

correndo fei to um rio que ninguém vê.” (AZEVEDO, 2004, p. 14), 

“Mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação.” 

(AZEVEDO, 2004, p. 15).  

Esse contexto, se não reconsti tui  integralmente,  

aproxima o modo de narrar dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004) da performance de um narrador presente, o que 

remonta às reflexões de Zumthor (1993, p. 241) sobre a presença da 

voz do narrador na performance narrativa, para quem “Toda voz 

emana de um corpo, e este, numa civil ização que ignora nossos 

procedimentos de registro e de reprodução oral , permanece visível  e 

palpável enquanto é audível”.  
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De fato, as narrativas escri tas, reelaboradas pela 

técnica reprodutiva do mercado editorial , como é o caso da obra de 

Azevedo (2004), não podem integrar a performance da voz de um 

narrador presente, mas podem capturar essa essência, como se vem 

abordando, por meio de termos, expressões e p alavras que remetem 

a essa presença. É caso de algumas rei terações de termos e usos de 

diminutivo na fala do narrador, que podem gerar a imagem de um 

contador a gesticular para configurar a insistência do personagem e 

a quantidade de tempo a mais de vida que recebera, como no trecho 

“Mas o médico não se conformava. E argumentou, e pediu, e supl icou 

tanto que a Morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo.”  

(AZEVEDO, 2004, p. 15). Essa estratégia está presente tanto nessa 

narrativa como nas demais dos Contos de enganar a morte . Mas, 

Paul Zumthor (2000) esclarece que  

Tais são os v alores exemplares produzidos pelo uso da v oz  
humana e sua escuta.  Elas só se manifestam, de manei ra 
fortuita e marginal ,  na cotidianidade dos d iscursos ou na 
expressão informat iva; a poesia [e a narrat iva]  opera aí  a  
ex tensão da própria l inguagem, assim exal tada, promov ida 
ao univ ersal .  Pouco importa que ela seja ou não entregue à 
escri ta.  A lei tura torna-se escuta,  apreensão cega dessa 
t ransf iguração, enquanto se forma o prazer,  sem igual .  
(ZUMTHOR, 2000, p.  87.  Grifo nosso).  

A l i teratura escri ta que consegue capturar essa magia 

da oralidade, referida por Zumthor (2000), como é o caso das 

narrativas dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004),  

possibil i ta tal  assimi lação entre aspectos da oral idade e arti fícios da 

escri ta que promove essa transfiguração quase mágica.  

Outro fator a se ressaltar é que o personagem central  

da narrativa O homem que enxergava a morte  (AZEVEDO, 2004) 

representa um tipo humano comum, próximo do univers o do lei tor, 

tão identi ficado com qualquer pessoa comum, afasta a exigência de 
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inserção de um nome para o homem que enxergava a morte, por 

exemplo. É uma figura do povo, pobre, com os mesmos anseios do 

homem do povo. Recurso narrativo igual está presente n as demais 

narrativa, excetuando-se a úl tima (A quase morte de Zé Malandro ). 

Como sobreviver é o requisi to elementar do cotidiano, a oferta da 

Morte para ser madrinha do sétimo fi lho não assusta o personagem.  

Essa, como as demais narrativas dos Contos de 

enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), atual iza uma perspectiva do 

pensamento medieval a que se referiu anteriormente, a parti r de 

Duby (1988, p.  146) , que afi rmava que “A obra de arte maior do 

século XIV não é a catedral nem o palácio, mas o túmulo.” Tal  

afirmação constata que, desde o século XI, a morte esteve muito viva 

como personagem elementar  na cena da vida do homem medieval –  

seja desejada, como caminho para at ingir a pleni tude da comunhão 

com Deus. As artes, de forma geral , representou a concepção que o 

homem medieval t inha do mistério da morte, da degeneração do 

corpo material  e da transcendência da alma. A recorrência dos 

tr ibunais para julgar as almas, nos autos de Gi l  Vicente, é exemplo 

da preocupação com a transcendência. Igualmente, a morte do 

corpo, em função da fome, das pestes e das guerras, como se viu,  

influenciou os enredos das narrativas, inclusive na oralidade do 

povo, o que os Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) vêm 

atual izar e fazer permanecer.  

Outro aspecto que se pode ressaltar na nar rativa O 

homem que enxergava a morte  é a economia de termos e descrições 

e o uso de recursos próprios da oral idade na escri tura do texto 

l i terário, revelando a proximidade da narrativa escri ta com as 

narrativas orais ancestrais, o que ocorre nessa e nas de mais 

narrativas dos Contos de enganar a morte . A aproximação com 
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aspectos que atualizam aspectos da oralidade na narrativa escri ta 

deve ser buscado nas inserções da voz narrativa, e não na voz dada 

aos personagens, como evidencia a reflexão “ Quem ia querer ser  

compadre de um pé-rapado como ele? ” (AZEVEDO, 2004, p. 11),  

assim como outras que surgem ao longo das narrativas.  

O dia passou, o sol  caiu na boca da noi te e o homem ainda 
não t inha encontrado ninguém que acei tasse ser padrinho 
de seu f i lho.  Desanimado, v ol tav a para casa, quando deu 
com uma f igura curv a,  v est indo uma capa escura,  apoiada 
numa bengala.  A bengala era de osso.  
----  Se quiser,  posso ser madrinha de seu f i lho ----  
ofereceu-se a f igura,  com v oz baixa.  
----  Quem é você? ----  perguntou o homem. 
----  Sou a Morte.  
O homem não pensou duas v ezes:  
----  Acei to.  Você sempre foi  justa e honesta,  pois lev a para 
o cemi tér io todas as pessoas,  sejam elas r icas ou pobres.  
Sim ----  cont inuou ele com v oz f i rme ---- ,  quero que seja 
minha comadre,  madrinha de m eu sét imo f i lho!  (AZEVEDO, 
2004, p.  11-12).  

Veri f ica-se, nesse trecho, que a morte não se apresenta 

como algo fantasmagórico, ri tual ístico ou perigoso. Com o tratamento 

estético dado ao tema no âmbito da ficção, a morte torna -se 

personagem nos Contos de enganar a morte , como uma entidade 

personificada em forma humana ou próxima da forma humana que 

dialoga, argumenta,  usa de astúcia, engana e é enganada. Nessa 

primeira narrativa, revela-se, entre outros aspectos,  o caráter  

corpóreo com que a morte é apresentada. 

Como foi  abordado, na Idade Média, provável momento 

da gênese dessas narrativas orais populares, a morte era tema 

recorrente no cotidiano dos homens, daí sua famil iaridade, em 

função de sua contiguidade com a vivência humana. Não que a morte 

tenha se banal izado, em função de sua presença tão assídua na vida 

do homem, em qualquer época; ela sempre gerou temor e afl ição, 

mas não surpreendia o homem medieval, que sabia que ela poderia 

chegar a qualquer momento, já que rondava a vizinhança. Essa 
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naturalidade com que a morte era tratada pelo homem medieval, tão 

acostumado com a presença dela, é assumida pelo homem que 

enxergava a morte.  

Na Conversa com Ricardo Azevedo , entrevista que 

encerra a edição da Editora Ática para a obra em questão, o autor 

assim se refere ao trato dado a esses temas:  

Falar sobre a morte com crianças não sign if ica entrar em 
al tas especulações ideológicas,  abstratas e metaf ísicas.  
Nem em detalhes assustadores e macabros.  Ref i ro -me a 
simplesmente colocar o assunto em pauta.  Que ele este ja  
presente,  atrav és de tex tos e imagens, simbol icamente,  na 
v ida da cr iança. Que não seja jamais ignorado. Isso nada 
tem a ver com depressão, morbidez ou fal ta de esperança.  
Ao contrár io,  a morte pode ser v ista,  e é isso o que ela é,  
como uma referência concreta e fundamental  para a 
construção do signi f icado da v ida.  ( . .. )  Crianças e jov ens 
precisam aprender a l idar com a v ida,  da qual  a  morte é 
parte inseparáv el .  Pretender camuf lá - la ou escondê-la é um  
desrespei to à intel igência e à capacidade de observ aç ão de 
qualquer  ser  humano. Além de ser completamente inút i l .  
(AZEVEDO, 2004, p.58-59).  

Observe-se, também, que, nos contos populares 

col igidos por Câmara Cascudo (1984, p. 333 -336), na categoria 

chamada de Ciclo da Morte, essa entidade também é tratada com o 

mesmo nível  de aversão que demonstram sentir os personagens dos 

Contos de enganar a morte , mas com a mesma natural idade. De fato, 

os contos coligidos por Câmara Cascudo são muito antigos, boa 

parte remontam à época da cavalaria e dos contos rel igiosos e  de 

exemplo; são medievais, portanto.  

E assim foi . No dia combinado, a Morte apareceu com sua 
capa escura e sua bengala de osso.  O bat ismo foi  
real izado. Após a cerimônia,  a Morte chamou o homem de 
lado.  
----  Fiquei  muito fel iz com seu conv i te ----  disse ela.  ----  Já 
estou acostumada a ser  mal t ratada. Em todos os lugares 
por onde ando as pessoas fogem de mim, falam mal  de 
mim, me x ingam e amaldiçoam. Essa gente não entende 
que não faço mais do que cumpri r  minha obrigação. Já 
imaginou se ninguém mais morresse o mundo? Não i a  
sobrar  lugar para as cr ianças que iam nascer!  Na v erdade -
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---  confessou a Morte ---- ,  v ocê é a pr imei ra pessoa que me 
trata com gent i leza e compreensão.  
E disse mais:  
----  Quero retr ibui r  tanta consideração. Pretendo ser uma 
ót ima madrinha para seu f i lho. 
A Morte declarou que para isso t ransformaria o pobre 
homem numa pessoa r ica,  famosa e poderosa.  
----  Só assim ----  completou ela ---- ,  v ocê poderá cr iar ,  
proteger e cuidar de meu af i lhado.  (AZEVEDO, 2004, p.13).  

Percebe-se que não há nenhum estranhamento no 

batismo do sétimo fi lho pela Morte. Isso corrobora com o pensamento 

de Bakhtin (1996) sobre a cosmovisão da sociedade medieval que o 

conto atual iza. A morte é tida simplesmente como um processo de 

transformação da própria vida; trata -se de um sentimento geral  de 

vida e morte, onde o homem ocupa um papel entre outros na 

natureza, sendo a sociedade um organismo natural  vivo e mutável e 

a morte apenas um elemento,  dentre outros, da própria vida. Essa 

perspectiva popular é atualizada no conto, já que a morte, então, é  

apenas personagem e o tema da narrativa, na verdade, é a vida.  

O v ul to expl icou então que, a part i r  daquele dia,  o homem 
seria um médico. 
----  Médico? Eu? ----  perguntou o sujei to,  espantado. --- -  
Mas eu de medicina não sei  nada!  
----  Preste atenção ----  di sse ela.  
Mandou o homem vol tar para casa e colocar uma placa 
dizendo-se médico.  Daquele dia em diante,  se v isse a 
f igura dela,  a f igura da Morte,  na cabecei ra da cama, isso 
seria sinal  de que a pessoa ia f icar boa.  
----  Em compensação --- -  rosnou a Morte ---- ,  se me 
enxergar no pé da cama, pode i r  chamando o cov ei ro,  
porque o doente logo,  logo v ai est icar as canelas.  
A Morte esclareceu ainda que seria inv isív el para as outras 
pessoas.  
----  Daqui  pra f rente ----  concluiu a famigerada ---- ,  v ocê v ai  
ter o dom de enxergar a Morte cumprindo sua missão.  
Di to e fei to. 
O homem colocou uma placa na f rente de sua casa e logo 
apareceram as pr imei ras pessoas adoentadas.  
O tempo passav a correndo fei to um rio que ninguém v ê. 
Enquanto isso,  sua fama de médico começou a crescer.  
É que aquele médico não errav a uma.  
O doente podia estar mui to mal  e já desenganado. Se ele  
dizia que ia v iver,  dali  a pouco o doente estava curado.  
Em outros casos,  às v ezes a pessoa nem pareci  muito 
enferma. O médico chegav a, olhav a, examinav a, coçav a o 
queixo e decretav a: 
----  Não tem jei to!  
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E não t inha mesmo. Não demorav a mui to,  a pessoa sent ia -
se mal ,  f icav a pálida e bat ia as botas.  
A fama do homem pobre que v i rou médico correu mundo. E  
com a fama veio a fortuna. Com o mui tas pessoas curadas 
costumav am pagar bem, o sujei to acabou f icando r ico.  
Mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação.  
(AZEVEDO, 2004, p.  14-15).  

Como personagem, a Morte é a deflagradora da ação 

na narrativa; é a parti r de sua aparição para o herói  que o enredo se 

desenrola. Os contos medievais di tos Exemplares e do Ciclo da 

Morte, conforme categorias de Câmara Cascudo (1984), apresentam 

a mesma condição: a presença da Morte conduz o herói  às 

peripécias e artimanhas a fim de enganá-la, mas também ocorre uma 

transformação na vivência do personagem. O surgimento da Morte e 

seu apadrinhamento transforma a vida do homem que enxergava a 

morte.  

Além disso, o elemento mágico é incorporado à vida 

concreta, sem distinção, sem a necessidade de grandes exp l icações, 

o que é próprio das narrativas orais tradicionais. Isso corrobora com 

o pensamento de Candido (1976, p. 50 -51) sobre a relação entre a 

logicidade das práticas nas sociedades arcaicas: o homem que 

enxergava a morte recorre tanto ao elemento mágico  de poder ver a 

morte quanto ao elemento lógico de colocar placa como médico, de 

atender a pacientes, de praticar a medicina, e mesmo considerando o 

elemento lógico, representado pela ação do homem que enxergava a 

morte em atuar como médico. Ele crê na mág ica e age com a prática 

para que ela funcione.  

Outro aspecto relevante é que o personagem não é  

refém da vontade e da autoridade do ente mágico; nas narrativas 

orais populares que O homem que enxergava a morte  atual iza, o 

recurso encantatório que leva à l ibertação depende da cumpl icidade 
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do homem com o ente mágico. Isso vem de encontro ao que Walter 

Benjamin (1994, p. 215) teorizava.  

O sét imo f i lho do homem, o af i lhado da Morte,  cresceu e 
tornou-se adul to.  
Certa noi te,  bateram na porta da casa do médico.  D essa 
vez não era nenhum doente pedindo ajuda. Era uma f igura 
curv a,  v est indo uma capa escura,  apoiada numa bengala de 
osso.  A f igura falou em voz baixa:  
----  Caro compadre,  tenho uma notícia t riste:  sua hora 
chegou. Seu f i lho já é homem fei to.  estou aqui  p ara lev ar 
você. 
O médico deu um pulo da cadei ra.  
----  Mas como!  ----  gr itou.  ----  Fui  pobre e sof ri  mui to.  Agora 
que tenho uma prof issão, ajudo tantas pessoas,  tenho 
r iqueza e fartura,  v ocê aparece pra me levar!  Isso não é 
justo!  
A Morte sorr iu.  
----  Vá até o espelho e olhe para si  mesmo - ---  sugeriu.  ----  
Está v elho.  Seu tempo já passou.  
Mas o médico não se conformav a. E argumentou,  e pediu,  e  
supl icou tanto que a Morte resolv eu conceder mais um 
pouquinho de tempo.  
----  Só porque somos compadres,  só por se r madrinha de 
seu f i lho,  v ou dar mais um ano de v ida ----  disse ela antes 
de sumir na imensidão.  
O v elho médico cont inuou a atender gente doente pelo 
mundo afora.  (AZEVEDO, 2004, p.  15-16).  

Esse apadrinhamento da Morte ao sétimo fi lho do 

homem que enxergava a morte remete ao costume do compadrismo  

muito próprio das sociedades mais arcaicas . O apadrinhamento é um 

sistema típico dessas sociedades, em que a sobrevivência é 

elementar. Buscar um coronel, alguém rico e poderoso para ser 

padrinho do fi lho poderia garanti r a sobrevivência do varão, como 

ocorre nessa narrativa. Isso é recorrente, ainda, em sociedades em 

que se mantêm os laços entre os poderosos donos da terra e dos 

meios de produção e os frágeis camponeses e vaqueiros.  

Esses aspectos aproximam, també m, o homem que 

enxergava a morte do tipo humano representando nos versos do 

cordel: o homem fraco pode superar o poderoso por meio da astúcia;  

esse é o recurso de que o personagem faz uso para ludibriar a 
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Morte, retardando sua passagem para o lado de lá, e f icar rico, ao 

mesmo tempo.  

Há, ainda, um aspecto de coletividade e sol idariedade, 

próprio das narrativas tradicionais, que essa narrativa parece 

atual izar, como se vê no trecho:  

Um dia,  recebeu um chamado. Era urgente.  Uma moça 
estav a grav emente enferma.  Disseram que seu estado era 
desesperador.  O homem pegou a maleta e saiu correndo.  
Assim que entrou no quarto da menina enxergou, parada ao 
pé da cama, a f igura sóbria e inev i tável da Morte,  pronta 
para dar o bote.  
O médico sentou -se na bei ra da cama e examinou a moça. 
Era muito boni ta e del icada. O homem sent iu pena. Uma 
pessoa tão jov em, com uma v ida intei ra pela f rente,  não 
podia morrer assim sem mais nem menos. “ Isso está mui to 
errado”,  pensou o médico,  e tomou uma decisão.  “Já estou 
velho,  não tenho nada a perder.  Pela pr imei ra v ez na v ida 
vou ter que desaf iar minha comadre.” E rápido,  de 
surpresa,  antes que a Morte pudesse fazer qualquer coisa,  
deu um jeito de v i rar o corpo da menina na cama, de modo 
que a cabeça f icou no lugar dos pés e os pés foram p arar  
do lado da cabecei ra.  Fez isso e berrou:  
-----  Tenho certeza!  Ela v ai  v iv er!  
E não deu outra.  Dal i  apouco, a  l inda menina abriu os olhos 
e sorr iu como se t iv esse acordado de um sonho ruim.  
A famíl ia da moça agradeceu e festejou.  A morte foi  embora 
contrar iada,  e no dia seguinte apareceu na casa do médico.  
----  Que histór ia é essa?  Ontem v ocê me enganou!  
----  Mas ela ainda era uma cr iança!  
----  E daí? Aquela moça estav a marcada para morrer ----  
disse a Morte.  - ---  Você contrar iou o dest ino.  Agora v ai  
pagar caro pelo que fez.  Vou lev ar v ocê no lugar dela!  
(AZEVEDO, 2004, p.  16-18).  

Essa ati tude humanística diante das adversidades que 

afl igem a vida do homem comum, como médico se compadecer do 

sofrimento da jovem e lhe salvar da Morte, mesmo que custasse a 

sua, é a sol idariedade entre os iguais a que Coelho (1991, p. 161) 

referiu.  

Então, esse trecho da narrativa revela dois aspectos 

importantes: por um lado, a questão da astúcia do homem que 

ludibria a Morte, de forma muito simples, mas bastante astuta, c omo 

é próprio dos personagens das narrativas orais tradicionais; por 
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outro lado, há um profundo sentimento de solidariedade para com os 

iguais, o que move o médico a quebrar o acordo fi rmado com a 

Morte, não para obter um benefício individual, mas para um bem que 

se pode dizer coletivo. 

Atual iza-se, assim, o espíri to de senso comum e 

coletividade, referido por Bakhtin (1996), bem próprio das narrativas 

orais tradicionais, revelado na importância dada às ações e aos 

costumes da vida coletiva (em oposição à v ida pessoal, individual, 

íntima e particular) . 

Aspecto comum nos contos populares mais antigos da 

humanidade, próprio dos contos populares ibéricos herdados pelo 

Brasi l , próprios também do cordel, é a ati tude astuciosa, nem sempre 

moralmente mais adequada,  do herói  da narrativa. É o que se define 

como moral  ingênua, não no sentido de tola, boba, mas no sentido de 

simpl icidade, uma vez que é a necessidade que move o homem.  

Note-se que em todos as quatro narrativas dos Contos 

de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004) a ação do herói  não obedece 

a um cri tério moral  rígido, mas estabelece o uso da astúcia como 

forma de manter a sobrevivência. Enquanto a Morte se obriga a 

manter a palavra dada, ao homem é permitido quebrar contratos e 

promessas a fim de manter -se vivo. Diante do advento da peste na 

Idade Média, das guerras que assolavam a Europa, não admira que 

os homens lutassem para manterem-se vivos, nem sempre sendo 

leais aos trâmites morais que norteiam o olhar contemporâneo que se 

lança sobre aquela fase da história humana. Certamente, essa 

característica do comportamento do homem medieval diante das 

di f iculdades manteve-se presente nas narrativas populares, o que a 

narrativa em questão absorve e atual iza.  
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Aquela atmosfera de magia e metamorfose, presente 

em algumas das narrativas orais, surge na narrativa no passe de 

mágica que leva o médico a ver o salão das velas.  

O médico tentou negociar.  Disse que queria  v iver mais um 
pouco.  
----  Nós combinamos um ano ----  argumentou ele.  
----  Nosso t rato foi  quebrado. Não quero  saber de nada ----  
respondeu a Morte.  ----  v enha comigo!  
----  Lembre-se de que até hoje eu fui  a úni ca pessoa que 
t ratou v ocê com gent i leza e consideração!  
A Morte balançou a cabeça.  
Quer v er uma coisa? ----  perguntou ela.  
E,  num passe de mágica,  t ranspor tou o médico para um  
lugar desconhecido e estranho. Era um salão imenso, cheio 
de v elas acesas,  de todas as qual idades,  t ipos e tamanhos.  
----  O que é isso? ----  qui s saber o v elho.  
----  Cada v ela dessa corresponde à v ida de uma pessoa ----  
expl icou a Morte.  ----  As v elas grandes,  bem acesas,  cheias 
de luz,  são v idas que ainda v ão durar mui to.  As pequenas 
são v idas que já estão chegando ao f im. Olhe a sua.  
E mostrou um toquinho de v ela, com a chama trêmula,  
quase apagando.  
----  Mas então minha v ida está por  um f io!  ----  exclamou o 
homem assustado. ----  Quer  dizer que tudo está perdido e 
não resta nenhuma esperança?  
A Morte fez que “sim” com a cabeça.  Em seguida,  
t ransportou o médico de v ol ta pra casa.  (AZEVEDO, 2004,  
p.  18).  

A aura de magia e encantamento, sem grandes 

expl icações, elaborações e rebuscamentos, é uma propriedade das 

narrativas orais populares. As expl icações apagam o encanto da 

magia, e a aceitação do sobrenatural  como parte integrante da 

natureza, como já se referiu antes, naturaliza a mágica.  

Essa recorrência à magia e ao encantamento, comuns 

nos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), fez parte da 

estratégia criadora de Monteiro Lobato, para fugir da racionalidade e 

da objetividade pedagógica das obras para crianças no início do 

século XX. Lobato se apresenta como um erudito que se acerca da 

cul tura popular para produzir l i teratura, como vêm fazendo 

contemporaneamente autores como Ricardo Azevedo e Ana Maria 

Machado.  
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Vale constatar que o espaço cercado de maravi lhas do 

Sit io do Pica-pau Amarelo  abrigou, simultaneamente,  elementos 

greco-romanos, f iguras medievas, reinos e príncipes, personagens da 

l i teratura tradicional, convivendo harmoniosamente com o Saci e com 

o boitatá, mitos indígenas brasileiros, abraçando com o mesmo calor  

elementos da tradição erudita e da cul tura popular, pondo em 

convivência o caipira, o erudito e o negro, o arcaico e o moderno.   

O processo de criação de Lobato, em relação ao Sít io 

do Pica-Pau Amarelo,  em especial  nas Reinações de Nar izinho  

(LOBATO, 1977), se assemelha ao processo de criação dos Contos 

de enganar a morte , de Azevedo (2004), já que há neles a imbricação 

de uma variedade de elementos e narrativas próprias da tradição 

oral , oriundos da pesquisa dos autores, recontados e atualizados por 

sua estratégia criadora numa obra l i terária. Seres e lugares mágicos,  

como o Príncipe Escamado do Reino das Águas Claras e a Morte e o 

salão de velas grandes e pequenas, são recursos à fantasia e ao 

maravi lhoso que remontam aos contos de fadas de Perraul t 

(BIGNOTTO, 2000, p. 110-111) e às narrativas orais populares 

atual izados para a contemporaneidade.  

Mesmo os ri tos do mistério da religiosidade, como a 

recorrência à oração, fazem parte do processo de atual ização dessa 

narrativa, como se evidencia no trecho a seguir:  

----  Tenho um úl t imo pedido a fazer ----  supl icou o homem, 
já enf raquecido,  dei tado na cama. ----  Antes de morrer,  
gostar ia de rezar o Pai -Nosso.  
A Morte concordou.  
Mas o v elho médico não focou sat isfei to.  
----  Quero que me prometa uma coi sa.  Jure de pé junto q ue 
só v ai  me lev ar embora depois que eu terminar a oração.  
A Morte jurou e o homem começou a rezar:  
----  Pai -Nosso que.. .  
Começou, parou e sorr iu.  
----  Vamos lá,  compadre ----  grunhiu a Morte.  ----  Termine 
logo com isso que tenho mais o que fazer.  
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Coisa nenhuma!  ----  exclamou o médico sal tando v i tor ioso 
da cama. ----  Você jurou que só me levav a quando eu 
terminasse de rezar.  Poi s bem, pretendo l ev ar anos para 
acabar minha reza. . .  
Ao perceber que t inha sido enganada mais uma v ez,  a 
Morte resolv eu i r  embora,  mas antes fez uma ameaça:  
----  Deixa que eu pego v ocê!  (AZEVEDO, 2004, p.  19-20).  

Observe-se que o ri tual  rel igioso, representado pela 

oração, é dessacralizado , uti l izado como arti fício para driblar a 

Morte. Esse processo de subversão do sagrado que essa n arrativa 

atual iza, assemelha-se àquelas expressões populares a que Bakhtin 

(1996, p. 9) se referi ra. Um processo de carnaval ização exterior à 

religião, próprio da vida cotidiana, em que se parodia o ri to religioso, 

como o uso da oração do Pai -Nosso pelo médico como artimanha 

para salvar-se. O fim parece o mesmo do ri to, mas o meio é bem 

diferente. 

A uti l ização desse elemento revela a comicidade 

presente na narrativa, um modo de agir que sobrev ive, por exemplo, 

em festas nos interiores que mesclam o sagrado e o profano, o sério 

e o cômico, como resquícios de um cosmovisão medieval que se 

pereniza e atual iza na narrativa em questão.  

Assim, ressalta-se a visão edênica de que existe o 

bem, o justo, o que é certo e de que no fim tudo, necessariamente,  

vai  acabar bem32, bem como a ideia arcaica de ressurreição e 

renovação (e de recriação), ou seja, de regeneração periódica do 

mundo, e que a morte é parte integrante do processo.  Efetiva-se um 

conceito de renovação periódica do mundo, baseada nos ciclos da 

natureza, impl icando na ideia de alternância , na troca do superior 

pelo inferior, do forte que é suplantado pelo fraco, n uma consciência 

                                            
32

 Esse reino utópico também pode ser associado às ideias de André Jolles (Formas simples, 
1976) sobre moral ingênua, segundo a qual as coisas sempre devem ocorrer conforme nossas 
expectativas de justiça, correção e razoabilidade.  
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da alegre relatividade das verdades e autoridades tomadas pela 

comicidade. 

Outra vez na narrativa, a oração será util izada, mas 

dessa vez é a sol idariedade cristã –  muito popular e arraigada nas 

comunidades interioranas –  e não a necessidade de sobreviver que 

move o personagem.  

Dizem que aquele homem ainda durou mui tos e mui tos 
anos.  Mas, um dia v iajando, deu com um corpo caído na 
estrada. O v elho médico bem que tentou,  mas não hav ia 
nada a fazer:  
----  Que t r isteza!  Morrer assim sozinho no meio do caminho!   
Antes de enterrar o infel iz,  o bom homem tirou o chapéu e 
rezou o Pai -Nosso.  
Mal  acabou de dizer amém, o morto abriu os olhos e sorr iu.  
Era a Morte f ingindo-se de morto.  
----  Agora v ocê não me escapa!  
Naquele exato instante,  uma vela pequena, num lugar  
desconhecido e estranho, estremeceu e f icou sem luz.  
(AZEVEDO, 2004, p.  20).  

A crença na oração como necessidade para a 

transcendência leva o personagem a suplantar sua astúcia e, então, 

o fim Inexorável, a lei  natural  de que todos têm o seu tempo e a 

morte é o fim irremediável de todos, é o que prevalece. A mesma 

si tuação encontra-se no conto A vis i ta da comadre morte , coligido 

por Câmara Cascudo (1984, p. 334-336), que se tornou anedota de 

domínio público, e que essa narrativa de Azevedo, conforme 

elementos aqui apresentados, atual iza e faz persisti r.  

O fato de o homem que enxergava a morte recorrer à 

oração do Pai -Nosso se associa à cosmovisão medieval de 

transcendência e sacralidade (BAKHTIN, 1996): nos ri tos e festas 

populares, a morte narrada era cômica, enquanto a morte vivenciada 

no cotidiano era sacra. Pode-se perceber que durante a narrativa a 

comicidade circunda a presença da Morte, enquanto personagem. 

Contudo, a morte como fato, representada pelo cadáver diante do 

homem que enxergava a morte ganha seriedade, evidente em suas 

palavras “---- Que tristeza!  Morrer assim sozinho no meio do 
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caminho! ” , o que o leva a rezar e a ser pego pela famigerada que se 

disfarçara.  

4.2.2. O último dia na vida do ferreiro  

Esta narrativa, dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004), guarda grande proximidade com uma anedota de 

domínio popular, já aqui abordada, na qual um homem tenta se 

disfarçar para enganar a morte, mas acaba sendo levado do mesmo 

jei to, pois a famigerada conclui  que, como não encontrou quem veio 

buscar, para não perder a viagem, leva aquele que encontrou 

mesmo, que acaba sendo o astuto personagem que intentava 

enganá-la. 

Na verdade, essa anedota e suas diversas variantes 

são originadas nos contos do Ciclo da Morte, que Cascudo (1984, p.  

333) reuniu na Pequena antologia do conto popular brasile iro ,  

capítulo de Literatura oral  no Brasil . Veja-se como se inicia a 

narrativa:  

Dizem que a Morte sempre foi cheia de t ruques.  
Uma v ez,  por exemplo,  apareceu de manhã cedo diante de 
um jov em boni to,  r isonho e cheio de saúde que t rabalhav a 
na terra.  
Assustado, o rapaz agarrou a enxada e ameaçou:  
----  Se v eio pra me lev ar vai  ter que lutar comigo.  Sou moço 
e ainda pretendo v iver bastante!  
Mas a Morte foi  esperta.  
----  Que é i sso,  rapaz!  Que bobagem!  ----  respondeu ela,  
com v oz jei tosa.  ----  Não é nada di sso.  Largue essa 
enxada!  Vim aqui  para lhe dar um prêmio!  
----  Prêmio? ----  quis saber o outro,  desconf iado.  
A morte falava macio.  Anunciou que aquele era um dia de 
sorte  para o rapaz.  Que se ele largasse o t rabalho e saísse 
correndo pelos campos, toda a ex tensão de terra que 
percorresse seria sua.  
O moço era forte.  Imaginou que poderia correr mui to e  
ganhar um monte de terra.  “Vou f icar rico! ” ,  pensou ele.  
----  Eu topo!  
E lá se foi  o jov em, a toda velocidade, atrav essando 
planícies,  subindo e descendo montanhas,  sal tando 
barracos e r ios,  enf rentando f lorestas,  correndo, correndo e 
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correndo sem parar.  Corr ia e pensav a: “Tudo i sso v ai  ser  
meu!  Tudo isso v ai ser meu! ”.  
Antes do f im do dia,  seu corpo,  enf raquecido pelo cansaço,  
infel izmente não aguentou.  O jov em sent iu -se mal ,  t ropeçou 
numa pedra,  rolou por um barranco e morreu.  
A Morte então,  surgiu no espaço, abriu uma cov a no chão e 
enterrou o rapaz.  
----  Toma!  ----  rosnou ela,  segurando a pá.  - ---  Essa é toda 
a terra que v ocê precisav a para v iv er!   
E assim foi .  Com essa mesma conv ersa mole,  a Morte 
apareceu, um dia, na casa de um ferrei ro.  O homem era 
jov em e v iv ia t rabalhando o dia intei ro diante de um forno.  
Mesmo assim não t inha um tostão.  É que aquele moço t inha 
bom coração e estav a sempre repart indo suas coisas com  
as pessoas que precisav am. (AZEVEDO, 2004, p.  23-24).  

O primeiro aspecto a se destacar é que, como se pode 

observar no úl timo parágrafo, essa não é efetivamente a narrativa 

que tem o ferreiro como personagem. Na verdade, trata -se de uma 

narrativa que serve como uma espécie de mote para o enredo da 

narrativa que se desenvolverá. Esse procedimento parece ser um 

recurso próprio da oralidade dos contadores que, ao recorrer ao 

trabalho da memória (HALBWACHS, 2006, p. 98), individual e do 

grupo social , inicia uma narrativa, introduz outra que surge de 

lembrança e retoma a outra, por  vezes imbricando mais de uma 

narrativa num único contar.  

Esse recurso, próprio da memória dos narradores da 

tradição oral , pode-se considerar que aqui surge como estratégia de 

criação li terária do autor (Azevedo), não como artefato de sua 

memória individual, mas com o  fim de específico de sedimentar a 

proximidade com aquela forma de narrar, o que também a atual iza e 

faz permanecer. Trata-se de uma memória estrategicamente 

organizada, fundada no trabalho de pesquisa de cul tura popular 

realizado pelo autor. 

Além disso, essa estratégia criadora do autor atualiza 

um perfi l  de narrador próprio dos contares ancestrais, ao que Walter 

Benjamin (1994) se referiu e que veio se arrefecendo pelo século XX; 
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essa forma artesanal de transmissão e perenização de saberes e 

tradições, atividade de artífices da oralidade, detentores do saber 

ancestral  presente nas histórias passadas de geração a geração. As 

narrativas dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), mesmo 

sendo escri tas, possibil i tam problematizar, então, se não há mais 

narradores, e essa não é uma pergunta meramente retórica. 

Benjamin também o fez, no ensaio Experiência e pobreza , de 1933:  

Que foi  fei to de tudo i sso? Quem encontra ainda pessoas 
que saibam contar histór ias como elas dev em ser contadas? 
Que moribundos dizem ho je palav ras tão duráv eis que 
possam ser t ransmi tidas como um anel , de geração a 
geração? Quem é ajudado,  hoje,  por  um prov érbio 
oportuno? Quem tentará,  sequer,  l idar com a juventude 
inv ocando sua experiência? (BENJAMIN, 1994, p.114).   

 A imbricação de narrativas em narrativas, como ocorre 

nesse trecho inicial  de O últ imo dia na vida do ferre iro , pode atestar  

a proximidade da narrativa escri ta com o modo de narrar ancestral . 

Além disso, esse trecho mantém proximidade com a função 

pedagógica de ensinar a não ambição desmedida ao homem simples,  

algo como o di tado popular que preconiza que quem tudo quer, tudo 

perde . Essa é uma moral  própria de alguns Contos de Exemplo,  

oriundos da tradição popular oral , de acordo com a reflexão de 

Cascudo (1984, p. 273):  

É a matéria que se prestou aos sermonári os,  aos cursos 
populares de apologét ica,  para audi tór ios camponeses.  Os 
exemplos ensinam a Moral  sensív el e popular,  faci lmente 
perceptív el  no enredo, de fáci l  f abulação, mesmo atraente e 
sugest iv a pelo color ido do mot iv o.  (CASCUDO, 1984, p.  
273).  

A narrativa que desenvolve o enredo principal  assim se 

inicia: 

Quando escutou a proposta da Morte,  o ferrei ro deu r isada:  
----  O que v ou fazer com tanta terra?  
A Morte f ingiu espanto:  
----  v ocê é moço. Vai me dizer que não quer f i car r ico e 
poderoso? 



119 

 

O jovem pegou um pedaço de ferro em brasa e at i rou na 
cara da Morte.  
----  Cai  fora,  desgraçada!  Vai  embora daqui!  Me deixa 
t rabalhar e v iver minha v ida em paz!  
A Morte afastou-se resmungando baix inho:  
----  Vai  esperando que eu ainda pego v ocê.  
O ferrei ro escutou bem aquelas palav ras mas não l igou.  
Certa tarde,  v ol tando para casa, encontrou uma velhinha na 
bei ra da estrada, sentada num barraco.  
----  Por fav or,  moço ----  disse ela ofegante.  - ---  Há t rês dias 
que eu não como nada. Me arran je um pouco de comida que 
eu não aguento mais de tanta fome.  
Na sacola,  o ferrei ro só t inha um pedaço de pão v elho e um 
pouco de carne.  Estav a lev ando para casa para repart i r  
com sua mulher.  Na v erdade, era a única co isa que t inham  
para comer.  
Examinou a v elha.  Ficou com pena. Ele e a esposa eram  
jov ens e podiam f icar uma noi te sem comer.  Aquela mulher,  
ao contrár io,  se não comesse alguma coisa,  corr ia o r isco 
de morrer.  
Pensando assim, abriu a sacola,  e deu pão e carne para a 
velha.  (AZEVEDO, 2004, p.  24-26).  

Há que se chamar atenção, como já referido antes, para 

a natural idade com que o personagem recebe a aparição da Morte,  

algo que pode causar estranheza numa sociedade ocidental 

contemporânea. Sobre essa feição social  da morte, vale recuperar 

esta reflexão de Benjamin (1994) sobre o passado e seu tempo, o 

que elucida um tanto dessa natural idade e do porquê da estranheza 

da contemporaneidade frente à morte:  

Durante o século XIX, a sociedade burguesa produziu,  com 
as inst i tuições higiênicas e sociais,  pr iv a das e públ icas,  um  
efei to colateral  que inconscientemente talvez t iv esse sido 
seu objet iv o pr incipal :  permi ti r  aos homens ev i tarem o 
espetáculo da morte.  ( . . . ) Hoje,  a morte é cada v ez mais 
expulsa do univ erso dos v ivos.  Antes não hav ia uma só 
casa e quase nenhum quarto em que não t iv esse morr ido 
alguém. (. . . )  Hoje,  os burgueses v ivem em espaços 
depurados de qualquer morte e,  quando chegar sua hora,  
serão deposi tados por seus herdei ros em sanatór ios e 
hospi tais.  Ora,  é no momento da morte que o saber e a 
sabedoria do homem e sobretudo sua ex istência v iv ida –  e  
é dessa substância que são fei tas as histór ias –  assumem 
pela pr imei ra v ez uma forma transmissív el .  Assim como no 
inter ior do agonizante desf i lam inúmeras imagens –  v isões 
de si  mesmo, nas quai s ele se  hav ia encontrado se dar  
conta disso – ,  assim o inesquecív el  af lora de repente em  
seus gestos e olhares,  confer indo a tudo o que lhe diz  
respei to aquela autor idade que mesmo um pobre -diabo 
possui  ao morrer,  para os v iv os em seu redor.  Na or igem da 
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narrat iv a está essa autor idade. (BENJAMIN, 1994, p.  207-
208).  

Ainda, na narrativa O último dia na vida do ferre iro  

(AZEVEDO, 2004), o personagem central  não é um grande herói , um 

homem rico e poderoso, um rei , um cavaleiro, mas um homem 

simples, um trabalhador, um ferreiro –  profissão típica das 

manufaturas que ganhava corpo na Europa da Idade Moderna, 

relacionada com a perspectiva abordada por Peter Burke (2010, p. 

172) sobre o desenvolvimento de uma classe de artesãos, 

carpinteiros, ferreiros, nas vilas e arredor es dos castelos. Trata-se 

da simpatia pelo homem comum e sol idário que é própria das 

narrativas orais populares, em contrapartida aos heróis das 

narrativas cavalheirescas dos nobres e, posteriormente,  ao 

individualismo dos heróis dos romances burgueses.  

Inclusive, a solidariedade com os iguais novamente se 

evidencia, já que o ferreiro divide a pouca comida que tinha com a 

velhinha.   

Depois de saciar a fome, a mulher agradeceu mui to.  E 
deixou o ferrei ro surpreso.  Disse que sabia da v ida dele.  
Sabia do encontro com a Morte.  Sabia que ele t inha bom 
coração. Os olhos da v elha br i lharam. Contou que t inha 
poderes mágicos.  
----  Faça t rês pedidos --- -  disse ela ---- ,  que eles serão 
atendidos.  
O ferrei ro pensou bastante.  
Depoi s pediu t rês coi sas.  Ferro e carvão para  poder  
t rabalhar sossegado pelo resto da v ida;  uma mesa mágica 
que sempre t iv esse comida em cima; e uma v iola que,  
quando ele tocasse, f izesse as pessoas saírem dançando 
sem consegui r parar.  
----  Você merece tudo isso ----  exclamou a velha antes de 
desaparecer no mundo.  
A part i r  daquele dia,  a v ida do ferrei ro mudou 
completamente.  Passou a ter  t rabalho garant ido e mui ta 
comida em casa.  (AZEVEDO, 2004, p.  26-27) .  

A recorrência de entes mágicos que apadrinham o 

personagem central  do enredo é recurso que remon ta às narrativas 

da antiguidade greco-romana, relegadas ao período medieval e 
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perpetuadas na li teratura ocidental , o que a narrativa O último dia na 

vida do ferre iro  atual iza. O ferreiro, ser solidário com uma velhinha 

desconhecida, recebe como recompensa a possibi l idade de ter três 

desejos real izados pela entidade mágica.  

Esses personagens mágicos ou encantados, como a 

velhinha de O último dia na vida do ferreiro , surgem em todas as 

quatro narrativas dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004).  

Contudo, somente nessa narrativa e em O moço que não quer ia  

morrer  (a bela jovem do castelo dourado) esse personagem mágico 

ou encantado é feminino. No entanto,  apesar de secundários, esses 

personagens são fundamentais no desenrolar da narrativa e na 

construção da aura de encantamento da ficção.  

A particularidade de util izar o personagem feminino 

como secundário na narrativa, pode-se afi rmar que é uma 

reelaboração real izada por Ricardo Azevedo, porque Nelly Novaes 

Coelho (1991, p. 161-162) ensina que a mulher é personagem 

elementar nos contos tradicionais, nas narrativas orais populares, 

nos contos de fada, na maioria dos contos de encantamento e nos 

romances de cavalaria; personagem que move o fio narrativo como 

mediadora, como modo de ascensão do herói , como heroí na ou como 

entidade mágica que promove os encantamentos e/ou sua quebra.  

Trata-se da força encantatória e mágica do personagem 

feminino que já revelava a compi lação de Cascudo (1984), em 

Literatura oral no Brasil . No conto de encantamento Os três coroados  

(p.263-266), a vilania fica a cargo de três i rmãs más, mas a heroína 

emprincesada  é uma moça, e uma velha cuida dos três coroados 

recém-nascidos, e é a mãe do sol  que desvenda os enigmas das 

entidades que a velha encontrou pelo caminho; já no conto de 

encantamento A devota das almas  (p. 269-270), a personagem 

principal é, naturalmente, uma mulher, a qual recebe auxi lio mágico 
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de “três senhoras al tas, magras e muito esquisi tas, vestidas de 

branco”; no conto de encantamento O preguiçoso e o peixinho  (p.  

270-273), é a princesa que move o preguiçoso (personagem amarelo 

e esperto , bem aos moldes de um Malasartes ou um João Gri lo, d o 

Auto da compadecida ,  de Ariano Suassuna) e transforma sua 

existência, por encantamento do peixinho, ao parir -lhe um fi lho sem 

ter estado com ele. No conto de exemplo O pescador  (p. 273-274), é 

a astúcia da fi lha que promove as al terações na ordem das vivências, 

tanto do pai quanto do rei ; já no conto O príncipe e o amigo  (p. 276-

278), também de exemplo, é o ciúme do amigo à bela esposa  que 

move a narrativa, com a intervenção astuta de uma velha, 

conduzindo às peripécias entre os amigos. Na narrativa A mãe de 

São Pedro  (p. 310-311), col igido como conto rel igioso, tem a avareza 

da mãe do chaveiro do céu a mover a narrativa; a própria Noss a 

Senhora leva a aranha a agir tecendo uma teia para proteger a 

Sagrada Famíl ia, no conto religioso A aranha e o menino deus  (p. 

312). E é a astúcia da mulher que ludibria o Diabo no conto de 

demônio logrado O diabo na garrafa  (p. 320). Ainda, é a artimanha 

da mulher que leva ao compadrismo  da Morte, no conto A vis ita da 

comadre Morte  (p.334-336) –  coligido por Cascudo no Ciclo da Morte,  

mas é igualmente seu estratagema que falha em evi tar que a 

famigerada  levasse o marido.  

Em todas essas narrativas, de ori gem popular e 

perpetuadas pela oral idade, o personagem feminino, se não assume 

o papel central , age como fomentador da ação na narrativa, algo que 

não ocorre na reelaboração fei ta por Ricardo Azevedo nos Contos de 

enganar a morte , o que se pode atribuir à centralização do 

personagem mascul ino desde a Idade Moderna e na primeira metade 
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do século XX, reflexo de uma sociedade patriarcal  que perpetuou 

esse modelo na cul tura erudita.  

De qualquer modo, o personagem feminino como 

detentor da magia é próprio da tradição narrativa, da antiguidade 

clássica à Idade Média e Moderna: são as ninfas, as deusas, as 

princesas, as bruxas e as fadas-madrinha. Essa é uma perspectiva 

que boa parte das narrativas orais populares perpetua.  

No enredo de O últ imo dia na vida do fer reiro , a 

velhinha, então, assume a função da fada -madrinha dos contos de 

fadas, ou do gênio das Mil e uma noites , concedendo três pedidos ao 

ferreiro, metamorfoseando seu destino, a parti r de sua proteção 

indireta.  

Mas o tempo, quando v ai  se v er,  já passo u. O jov em 
ferrei ro v irou um homem v elho.  
Um dia, bateram na porta de sua casa. Era a Morte.  
----  Lembra de mim? ----  perguntou a danada sorr indo.  ----  
Dessa v ez não tem saída.  Vim buscar v ocê.  
O homem conv idou a Morte para entrar.  
Quando v iu aquela f igura  na sala e soube da má not ícia,  a 
esposa do ferrei ro começou a chorar.  
----  Não lev e meu marido!  ----  implorou ela.  
----  A hora dele chegou ----  expl icou a Morte.  ----  Não posso 
fazer nada.  
O ferrei ro pediu para a mulher sai r da sala.  Chamou a 
Morte de lado.  Confessou que t inha um úl t imo pedido.  Era 
importante.  Antes de morrer,  queria tocar  um pouco de 
v iola.  (AZEVEDO, 2004, p.  27.  Grifo nosso).  
 

Nesse trecho, o fato de o ferreiro pedir que a mulher  

saísse da sala corrobora com a desti tuição da centralidade  da mulher 

das ações mágicas e encantatórias das narrativas da tradição 

popular oral , que antes foi  referido, o que se pode atribuir à 

centralização do personagem mascul ino.  

 
----  Tudo bem ----  disse a Morte ---- ,  mas seja rápido,  poi s 
tenho outras pessoas para lev ar. 
O v elho ferrei ro t i rou a v iola do armário,  sentou -se numa 
cadei ra confortáv el  e começou a tocar.  
Ao escutar  aquela música mágica,  a Morte estremeceu e 
saiu da sala pulando, dançando e sapateando.  
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----  Pare com isso!  ----  gr i tou ela,  assustada.  
----  Paro coisa nenhuma!  ----  respondeu o homem rindo e 
tocando.  
E seus dedos v oav am fazendo v ibrar as cordas da v iola.  
A Morte,  enquanto i sso,  rebolav a,  gingav a e requebrav a 
descontrolada, sem consegui r parar.  
----  Pare de tocar essa maldita v iola!  ---- berrav a ela. 
----  Só paro se v ocê me der mais t rês anos de v ida.  Tenho 
muitas coisas que ainda quero fazer.  
----  É mui to ----  respondeu a Morte pererecando suada e 
desajei tada pela sala.  ----  Você está v elho demais.  
----  Então me dê dois anos.  Tenho lugares para conhecer e 
amigos para fazer.  
----  Não posso ----  gr i tou a Morte já sem fôlego. ----  Preciso 
cumpri r  minha missão. Além disso,  v ocê já v iveu mui to.  
O v elho ferrei ro aumentou o r i tmo.  
----  Ou me dá doi s anos ou v ou f icar aqui  tocando pelo 
resto da v ida e v ocê aí  dançando e saracoteando.  
A Morte não queria fazer o acordo.  O homem insist iu.  A  
negociação acabou durando a noi te intei ra.  No começo da 
madrugada, os dois f izeram um pacto.  A Morte f icou de 
voltar dal i  um ano.  (AZEVEDO, 2004, p.  27-29).  

Como se vê, é a astúcia do ferreiro, um homem comum, 

al iada ao elemento mágico (a viola encantada) que possibil i ta 

enganar e aprisionar a Morte num encantamento. Note-se que a 

moral  ingênua, a que André Jol les (1976) e Ant onio Candido (1976) 

cada um ao seu modo se referi ram, aqui se apresenta: não há 

nenhuma reflexão moral  do ferreiro sobre a correção ou incorreção 

de chantagear a Morte (“Só paro se você me der mais três anos de 

vida. Tenho muitas coisas que ainda quero fazer ”). O que o move é a 

simples necessidade de garanti r a sobrevivência, o que é próprio das 

ações dos personagens nas narrativas ancestrais da tradição oral . É 

essa astúcia e essa moral  que possibil i ta ao ferreiro fazer um acordo 

e ganhar mais tempo de vida.     

E assim foi.  Durante aquele úl t im o ano de v ida,  o v elho 
ferrei ro fez um pouco de tudo. Viajou pelo mundo.  
Conheceu gente.  Aprofundou amizades.  Procurou suas 
pessoas queridas e di sse que gostav a mui to delas.  
Infel izmente o tempo é uma roda que gi ra sem breque nem 
eixo. 
O ano passou.  
Certa tarde,  bateram na porta.  A mulher do ferrei ro foi  ver. 
Era a Morte,  outra v ez.  
----  Vim buscar  seu marido ----  disse a terrí vel  com a foice 
na mão.  
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Acontece que, por sorte,  o ferrei ro não estava em casa.  
A Morte fez cara feia.  
----  Av ise a ele que daqui  a uma semana eu volto sem fal ta!  
Quando o ferrei ro chegou em casa, sua mulher estav a 
apav orada. Contou o que hav ia acontecido.  
----  Tenho uma ideia ----  disse ele.  ----  Quando a Morte 
v ier,  semana que v em, diga de nov o que eu não estou.  
Vamos v er o que acontece.  
Na semana seguinte,  quando a Morte bateu na porte e 
soube que o ferrei ro não estav a,  f icou mui to aborrecida.  
----  Mas nós f izemos um trato!  ----  disse ela.  ----  Tenho que 
fazer meu trabalho!  Assim não é possív el!  Estav a tudo 
combinado!  
A Morte,  então,  mandou um recado ameaçador.  Vol tar ia na 
semana seguinte.  Garant iu que seria a úl t ima v ez.  Lev aria o 
ferrei ro na marra,  por bem ou por mal.  
Quando a Morte foi  embora,  o ferrei ro e a mulher 
conv ersaram e bolaram um plano.  (AZEVEDO, 2004, p.  29-
30).  

É interessante ressaltar neste trecho o modo como a  

morte passa da severidade de um mal que cei fa a vida para a Morte,  

enquanto personagem da narrativa, faci lmente ludibriada, tornando -

se um ente abobalhado e tolo. Isso atualiza uma transgressão 

própria dos festejos medievais, a que Bakhtin (1996, p. 8 -10) referiu, 

em que a comicidade subverte a seriedade dos elementos, transgride 

o aspecto sério da vida porque o destrona e desautoriza, o que é 

comum nas camadas populares, onde as narrativas orais 

encontraram solo férti l  para se perpetuar.  

O ferrei ro pintou os cabelos de preto,  colocou barba post iça 
e ainda uns óculos de lentes grossas.  
A noi te estav a escura quando, uma semana depoi s,  a Morte 
apareceu. A mulher do ferrei ro abriu a porta e fez o que 
hav ia combinado com o marido. 
----  Infel izmente ele teve que sai r  ----  expl icou ela,  sem 
jei to.  ----  Era um caso urgente.  
A Morte f icou fur iosa:  
----  Seu marido é um ment i roso!  Está tentando me enganar!  
----  Talv ez o jei to seja sai r  por aí  à procura dele ----  sugeriu  
a mulher. 
----  Mas nós f izemos um trato!  
----  Não posso fazer nada. Saia por aí  ----  aconselhou a 
esposa do ferrei ro.  ----  Quem sabe não encontra meu 
marido em alguma estrada do mundo?  
----  Nada disso ----  respondeu a Morte.  ----  Estou com muita 
pressa.  Vejo que v ocê tem uma v isi ta ----  disse ela,  
examinando o homem de barba e óculos de l entes grossas.  
----  Sim ----  ment iu a mulher ---- ,  é meu tio.  I rmão da minha 
mãe. Está aqui  de passagem. Veio fazer uma v isi ta.  
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----  Hoje tenho que cumpri r  minha missão de qualquer jei to.  
Já que seu marido não está,  v ou levar seu t io mesmo.  
E assim, dizem, o v elho ferrei ro tev e seu úl t imo dia de v ida.  
(AZEVEDO, 2004, p.  30-32).  

Veri f ica-se que, no enredo da narrativa O último dia na 

vida do ferreiro , como nas demais narrativas dos Contos de enganar 

a morte  (AZEVEDO, 2004), a indesejada das gentes  é sempre 

ludibriada durante a narrativa, mas ao final , acaba por cumprir seu 

papel, como manda a lei  da natureza e a lei  de Deus, na cosmovisão 

do homem medieval. Isso vem corroborar que essa narrativa atual iza 

essa característica presente nos contos do Ciclo da Morte,  

pesquisados por Cascudo (1984), já que a Morte, apesar de del inear 

certa comicidade, ao final do enredo sai  sempre vencedora, apesar 

de todos os ardis e astúcias do personagem. O mesmo padrão da 

tradicional das narrativas orais, portanto, permanece na narrativa de 

Azevedo.  

Em todos os quatro contos que compõem os Contos de 

enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), as artimanhas dos heróis 

conduzem a Morte a si tuações inusi tadas, defla grando a comicidade 

e di luindo o aspecto aterrorizante que aquela v inda da noite eterna  

poderia gerar. 

4.2.3. O moço que não queria morrer  

Essa narrativa dos Contos de enganar a morte  

(AZEVEDO, 2004) apresenta um aspecto que a di fere um tanto das 

demais narrativas da obra. Trata-se de uma aura medieval, 

representada pela recorrência de elementos como castelo, cavaleiro, 

princesa, reelaborados na atualização fei ta pelo autor, revelando 

uma influência mais direta dos romances de cavalaria da l i teratura 

medieval. Veja-se como se inicia essa narrativa:  
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Um jov em v iajante andav a pelas estradas do mundo. Certa 
tarde,  arranjou um lugar debaixo de uma árvore e sentou -se 
para descansar.  
Um vulto apareceu, só Deus sabe de onde.  
O moço puxou assunto com o recém -chegado. Conv ersa 
vai,  conv ersa v em, descobriu que aquele v ul to era a Morte.  
Em pé, com um pedaço de pau na mão, o rapaz gr i tou:  
----  Se v eio pra me lev ar v ai  ter que ser  na marra.  Não 
pretendo morrer de jei to nenhum. Tenho uma v ida intei ra 
pela f rente!  
A Morte caiu na r isada:  
----  Calma, amigo.  Não tenha medo. Só estou aqui  de 
passagem. Você é mui to jov em. Sua hora ainda está longe 
de chegar.  Um dia eu pego v ocê, mas não v ai  ser já!  
Disse isso e desapareceu numa espécie de poei ra escura e 
acinzentada.  (AZEVEDO, 2004, p.  35).  

Mais uma vez, como nas demais narrativas da obra, o 

personagem central  é um tipo popular, um via jante das estradarias, 

um andari lho do mundo, sem posses, sem poder, sem 

representatividade na hierarquia social , revelando uma preferência, 

como nas narrativas da tradição popular oral , pelo homem comum.  

A introdução do personagem da Morte, igualmente,  

segue o mesmo processo de naturalidade, no entanto, dessa fei ta 

sendo recebida de forma agressiva, já que o personagem do moço 

que não queria morrer, para manter verossimi lhança com as viagens 

e distâncias que deverá percorrer, não pode ser passivo e pacífico;  

deve ser vir i l  e para lutar pela vida. A jovial idade, a robustez, a 

prontidão para a luta di fere do perfi l  pacífico e pacato dos 

personagens das narrati vas anteriores, revelando mais proximidade 

com os heróis romanescos do que com os tipos das narrativas 

populares. No entanto, como se pode ver a seguir, lutar pela 

sobrevivência ainda é o mote que al imenta o enredo.  

O jovem f icou pensando. Não queria morr er nem quando 
f icasse v elho.  Achav a errado morrer.  Para e le,  a morte era 
uma injust iça.  Lembrou-se de sua conv ersa com o v ul to 
mister ioso e sorr iu:  
----  Acho que a Morte sent iu um pouco de medo de mim!  
Daquele dia em diante,  uma ideia cresceu f ixa na cabeç a do 
moço. Ia passar o resto da v ida procurando um lugar onde a 
morte não ex ist isse.  
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----  Dev e hav er um lugar assim ----  disse ele para si  
mesmo. ----  É simplesmente uma questão de lutar para 
encontrar.  
E lá se foi  o jov em v iajante pelo mundo afora em busc a do 
lugar onde ninguém morr ia.  
Andou,  andou, andou. Andav a e perguntav a para todos que 
encontrav a.  Ninguém nunca t inha ouv ido falar do tal  lugar .  
Alguns até dav am risada. Outros balançav am a cabeça sem 
querer acredi tar.  
O jovem, teimoso, foi  adiante.  
Um dia,  encontrou um homem v elho conduzindo uma 
carroça v elha puxada por um burro v elho.  A carroça estav a 
cheia de pedras.  
----  O senhor sabe onde f ica o lugar onde ninguém morre?  
----  Se não quer morrer ---- ,  respondeu o homem velho ---- ,  
f ique perto de mim. 
E apontou o dedo para longe.  
----  Está v endo aquela montanha? Se f icar comigo, 
enquanto eu não t ransportar toda ela com minha carroça,  
pedra por pedra,  pedaço de terra por pedaço de terra,  v ocê 
vai v iver. 
----  Mas por quanto tempo? 
----  Com certeza,  mais do que cem anos -- --  respondeu o 
homem v elho.  
----  É pouco ----  disse o moço. ----  Quero v iv er bem mais 
que isso.  
Despediu-se e foi  embora.  
Andou, andou ,  andou.  
Mais adiante,  encontrou um homem mui to v elho com um 
machado mui to velho na mão.  
----  O senhor sabe onde f ica o lugar onde ninguém morre?  
----  Se não quer morrer ----  respondeu o homem mui to velho 
---- ,  f ique perto de mim. 
E apontou o dedo para uma f loresta escura que cobria uma 
planície imensa.  
----  Está v endo aquela mata? Se f icar comigo, enquanto eu 
não cortar todas as suas árv ores,  t ronco por t ronco, falho 
por galho,  v ocê vai  v iver.  
----  Mas por quanto tempo? 
----  Com certeza,  cerca de duzentos anos -- --  respondeu o 
homem mui to velho.  
----  É pouco ----  disse o moço. ----  Quero v iv er bem mais 
que isso.  
Despediu-se e foi  embora.  
Andou, andou, andou.  
Mais adiante,  encontrou um homem mui to,  muito v elho,  
carregando um balde mui to,  mui to v elho,  cheio de água.  
----  O senhor sabe onde f ica o lugar onde ninguém morre?  
----  Se não quer morrer - ---  respondeu o homem mui to,  
muito v elho ---- ,  f ique perto de mim. 
E com o dedo mostrou um oceano que cobria a l inha do 
horizonte de ponta a ponta.  
----  Está v endo aquele mar? Se f icar comigo, enquanto eu 
não t i rar toda sua água com meu balde,  l i t ro por  l i t ro,  gota 
por gora,  v ocê v ai  v iv er.  
----  Mas por quanto tempo? 
----  Com certeza,  cerca de t rezentos anos -- --  respondeu o 
homem mui to,  mui to velho.  
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----  É pouco ----  disse o moço. ----  Quero v iv er bem mais 
que isso.  
Despediu-se e foi  embora.  
Andou, andou, andou. Em segu ida,  andou, andou, andou. E  
depoi s,  andou, andou e andou mais ainda.  (AZEVEDO, 
2004, p.  35-39)  
 

Esse longo trecho revela uma longa jornada do moço 

que não queria morrer em busca do um lugar em que a Morte não 

fosse, como se buscasse um graal de vida eterna . As buscas, as 

jornadas, são elementos recorrentes nas narrativas de origem 

medieval, como as nas narrativas sobre as Cruzadas, por exemplo. A 

l inguagem uti l izada nessa narrativa ajuda a compor a imagem dessa 

longa jornada, numa fusão de forma e conteúdo.  Trata-se da 

repetição de termos, como o verbo andar , sempre no pretéri to 

perfei to do indicativo, i lustrando o quanto o moço caminhou por esse 

mundo a fora e a enormidade de tempo que transcorreu durante essa 

jornada. O recurso da repetição está relacionado tanto à oralidade, 

própria das narrativas da tradição popular, quanto às imagens que a 

narrativa deve susci tar no imaginário do lei tor/ouvinte, o que é 

recorrente nas narrativas orais, e que a narrativa de O moço que não 

quer ia morrer  vem atual izar.  

Outro elemento recorrente em muitas narrativas 

populares tradicionais são os enigmas. O moço que não queria 

morrer real iza uma longa jornada questionando entidades sobre 

como chegar ao tal  lugar em que ninguém morre, recebendo 

respostas enigmáticas a respeito de trabalhos impossíveis,  

equiparados ao castigo de Sísi fo, como carregar toda uma montanha 

pedra por pedra, além de derrubar uma floresta imensa e secar o 

oceano com um balde (AZEVEDO, 2004, p. 37 -39). 

Esses enigmas, nessa narrativa, são metáforas para a 

di f iculdade de se chegar ao lugar onde ninguém morre. Contudo, 
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esse procedimento se assemelha ao recurso popular util izado nos 

Contos de Adivinhação coligidos por Cascudo (1984, p. 321).  

Há, também, um parentesco entre a narrativa de O 

homem que não quer ia morrer  com o Conto de Encantamento Os três 

coroados  (CASCUDO, 1984, p. 263-266), que é um amálgama de 

contos ainda mais antigos (do século XII), evidenciando a 

atual ização e a permanência dessas narrativas. O conto O moço que 

não quer ia morrer  é herdeiro da mesma aura de magia e maravi lhoso 

que paira sobre o conto coligido por Cascudo, como as entidades 

misteriosas (um homem velho,  um homem muito velho, um homem 

muito,  muito velho e uma jovem ) que lhe apresentam o tempo que ele 

poderia viver (100, 200, 300 anos ou a eternidade) caso ficasse perto 

dessas figuras, durante a realização de alguma tarefa aparentemente 

interminável.  

A l inguagem que constrói  essas cenas é bastante 

simból ica, como caberia à construção do imaginário do homem 

medieval, representando a passagem inexorável do tempo, da qual a 

morte, de quem o moço queria escapar, é o epílogo inevi tável .  

Esse recurso simból ico surge no conto col igido por 

Câmara Cascudo (1984), a que antes se referiu, mas, por seu turno, 

como forma de i lustrar a longa jo rnada, em extensão de mundos, de 

uma velha que procurava a casa do Sol para salvar os três coroados 

(fi lhos do rei) que padeciam do encantamento de virarem pedra, por 

obra de tias más. No caminho, a velha se depara com um rio que lhe 

pergunta sobre o porquê de suas águas não produzirem peixe;  

encontra uma árvore de fruta que lhe pergunta por que nunca 

produzira uma fruta sequer; e repousa da viagem na casa de três 

moças que lhe perguntam por que, sendo formosas, nunca 
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conseguiram se casar. A velha diz que encontraria as respostas na 

entrevista com o rei  Sol e lhes responderia na vol ta.  

Essa semelhança entre os arti fícios uti l izados nas 

narrativas para a construção do enredo atesta que a narrativa O 

moço que não quer ia morrer  atual iza e faz permanecer a estru tura,  

alguns elementos e a estratégia de elaboração presente em algumas 

narrativas da tradição oral .  

As tradições orais que o caráter simból ico dessa 

narrativa atualiza não promovem expl icações diretas para os 

mistérios e problemas das vivências humanas em sociedade, mas 

destacam a prevalência de um pensamento simból ico sobre uma 

reflexão racional, sobretudo nas sociedades em que permanecem 

vivos os laços cerrados na oralidade. Ao contrário de atuarem como 

reflexos de fato da sociedade, as narrativas que se  fundam na 

tradição oral  têm como propósito resolver simbol icamente as 

questões que não podem necessariamente ser resolvidas na esfera 

da atividade humana, como as viagens por mundos estranhos e 

distantes, como as metamorfoses e os passes de mágica.  

 No trecho a seguir, pode-se relacionar a presença de 

certos elementos que remetem à herança da aura de magia e 

encantamento própria das novelas de cavalaria e das cantigas de 

gesta medievais.  

Certa noi te,  enxergou um castelo dourado no al to de um  
despenhadei ro.  O castelo br i lhav a no meio da escuridão.  
O moço subiu pelas pedras do penhasco. Chegou no 
castelo  pouco depois do amanhecer.  Bateu na porta.  
Si lêncio.  Bateu de nov o. O lugar parecia desabi tado.  
 Sem saber o que fazer,  resolv eu f icar por al i  passeando.  
Perto de uma fonte,  encontrou uma moça que o chamou 
pelo nome.  
A jov em era a coisa mais l inda que o moço já t inha v isto na 
v ida. 
----  Por fav or ----  disse ele aprox imando-se,  encantado. --- -  
Por acaso, sabe onde f ica o lugar onde ninguém morre?  
A moça sorr iu e seu sorr iso era simplesmente luminoso.  
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----  Este é o lugar onde a Morte não v em ----  respondeu a 
moça. ----  Fique para sempre comigo ----  pediu ela.  E disse 
mais: 
----  Enquanto est iv er aqui ,  tenha certeza disso,  v ocê v ai  
v iv er. 
----  Mas por quanto tempo? 
----  O tempo que v ocê desejar!  
Era tudo o que o jov em v iajante queria ouv i r .  
A part i r  daquele dia,  passou a morar com a moça boni ta do 
castelo dourado que f icava no al to do despenhadei ro.  
Por sorte,  a v ida no lugar onde ninguém morre era mui to 
boa. Todos os dias,  na hora das refeições,  a  mesa aparecia 
posta cheia de comidas e bebidas del ic iosas.  À noi te,  o  
jov em dormia com a bela jov em numa cama macia forrada 
de v eludo v ermelho.  
De v ez em quando o rapaz pensav a na Morte.  
----  Enganei  a  bandida!  ----  dizia ele orgulhoso e cheio de 
fel icidade.  
Mas o tempo é um v ento que lev a tudo .  
Acontece que o jov em v iajante deu para sent i r  fal ta da 
famíl ia, dos amigos e da cidade onde t inha nascido.  
Conv ersou com a moça boni ta:  
----  Gostar ia de v isi tar meus pai s e meus i rm ãos.  
----  Para quê? ----  perguntou ela.  ----  Somos tão fel izes!  
----  Sinto saudade ----  expl icou o rapaz.  
A moça bem que tentou dissuadi r o moço, mas não tev e 
jei to.  Ao perceber que o rapaz estav a mesmo decidido a 
v isi tar a famíl ia,  a jov em achou que já es tav a na hora de 
falar a v erdade.  
----  Preciso contar  uma coisa ----  começou ela.  ----  É algo 
que v ocê ainda não sabe. ----  A moça falava com jeito.  ----  
Você já está morando aqui  comigo a mais de quinhentos 
anos.  
O jovem v iajante arregalou os olhos.  
----  Como assim? 
No começo, o rapaz não quis acredi tar nas palav ras da 
moça, mas ela tanto falou,  tanto expl icou,  tanto argumentou 
que ele acabou conv encido.  
----  Não faz mal ----  disse confuso.  ----  Mesmo assim, quero 
voltar para pelo menos rev er minha casa e o  lugar onde 
nasci .  
A moça boni ta não quis insist i r  mais.  Apenas disse:  
Está bem. Vá, se qui ser!  
E explicou o que o jov em dev ia fazer.  Pediu a ele que 
v iajasse no cav alo branco que v iv ia preso na estrebaria.  
----  Ele é mágico ----  contou ela.   ----  É capaz de galopar  
mais rápido do que a v entania.  
A jov em cont inuou. Seus olhos f icaram cheios de água:  
----  Por fav or,  preste mui ta atenção ----  pediu ela.  ----  
Nunca desça do cav alo e,  pr incipalmente,  nunca, de jei to  
nenhum, coma qualquer coi sa enquanto est iv er fora do 
castelo dourado.  
O jov em v iajante concordou, pegou o cav alo branco,  
despediu-se e part iu.  (AZEVEDO, 2004, p.  39-42).  

Como foi  apresentado no capítulo A gênese medieval ,  

desse texto, os cantores vagantes di fundiram pela Península Ibérica,  
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em especial  entre a população i letrada (o povo), os romances de 

cavalaria e as cações de gesta, como a Canção de Rolando  (canção 

de gesta) e A Demanda do Santo Graal  (romance de cavalaria, 

conhecido como ciclo arturiano) , e contá-los, cantá-los e declamá-

los, numa l inguagem simples, para o povo i letrado, fazendo circular 

pela península tais narrativas, compostas desde o século XII .  

(SARAIVA; LOPES, 1998, p.  59). Esse foi  já um processo de 

atual ização, por meio da assimi lação e transformação de motivos, 

l inguagem e estrutura da tradição l i terária erudita para a li teratura 

popular oral .  

Assim, o herói  do conto O moço que não quer ia morrer  

apresenta mais parentesco com os personagens dos romances da 

matéria de Bretanha, com sua força, sua paixão, sua magia, 

guardadas as proporções e adaptações para o novo gênero e para a 

contemporaneidade. Ele não era um cavaleiro, mas “andava pelas 

estradas do mundo ” (AZEVEDO, 2004, p. 35), como faziam os 

cavaleiros em busca de aventuras e batalhas; como os cavaleiros de 

Artur, o moço que não queria morrer está em busca de uma luta 

justa,  nesse caso em luta contra a Morte, buscando nos confins do 

mundo o lugar onde ela não possa ir; ele tem a sua princesa, “a 

moça bonita do castelo dourado que ficava no al to do despenhadeiro ” 

(AZEVEDO, 2004, p. 40); na vol ta para casa, recebeu um cavalo 

branco que “galopava mais rápido do que a ventania ” (AZEVEDO, 

2004, p. 42), como os cavalos dos cavaleiros das histórias 

medievais. 

As semelhanças se tornam ainda mais pertinentes ao 

considerarmos que o ambiente desse conto é uma reelaboração dos 

cenários mágicos de fadas e metamorfoses que pairam sobre os 
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romances do ciclo arturiano, adaptados também na l i teratura de 

cordel, conforme atesta Manuel Diegues Junior:   

Fadas, fei t icei ras,  monstros,  dragões que v êm nas histór ias 
memoráv eis,  umas das Mil  e  uma noites ,  outras repet idas 
nas páginas de Trancoso, outras ainda t raduzidas ou 
adaptadas de tex tos não portugueses,  começam a surgi r  no 
mundo dos lei tores dos folhetos,  da mesma forma que 
começam a ci rcular na memória infant i l .  Numerosos são os 
folhetos que, na l i teratura de cordel ,  consagram os v elhos 
contos populares,  e os preserv am do esquecimento,  antes 
assegurando sua permanência,  gerações e gerações,  na 
cont inuidade do tempo. (DIEGUES JÚNIOR, 1986, p.  70) .  

Em função da manutenção por séculos de um sistema 

herdado de Portugal, quando da colonização do Nordeste brasi leiro, 

as histórias maravi lhosas, repletas de cavaleiros, reis e rainhas, 

bruxas e fadas, príncipes e princesas, recontadas pelo sertanejo,  

serviram de mote também para muitos folhetos de cordel, como se 

veri f icou anteriormente.  

Um folheto muito conhecido, de provável autoria de 

Si lvino Pereira da Si lva, mostra -se como espaço para histórias de 

reis e princesas, atual izando e fazendo permanecer alg uns motivos 

da tradição erudita das novelas de cavalaria que as narrativas orais 

populares di fundiram na Península Ibérica e que desembarcaram com 

os colonizadores no Brasi l . Veja -se os versos introdutórios do folheto 

inti tulado O príncipe que trouxe a sina de morrer enforcado:  

Houv e num reino distante  
do nosso amado país  
um príncipe mui to sincero  
f i lho do rei  D.  Luiz 
cujo jov em de quem falo 
t inha o nome de Muniz.  
(Compi lação de Liêdo Maranhão de Souza em Classif icação 
popular da l i teratura de cordel em texto integral de 23 
folhetos.  Petrópol is:  Vozes,  1976, p.  100) .  

Certamente popularizadas, as narrativas com essa aura 

de encantamento de reis, princesas, bruxas, castelos serviram de 



135 

 

inspiração, no seio do povo, para a criação de contos populares 

di fundidos pela oralidade, o que possibil i tou ao autor Ricardo 

Azevedo, pelo trabalho da memória estruturada de um pesquisador 

de cul tura popular, reelaborar esses elementos a narrativa de O 

homem que não quer ia morrer . (AZEVEDO, 2004).  

Foi  v iajando e quanto mais v i ajava mais espantado f icav a. 
É que o mundo estav a completamente diferente!  
Onde antes ex ist ia uma imensa montanha agora hav ia uma 
cidade. Onde antes hav ia uma f loresta escura agora ex ist ia  
uma imensa planície.  Onde antes ex ist ia um oceano, o chão 
agora estav a rachado de tão seco.  
O jov em cav alei ro andav a, olhav a e não conseguia 
reconhecer quase nada.  
Chegando à pequena v i la onde t inha nasc ido,  encontrou 
uma cidade grande e mui to mov imentada.  
Falou seu nome. Ninguém conhecia.  
Perguntou sobre sua famíl ia.  Ninguém mais lembrav a.  
Procurou sua ant iga casa. Não ex ist ia mais.  
Desconsolado, o rapaz achou melhor v ol tar para a moça 
boni ta do castelo dourado que f icava no al to do 
despenhadei ro na terra ode ninguém morre.  
Foi  andando e quanto mais andav a mais sent ia o corpo 
f raco.  Era uma mistura de cansaço, espanto,  saudade e 
fome. 
A tarde caía f r ia anunciando a noi te.  
No caminho, encontrou um homem lev ando uma carroça 
cheia de maçãs.  
A fome apertou na barr iga do jov em v iajante.  “Uma ou duas 
maçãs não v ão me fazer mal ” ,  pensou ele e gr i tou:  
----  Dá pra me v ender umas maçãs?  
----  Quantas? ----  qui s saber o sujei to,  parando a carroça.  
----  Uma ou duas.  
----  Só isso? ----  exclamou o homem com v oz desanimada. -
---  Pode pegar.  Não v ai  custar nada. É por conta da casa.  
O jovem sal tou do cav alo,  escolheu uma maçã e mordeu.  
Foi  quando uma mão f r ia e forte agarrou sua nuca.  
O homem da carroça cheia de maçãs era ela,  a Morte,  o  
úl t imo suspi ro,  a t rev a sem f im, a v igí l ia que nunca acaba,  
o derradei ro alento,  o sono da noi te sem hor as.  
Conformado, o jov em v iajante amoleceu o corpo e deixou 
que a escuridão tomasse conta de tudo.  (AZEVEDO, 2004,  
p.  42-44)  

Mais uma vez, apesar das astúcias do personagem 

central , da proteção de entes mágicos, o fim inevi tável  de todos, 

como é regra nos contos do Ciclo da Morte que essa narrativa 

atual iza, ainda vence, e a Morte tr iunfa levando consigo o moço que 

não queria morrer.  
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4.2.4. A quase morte de Zé Malandro 

A narrativa A quase morte de Zé Malandro , que fecha a 

obra Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), apresenta dois 

elementos t ípicos das narrativas orais populares: a morte, recorrente 

no Ciclo da Morte, e o Diabo, presente nos contos de Demônio 

Logrado –  categorias col igidas por Cascudo (1984). O mesmo padrão 

tradicional é atualizado: a Morte é se mpre vencedora e o Diabo é 

sempre derrotado. Esse úl t imo, além do mais, é personagem que não 

amedronta ninguém, ao contrário, é faci lmente ludibriado por Zé 

Malandro e passa poucas e boas  nas mãos do herói  astuto.  

Zé Malandro era boa pessoa, mas malandro que nem ele 
só.  Em v ez de t rabalhar como todo mundo, prefer ia passar  
a v ida zanzando e jogando baralho.  Ou então f icava di tado 
na rede, folgado, tocando v iola de papo para o ar.  Por  
causa di sso era pobre,  pobre,  pobre.  (AZEVEDO, 2004, p.  
47).  

Note-se que o personagem central  da narrativa, o Zé 

Malandro, é apresentado como um malandro astuto, que faz de tudo 

para levar a vida de forma tranqui la e folgada. Como o personagem 

apresenta uma caracterização mais elaborada e ati tudes que são 

mais particularizadas do que os demais protagonistas das outras 

narrativas dos Contos de enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), Zé 

Malandro é identi f icado com um nome, o que o personifica e 

individualiza. Ao contrário de ser delineado com uma ou duas 

sentenças, como ocorre nas demais narrativas da obra, Zé Malandro 

merece um parágrafo inteiro para delinear seu perfi l .  

O Zé Malandro é representação fiel  de um tipo de anti -

herói  preguiçoso e astuto, comum em narrativas remotas herdadas 

da Península Ibérica, o Malasartes ou Urdemales ibéri co reelaborado 

brasileiramente como o típico malandro. Os l ivretos de cordel têm 

sido pródigos em atual izar e fazer permanecer esse tipo nas 
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narrativas populares, como se vê n  o livreto de cordel As palhaçadas 

de Pedro Malazarte , de autoria atr ibuída a Francisco Sales Areda, 

impresso em Bezerros –  PE, datado de 18/06/2012. Nos versos que 

abrem o l ivreto, evidencia-se a origem remota das histórias do 

Malasartes, bem como a sua perenização pela tradição das 

narrativas orais populares:  

Eu v ou contar uma histór ia 
Que v em dos meus bisav ós 
os meus pais já aprenderam  
com os v elhos meus av ós 
eu aprendi  com meus pai s  
e v ou contar para v ós.  
 
Era Pedro Malazarte  
um curioso ladino 
que v iveu de palhaçadas  
desde mui to pequenino  
nunca achou um calotei ro  
que lhe cortasse o dest ino.  

O tipo esperto e mandrião que Zé Malandro atualiza é, 

portanto, herança das narrativas orais populares mais remotas, que 

vieram ao Brasi l  na memória e nos l ivretos dos colonizadores e se 

perpetuaram no imaginário dos narradores locais.  

Certo dia,  estav a em casa preparando o jantar,  um  
pouquinho de fei jão e um pedaço de pão seco, quando 
bateram na porta.  Era um v iajante.  O homem, muito v elho,  
pedia um pouco de comida.  
----  Entre aí  ----  di sse Zé Malandro.  ----  Onde um quase não 
come. Dois quase não v ão comer também. 
Os dois r i ram.  
Após o jantar,  o v iajante agradeceu mui to e contou que 
t inha poderes mágicos.  
----  Você foi mui to generoso repart indo a comida comigo ---
-  disse o v elho v iajante.  ----  Em retr ibuição pode me fazer  
quatro pedidos.  Por exemplo ----  sugeriu ele ----  se quiser,  
pode pedi r para ser protegido pelo resto da v ida.  
Zé Malandro pensou e di sse:  
----  Pref i ro ter o dom de ser inv encív el  no baralho.  
----  Concedido ----  disse o v elho.  ----  Por exemplo,  se 
quiser,  pode pedi r perdão para todos os seus pecados.  
Zé Malandro pensou e di sse:  
----  Pref i ro ter uma f iguei ra que quem subi r  nela só desce 
com minha ordem.  
----  Concedido ----  disse o v elho.  ----  Por exemplo,  se 
quiser,  pode pedi r sua salv ação.  
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Zé Malandro pensou e di sse:  
----  Pref i ro ter uma banco que quem sentar nele só sai  com 
minha ordem.  
----  Concedido ----  disse o v elho.  ----  Por exemplo,  se 
quiser,  pode pedi r,  quando morrer,  para i r  para o céu.  
Zé Malandro pensou e di sse:  
----  Pref i ro ter um saco de pano que quem entrar dentro só 
sai  se eu mandar.  
O v elho coçou a cabeça, concedeu, despediu -se e seguiu 
v iajem.  
A part i r  daquele dia,  Zé Malandro plantou um pé de f igo ao 
lado de sua casa e nunca mais se preocupou com nada 
vezes nada. Passav a o dia intei ro dei tado na rede de papo 
para o ar ou jogando baralho.  Como ganhav a todas,  sempre 
t inha dinhei ro para comprar comida, roupa e as coi sas de 
casa. Era tudo que o Zé precisav a.  (AZEVEDO, 2004, p.  47-
48).  

Mesmo sendo astuto e malandro, o personagem ainda 

guarda o espíri to de solidariedade para com os iguais, próprio do 

modo de vida comunitário ancestral . Sua ati tude sol idária também o 

leva a ser apadrinhado, como os demais personagens dos Contos de 

enganar a morte  (AZEVEDO, 2004), por um ente mágico, um velho 

viajante. O recurso da magia e do encantamento, novamente al iado à 

astúcia do personagem, o levará a ludibriar a Morte e o Diabo.  

Mas o tempo é inv isív el .  Passa dia e noi te e ninguém v ê.  
A f iguei ra v i rou uma árv ore f rondosa e Zé Malandro acabou 
f icando v elho.  Mui to velho.  
Certa noi te,  bateram na porta de sua casa. Era a Morte 
vest ida com uma capa preta.  
----  Zé,  pode se preparar.  Sua hora chegou ----  disse ela  
segurando uma foice.  
----  Mas como!  ----  exclamou ele espantado. ----  Já? Dev e 
hav er algum engano!  Ainda me sinto tão bem!  
A Morte não era de mui ta conv ersa.  
----  Se está pronto,  v amos.  
Zé Malandro baixou a cabeça.  
----  Posso fazer um úl t imo pedido? ----  perguntou ele com  
lágrimas nos olhos.  ----  Quero comer um f igo antes de 
morrer. 
----  Pode ser ----  disse a Morte.  ----  Mas ande logo com  
isso.   
----  O problema ----  explicou Zé Malandro retorcendo o 
corpo de lado ----  é que estou meio v elho e já não consigo 
t repar na árv ore para pegar uma f ruta.  
E implorou:  
----  Por fav or,  dona Morte,  faça isso por mim!  É o úl t imo 
desejo de um pobre v elho miseráv el  raquít ico esclerosado 
caindo aos pedaços!  
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----  A Morte resmungou mas acei tou.  Subiu na árv ore,  
arrancou um f igo e lá f icou.  Não conseguiu desce mais de 
jei to nenhum. 
Zé Malandro deu r i sada, despediu -se e foi  jogar baralho.  
Deixou a Morte presa lá em cima, furiosa.  
Com a Morte aprisionada no al to da f iguei ra, a confusão na 
cidade onde Zé Malandro v iv ia foi  geral .  Como ninguém 
mais morr ia,  os cov ei ros e fabricantes de caixões f icaram 
sem trabalho.  Os médicos e hospi tais perderam a cl ientela.  
E,  além disso,  houv e desemprego, pois as pessoas não se 
aposentav am mais nem cediam lugar para as outras 
pessoas mais jov ens.  E  o pior:  a população começou a 
aumentar muito.    
----  Isso é contra a natureza!  ----  gr i tav a a Morte rev oltada,  
agarrada nos galhos da f iguei ra.  ----  Você tem que me 
deixar sai r  daqui!  
E a Morte insist iu tanto,  explicou tanto,  argumentou tanto 
que Zé Malandro acabou cedendo.  
----  Mas só deixo v ocê descer se me der mais sete anos de 
v ida ----  disse ele.  
A Morte não t inha outro jei to.  Acabou concordando.  
E assim, Zé Malandro cont inuou sua v idinha folgada de 
sempre,  fel iz da v ida,  jogando baralho,  cada v ez mais 
velho,  cada v ez mais inv encív el .  (AZEVEDO, 2004, 48-51).  

A Morte, como se vê,  é faci lmente ludibriada pela 

astúcia do Zé Malandro e pela figueira como arti fício mágico que o 

protegia, o que leva à negociação, para não dizer chantagem, que 

lhe garante mais sete anos de vida. Contudo, é interessante também 

chamar a atenção para a razoabi lidade simples de que, com a Morte 

aprisionada, o equil íbrio das coisas do mundo –  aquela harmonia 

natural , própria de uma visão de mundo baseada na coletividade 

(BAKHTIN, 1996, p. 9), na cosmovisão ancestral  popular –  está 

quebrado, afligindo toda a comunidade. Em nome do espíri to de 

coletividade, portanto, não prevalece o individual, e o personagem 

l iberta a famigerada, não sem antes garanti r mais sete anos de vida.  

A propósito do surgimento do número sete, vale fr isar 

que outro recurso próprio dos contos populares, que surge nos 

Contos de enganar a  morte , é a rei teração de certos números. O 

número três e o número sete (COELHO, 1991, p. 160), por exemplo: 

são três os pedidos do ferreiro, concedidos pela velhinha mágica que 

não comia há três dias; mais três anos de vida é o prazo que pede o 
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ferreiro à Morte que dançava aprisionada pelo encantamento da 

viola; são sete anos a mais de vida que o Zé Malandro pede à Morte 

e ao Diabo presos na figueira e no banquinho, respectivamente; é o 

sétimo fi lho do médico o afi lhado da Morte; três são os lugares por  

onde passa o moço que não queria morrer antes de encontrar o lugar 

onde ninguém morre; Zé Malandro foge à regra, pois tem quatro 

pedidos atendidos, mas recebe três visi tas de entidades mágicas na 

tentativa de levá-lo para o lado de lá . 

Alguns contos populares antiquíssimos, col igidos por 

Câmara Cascudo (1984), apresentam essa mesma recorrência 

numérica: são três as tias, são três os príncipes, são três as 

entidades enigmáticas e são três pratos de comida que a rainha 

devora no Conto de Encantamento Os três coroados (p.263-269); são 

três as entidades mágicas que se passam por t ias da princesa no 

Conto de Encantamento A devota das almas (p. 269-270); no Conto 

de Exemplo O pescador  (p.273-276), são três as circunstâncias que o 

rei  ordena que lhe sejam atendidas p ela fi lha do pescador na ida ao 

palácio (nem de noite e nem de dia ; nem a pé e nem a cavalo ; nem 

nua e nem vestida ); e são três os ladrões no Conto de Exemplo Os 

três ladrões da ovelha  (p. 281-284). E, indo mais além, são três os 

desejos que o Gênio da lâmpada concede a Aladin; são três os 

porquinhos; são sete os anões, e tantos exemplos mais. E, diz a 

crença popular, são sete os anos de azar para quem quebra espelho 

e são sete ondinhas que se deve pular para se ter sorte no Ano 

Novo. 

Tamanha recorrência desses números no imaginário 

humano, transferido para as narrativas, segundo Nelly Novaes 

Coelho (1991, p. 160), ocorre porque eles “estarão ligados à 
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simbologia esotérica dos números que tanta influência tem nas 

Religiões e Filosofias antigas”. Essa recorrê ncia atesta tanto o 

parentesco dos contos populares com as tradições narrativas mais 

antigas quanto comprova, nessa anál ise, a atual ização realizada por 

Ricardo Azevedo nas narrativas dos Contos de enganar a morte  

(2004). 

Sete anos passam depressa.  
Certa noi te,  bateram na sua porta.  Era um homem estranho,  
de cara feia,  chapéu e paletó escuro.  
----  Zé,  se prepare ----  disse o homem. ----  Sua hora 
chegou.  
----  Quem é você? ----  quis saber Zé Malandro.  
----  Sou o Diabo ----  respondeu o outro,  t i rando o chapéu e 
mostrando dois t r istes chi f res.  ----  A Morte não qui s v i r de 
jei to nenhum, mas me mandou no lugar de le para buscar  
você. 
----  Mas como!  ----  disse o Zé espantado.  ----  Já? Dev e 
hav er algum engano!  
O Diabo caiu na gargalhada.  
----  Não v enha com essa conv ersa mole. Já estou av isado 
sobre v ocê. Vamos embora agorinha mesmo. Ou v ai me 
pedi r pra subi r  na f iguei ra? Nessa eu não caio!   
Zé Malandro baixou a cabeça.  
----  Posso fazer um úl t imo pedido? ----  perguntou ele com  
lágrimas nos olhos.  ----  É mui to importante.  É o últ imo 
desejo de um pobre miseráv el raquít ico esclerosado caindo 
aos pedaços.  Queria tomar um traguinho de cachaça antes 
de abotoar o paletó.  Você me acompanha?  
O Diabo labéu os beiços.  
----  Até que não é má ideia!  
----  Sente-se aí  enquanto eu pego os copos e a pinga ----  
disse Zé Malandro,  puxando o banquinho.  
Di to e fei to.  O Diabo sentou e de lá não saiu mais.  
----  Me t i ra daqui!  ----  gr i tou ele,  assustado.  
 Zé Malandro deu r isada, despediu -se e foi  jogar baralho.   
Com o Diabo preso no banquinho, acabaram-se os cr imes 
na cidade. As cadeias f icaram vazias e os guardas,  
delegados,  adv ogados e juízes preocupados em perder  
seus empregos.  Além disso,  como as pessoas agora só 
falav am a v erdade, começou a hav er muita confusão porque 
as v erdades são mui tas.  Mas o pior não foi  isso.  Acontece 
que o Diabo passav a o dia intei ro sentado no banquinho 
gr i tando, guinchando e falando os piores palav rões.  
----  Cale aboca!  Dizia Zé Malandro.  
----  Minha mulher me mata!  ----  berrav a o Diabo fur ioso.  ----  
Saí  para buscar v ocê já faz mais de um ano e ainda não 
voltei  pra casa!  Quando eu v oltar ela me arrebenta!  
----  Diga a ela que v ocê f icou preso num banquinho!  
----  Ela não v ai  acredi tar!  Me sol ta Zé Malandro,  por fav or,  
que a Diaba me quebra a cara!  
Cansado daquela f igura resmungando dia e noi te dentro de 
casa, Zé Malandro acabou cedendo.  
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----  Mas só deixo v ocê sai r  se me der mais sete anos de 
v ida ----  disse ele.  
O Diabo não t inha outro jei to.  Acabou concordando.  
E assim, Zé malando cont inuou sua v idinha folgada de 
sempre,  fel iz da v ida,  jogando baralho,  cada v ez mais 
velho,  cada v ez mais inv encível.  (AZEVEDO, 2004, p.  51-
54).  

Algo de interessante que se pode ressaltar é que nos 

contos de Demônio Logrado o Diabo é sempre perdedor, paradigma 

que segue a narrativa de Azevedo (2004). Contudo, geralmente,  

conforme pesquisa de Cascudo (1984, p. 319 -320), o Diabo é 

ludibriado pela astúcia feminina, algo que não ocorre no conto A 

quase morte de Zé Malandro , revelando aí uma mudança, uma 

reelaboração dessa narrativa que serve à contemporaneidade do 

autor, já que é astúcia do próprio Zé Malandro que ludibria o Coisa -

Ruim. No entanto, o temor do Diabo pela esposa revela de forma 

cômica sua submissão ao feminino, além de humanizar bastante o 

personagem mágico, como ocorre com a Morte n essa e nas demais 

narrativas. 

Outro aspecto interessante de se destacar é que a 

narrativa refere que, com do Diabo aprisionado no banquinho 

encantado de Zé Malandro, não houve mais crimes. Essa perspectiva 

revela uma visão simpática da humanidade e do mund o em que o 

Diabo –  e não as ações racionais humanas –  é responsável pelos 

crimes e violências cometidos pelo homem. Isso equivale a dizer que 

o mal não é inerente ao homem, mas suas más ações são norteadas 

por uma força sobrenatural , sobre a qual ele não t em domínio, 

inocentando-o.   

O tempo passou. No dia em que se completaram sete anos,  
Zé Malandro fechou a casa intei ra bem fechada só deixando 
uma janel inha destrancada. No quarto,  debaixo da janela,  
colocou um saco de pano bem aberto.  
Naquela mesma noi te,  o Diabo apareceu, ele  e sua mulher.  
A Diaba não t inha acredi tado nem um pouco na histór ia do 
banco e dessa v ez quis v i r  junto com o marido.  
O Diabo bateu na porta.  Nada. Bateu de novo. Nada.  
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Acabou descobrindo a janel inha aberta e entrou com a 
mulher por ela. 
Os dois foram parar dentro do saco de pano e lá f icaram.  
Zé Malandro apareceu com um pedaço de pau na mão e 
começou a bater no saco.  
----  Socorro!  ----  berrav a o Diabo.  
----  Me acuda!  ----  berrav a Diaba.  
O casal  dos infernos passou o ano intei r inho de ntro do saco 
tomando pancada todo dia.  (AZEVEDO, 2004, p.54).  

Deve-se ressaltar o processo de comicidade, de fazer 

humor com elementos como a Morte e o Diabo, que deveriam ser  

tomados com todo temor e toda seriedade, o que subverte a 

seriedade da pregação dos ri tos rel igiosos. Na narrativa A quase 

morte de Zé Malandro  (AZEVEDO, 2004) não há o aspecto sério da 

vida e da morte, tampouco a seriedade da condenação, do castigo 

infernal. Inclusive, como se vê nesse trecho e questão, o Diabo e a 

Diaba são aprisionados e castigados pela astúcia do personagem 

malandro. O humor e a galhofa contra aqueles que detêm o poder,  

como se veri f icou, é comum nas produções artísticas desde os 

goliardos e jograis medievos, reelaborados pelos cordéis, seus 

sucessores, que se referem aos que detêm o poder, aos pol ít icos e 

aos personagens históricos.  

No f im, Zé Malandro cansou. Estav a v elho demais e até um 
pouco gagá. Sol tou o casal  de diabos que fugiu mancando 
apav orado. Dias depoi s,  o Zé fechou os olhos e entregou a 
rapadura.  
Foi  di reto para as profundezas do inferno.  
Ao chegar  lá bateu na porta.  Apareceu o Diabo que,  ao v ê -
lo,  recuou assustado e começou a gr i tar:  
----  Vai  embora!  Aqui v ocê não entra!  Cai  fora,  Zé 
Malandro!  No inferno v ocê não f ica!  
Sem saber di rei to o que fazer,  Zé Malandro foi  até o céu e 
bateu na porta.  Apareceu São Pedro.  O santo fez cara feia.  
----  Você não quis ser protegido,  não qui s perdão para seus 
pecados,  não qui s a salv ação nem v i r para o céu. Agora,  
não tem jeito.  Vai  embora!  No céu v ocê não f ica.  
E assim, sem ter para onde i r ,  Zé Malandro achou melhor  
voltar para a Terra.  Dizem que até hoje anda por aí ,  
inv encível ,  jogando seu baralhinho.  (AZEVEDO, 2004, p.  
54-56).  
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Há algo como a já referida moral  ingênua que se 

perpetua também no espíri to de religiosi dade do homem sertanejo,  

presente nos contos populares ancestrais, e que a narrativa de A 

quase morte de Zé Malandro  (AZEVEDO, 2004) atual iza, numa 

mescla com a comicidade.  Além de nos sal ientar a presença esse 

espíri to de religiosidade l ivre no âmago do povo, evidente desde as 

narrativas ancestrais, essa narrativa atual iza aspectos dos Contos de 

Exemplo e dos Contos Rel igiosos, conforme categorias de Câmara 

Cascudo (1984, p. 273 e 309). Mesmo depois de tanta malandragem, 

de ter enganado a Morte e o Diabo, de ter renegado mesmo a 

salvação para a alma, Zé Malandro, cansado e envelhecido, vai  bater 

à porta do Céu e tem seu pedido de entrada negado; o mesmo ocorre 

no Inferno. E Zé Malandro passa a viver a perambular pelo mundo, 

eternamente, já que não foi  acei to nem no Céu e nem no Inferno.  

O estranho fim de Zé Malandro revela que essa 

narrativa de Azevedo (2004) atual iza um aspecto de um curioso 

Conto Rel igioso inti tulado A mãe de São Pedro , registrado por 

Cascudo (1984, p. 310-312), que indica a fonte como sendo a Ilha de 

São Miguel, tendo sido reunido por Teófilo Braga nos Contos 

tradic ionais do povo português , em 1883. A mãe do santo chaveiro 

do céu , tendo sido muito má e avarenta na terra, após sua morte, vai  

para o inferno, mas recebe a interseção do fi lho  em seu favor junto 

ao Senhor que, após examinar o livro de sua vida, encontra somente 

uma boa ação, um episódio que envolvia a perda de um ramo de 

cebol inha que a velha lavava no rio e que a correnteza levou. A 

mulher, apesar de muito avarenta, não prague jou contra o ocorrido, 

tendo di to apenas “Seja tudo pelo amor de Deus!”. O senhor então 

ordena que se estendesse semelhante ramo de cebol inha do céu ao 

inferno para que a mulher nele se agarrasse e subisse: se 
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conseguisse chegar ao céu, al i  poderia permane cer. Assim se 

procedeu, mas diversas outras almas a ela se agarraram na tentativa 

de galgar ao paraíso. A avareza da velha se fez presente e ela, para 

não dividir a fortuna da ascensão com mais ninguém, esperneou -se 

toda, fazendo cair as almas de vol ta ao inferno. O ramo de cebolinha 

se partiu e a mãe de São Pedro condenou-se por suas ações “e 

assim vive até hoje: nem na terra, nem no céu”.  

Expediente semelhante uti l iza Ricardo Azevedo (2004) 

para o desfecho do astucioso Zé Malandro –  atestando a influência 

das narrativas populares em sua produção ficcional – , que se 

condena por seus atos malandros a não entrar nem no céu e nem no 

inferno, vivendo por aí, jogando baralho, rejei tado que foi  pelo Diabo 

e pelo próprio São Pedro.  

De fato, podemos referi r aqui à profunda atual ização 

fei ta por Azevedo, uma vez que Zé Malandro pode revelar uma 

identidade legi timamente pós-moderna, já que se encontra em 

estágio de completa provisoriedade, não definido. Não está nem lá e 

nem cá, mas em um permanente entre lugar.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arte das narrativas orais se faz necessária na 

sociedade contemporânea tanto quanto se fez necessária desde a 

antiguidade, justamente porque quando essa prática se instala, seja 

num contexto pedagógico, como a escola, seja num ambien te 

informal de narração de casos, ou mesmo na reelaboração das 

narrativas pela tradição li terária escrita, uma maravi lha imaginativa 

ocorre juntamente com uma interação maravi lhosa.  

Quando uma história é narrada ou um poema é 

reci tado, as imagens susci tadas pela performance da voz do 

narrador/poeta, como referiu Paul Zumthor,  ou pela estratégia 

criadora da escri ta l i terária sal tam diretamente para a imaginação do 

ouvinte/lei tor. Esse estudo veio demonstrar justamente que a obra 

Contos de enganar a morte , de Ricardo Azevedo, atual iza aspectos 

inerentes às narrativas da tradição popular oral , fazendo com que 

esses motivos e esquemas de narrar se perpetu em na l i teratura e na 

cul tura contemporânea.  

Assim, esse estudo veio rati ficar que as narrativas da 

tradição oral  vêm sendo atual izados ao longo dos tempos, como o fez 

Luís da Câmara Cascudo, por meio do registro de sua pesquisa em 

Literatura oral  no Brasi l, que foi  o t imoneiro dessa investigação, 

instigando sonhos e fazendo permanecer uma tradição popular que 

faz parte da identidade cul tural  do povo.   

As narrativas orais populares, como documento sócio -

histórico, vêm falando de uma experiência comparti lhada, como se 

referiu Walter Benjamim, entre narradores e ouvintes/lei tores  sobre a 

simples aventura de viver. E, como se referiu nesse estudo, os 
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Contos de enganar a morte  falam sobretudo de vida, mesmo tendo 

como tema a Morte,  que mostrou sua face aterradora na Idade 

Média, nascedouro de boa parte dos motivos para a tradição li terária.  

Esse estudo, então, procurou registrar, em especial , a 

relevância das narrativas orais que se mantiveram vivas e que 

germinam e prosperam, como atesta a obra de Ricardo Azevedo, 

para além das técnicas edi toriais contemporâneas, para além das 

revoluções científ icas, de forma simples, nas rodas de contação  de 

histórias, entre os poetas, cordelistas e reci tadores nas feiras 

populares, ou mesmo na tradição l i terária que beba nessas fontes.  

Os Contos de enganar a morte , de Azevedo, 

configuram-se mais como permanência das narrativas orais 

populares do que como atual ização propriamente di ta, já que as 

mudanças a que se pode chamar de reelaborações em função da 

contemporaneidade são, de certo modo, sutis. As referências à 

passagem do tempo, a descentral ização do personagem feminino das 

ações mágicas e encantatórias e a provisoriedade da condição a que 

se relega o personagem Zé Malandro, do conto A quase morte de Zé 

Malandro; são elementos que revelam uma atual ização das 

narrativas de Azevedo em relação às narrativas da tradição oral  a 

que se referem.   

As narrativas da tradição popular, mais do que qualquer 

outra coisa, atual izam e fazem permanecer a arte de viver 

coletivamente. Desde as mais remotas sociedades, sacerdotes, tendo 

em roda seus discípulos, já transmitiam seus mitos e ri tos. E essa 

tradição mi lenar de transmiti r conhecimento oralmente permance 

viva, seja na ancestral idade de um ji rau de limpar peixe, de uma 

mesa posta,  à hora das refeições, ou perto de um fogão à lenha, 
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como na casa de minha mãe, seja na contemporaneidade da 

reelaboração li terária de autores como Ricardo Azevedo.  

Na verdade, aproximando-se da perspectiva de Maurice 

Halbwachs, a memória individual, em confluência com a memória 

coletiva, tendo o aporte da linguagem como ferramenta para a 

manutenção das tradições, é o que possibi l i ta, na 

contemporaneidade, a atual ização e a perpetuação das narrativas 

orais.  

De fato, ainda hoje, pessoas trazem notícias de longe e 

relatam-se fatos do cotidiano ou de um tempo passado, seja pela 

memória vívida de uma experiência vivida , seja pela memória 

ancestral  de uma experiência socializada, registrada oralmente ou 

pela escri ta. Enfim, narram-se casos simples numa tradição narrativa 

popular permanente e extraordinária. 
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