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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a presença dos "mitos", como marcas da 

"cultura popular" (e do folclore) em uma coleção didática de ensino de língua portuguesa 

bem avaliada pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Para tanto, orientamo-

nos a partir dos objetivos específicos em destaque: a) catalogar os mitos presentes na 

coleção didática; b) comparar as diferentes versões ou a recorrência do mesmo mito nos 

livros didáticos (LD), analisando o que nelas se preserva e o que é obliterado, quando 

comparado às recolhas do folclorista Câmara Cascudo (2000, 2001, 2002, 2006), nome 

reconhecido no estudo sobre a cultura popular; c) analisar quais gêneros textuais reativam 

os mitos nos LD ou se o "mito", enquanto texto, constitui, por si só, um gênero textual, 

ao lado, dos “contos etiológicos” ou “lendas”; d) analisar que tipo de trabalho com a 

linguagem (oral e escrita) a coleção didática privilegia ao manejar com o mito, seja como 

"conteúdo temático" ou “gênero textual”. Nossas análises demonstram que parece haver 

um conflito entre aquilo que é da ordem da oralidade e o que seria da "literatura oral" nos 

livros didáticos. Do mesmo modo, o trabalho com textos cuja temática é, de modo geral, 

a cultura popular mantém uma forte relação com a leitura e “escuta”, estando aí o trabalho 

com a produção textual negligenciado. Embora a escrita esteja presente, ela vem apenas 

a serviço de demandas sobre o texto lido, cujas respostas encontram-se no próprio texto, 

como “descrever o personagem do texto”, por exemplo. Em nossas análises, observamos 

que a coleção didática, embora contemple às exigências do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNDL) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quando orientam sobre 

a presença de conteúdos temáticos relacionados à cultura de um povo, não toma este 

conteúdo temático para desenvolver um trabalho linguístico mais significativo. 

Comparando a presença de textos ligados à cultura oral com outros de natureza diversa, 

na mesma coleção didática, percebemos que aqueles textos não podem ser reescritos, 

criados ou reinventados pelos alunos. Estaríamos em contato com textos que apenas 

podem ser circulados e não escritos ou reescritos pelos alunos – quando muito, por 

escritores consagrados? – Ao considerar este impasse entre circular, repetir – para que se 

guarde uma memória de uma cultura – e produzir, buscamos, através da análise 

tridimensional de Fairclough (1989; 1997; 2001) mostrar que incidem sobre o produto 

“livro didático” um discurso dissonante sobre quais textos fazem parte da literatura oral 

e como se deveria trabalhar a oralidade e a escrita na aula de língua portuguesa. Se, por 

um lado, muitas pesquisas já se concentraram na relação livro didático/produção textual, 

ainda não lemos, na literatura, significativos trabalhos que apresentam como problemática 

uma certa imprecisão entre o que seria da ordem da literatura oral e do trabalho com a 

“oralidade” em sala de aula.   
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo general analizar la presencia de los “mitos”, como 

marcas de la "cultura popular" (y del folclore) en una colección didáctica de enseñanza 

de lengua portuguesa bien evaluada por el Programa Nacional del Libro Didáctico 

(PNLD). Para tanto, nos orientamos a partir de los objetivos específicos en destaque: a) 

catalogar a los mitos presentes en la colección didáctica; b) comparar las diferentes 

versiones o la repetición del mismo mito en los libros didácticos (LD), analizando lo que 

en ellas se preserva y lo que es obliterado, cuando comparado a lo recogido por el 

folclorista Câmara Cascudo (2000, 2001, 2002, 2006), nombre reconocido en el estudio 

sobre a cultura popular; c) analizar cuales géneros textuales reactivan a los mitos en los 

LD o si el "mito", mientras texto, constituye, por si solo, un género textual, al lado, de los 

“cuentos etiológicos” o “leyendas”; d) analizar qué tipo de trabajo con el lenguaje (oral y 

escrita) la colección didáctica otorga una preeminencia al manejar con el mito, sea como 

"contenido temático" o “género textual”. Nuestras análisis iniciales demuestran que 

parece haber un conflicto entre aquello que es del orden de la oralidad y lo que sería de 

la "literatura oral" en los libros didácticos. Del mismo modo, el trabajo con los textos 

cuya temática es, de modo general, la cultura popular mantiene una fuerte relación con la 

lectura y “escucha”, estando ahí el trabajo con la producción textual negligenciado. 

Aunque la escrita esté presente, ella viene apenas al servicio de demandas sobre el texto 

leído, cuyas respuestas las encuentran en el propio texto, como “describir el personaje del 

texto”, por ejemplo. En nuestros análisis, observamos que la colección didáctica, aunque 

contemple las exigencias del Programa Nacional del Libro Didáctico (PNDL) y de los 

Parámetros Curriculares Nacionales (PCN) cuando orientan sobre la presencia de los 

contenidos temáticos relacionados a la cultura de un pueblo, no toma este contenido 

temático para desarrollar un trabajo lingüístico más significativo. Comparando la 

presencia de textos ligados a la cultura oral con otros de naturaleza diversa, en la misma 

colección didáctica, percibimos que aquellos textos no pueden ser reescritos, creados o 

reinventados por los alumnos. Estaríamos en contacto con textos que apenas pueden ser 

circulados y no escritos o reescritos por los alumnos – cuando mucho, ¿por escritores 

consagrados? – Al considerar el dilema entre circular, repetir – para que se guarde una 

memoria de una cultura – y producir, buscamos, a través del análisis tridimensional de 

Fairclough (1989; 1997; 2001) mostrar que inciden sobre el producto “libro didáctico” 

un discurso disonante sobre cueles textos hacen parte de la literatura oral y como se 

debería trabajar la oralidad y la escrita en el aula de lengua portuguesa. Si, por un lado, 

muchas pesquisas ya se concentraran en la relación libro didáctico/producción textual, 

aun no leemos, en la literatura, significativos trabajos que presentan como problemática 

una cierta imprecisión entre lo que sería del orden de la literatura oral y del trabajo con la 

“oralidad” en sala de aula.   
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1. INTRODUÇÃO 

Compreendemos os mitos como relatos que narram façanhas e feitos mágicos de 

deuses, semideuses, heróis e outros seres fantásticos, primitivos. Passados em um tempo 

que é anterior ao tempo em si, sem uma autoria conhecida e que transita na história 

equipados com uma bagagem recheada de significados e simbolismos, onde lhes são 

atribuídos os fatos e fenômenos naturais que a humanidade não consegue explicar.  

Por viver a infância e parte da vida adulta no Paraguai, sendo o país fronteiriço 

fortemente influenciado pela cultura ameríndia, tive a oportunidade de ter contato com o 

conjunto de mitos que explica a criação do universo para a cultura guarani. Conheci o 

panteão de deuses quem tem Tupã, o criador da luz e do universo, como sua maior 

deidade. Aprendi sobre Arasý, a companheira de Tupã, e como eles desceram à terra e 

criaram os mares, rios, bosques, estrelas e todos os seres do universo. Entre as criações 

da suprema divindade estava Taú, que representava o espírito do mal, este ser que, mais 

tarde, se apaixonaria e raptaria a bela índia Kerana. Desta amaldiçoada união, surgiriam 

seres mágicos como o Kurupí, o Jasy-jateré, o Luisón entre outros. Temos aqui, nestas 

linhas, a descendência de muitos mitos que conheci ouvindo ou lendo e que me 

acompanham até hoje. São as marcas de uma cultura que participa de minha formação 

como cidadão. 

Mais tarde, quando aluno da graduação, eu trabalhava em uma escola do 

Município de Campina Grande (PB) e, neste tempo, comecei a observar nos livros 

didáticos (LD)1, com os quais lidávamos, a ocorrência de mitos e lendas que se 

aproximavam dos mitos guaranis. Ainda que alguns seres ganhassem outras 

características, assumissem novas origens, na essência ainda eram os mesmos: o Jasy-

jateré viraria o Saci, o Luisón seria o nosso Lobisomem e o Kurupi, o nosso Curupira. 

Embora possamos escutar uma pequena semelhança sonora entre os nomes dos mitos, 

eles adotam outros atributos. Fui observando que estas mudanças – ou novas maneiras de 

reinscrever o mito em culturas diferentes – não eram características de um ou outro mito, 

mas estavam circunscritas à história de muitos mitos e lendas.  

                                                           
1 Seja plural ou singular, usaremos a sigla LD para nos referirmos ao(s) livro(s) didático(s). 
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E esta constatação era fruto do conhecimento e da minha vivência na cultura 

guarani – e de tudo que aprendi quando vivi no Paraguai – e na cultura brasileira. No 

Brasil, estes mitos, e outros que conhecemos, foram-nos apresentados por estudiosos do 

folclore, especialmente pelo escritor norte-rio-grandense Câmara Cascudo. Decidi, então, 

comparar a versão dos mitos que eu encontrava nos LD a partir das recolhas feitas por 

folcloristas brasileiros. Desse modo, debrucei-me sobre a obra de Câmara Cascudo, para 

ler as recolhas e saber mais sobre os mitos que eu encontrava nos LD e, especificamente, 

sobre a coleção didática que foi (e ainda é) adotada por muitas escolas nos estados da 

Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte (RN). De uma busca própria, movida pela 

curiosidade, nasceu o desejo de aprofundar, de modo mais acadêmico o estudo sobre a 

presença dos mitos nos LD. Fui observando que muito pode ser dito sobre a temática, 

segui alguns caminhos que o olhar me permitiu ver. Sei que não direi tudo, mas espero 

continuar aprofundando, em outras oportunidades, a problemática que envolve esta 

pesquisa. Espero, também, contribuir com outros estudos cuja temática esteja ligada à 

presença do folclore no LD de Língua Portuguesa. 

Feitas estas considerações, parto para as questões mais pontuais, e acadêmicas, 

que envolvem a problemática de minha pesquisa. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDO 

Na sala de aula, o ensino de Língua Portuguesa, no momento atual, é fortemente 

marcado pela concepção de gêneros discursivos (em uma retomada dos estudos 

bakhtinianos), pois se considera que a língua se manifesta através de gêneros e só por 

meio deles é possível inserir os alunos em situações discursivas diversas. Assim, em largo 

sentido, considera-se que os sujeitos interagem através de gêneros textuais constituídos 

de enunciados sócio-discursivos plasmados de elementos intrínsecos da vida cultural e 

social (MARCUSCHI, 2003).  

Os gêneros textuais seriam produtos sociais determinados pelas condições de 

produção, ou seja, pelo contexto histórico, e pela relação entre os interlocutores. O ensino 

de língua deve levar em consideração, neste sentido, a língua e sua materialização nos 

gêneros diversos.   
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Embora não tenha pensado os «gêneros » na perspectiva do ensino, a concepção 

bakhtiniana é a fonte geradora das amplas discussões sobre a noção de língua como 

atividade social, histórica e cognitiva, manifesta pelos gêneros discursivos e textuais. 

Consoante Marcuschi (2008, p. 152), “como Bakhtin é um autor que apenas fornece 

subsídios teóricos de ordem macroanalítica e categorias mais amplas, pode ser assimilado 

por todos de forma bastante proveitosa”. 

No caminho dos estudos sobre a linguagem – e, portanto, sobre a língua – o 

pensamento bakhtiniano alcançou espaços diversificados de investigação, demonstrando 

que a “a análise de gêneros engloba uma análise do texto e do discurso e uma descrição 

da língua e visão da sociedade, e ainda tenta responder a questões de natureza 

sociocultural no uso da língua de maneira geral” (MARCUSCHI, 2008, p. 149). 

 A depender do objeto em análise e da perspectiva adotada perante o objeto, vemos 

surgir, inicialmente, três grandes eixos epistemológicos de estudo e de análise dos textos.  

Estes eixos encontram-se, atualmente, ampliados, mas, servimo-nos das orientações 

descritas por Dell’Isola (2012), pois acreditamos que elas nos oferecem um retrato geral 

das perspectivas teóricas nelas implicadas. Assim, descrevemo-las (tais orientações), 

ainda que sucintamente2: 

 1. Sociossemiótica: considera o texto como unidade de análise, refletindo sobre as 

escolhas gramaticais, lexicais e semânticas inerentes ao contexto situacional como prática 

social de significação que: (a) estrutura experiências diárias; (b) [re]constrói relações 

interpessoais; e, (c) se manifesta na forma de textos sócio-situados”. (PEREIRA;  

RODRIGUES, 2009, p. 05). 

2. Sociorretórica: considera o gênero como uma ação social, emergindo nos 

processos sociais. Nessas ações, os gêneros: “(a) materializam uma classe de eventos; (b) 

compartilham propósitos comunicativos; (c) possuem traços específicos prototípicos; (d) 

apresentam lógica inata; e (e) determinam usos linguísticos específicos de acordo com a 

comunidade discursiva”. (PEREIRA; RODRIGUES, 2009, p. 05). 

                                                           
2 Sobre estas perspectivas, Meurer ; Bonini ; Motta-Roth (2005) discorrem sobre as três abordagens, 

levando em consideração os laços teóricos que imbricam as discussões em torno de « gêneros ». 

Remetemos a este livro pelo fato de não nos aprofundarmos em relação aos laços e às diferenças entre elas. 
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3. Sociodiscursiva: o gênero é visto como um instrumento para agir 

discursivamente nas diferentes relações sociais. 

No quadro a seguir, elaborado por Dell’Isola (2012, p. 09) – que toma por base 

estudiosos como Meurer, Bonini e Motta-Roth – contemplamos, de modo geral, estas 

abordagens, seus respectivos representantes e as unidades de análise. 

 

Sóciosemiótica Hasan, Martin, 

Fowler, Kress, 

Fairclough. 

Estudos que utilizam aportes da teoria 

sistêmica (funcionalismo de Halliday), 

das análises críticas e da teoria textual. 

Sócioretórica Swales, Miller, 

Bazerman. 

Trabalhos que retomam a retórica, a 

teoria do texto e as posições 

etnográficas. 

Sóciodiscursiva Bakhtin, Adam, 

Bronckart e 

Maingueneau. 

Estudos que incorporam à própria 

reflexão aportes da análise do discurso, 

da teoria do texto e das teorias 

enunciativas. 

 

Em uma análise textual é possível enlaçar aspectos de análise das diferentes 

perspectivas, de modo que uma análise pode se apropriar dos conhecimentos oferecidos 

por uma ou mais abordagens. É este fato que veremos presente em nossa análise. 

Seguimos, em nossa investigação, específicos olhares ou categorias de análise de uma ou 

outra abordagem, haja vista que concebemos o gênero em sua posição social, textual e 

discursiva. Ao que poderíamos dizer, a partir de Fairclough (1995): todo gênero comporta 

diferentes dimensões.  

É sob a égide de um campo de saber, como a Análise Crítica do Discurso (ACD) 

de Fairclough (1989, 1995), que orientamos nossas análises, posto considerarmos que o 

discurso do autor, no que respeita a questões que envolvem a “distribuição” e o “acesso” 

a determinados textos estariam interligadas ao tipo de trabalho que é desenvolvido com 

eles em sala de aula. Consideramos, a partir de Fairclough, que o discurso seria uma 

prática social que se manifesta através dos gêneros, constitutiva de crenças, de valores, 
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de relações sociais que se estabelecem ou são mantidas. Além deste ponto de vista, 

colocamo-nos ao lado de Fairclough no que respeita ao fator “distribuição” de textos. Ou 

seja, os textos eleitos para serem sociabilizados ou circulados são marcados por relações 

de  “relações de poder”, às vezes explícitas, às vezes implícitas (FAIRCLOUGH, 1989). 

Através da circulação dos textos, podemos, assim, ler de que maneira as relações sociais 

estão sendo materializadas. A “distribuição”, a “circulação” e a maneira como a escola 

desenvolve trabalhos de ensino-aprendizagem, através dos textos, são práticas sociais e 

discursivas impregnadas dos valores que são engendrados nas relações sociais. 

Se, segundo Bakhtin (1992), moldamos o nosso dizer às formas de um gênero no 

interior de uma atividade, pode-se inferir que conhecer determinado gênero significa ter 

competência para agir sobre o mundo (ao que também responderia a abordagem 

sociodiscursiva), uma vez que, mediante esse conhecimento sobre os gêneros, o sujeito 

tem condições de perceber se determinada prática de linguagem é ou não adequada às 

práticas sociais.  Quando lemos em Fairclough (1989, 1995) que em todo “gênero” – 

como uso ou como ferramenta de trabalho na sala de aula, por exemplo – encontramos 

manifesta uma “relação de poder”, na qual o sujeito da língua sempre é discursivo e 

socialmente marcado pelas relações de poder. Tais relações não podem ser descritas 

empiricamente, uma vez que não podemos distinguir o primeiro gênero textual, 

demarcando-o historicamente. Daí concebermos o caráter intertextual, interdiscurivo e, 

quiça, “interenunciativo” de um gênero, pois, como afirma Bakhtin (1992, p. 302) “se 

não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-

los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos 

enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível”. Neste sentido, qualquer 

enunciado dialoga com outro que lhe é anterior, ao que se pode inferir que, em qualquer 

enunciado, pode-se analisar, intertextualmente, pelos elementos microtextuais, as 

relações de poder nele instauradas. Todo discurso, por excelência, é marcado pelas 

relações de poder que podem emanar de qualquer instância social: científica, educacional, 

dentre outros. 

Operamos, na análise de nossos dados, com “lugares” de discurso que buscam 

orientar a prática docente no trabalho com os gêneros, além de fornecer subsídios tanto 

teóricos quanto metodológicos a serem desenvolvidos pelos professores em suas práticas 

pedagógicas. Estes lugares de discurso são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
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o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e, especificamente, o LD, visto enquanto 

espaço para onde aqueles discursos (PCN, PNLD) são, também, enviados.   

Os PCN orientam que o ensino deve contemplar a diversidade de gêneros, e 

buscam amparar teórica e metodologicamente as práticas pedagógica a serem 

desenvolvidas pelos professores. Lemos, nos PCN: 

[...] a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como 

objeto de ensino [...] e não apenas em função de sua relevância social, 

mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são 

organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita bem 

como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros 

supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser 

enfocadas nas situações de ensino. (BRASIL, 1998, p.24) 

Deste modo, dentro do espaço escolar, o trabalho com gêneros textuais no ensino 

de língua materna vem sendo compreendido como um meio através do qual o aluno 

desenvolve as competências linguístico-discursivas, tanto na oralidade quanto na 

escritura, possibilitando-lhe uma melhor atuação na vida social, nos contextos diversos, 

uma vez assumindo que “a diversos gêneros supõem o desenvolvimento de diversas 

capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino” (BRASIL, 2001, p.24).  

É seguindo esta linha de pensamento que, para os PCN, a própria noção de gênero 

(textual e discursivo) passa a ser, ela também, “tomada como objeto de ensino [...] e não 

apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos 

pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas” (BRASIL, 2001). 

Tal noção de gênero entra “em coerência com o princípio didático que prevê a 

organização das situações de aprendizagem a partir da diversidade textual” (BRASIL, 

1997, p. 71). 

Quando falamos no processo de ensino-aprendizagem de língua no espaço escolar, 

provavelmente, o maior suporte através do qual as escolas brasileiras - especialmente nos 

ensinos básico e fundamental - veiculam uma proposta de trabalho em que os gêneros 

textuais são o ponto de partida é o livro didático. Como constata Coracini (1999, p.27), 

“[...] o livro didático constitui um elo importante na corrente do discurso da competência; 

é o lugar do saber definido, pronto, acabado, correto e, dessa forma, fonte última (e às 
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vezes, única) de referência”. Em diversos contextos escolares, o LD termina por assumir 

este lugar privilegiado e, da mesma maneira, ser o espaço em que os gêneros textuais são 

tomados como “objeto de estudo”. Um objeto que não pode obliterar, evidentemente, as 

questões macrotextuais e microtextuais constitutivas da textualidade do texto e da 

gramaticalidade da língua.  

Silva (1996, p. 11), ao considerar o LD na sala de aula, faz a referência à clássica 

imagem que se tem do professor em relação ao LD. Conforme suas palavras,  « não é à 

toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o com um livro nas mãos, dando a 

entender que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis, 

indicotomizáveis ». O LD integra esta imagem e, de certo modo, se apresenta como 

elemento de «poder», se possamos assim dizer. Um poder que, provavelmente, se espalha 

nas palavras que saem da boca dos professores quando, em certas situações de ensino-

aprendizagem, afirmam, em toda evidência possível : « abram o livro na página ... » 

Expressão aparentemente banal, mas sobrecarregada de uma pluradade de sentidos, de 

saberes, de posições sociais que aí se materializam. 

Na relação gênero textual/livro didático, os PCN do ensino fundamental (é neste 

nível de ensino que operamos em nossa investigação) orientam quais tipos de gêneros – 

relacionados às temáticas e aos conteúdos gramaticais – deverão estar presentes nos LD. 

Parte-se, inicialmente, de uma proposta básica em que o ensino se realizaria 

através de blocos de conteúdo, explorando os usos da linguagem oral e escrita, por meio 

da leitura, da escuta e da produção de textos, assim como a análise e a reflexão sobre a 

língua e a linguagem (BRASIL, 1997, p.73). No interior desta proposta são sugeridos 

certos gêneros considerados adequados para o trabalho com a linguagem oral e a 

linguagem escrita tomando por base os “ciclos” escolares; sendo o primeiro ciclo 

referente às 1ª e 2ª series, e o segundo ciclo, as 3ª e 4ª series. A organização das sugestões 

para o primeiro ciclo segue a proposta destacada – consoante a ordem exposta nos PCN 

(1997, p. 72) 

1. Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral: 

• contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares; 

• poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas;  
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• saudações, instruções, relatos;  

• entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão);  

• seminários, palestras.  

2. Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem escrita:  

• receitas, instruções de uso, listas;  

• textos impressos em embalagens, rótulos, calendários;  

• cartas, bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de Natal, etc.), convites, diários 

(pessoais, da classe, de viagem, etc.);  

• quadrinhos, textos de jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, lides, 

notícias, classificados, etc.;  

• anúncios, slogans, cartazes, folhetos;  

• parlendas, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, piadas;  

• contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares, folhetos de 

cordel, fábulas;  

• textos teatrais; 

• relatos históricos, textos de enciclopédia, verbetes de dicionário, textos 

expositivos de diferentes fontes (fascículos, revistas, livros de consulta, didáticos, 

etc.). 

 

 Já a proposta para o segundo ciclo segue a orientação – também consoante 

os PCN (1997, p 82): 

1. Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral:  

• contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares; 

• poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas, 

provérbios;  

• saudações, instruções, relatos;  

• entrevistas, debates, notícias, anúncios (via rádio e televisão);  

• seminários, palestras.  

 

2. Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem escrita:  
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• cartas (formais e informais), bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de Natal, 

etc.), convites, diários (pessoais, da classe, de viagem, etc.); quadrinhos, textos de 

jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, lides, notícias, resenhas, 

classificados, etc.;  

• anúncios, slogans, cartazes, folhetos;  

• parlendas, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, piadas;  

• contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares, folhetos de 

cordel, fábulas;  

• textos teatrais;  

• relatos históricos, textos de enciclopédia, verbetes de dicionário, textos 

expositivos de diferentes fontes (fascículos, revistas, livros de consulta, didáticos, 

etc.), textos expositivos de outras áreas e textos normativos, tais como estatutos, 

declarações de direitos, etc. 

 

 Notamos que, nos dois ciclos e nas sugestões para o trabalho com a linguagem 

escrita e oral, contemplam-se os « Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem 

oral » (BRAIL, 1997, p 82) os contos, mitos e lendas populares. Os prórprios PCN 

anunciam que os «mitos» seriam gêneros e nos perguntamos se o mito não estaria mais 

ligado ao conteúdo temático de um texto do que propriamente um gênero.  Observamos, 

ainda, que o mito faria parte de um cojunto de gêneros demarcado pela estudo da 

oralidade. Quais serão, ssim, as consequências desta compreensão? De que maneira uma 

coleção didática de ensino de línga portuguesa compreenderia esta relação oralidade e 

ensino? 

Antes de continuarmos com as demandas, ressaltamos a importância que os PCN 

oferecem ao trabalho com a cultura popular em sala de aula. Os PCN destacam a 

importância da cultura, de sua pluralidade, e especialmente de interculturalidade – 

sugerido nos estudos transversais - assim como a noção de identidade que surge nesses 

genêros, como lemos nas linhas que seguem: 

• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção 

de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 
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 • conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais. (BRASIL, 1997, p. 9) 

Na divisão do conteúdo, no que respeita aos ciclos, observamos que o trabalho 

com a linguagem oral privilegia – seguindo a orientação dos PCN – em um momento 

inicial o conteúdo relativo aos gêneros contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e 

lendas populares; quando a questão é o trabalho com a linguagem escrita, este conteúdo 

ganha uma nova posição, passando para um momento posterior em relação a outros 

gêneros textuais. Se a noção de oralidade, com isto, encerra a concepção de que estes 

gêneros seriam da cultura oral, passado de geração em geração através da fala (oral), não 

se pode obliterar que é através da escritura que estes gêneros se fortalecem e continuam, 

também, passando de geração em geração. Assim, se estes gêneros são úteis  para 

situações de leitura, escuta e, no que respeita à textualidade, para o trabalho com o tipo 

textual narrativo, não há impedimento que se elaborem propostas de escrita e reescrita 

tomando-os como ponto de partida.  

Parece ser consensual que o fato de os alunos se encontrarem em processo de 

aprendizagem da escrita, pressupõe-se que certos gêneros sejam mais apropriados, de 

acordo com a faixa etária, considerando a capacidade cognitiva e o processo de 

aprendizagem da escrita que se realiza de forma gradual. Neste sentido, poesia, pequenos 

contos, lendas, literatura, de modo geral, fazem parte do universo destes LD – esta questão 

pode ser lida nos PCN e na própria organização dos livros didáticos. Nesta linha de 

pensamento, tanto certos gêneros, estes “batizados” como tipicamente da oralidade ou da 

escrita, teriam, na linha temporal do processo ensino aprendizagem lugares privilegiados. 

Assim, contos, lendas e mitos são vistos como gêneros mais apropriados para o trabalho 

com a língua nos ciclos iniciais. Mas, de modo geral, estes gêneros pertencem ao universo 

cultural de uma sociedade e muitos transmitem valores e simbolismos capazes de 

expressar idiossincrazias.  

Estas manifestações culturais também atuam na construção da  identidade de um 

povo, ao que se pode depreender que faz parte de um patrimônio cultural. Considerando 

que o LD é um espaço através do qual se pode preservar o patrimônio de uma cultura 



 
 

20 
 

popular, posto creditarmos que ele mantém o "reconhecimento do valor da língua escrita 

como meio de informação e transmissão da cultura" (BRASIL, 1997, p.81), justificamos 

nosso interesse em analisar de que maneira o LD  preserva este patrimônio. Assim, nosso 

trabalho está delianeado, também, tendo em vista os gêneros ligados à cultura popular e 

ao modo particular como se apresentam nos LD. Mediante a diversidade de elementos 

ligados à cultura popular, nossa pesquisa concentra-se, especialmente, no gênero textual 

mito. A escolha pelo «mito», no seio das manifestações da cultura popular também  nos 

levará a compreender as relações de proximidade com outros gêneros da cultura popular, 

a exemplo da «lenda» e do «conto etiológico”, e as posições assumidas pelos estudiosos 

da cultura popular para delinear os pontos que diferenciam ou diferenciam tais gêneros. 

De modo mais específico, assim, observaremos que tipo de texto o LD considera como 

mito, uma vez que este conceito parece similar a outros gêneros, sejam eles, lenda ou, por 

exemplo. 

Mediante o exposto até o momento, expomos os objetivos de nossa investigação 

que toma o LD como produto a ser analisado.  

 

1.2. OBJETIVOS 

É na relação entre os gêneros da cultura popular, especificamente, o “mito”, e sua 

presença no LD que nossa pesquisa se delineia. Nossa investigação, embora tenha como 

objetivo central investigar que tipo de trabalho relacionado ao processo de ensino-

aprendizagem de língua (oral e escrita) é mediado pelos textos que concebemos como 

“mito” se norteia por objetivos específicos, descritos da seguinte maneira:  

1. Catalogar os mitos presentes no LD eleitos para estudo. Este LD faz parte de 

um conjunto de livros didáticos bem avaliados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD); 

2. Analisar como se apresentam os mitos nos LD, comparado-os às recolhas de 

Câmara Cascudo, observando as mudanças efetivadas pelos LD na exposição 

dos mitos; 

3. Observar se a concepção de “gênero” estaria diretamente ligada ou 

“anunciada” nos LD, no que respeita aos textos que estamos analisando; 
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Gostaríamos de evidenciar, mais uma vez, que elegemos Câmera Cascudo como 

referência basilar para um estudo comparativo por ele assumir, em nossa literatura sobre 

cultura popular, lugar de destaque, sendo reconhecido por suas recolhas e suas pesquisas 

sobre a cultura oral. Também nos interessa os limites que o autor elabora na compreensão 

do que sejam mitos, contos e lendas.  

A presença dos mitos no LD é muito pequena, mesmo que levemos em 

consideração que os mitos podem ser lidos pelas crianças através dos livros paradidáticos 

que certas escolas – especialmente as particulares – exigem dos alunos. Embora diminuta, 

acreditamos que analisar o modo específico como os mitos encontram-se nos LD pode 

revelar muito da cultura de um povo e de sua relação com o patrimônio que nomeamos 

de cultura popular.   

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, nossa dissertação apresenta cinco 

partes, estando inseridas, nelas, a Introdução e as Considerações finais. Descrevemos, 

sumariamente, questões expostas em cada parte do trabalho. Inicialmente, na Introdução, 

como já exposto, problematizamos e introduzimos nosso objeto de estudo, ressaltando a 

justificativa, as questões norteadoras, os objetivos e a relevância da pesquisa. Na 

sequência, trazemos uma exposição sobre os procedimentos metodológicos e sua 

natureza, sobre a caracterização do objeto de estudo e sobre os critérios estabelecidos na 

coleta dos dados.  Após esta etapa, procuramos, ainda que breve, levantar uma discussão 

teórica relacionada à história do folclore e cultura popular; (b) a posição dos PCN 

enquanto documentos que orientam um ensino voltado para a diversidade de gêneros, 

incluindo aí o discurso sobre a inserção da cultura popular no LD. Ainda nesta parte, 

apresentaremos, além dos estudos já desenvolvidos e que envolvem nossa investigação, 

o aporte teórico que conduz nossas análises. Por fim, analisaremos os dados coletados, 

tendo por base os objetivos propostos.  
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2. NATUREZA DA PESQUISA E METODOLOGIA 

 Nosso estudo insere-se no seio da pesquisa qualitativa, embora quantifiquemos a 

presença dos mitos nos livros didáticos. Consideramos que nossos dados são gerados por 

uma cultura popular que traz consigo uma sabedoria marcada pela memória coletiva que 

resiste ao tempo, que ganha novos valores, reinventando-se, e nossa busca reconhece o 

“modo como à experiência social é criada e adquire significado” (DENZIN; LINCOLN, 

2006, p. 23), alinhando-se às pesquisas qualitativas que procuram conhecer trajetórias de 

vida e de conhecimento.  

Quanto à natureza, operamos com a pesquisa documental que, de acordo com 

Godoy (1995, p.21), seria um “exame de materiais de natureza diversa, que ainda não 

receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas 

e/ou interpretações complementares”. Para a autora, um trabalho de pesquisa 

comprometido com a cientificidade e a veracidade dos fatos não está limitado apenas a 

estudos que envolvem o contato direto do pesquisador com o grupo de pessoas que 

fornecerá um corpus de estudo, mas também incorpora pesquisas com documentos, pois 

estes constituem uma rica fonte de dados, possibilitando um estudo de longos períodos 

de tempo.  

O LD é um material de recorrente análise, mas este fato não inviabiliza que certas 

questões ainda sejam ou possam ser examinadas, reexaminadas e discutidas, uma vez que, 

como já o dissemos, com Coracini (1999), ainda é um dos materiais mais utilizados pelo 

professor em sala de aula. Nossa análise não tem como objetivo analisar a viabilidade ou 

não do LD na sala de aula, mas tomá-lo como um precioso documento cujas marcas da 

sociedade (ou das relações sociais) estão aí circunscritas.  

Neste caminho, encontramos a definição de Cellard (2010, p. 295), que nos 

permite considerar a relevância da pesquisa documental: 

O documento nos permite acrescentar a dimensão do tempo à 

compreensão do social. Como ressalta Tremblay (1968, p. 284), graças 

ao documento, pode-se operar um corte longitudinal que favorece a 

observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, etc., bem como o de sua gênese até os nossos dias.  
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Assim como Cellard (2010), Sá-Silva (2009) considera a análise de documentos 

uma tarefa científica imprescindível, pois permite a produção ou reelaboração de 

conhecimentos e criação de novas formas de compreender os fenômenos. 

Tomamos, assim, o LD enquanto documento que preserva um patrimônio cultural 

– o folclore – e permite compreender de que modo este patrimônio circula na escola. 

Sendo a escola uma instituição marcada pela historicidade e inserida na sociedade, 

podemos observar as diferentes maneiras como os mitos circulam nos LD, que seriam, de 

certo modo, “frestas” através da qual as vozes sociais ressoam.  

Junto a este documento, alinhamos as recolhas de Câmera Cascudo, de modo que 

a natureza comparativa se insere em nosso processo de análise. As recolhas do folclorista 

são importantes por nos apresentarem as características e a história de como certos mitos 

surgiram em nossa sociedade. Do mesmo modo, podemos vislumbrar de que maneira 

certas características de um mito específico foram modificadas, recriadas, reinventadas e 

passaram ou não pelos movimentos da intergenericidade. 

Uma questão não negligenciável em nosso estudo é destacar que os textos que 

analisamos nos LD não foram escritos pelo autor do livro. Ou seja, o autor do livro não é 

autor dos mitos. O que vemos nas coleções didáticas analisadas são “recolhas”, se assim 

podemos denominar, de textos escritos por escritores renomados em nossa literatura. A 

isto poderemos acrescentar que o LD em análise estaria na obediência de dois princípios 

fundamentais dos PCN: 1. valorizar os textos de “literatura oral”; 2. eleger textos bem 

escritos.  

Os LD eleitos para a análise obedeceram aos seguintes critérios. 1. São livros que 

circulam, atualmente, nas escolas de nossa região (PB, RN); 2. São livros que passaram 

pelo crivo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 3. São livros do ensino 

fundamental, que vão do 1º ano ao 4º ano, e fazem parte da mesma coleção didática, 

“Conhecer e Crescer”, da autoria de Cristiana Burunello e publicado no ano de 2008, 

como descrito no quadro abaixo: 

 

Coleção Autores Séries escolares Ano de publicação 
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Conhecer e 

Crescer 

Cristiane Burunello 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 2008 

(Quadro 01) 

Encontramos, nesta coleção, de maneira geral, e no que respeita ao elemento de 

cultura popular (ou, em última instância, ligado ao folclore) os gêneros textuais abaixo 

elencados. O nome de cada gênero é nomeado a partir da descrição da literatura de 

folcloristas e historiadores, tomando por base, especialmente, a classificação de Câmara 

Cascudo (2001, 2002, 2006). Baseando-se nessa classificação, categorizamos os contos, 

mitos e lendas presentes nos LD. 

Série 

escolar 

Título Gênero textual 

1ª Cantiga de roda Conto Acumulativo 

1ª A bruxa Conto de Encantamento 

1ª Como o gato e o rato se tornaram inimigos Conto Etiológico 

1ª O patinho feio Conto de Encantamento 

1ª O casamento da Cuca Conto Acumulativo 

1ª O Caipora Mito 

1ª Mula-sem-cabeça Mito 

2ª O lobo e os sete cabritinhos Conto de Encantamento 

2ª A cigarra e a formiga Conto de Animais 

2ª O cão e o osso Conto de Animais 

2ª A tartaruga e a lebre Conto de Animais 

2ª A letra R Conto Acumulativo 

2ª Corujice Conto Acumulativo 

2ª O velho, o menino e o burro Conto de Exemplo 

2ª Bom dia, todas as cores! Conto de Animais 

3ª Belisquina Conto de Exemplo 

3ª O macaco e o boneco de cera Facécias 

3ª Procura-se Hugo Conto de Exemplo 

3ª A bela adormecida Conto de Encantamento 

3ª O sapatinho de cristal Conto de Encantamento 

3ª O casamento Conto de Encantamento 

4ª O reizinho mandão Conto de Exemplo 

4ª Irapuru, o canto que encanta Lenda 
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4ª A lenda da mandioca Lenda 

4ª Papa-Capim em Potira Lenda 

4ª O lobisomen Mito 

4ª Saci-Pururuca Conto de Encantamento 

4ª O pavão e a garça Conto de Animais 

4ª Visita a Mildendo Conto de Encantamento 

 (Quadro-02)  

Na coleção adotada temos um quantitativo de gêneros textuais para cada ciclo, 

como descrito no quadro 03. 

Série escolar Título Gênero textual 

1ª Conto Acumulativo  2 

1ª Conto de Encantamento  2 

1ª Conto Etiológico  1 

1ª Conto de Encantamento  1 

1ª Mito  2 

2ª Conto de Encantamento  1 

2ª Conto de Animais  4 

2ª Conto Acumulativo  2 

2ª Conto de Exemplo  1 

3ª Facécias  1 

3ª Conto de Exemplo  2 

3ª Conto de Encantamento  3 

4ª Conto de Exemplo 1 

4ª Lenda  3 

4ª Mito  1 

4ª Conto de Encantamento  2 

4ª Conto de Animais  1 

(Quadro-03) 

Preservamos a mesma coleção por entendermos que ela manteria uma nomeação 

similar para os textos, tentando compreender, neste caso, em que situações os gêneros 

textuais ligados à cultura popular são selecionados. Quanto à categoria “mito”, 

encontramos apenas 3 textos na coleção, sendo 2 deles na primeira série e 1 na quarta 

série. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta parte da dissertação está subdividida em quatro seções. Abordaremos, 

inicialmente, a relação LD/PNLD/PCN.  Na segunda seção, sobre a interrelação entre o 

LD e os gêneros textuais. Na sequência, discutiremos sobre os discursos de historiadores 

e folcloristas a respeito da concepção de folclore e cultura popular. Em seguida, 

retomamos algumas categorias de Fairclouch que nos permitem, de antemão, olhar para 

a presença do gênero mito no LD como um jogo de forças, demarcado por uma posição 

de saber institucionalizada pela "escola" (ou pelo campo de estudos da linguagem). A 

partir de Fairclouch, vemos como, na análise de nossos mitos selecionados, o discurso 

das "instâncias" de poder dos PCN e do PNLD na relação com o LD conduz ou orienta 

adequadamente o trabalho de leitura ou de escrita com o gênero em questão, considerando 

que os mitos fazem parte do LD, mas parecem não participar, efetivamente, do processo 

de ensino da língua oral ou escrita.  Na quarta parte, trazemos à baila o discurso de 

historiadores e folcloristas para entender a característica da oralidade constitutiva do mito 

e de certos gêneros textuais. 

 

3.1. PCN /PNLD/LD: INTERRELAÇÕES  

Consoante (CLECIO JUNIOR, 2009, p. 38), antes, entre fins do século XVIII e 

início do XIX, consumíamos uma produção literária essencialmente européia,  “os 

compêndios, seletas, gramáticas, manuais de Retórica e Poética, utilizados pelos mestres 

em suas aulas régias, eram normalmente produzidos em Portugal ou na França” No ano 

de 1938, o livro didático passa a ser prioridade nacional e traz consigo uma série de  

programas que efetivavam sua institucionalização, sejam eles:  

 CNLD (Comissão Nacional do Livro Didático) – 1938 

 MEC/USAID (Ministério da Educação e Cultura /Agência Norte-americana para 

o desenvolvimento Internacional) – 1964 

 COLTED (Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático) – 1966 

 PLID (Programa do Livro Didático) – 1971 

 FENAME (Fundação Nacional de Material Escolar) – 1976 

 PNLD (Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Fundamental) – 1985 
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 PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio) – 2004 

Assim, o livro didático torna-se material indispensável no processo de ensino-

aprendizagem nas escolas brasileiras, embora haja muita querela em relação ao consumo 

do LD nas escolas.  

O Programa Nacional do Livro didático (PNLD) é instituído em 1985 e, de acordo 

com Cassiano (2004), foi através deste programa que alguns critérios foram estabelecidos 

para garantir a qualidade do LD. Dentre estes critérios, há:  o critério de escolha do livro 

pelos professores; a reutilização do livro por outros alunos em anos posteriores, tendo 

como consequência a eliminação do livro descartável; o aperfeiçoamento das 

especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e possibilitando a 

implantação de bancos de livros didáticos; a extensão da oferta aos alunos de todas as 

séries do ensino fundamental das escolas públicas e comunitárias; a aquisição do livro 

didático com recursos do governo federal, com o fim da participação financeira dos 

Estados, com distribuição gratuita às escolas públicas. 

Coube ao programa (PNLD) constituir um processo de avaliação pedagógica que 

orientasse os professores na escolha do livro a ser adotado pelas escolas. Foram 

estabelecidos requisitos indispensáveis para a avaliação do livro didático. Com relação 

ao trabalho com a língua e a linguagem, o Guia do Livro Didático do ano de 2010 recomenda 

que os conteúdos e atividades devam: 

(a) subsidiar as demais atividades com um aparato conceitual capaz 

de abordar adequadamente a estrutura, o funcionamento e os 

mecanismos característicos dos gêneros e tipos de texto 

explorados; (b) estar relacionados a situações de uso; (c) considerar 

e respeitar a diversidade linguística, situando as variedades urbanas 

de prestígio nesse contexto; (d) estimular a reflexão e propiciar a 

construção e sistematização dos conceitos abordados. (GUIA DO 

LIVRO DIDÁTICO, 2010, p. 175 – negrito nosso) 

Na citação, vemos como as noções de “gêneros” e “tipos” de textos aparecem, no 

Guia do Livro Didático, motivadas pelos recentes estudos sobre os gêneros textuais. 
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Se o PNLD nasce em 1985 – embora outros programas já tenham sido criados na 

década de 30 –, os PCN surgem nos anos 90, no intuito de sanar o fracasso escolar através 

de propostas que pudessem promover melhorias no ensino brasileiro. 

 Inicialmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries surgem em 

1997, buscando melhorar o processo de leitura e escrita. E no ano seguinte, 1998, 

surgiram os PCN de 5ª a 8ª séries (BRASIL, 1998). 

Os PCN constituem uma fonte de referência, de consulta, como um objeto para 

reflexão e debate. De acordo com suas próprias formulações, não lhes cabe “indicar quais 

devem ser os projetos de estudo ou os textos a serem trabalhados na sala de aula; o que 

aqui se faz são sugestões e referências para que as equipes das escolas possam planejar 

suas propostas” (BRASIL, 2001, p. 46). O documento propõe um ensino voltado para a 

diversidade de gêneros, fornecendo subsídios teóricos e metodológicos a serem 

desenvolvidos pelos professores em suas práticas pedagógicas. 

Quanto aos objetivos gerais de Língua Portuguesa para o ensino fundamental, os 

PCN (BRASIL, 2001, p. 41) orientam que o ensino deve estar estruturado sob nove eixos, 

quais sejam: 

(1) Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com 

eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir 

textos – tanto orais como escritos [...]; (2) utilizar diferentes registros 

[...]; (3) conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do 

português falado; (4) compreender os textos orais e escritos com os 

quais se defrontem em diferentes situações de participação social, 

interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 

produz; (5) valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso 

aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, 

sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes 

objetivos; (6) utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, 

sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de 

informações contidas nos textos [...]; (7) valer-se da linguagem para 

melhorar a qualidade de suas relações pessoais [...]; (8) usar os 

conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a 

língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a 
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capacidade de análise crítica; (9) conhecer e analisar criticamente os 

usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, 

gênero ou etnia. 

Nesses objetivos, subjaz um conceito de língua que considera as práticas sociais, 

ou seja, a língua em uso, em que “aprendê-la é aprender não só as palavras, mas também 

os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio 

social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas” (BRASIL, 2001, p. 24).  A 

prioridade dos PCN para o ensino é o estabelecimento de dois eixos: USO e REFLEXÃO.  

O uso focaliza as práticas de escuta, leitura e produção de textos orais e escritos; a 

reflexão, por sua vez, na possibilidade de estabelecer relações metalinguísticas e 

metadiscursivas. (BRASIL, 2001) 

Tomando por base esse tipo de orientação, e a quantificação dos gêneros elaborada 

nos LD analisados, poderíamos assumir que os gêneros ligados à cultura popular 

apareçam apenas nos livros das séries iniciais – ou estão aí mais presentes. Mas, ao pensar 

deste modo, estaríamos negligenciando um fato primordial: o respeito com uma cultura 

que foi sobrepujada por outra e por outros valores. Provavelmente, reflexo mesmo da 

Revolução Industrial e do processo de desvalorização de diferentes culturas. Não é nosso 

objetivo criticar os PCN, mas se o tomamos, também, como objeto histórico, deveremos 

compreender que ele é marcado por uma determinada cadeia ideológica.  

Lemos, nos PCN que  

Produzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer alguma 

coisa para alguém, de uma determinada forma, num determinado 

contexto histórico (...). Todo texto se organiza dentro de um 

determinado gênero (...). As intenções comunicativas, como parte das 

condições de produção dos discursos, geram usos sociais que 

determinam os gêneros que darão forma aos textos. (BRASIL, 2001, p. 

25-26).  

O vetor dos PCN em relação aos gêneros textuais parece ser a “as intenções 

comunicativas” determinantes e determinadas pelos “gêneros que darão forma aos 

textos”. Se “todo texto se organiza dentro de um determinado gênero [...]”, se “produzir 

linguagem significa produzir discursos. Significa dizer alguma coisa para alguém, de uma 
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determinada forma, num determinado contexto histórico”, como os mitos, em um 

contexto histórico preciso – ensino fundamental – estão sendo organizados no LD? 

Seriam eles justificáveis apenas no que respeita a um dos eixos determinados pelos PCN, 

qual seja: “(5) valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos 

materiais escritos em função de diferentes objetivos” (BRASIL, 2001, p.41)? 

Segundo Bakhtin (1992), moldamos o nosso dizer às formas de um gênero no 

interior de uma atividade. Nesse sentido, pode-se inferir que conhecer determinado 

gênero significa ter competência para agir sobre o mundo, uma vez que, mediante esse 

conhecimento sobre os gêneros, o sujeito tem condições de perceber se determinada 

prática de linguagem é ou não adequada às práticas sociais (BRONCKART, 2006).    

Dada à riqueza e a variedade dos gêneros, Bakhtin classifica os gêneros do 

discurso em primários – aqueles que fazem parte da esfera cotidiana da linguagem, como 

bilhetes, cartas, diálogos, relato familiar; e secundários – textos formais; dentre eles, o 

romance, o teatro e o discurso científico. Quanto à caracterização dos gêneros, o autor 

menciona três elementos essenciais: conteúdo temático, estilo e a construção 

composicional. 

Seguindo esta linha de pensamento, os contos, as lendas e os mitos, por exemplo, 

seriam considerados gêneros primários, seja pelo caráter de oralidade que eles 

contemplam, seja pelo caráter de não cientificidade que contemplam, provavelmente. 

Dentre os estudiosos que manejam com a noção de gênero textual e discursivo, Swales 

(1990; 2004) – inscrito na abordagem da sociorretórica - é um, dentre eles, que estuda os 

gêneros inspirado em diferentes campos de estudo: o folclore, a literatura, a linguística e 

a retórica; ele constrói seu próprio conceito de gênero. De sua investigação, destacam-se 

cinco elementos característicos dos gêneros: (1) O gênero é uma classe de eventos 

comunicativos; (2) Os eventos comunicativos partilham de um ou mais propósito(s) 

comunicativo(s) em comum; (3) Os exemplares de gêneros variam em sua 

prototipicidade; (4) O gênero tem uma lógica própria – razão subjacente – elemento 

fundamental para estabelecer restrições em termos de conteúdo, posicionamento e forma; 

(5) A nomenclatura utilizada pela comunidade discursiva para gênero indica “como os 

membros mais experientes e ativos da comunidade, que dão os nomes aos gêneros, 
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entendem a ação retórica das classes de eventos comunicativos” (HEMAS; BIASI-

RODRIGUES, 2005, p.114). 

Hemas e Biasi-Rodrigues (idem), fundamentados em Swales (1990), apresentam-

nos a seguinte definição: 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 

membros compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. 

Esses propósitos são reconhecidos pelos membros mais experientes da 

comunidade discursiva e constituem a razão do gênero.  A razão 

subjacente dá o contorno da estrutura esquemática do discurso e 

influencia e restringe as escolhas de conteúdo e estilo. O propósito 

comunicativo é o critério que é privilegiado e que faz com que o escopo 

do gênero se mantenha enfocado estreitamente em determinada ação 

retórica compatível com o gênero. Além do propósito, os exemplares 

do gênero demonstram padrões semelhantes, mas com variações em 

termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo. Se forem realizadas 

todas as expectativas em relação àquilo que é altamente provável para 

o gênero, o exemplar será visto pela comunidade discursiva original 

como um protótipo. Os gêneros têm nomes herdados e produzidos pelas 

comunidades discursivas e importados por outras comunidades. Esses 

nomes constituem uma comunicação etnográfica valiosa, porém 

normalmente precisam de validação adicional (SWALES, 1990, p. 58). 

Desta citação, ressaltam questões que nos parecem relevantes. Sejam elas: 1. Se 

“um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros 

compartilham um conjunto de propósitos comunicativos”, qual seria, no LD o propósito 

comunicativo dado aos mitos? Se “a razão subjacente dá o contorno da estrutura 

esquemática do discurso e influencia e restringe as escolhas de conteúdo e estilo”, quem 

decide ou não a permanência dos mitos nos LD? 3. Qual seria o propósito comunicativo 

do mito para o LD na sua relação ensino-aprendizagem da língua? Se os gêneros 

constituem uma comunicação etnográfica valiosa, ainda que normalmente precisem de 

validação adicional, qual a relação entre validação nacional, PCN e presença do mito no 

LD? Haveria transparência nesta relação ou apenas a orientação dos PCN ao ensino, mais 

especificamente, o citado, qual seja, “(5) valorizar a leitura como fonte de informação, 

via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética [...]. 
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Não buscamos responder a todas estas questões, elas apenas saltam aos olhos quando o 

gênero “mito” pode estar simbolizado como “fruição estética” ou elevar a capacidade 

inventiva e criadora da criança (BRASIL, 1997, p. 34). 

Antes de buscar respostas a algumas destas questões, parece-nos pertinente, 

depreender, ainda que de modo sucinto, na literatura, a relação atual entre os LD e o 

Gênero textual. 

Não há nenhuma novidade em afirmar que o ensino de língua portuguesa, nos dias 

atuais, deve tomar por base os gêneros textuais, haja vista que estes metaforizam situações 

reais de comunicação e interação, de modo que se oferece aos alunos competências e 

habilidades para lidarem com as diversas situações comunicativas.  

Foi seguindo o pensamento do filósofo russo Bakhtin que os estudiosos da 

linguagem elaboraram o conceito de gênero textual e, posteriormente, sua viabilidade no 

campo do ensino-aprendizagem de língua.  Mas foi, efetivamente, através dos PCN, que 

se orientou o professor a desenvolver um trabalho com a linguagem a partir dos gêneros 

textuais. E, por este caminho, como o LD era uma das principais ferramentas com    a 

qual o professor lidava em sala de aula,   a constituição do LD deveria privilegiar o gênero 

textual como unidade básica de ensino. 

 

3.2.  SOB O OLHAR DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO (ACD) 

Neste capítulo elegemos os pontos essenciais da ACD que nos permitem pensar 

sobre os discursos que mobilizam a inscrição do gênero mito nos LD. Não faremos um 

levantamento histórico sobre a formação da ACD, quais ligações teóricas ela mantém 

com outros campos de conhecimento, pois acreditamos que esta busca estaria fora de 

nossa questão de estudo. Consideramos a maneira como a ACD pensa o discurso e de que 

modo se instauram determinadas relações de poder em certas instâncias ou práticas 

discursivas.  

Embora nos concentremos em Fairclouch, é interessante anunciar que outros 

pesquisadores inserem-se na proposta da ACD (como Dijk, Wodak, Kress e Van 
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Leeuwen. Cada um deles sob a égides teóricas diferentes (cognitivismo, psicologia, 

pragmática, etc.) e sob diferentes tipos ou gêneros textuais.  

 Para a ACD, todo discurso é marcado pelas relações sociais e, através delas, 

instauradas as relações de poder. Ou seja, todo discurso é uma formação, de poder, de 

valores, de crenças, ou um modelo de relacionamento. 

 

Nesta linha de pensamento, os PCN e o PNLD constituem grandes discursos 

educacionais e, de certa maneira, constroem relações de poder. Há do PNLD para a 

escritura dos LD uma relação de poder aí imposta. Para ser bem avaliado, um LD deve 

seguir as propostas do PNLD e, consequentemente, dos PCN, como um texto geral que 

orienta a prática do professor em sala de aula. E há, ainda, naqueles que elaboram os 

PNLD outras relações sociais de valores, crenças (do bem ensinar, do ensinar correto, do 

que deve ser ensinado). Certamente, não há nenhuma novidade em nossas afirmativas. 

Mas elas nos interessam quando da análise e compreensão da relação entre a presença dos 

mitos nos LD e sua forte relação com a leitura, escuta ou o trabalho sobre o tipo “textual 

narrativo”. Observaremos como o mito – bem como os contos e as lendas – não são 

gêneros trabalhados na relação língua-escrita e observaremos de que modo a concepção 

discursiva de que certos tipos de textos que fazem parte da literatura oral são úteis apenas 

para o trabalho da leitura. 

Seguindo as palavras de Fairclough (2010, p. 30),  

Argumenta-se que a organização das interações depende em parte de 

tais ideologias naturalizadas. Desnaturalizá-las é o objetivo de uma 

análise do discurso que adota metas "críticas". Eu sugiro que a 

desnaturalização envolve mostrar como as estruturas sociais 

determinam as propriedades do discurso e como o discurso, por sua vez, 

determina as estruturas sociais. Isso exige um quadro explicativo 

'global' (macro/micro) que contrasta com os quadros não-explicativos 

ou apenas localizadamente “explicativos” de trabalhos “descritivos” em 

análise do discurso. Eu incluo uma crítica das características desses 

trabalhos que seguem esses objetivos explicativos limitados.  
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Pensando assim, toda prática discursiva manifesta não apenas nas relações sociais 

diárias, mas em toda e qualquer esfera do discurso, conflitos sociais, sob manifestações 

linguísticas de dominação, de diferenças e de resistência. 

Certos discursos produzem e reproduzem ideologias marcadas pela “naturalidade” 

e elas necessitam passar por um processo de “desnaturalização” e serem entendidas como 

uma produção social e, portanto, devem ser desnaturalizadas com a compreensão de como 

funcionam nas práticas sociais.    

 Em Fairclough, o conceito de prática social tem uma importância fundamental, 

pois o autor centra-se no estudo de problemas sociais atuais, instaurados a partir de 

relações assimétricas (Chouliaraki, Fairclough, 1999; Fairclough, 2001, 2008, 2010) ). 

Mas a prática social é constitutiva da linguagem, e, assim, seria na linguagem que o 

sujeito se constituiria. Se a prática social perpetua certos valores e crenças e se é na 

linguagem que observamos tais movimentos, podemos depreender, daí, que a própria 

organização conteudística de um LD, por exemplo, pode exponenciar certos valores ou 

mostrar como uma sociedade está compreendendo certos fenômenos ligados à leitura e a 

à escrita ou ao tipo de gênero discursivo que deve ser trabalhado em sala de aula.  

Fairclough (2001, 2008, 2010) e Chouliaraki; Fairclough (1999) levam sua 

abordagem para ser compreendida a partir de três naturezas, sejam elas:  

 a) Relacional: sendo o foco as redes de práticas e ações que envolvem a prática de 

um grupo social;   

b) Dialética: sendo o discurso concebido juntamente com às relações de poder 

determinadas socialmente.  

c) Transdisciplinar: estando interligadas as relações dialéticas entre o discurso e as 

práticas sociais e entre o discurso e os recursos semióticos que são disponibilizados 

na/pela comunicação.  

Interessa-nos, de perto, nos estudos de Fairclough, esta análise de natureza 

trimendional que nos permite pensar em questões da seguinte ordem: quem pode produzir 

certos textos (ou discursos), de que maneira estes textos circulam e de que maneira os 

sujeitos estão nele envolvidos.  
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A proposta de análise de Fairclough (2001, p. 100) – trata-se de uma proposta 

inicial e que, mesmo assim, é-nos útil – considera três dimensões, como destacadas no 

esquema: 

  

(Fairclough, 2001, p. 101)3. – (Esquema 01)  

De modo descendente, para Fairclough, encontramos na dimensão prática social 

os aspectos hegemônicos e ideológicos, sendo constituídos de orientações políticas, 

econômicas e culturais; na dimensão prática discursiva, ressaltam-se na análise os 

processos de produção, distribuição e consumo; na dimensão em que destaca a análise 

textual, observam-se gramaticalmente como as práticas discursivas e sociais são 

simbolicamente materializadas (estruturas microtextuais).  

A dimensão marcada pela análise das “práticas discursivas” ressalta diretamente 

nosso objeto de investigação: a produção, a distribuição e os modos particulares pelos 

quais o gênero mito é consumido no LD. Além disto, esta dimensão considera as relações 

entre os textos, entre os discursos e entre os gêneros, por assim dizer: a intertextualidade, 

o interdiscurso e a intergenericidade. 

É necessário compreender que o interesse por uma dimensão não obnubila a 

presença de outra dimensão, uma vez que elas estariam interligadas. Do mesmo modo, a 

ACD não se reduz ao que foi exposto nestes parágrafos; mas é a compreensão que está 

neste recorte que parece interessante a nossos estudos.  Podemos ler de que forma a noção 

de cultura popular ou folclore foi construída sócio-historicamente e que jogo de forças e 

poder estão nele implicados.  

                                                           
3 Esta tridimensionalidade está, atualmente, modificada. O autor elaborou uma proposta de análise em 5 

categorias. No entanto, até o momento, servimo-nos apenas deste quadro analítico.   
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3.3. CULTURA POPULAR E FOLCLORE 

 

Nesta seção, problematizamos as dificuldades em delimitar certos gêneros textuais 

dominantes da esfera “cultura popular” e buscamos entender como um texto, no que 

respeita ao conteúdo é, seguindo Bakhtin (1997), relativamente estável, seja em seu 

estilo, em sua composição ou em sua estrutura, haja visto que ele reponde pela situação 

histórica em que se interesse e pela intenção comunicativa a que está ligado. Quanto à 

noção de gênero e sua manifestação no espaço ensino-aprendizagem, acreditamos que 

expomos, anteriormente, as questões de interesse à nossa pesquisa.    

As noções de “mito”, “conto” e “lenda” – falando propriamente nas encontradas 

nos LD – estão ligadas diretamente à noção de folclore, tanto sob uma perspectiva de 

historiadores e teóricos, quanto sob a perspectiva dos nomeados “folcloristas”, tomando 

como exemplo específico Câmera Cascudo, nascido no estado do Rio Grande do Norte. 

Trazemos, para esta discussão sobre folclore e cultura popular, o que teóricos de 

diferentes campos consideram sobre esta questão. 

O termo folklore, segundo Albuquerque Júnior (2013a, p. 83), teria sido utilizado 

por primeira vez no jornal londrino Athenaeum, no dia 22 de agosto de 1846, o termo foi 

usado por William John Thoms, que a empregou como uma expressão que remetia ao 

estudo das lendas, das tradições e da literatura popular. No Brasil, e em outros países de 

língua latina, a palavra chegou sem muitas modificações: folclore.  

A expressão identificava o saber popular e tradicional que permanecia preservado 

pela transmissão oral entre os povos rurais e periféricos. O termo fora empregado para 

indicar tanto o processo de recolha de materiais, quanto à análise histórica e comparativa 

do material coletado, e, ainda, substituíra outros termos empregados anteriormente com 

o mesmo propósito: “antiguidades populares”, literatura popular” (VILHENA, 1997), 

“estudos das tradições populares” (RIBEIRO, 1919). Assim, antes da criação da palavra 

“folklore” já se estudavam as tradições populares, como forma de extrair a sabedoria 

presente no que se convencionou chamar de “cultura popular”. 
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Com os ideais românticos surge uma valoração positiva da cultura popular. 

Intelectuais passam a buscar nos estudos do folclore o sentido de nacionalismo, das raízes 

como sendo a gênesis de saberes posteriormente mais elaborados ou acadêmicos. Esta 

busca se iniciou no final do século XVIII e início do século XIX com estudiosos que se 

dedicaram ao estudo das tradições populares. Segundo Vilhena (1997, p.24) foram 

“responsáveis pela fabricação de um popular ingênuo, anônimo, espelho da alma 

nacional”. Estudo que continuou com os folcloristas que se amparavam no positivismo 

como base metodológica de recolha e análise dos materiais. Como acentua Albuquerque 

Júnior (2013a, p. 84) 

[...] a partir dos pressupostos positivistas, em que estes implicavam um 

trabalho metódico, de ir além da simples coleta e registro por escrito do 

material, [...] implicava submeter o material coletado a uma análise 

comparativa, estabelecendo classificações, dando um ordenamento e 

elaborando uma interpretação do material à luz da história, da 

comparação ao longo do tempo com outros materiais semelhantes, de 

outras sociedades e épocas, na busca de sua origem e variações no 

tempo e espaço. 

O folclore encontrou terreno fértil no Brasil e seguiu os mesmos procedimentos 

de recolhas já apresentados pelos alemães Jacob e Wilhelm Grimm, que desenvolveram 

coletas de materiais in loco, mantendo contato direto com a população rural que detinha 

a tradição oral dos contos.  

Câmara Cascudo (2006) nos apresenta a ideia de que o folclore deve passar pelo 

crivo do tempo, ser maduro, deve envelhecer sem perder o tom usual, ter caráter 

duradouro e ser de vertente oral. Na obra não se pode observar autoria, ficando no espaço 

da criação coletiva e popular. Tampouco podemos colocar no rol do folclore tudo o que 

é popular, o folclore é popular, mas nem tudo o que é popular é folclórico. Com respeito 

a isso, Câmara Cascudo (2006, p. 26, 27) nos diz: 

[...] nem toda produção popular é folclórica. Afasta-a do Folclore a 

contemporaneidade. Falta-lhe tempo. Pode manter as cores típicas do 

espírito de uma região, o samba do Rio de Janeiro, o fado de Lisboa, 

mas não será folclórica na legitimidade da expressão. 
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Os elementos característicos do folclore são: a) Antiguidade; b) 

Persistência; c) Anonimato; d) Oralidade.  

Uma produção, canto, dança, anedota, conto, que possa ser localizada 

no tempo, será um documento literário, um índice de atividade 

intelectual. Para que seja folclórica é preciso uma certa indecisão 

cronológica, um espaço que dificulte a fixação do tempo. 

Esta caracterização feita por Câmara Cascudo parece estar em consonância com a 

proposta por Bakhtin (2002) quando ele trabalha o termo folclórico na concepção estética 

do realismo grotesco e sua relação com a carnavalização. Propõe que todas as 

manifestações de carnavalização sejam um retorno ao período folclórico, onde não há 

sociedade de classes, tampouco divisões no tempo e no espaço. Bakhtin, no livro Cultura 

popular na idade média e no renascimento no contexto de François Rabelais (2002), 

indica que as múltiplas manifestações carnavalescas podem se subdividir em três grandes 

categorias que são os pontos que se acercam ao proposto por Cascudo (2006) como 

características do folclore. 

Assim, encontramos em Bakhtin: 1) formas dos ritos e espetáculos, que se 

assemelham as manifestações de caráter popular. 2) obras cômicas verbais, que se 

assemelham as obras de caráter oral e dos temas populares. 3) diversas formas e gêneros 

do vocabulário familiar, que se assemelham à linguagem popular, o coloquialismo.  

Mota (1961), conceituando a cultura popular, descreve a diferença entre o popular, 

o popularesco e o popularizado. O popular para ele se assemelha muito ao proposto por 

Câmara Cascudo, já que, para Mota, “popular” é qualquer forma de expressão repetida 

pelo povo de autoria desconhecida. O popularesco seriam as expressões mais simples, 

vulgares, de caráter não tão elevado. Já o popularizado diz respeito às expressões que 

gozariam de aceitação popular e seriam amplamente divulgadas, mas que teriam uma 

autoria conhecida, e esta geralmente seria de um intelectual ou erudito. Estas concepções 

e definições entram como pontos norteadores nas questões de coleta, classificação e 

estudo dos materiais recolhidos, iniciando um trabalho de escolha e julgamento do que 

seria realmente representativo da cultura popular. Este fato é posteriormente rebatido por 

outras correntes. 
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A justificativa dos estudos da cultura popular feita pelos folcloristas estaria no fato 

de que o folclore seria uma expressão autêntica do homem primitivo, dos homens rústicos 

que possuíam uma alma coletiva e, por não sofrer com nenhuma influência das 

transformações da civilização estaria preservada de maneira original, nela descansariam 

seus ideais, superstições, crenças e sua maneira de observar e interpretar o mundo. Estes 

elementos seriam manifestados por meio do folclore em cantos, contos, jogos, lendas, 

mitos, estórias, etc. Então, o folclore seria a pedra fundamental que daria base à ciência, 

à arte e à cultura, segundo Ribeiro (1919 apud Albuquerque Junior, 2013, p. 80), este 

aspecto, explana que a cultura popular é a “camada primigênia que explica e define o 

caráter especial de cada povo, no seu tríplice aspecto físico, antropólogo e histórico”.  

 Albuquerque Júnior (2013a, p. 81) nos tece o seguinte comentário sobre o 

pensamento dos folcloristas que seguiam a proposta apresentada: 

Os estudos das “noções ingênuas do povo” seriam importantes por estas 

representarem a matéria bruta, rústica sobre a qual a ciência e a arte se fariam. 

A ciência quantificaria o grosseiro e o rústico, a poesia estilizaria os versos, a 

medicina teria se originado da magia e das superstições, a astronomia da 

astrologia. Embora, para Ribeiro, fosse eterna a distinção entre incultos e 

letrados, estes últimos sempre teriam o que aprender com os primeiros por 

serem eles empíricos, ignorantes mas observadores e sem empiria e observação 

não haveria teoria.  

E o estudo da cultura popular acessaria o âmago do homem primitivo, já que como 

Albuquerque Júnior (2013a, p. 82) expõe: “o folclore expressaria o elemento mental 

conservador, seria o Volksgeist, o espírito social, uma espécie de alma coletiva que 

rodearia o homem médio, base sobre e sem a qual não se ergueriam os gênios”, então 

explorar o folclore “seria explorar o antigo nível da alma já sobre-excedido pela 

civilização”.  

Segundo o folclorista Cascudo (2006, p. 26), o folclore é “um estranho misterioso 

cânon para cujo conhecimento não fomos iniciados. Iniciação que é uma longa 

capitalização de contos seculares com o espírito da própria manifestação coletiva” 

(Cascudo, 2006, p. 26) No livro Literatura Oral no Brasil (2006),  Cascudo exemplifica 

este fato, e expõe o sucedido em uma apresentação de “Bumba-Meu-Boi” presenciada 

por ele, na qual um músico é chamado a atenção por um popular, pois aquele não havia 
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se mantido fiel a uma obra tradicional, dando uma outra roupagem à música executada. 

Mesmo sem uma instrução formal do que era aquela obra executada, o homem do povo 

sabia seu teor e se mantinha fiel a ele. Câmara Cascudo (2006, p. 26) descreve da seguinte 

maneira sua opinião sobre o ocorrido: 

Aquilo não era os três pontos. Queria os três pontos. O tocador discutiu, 

explicou, embrulhados, os dois, num debate técnico, indecifrável para 

nós. E, finalmente, tocou-se os três pontos. O negro saudou e sentou-

se. Vencera com ele a tradição. Aquele cavaleiro andante, maltrapilho 

e fiel ao seu conhecimento, exigindo o exato cumprimento de uma 

música determinada, no fundo de uma sala iluminada a querosene, no 

fundo de um bairro pobre, encheu-me de orgulho. Essa fidelidade é um 

sinônimo de conservação ciumenta. Impossível a um cantador anunciar 

que usará o martelo ou a colcheia sem que a empregue, ponto por ponto. 

O auditório, quase todo analfabeto, interromperá, rindo, criticando, até 

que ouça o que se prometeu.  

Consideremos, neste registro de Câmara Cascudo, que a noção de reinvenção, 

contexto sócio histórico ou a própria questão da memória não estariam sendo 

consideradas pelo próprio público.  

O folclore, como produto de observações empíricas, manifestado por meio da 

cultura natural, da alma, do caráter e da psicologia coletiva, construía explicações sobre 

o meio em que estava inserido. Este tipo de concepção que é outorgada ao estudo da 

cultura popular também serve para que os folcloristas tracem um distanciamento com 

relação aos estudos históricos. Para eles, estes estudos explorariam o particular e o 

individual da cada cultura, as singularidades e diferenças entre os povos, causando 

discórdia e distanciamento entre eles. Já o estudo do folclore, como dito anteriormente, 

observaria e exporia o comum entre os seres humanos, a identidade psicológica que seria 

comum a todos.  

Isto seria um ponto de aproximação entre povos e atuaria também como forma de 

estabelecer os estudos da cultura popular de maneira autônoma aos estudos históricos. 

Albuquerque Júnior (2013b, p. 151) descreve estes pontos da seguinte maneira: 
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Esta concepção de que o folclore, à medida que revelava o que havia de 

comum entre os povos, seria um instrumento de aproximação entre as 

nações, de superação das divisões trazidas pelas disputas imperialistas 

e comerciais, talvez explique o entusiasmo com que folcloristas, como 

Câmara Cascudo, colocaram seu trabalho a serviço de ideias como o 

pan-americanismo, notadamente nos anos 1940, movimento que 

explicitamente inspirou as ações da Sociedade Brasileira de Folclore, 

que ele presidiu, que passou a ser um órgão do Círculo Pan-Americano 

de Folk-lore no Brasil, notabilizou-se por manter intensa 

correspondência com folcloristas, etnógrafos e autoridades de vários 

países.     

Quando falamos de cultura popular, neste contexto, ela entra como contraponto 

com a cultura “culta”. Entram em jogo conceitos como o moderno e o tradicional, o culto 

e o popular, o hegemônico e o subalterno (CANCLINI, 1989). Deste modo, teríamos uma 

elite que seria encarregada do progresso e o povo que atuaria na constância das formas 

populares de cultura. Esta dicotomia se deve a processos históricos e sociais 

experimentados no Brasil dos séculos XIX e XX, e essa dicotomia seria a causa da 

crescente preocupação por parte das classes hegemônicas pelas “coisas” do povo.  

Com a transição para uma sociedade mais complexa, com a inserção da classe 

média, com a inserção de uma classe trabalhadora urbana, com a inserção de uma nova 

elite urbana, e cria-se uma sociedade de classes em que a diferenciação do estilo de vida 

entre esses elementos passa a ser vista como um importante marcador de status social 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b).  

Portanto, para os folcloristas deste período, os eruditos das classes hegemônicas 

devem recolher e conservar a cultura dos homens primitivos, a cultura que como popular, 

esteve sempre ligada às classes excluídas, ao periférico sem direito à propriedade, e sendo 

assim não teriam como guardar este elemento, cabendo a tarefa às elites. Albuquerque 

Júnior (2013a, p. 45) cita o trabalho em que Edward Palmer Thompson descreve 

semelhante processo ocorrido na Inglaterra, a transição do que ele chama de relações 

sociais paternalistas a uma relação burguesa na sociedade, ocorrida entre os séculos XVII 

e XIX, e que como fruto dessa mudança surgiria a cultura operaria. Os estudos de 

Thompson corroboram para o estipulado de que o processo de construção da ideia de 

cultura popular passa por surgimento de uma nova ordem social, com a inclusão da 
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burguesia, e com o surgimento de uma sociedade de classes. Sobre isto, temos a seguinte 

consideração: 

Haveria uma conexão entre o surgimento da ideia de cultura popular e 

a maior visibilidade das distinções sociais, a explicitação de forma mais 

clara das distâncias não só econômicas e políticas que separavam os 

diversos estratos que compunham a sociedade, que já eram bastante 

perceptíveis nas organizações sociais anteriores, mas também das 

diferenças de valores, de formas de pensar, de costumes, de estilos de 

vida, daquilo que se passa a definir como culturas entre distintos atores 

sociais. No Brasil e, notadamente, na região que estava nascendo como 

Nordeste, espaço periférico do capitalismo brasileiro , que já vivia esta 

mesma condição em relação à economia mundial, este processo tardio 

de constituição em relação à economia mundial, este processo tardio de 

constituição de uma sociedade de classes parece ter respondido também 

pelo próprio retardamento das discussões em torno da noção de povo, 

de folclore, de cultura popular, se comparado com o mesmo processo 

ocorrido em alguns países da Europa. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2013a, p.47) 

No Brasil, os costumes, práticas e os estudos do folclore se iniciaram com ampla 

influência dos movimentos já citados anteriormente. Considerando a classe burguesa 

como ator da maioria dos estudos e os avanços da cultura popular, podemos aqui apontar 

influências de “posturas pelos iluministas, que viam os processos culturais restritos às 

elites; pelos românticos que exaltavam os sentimentos de forma lírica as tradições 

populares; e pelos positivistas, que procuravam situar o folclore no espírito científico”. 

(CATENACCI, 2001, p. 31) 

Estas ideias estiveram e estão presentes nos estudos da cultura popular no Brasil, 

algumas vezes de forma híbrida, a exemplo do folclorista João Ribeiro, que tinha uma 

concepção romântica do folclore, mas usava métodos de recolha e analises que se 

acercavam à concepção positivista. Se a partir dos anos 40 – como mostramos 

anteriormente – o termo folclore se sobrepujava sobre o conceito de cultura popular (o 

que leva à criação do Conselho Nacional do Folclore (1947), responsável pela realização 

em vários estados da Semana Nacional do Folclore), os estudos sobre o que se 
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denominava de “cultura popular” eram mantidos no ambiente acadêmico; as 

universidades adotavam a cultura popular em detrimento aos estudos do folclore.  

Intelectuais e acadêmicos, influenciados por ideias marxistas, se distanciavam das 

ideias iluministas, românticas e positivistas dos eruditos que trabalhavam com o folclore. 

Esta nova concepção passa a entender o povo, as classes trabalhadoras, o proletariado 

como a classe responsável pela transformação social, pelo surgimento do novo. Embora 

não tivessem consciência do seu papel, isto lhes seria despertado por intelectuais e 

estudiosos do povo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b, p. 89).  

Catenacci (2001, p. 33) nos expõe o contexto dessa mudança da seguinte maneira: 

Deste modo, temas políticos como o nacionalismo, a democratização, a 

modernização e a valorização do povo, que estavam sendo debatidos 

principalmente nas universidades e suas organizações nacional (UNE), 

estadual (UEE) e local (CA), nos sindicatos – bastante fortalecidos 

nesse momento – e nos partidos de esquerda, ganham importância e 

marcam profundamente as manifestações artísticas desse período A 

influência desse clima político-ideológico nas discussões sobre o “povo 

brasileiro” pode ser percebida, por exemplo, na origem e concepções de 

povo e cultura popular, por parte dos artistas e intelectuais que 

organizaram e dirigiram o Centro Popular de Cultura.  

Estas ideias, marcos teóricos e práticas de estudos da cultura popular tem sua 

pratica até o golpe militar de 1964, período no qual os estudos do folclore passam a gozar 

de privilégios, como a criação do Museu do folclore em 1968, a criação do Instituto 

Nacional do Folclore em 1978, que mais tarde viria a ser o Centro Nacional de Folclore 

e Cultura Popular. Observamos, então, um enfrentamento entre as ideias de folclore, que 

ficariam identificadas com posições mais conservadoras, e as ideias de cultura popular, 

que permaneceriam ligadas a uma postura reformista. Os estudos da cultura popular 

voltam a ganhar fôlego após a abertura política em 1980. Albuquerque Júnior (2013b, p. 

90) caracteriza o embate dos termos da seguinte maneira: 

O movimento folclórico que sempre se caracterizara por sua 

dependência em relação ao mecenato dos poderes públicos se aloja mais 

ainda no aparelho do Estado, enquanto os estudos de cultura popular se 
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refugiam no espaço da Universidade, onde retomam seu vigor após a 

abertura política dos anos 1980, inspirados agora em novos referenciais 

teóricos, embora ainda dentro daqueles ligados à chamada história 

social. 

Os mitos fazem parte de expressões de uma sociedade comumente caracterizada 

como expressões do folclore – mas também de cultura popular. De modo geral, são contos 

de autoria desconhecida e muitos chegaram até nós, inicialmente, por meio da transmissão 

oral efetuada de geração em geração, produzidos em tempos que se perdem de vista. Resta 

saber como os LD tomam os contos etiológicos, se como expressão de “folclore”, ou 

“cultura popular”, ligada ao saber oralizado pelo povo.   

Consideramos que o modo como o mito é concebido pode revelar o caráter 

valorativo dado a ele e, quiçá, sua permanência nos LD aconteçam por fatores ligados 

àqueles definidos pelos próprios LD, a exemplo de: “valorizar a leitura como fonte de 

informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição 

estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes 

objetivos”. (BRASIL, 2001, p.41)  

Valorizar o “folclore” como espaço de fruição estética não seria valorizar a cultura 

de um povo, propriamente. Retornando ao que diz Albuquerque Júnior (2013, p. 47), 

podemos considerar que o tratamento dado aos mitos nos LD mostram uma diferença de 

valor, “de formas de pensar, de costumes, de estilos de vida, daquilo que se passa a definir 

como culturas entre distintos atores sociais”. 

Faz-se necessário destacar os conceitos de mito, lenda e conto etiológico, já que 

estes, por vezes, sofrem confusão no uso entre os termos, e determinar o que realmente 

essas palavras significam. Encontramos essa dificuldade em diferenciar o mito e a lenda 

pois, muitas vezes, um assume o significado do outro. São, neste sentido, elementos de 

uma hibridização de significados, incorporando elementos um do outro. Não é difícil 

encontrar a palavra mito como sendo sinônimo de algo que é falso, ou desprovido de 

comprovação, comumente escutamos as expressões isso é um mito ou frases de efeito 

como a religião de hoje é o mito de amanhã, em ambos casos se usa o mito como algo 

desprovido de valor comprovável; o mito assume a matiz semântica do depreciativo, do 

inacreditável; a palavra lenda também carrega essa carga negativa. Entretanto, também é 
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frequente encontrar as palavras mito e lenda associadas a uma interpretação positiva, 

geralmente ligada a um valor icônico, como em frases do tipo ele é a lenda do rock, ou o 

jogador é o mito das quadras. Nestes contextos, os termos mito e lenda adquirem a ideia 

de elementos relevantes e de comprovada importância. Notamos que se apresenta uma 

característica polissêmica nas palavras mito e lenda, e que sua valoração, por vezes 

negativa, por vezes positiva, pode congregar cargas preconceituosas que se manifestam 

no trato dos gêneros que fazem parte da cultura popular. 

Para nossa pesquisa adotaremos os seguintes conceitos dos termos citados. O 

mito, palavra que vem do grego mithos e significa história ou palavra, é uma narrativa 

com fortes elementos simbólicos que atuam na explicação de fenômenos da natureza. 

Com o intuito de criar, de alguma maneira, uma elucidação de fatos e dar sentido as coisas 

do mundo. Faz uso do conhecimento que diferentes povos detinham em determinada 

época, já que eles não conseguiam fazê-lo por meio de explicações cientificas. O mito, 

segundo Brandão e Jesus (2000, p. 47) “enfoca temas que tocam nas raízes culturais de 

um povo, revelando-nos o seu conhecimento de mundo, seu modo de ver a realidade”. 

Consideraremos, então, mito como uma forma impregnada de imaginação, de passar 

conhecimento, de ensinar sobre a natureza e se advertir dos perigos que nela existem. 

Considerado irreal, o mito é uma explicação primitiva do mundo e a realidade, e aqui 

utilizamos o termo primitiva como sendo algo que precede, que é primeiro em existir, e 

não como um elemento obsoleto. Uníssono ao exposto, Câmara Cascudo (2006, p. 53) 

apresenta a seguinte conceptualização: 

O mito, presente pelo movimento, pela ação, pelo testemunho humano, 

pode conservar alguns caracteres somáticos que o individualizem, mas 

possui costumes que vão mudando, adaptando às condições do 

ambiente em que age. Os animais são todos assim. Processos de 

encantamento e desencantação, razões do castigo, fim da punição, 

forma, marcha, grunido, canto, rosnado, mudam de região em região.   

 Apresentando narrativas que, geralmente, estão povoadas de seres mágicos e 

deuses, o mito explica a origem desses deuses e sua relação com forças naturais, Câmara  

Cascudo (2006, p. 53) exemplifica com o mito do lobisomem, e como este ser adquire 

características particulares, adaptações em sua forma, em seus poderes, e suas mágicas; 

dependendo do lugar em que esteja sendo representado, pequenas diversificações 
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ocorrem. Há na “reprodução” de um mito, elementos que desaparecem, outros que 

surgem, embora “algo” deva se repetir, o que garante certa identidade ao mito e assegura 

sua permanência e transmissão. Embora adquirindo diferentes símbolos e valores, o 

primitivo ainda seria o mesmo, já que seria constituído e gerado pela alma do antigo, pela 

psicologia do homem primitivo. 

 A lenda, para Câmara Cascudo (2006, p. 52), tem por características ser um 

elemento de fixação que apresenta um pertencimento geográfico, que por sua vez, carrega 

o valor desse local, expondo e explicando feitos e causas de um passado remoto, época 

em que tudo se explicava com uma motivação maravilhosa e mágica, traços estes que 

eram também resgatados como temáticas dessas produções. As lendas, segundo Brandão 

e Jesus (2000, p. 52) “apresentam um caráter utilitário, pois busca, quase sempre, 

transmitir uma ideia de valores morais bastante educativos para a comunidade”. Câmara 

Cascudo (2006, p. 105) também destaca esse utilitarismo, já que “não há, quase, lendas 

inúteis e desinteressadas. Todas doaram alguma cousa, material ou abstrata”. São 

histórias fantásticas com predominância do sobrenatural passadas de geração em geração 

que trazem à tona explicações de princípios, como a da mandioca ou a do canto do 

uirapuru. Também carregam um traço religioso como vemos numa explicação da aparição 

de uma imagem em um rio. O povo indica “as passagens, mostrando, como referências 

indiscutíveis para a verificação racionalista, os lugares onde o fato ocorreu. Mostram o 

ponto exato onde os pescadores encontraram, na rede de arrasto, a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida, no Itaguaçu”. (CÂMARA CASCUDO, 2006, p. 53) 

É neste aspecto que aflora o principal ponto diferencial entre mito e lenda, pois a 

lenda apresenta características que são “semelhantes há dezenas de séculos, diferem em 

pormenores, e essa diferenciação caracteriza, sinalizando o típico, imobilizando-a num 

ponto certo da terra”, já o mito se faz “presente pelo movimento, pela ação, pelo 

testemunho humano, pode conservar alguns caracteres somáticos que o individualizem, 

mas possui costumes que vão mudando, adaptados às condições do ambiente que age” 

(Cascudo, 2006, p. 53). Partindo do postulado proposto por Cascudo, Brandão e Jesus 

(2000, p. 52) colocam a diferença entre mito e lenda da seguinte maneira: 

A distinção entre lenda e mito é que este é uma explicação imediata, 

uma constante em movimento, uma ação nitidamente personalizada, 

enquanto que a lenda é para Cascudo, uma narrativa que tem o elemento 
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coletivo. Através de uma determinada história, a lenda tenta dar conta 

da explicação de alguns elementos da natureza, ao mesmo tempo que 

se apresenta uma experiência de vida, indutora de maiores reflexões, 

prevalecendo uma moral, um ensinamento.    

 Já o conto etiológico, por sua vez, está inserido no universo dos contos populares, 

classificados por Câmara Cascudo (2000, p. 21) pelos motivos4. Tem por características 

gerais os seguintes pontos: “é preciso que o conto seja velho na memória do povo, 

anônimo em sua autoria, divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios 

orais”, além de ser “omisso nos nomes próprios, localizações geográficas e datas 

fixadores” (CÂMARA CASCUDO, 2000, p. 13). Ademais destas características, 

distanciam-se dos mitos e lendas pelo seu tom mais lúdico, fato este que propicia a criança 

um contato natural com este gênero, já que “é o primeiro leite intelectual. Os primeiros 

heróis, as primeiras cismas, os primeiros sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, 

ódio, compaixão vêm com as histórias fabulosas ouvidas na infância” (CÂMARA 

CASCUDO, 2000, p. 12). Temos a seguinte classificação dos contos, consoante Câmara 

Cascudo (2000): 

 Tipo de conto Motivos Exemplo  

Conto de 

encantamento 

Encantamento, sobrenatural. O fiel Dom José, Os compadres 

corcundas, A princesa do sono 

sem fim. 

Conto de 

exemplo 

Exemplo, conselho. A menina dos brincos de ouro, O 

bem se paga com bem, Os quatro 

ladrões. 

Conto de animais Fábula. O sapo e o coelho, O touro e o 

homem, O gato e a raposa. 

Facécia Patranha, chacota, anedota.  A velha amorosa, A roupa do rei, 

O conselho do Doutor doido. 

Conto religioso Intervenção divina. A moça e a vela, A mãe de São 

Pedro, Como a aranha salvou o 

menino Jesus. 

                                                           
4 Elementos típicos dos contos, assim como sua temática e forma. 
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Conto etiológico Explica, dá razão de ser a um 

aspecto, propriedade, caráter de 

qualquer ente natural. 

A festa no céu, Por que cachorro é 

inimigo do gato... e gato de rato, A 

goela e o rabo da baleia. 

Demônio logrado Disputa em verso em que o 

Demônio intervém, perde a 

aposta e é derrotado 

O afilhado do Diabo, Audiência 

do Capeta, Toca por pauta.  

Conto de 

adivinhação 

Vitória do herói depende da 

solução de uma adivinhação, 

chamada enigma, tradução de 

gestos, decifração da origem de 

certos objetos. 

O filho feito sem pecado, Frei 

João sem cuidados, A princesa 

adivinhona. 

Natureza 

denunciante 

Ato criminoso revelado pela 

denúncia de ramos, pedras, ossos, 

flores, aves, animais e outros 

elementos naturais.  

As testemunhas de Valdivino, A 

menina enterrada viva. 

Conto 

acumulativo 

Episódio sucessivamente 

articulado, fases temáticas 

consecutivamente encadeadas. 

Conto sem-fim. Trava-língua 

O menino e a avó gulosa, O 

macaco perdeu a banana 

Ciclo da morte O homem procura enganar a 

morte com vários artifícios, 

porém, ela sempre vence 

O compadre da morte 

Tradição Apresenta persistente citação de 

algum elemento nas narrativas, 

mas não constitui lenda.  

A música dos chifres ocos e 

perfurados. 

(Quadro 04 – Classificação dos contos de origem popular)  

 

Percebe-se, a partir do quadro, que alguns gêneros como o mito e a lenda 

apresentam características similares – como já dissemos antes. Primeiro no que respeita 

à inventividade. São “textos” repassados na oralidade, mantendo características que os 

sustentam e se repetem, diferentemente dos contos de exemplo e de encantamento que 

podem ser “criados”, inventados em toda sua totalidade. O mito e a lenda guardam uma 



 
 

49 
 

memória que parece necessária ser mantida; a origem se perde no tempo, mas algo nele a 

repete.  

O conto acumulativo, pela natureza fluida de sua constituição, parece o lugar em 

que a temática dos demais gêneros poderia estar presente. O gênero acumulativo reúne o 

conteúdo de outros gêneros. É neste caminho que vamos encontrar no LD analisado certos 

“mitos” – enquanto personagens – entrelaçados, “retoricamente”, em um mesmo texto.   

Se os estudiosos do folclore e ou da cultura popular concentram um discurso bem 

elaborado para classificar estes textos, o que nos dizem os trabalhos sobre gêneros ligados 

à Linguística. Pelo que lemos, muito pouco, e, o que lemos, podemos resumir em poucas 

linhas. Assim, o mito pode ser lido como: 

a) Um gênero literário, haja vista que se insere no domínio ou na esfera 

discursiva da literatura (Marcuschi, 2002 ) (e não na esfera jurídica, política, 

jornalística,  religiosa, etc.). 

b) Um gênero narrativo, uma vez que atende às especificidades da narrativa 

enquanto tipologia textual (Marcuschi, 2002) (diferente do descritivo, 

argumentativo, etc.). 
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4. ANÁLISE 

 

Diversas pesquisas na área de Linguística Aplicada (LA) têm abordado sobre o 

ensino-aprendizagem dos gêneros mito, lenda, contos etiológicos no espaço escolar. 

Gomes, Silva e Costa (2012), em As lendas e a imaginação simbólica: uma 

metodologia para a sala de aula, apresentam uma metodologia aplicada na sala de aula 

das primeiras séries do Ensino Fundamental, cujo propósito foi despertar a imaginação 

simbólica dos alunos através do uso das lendas presentes nos livros didáticos do Ensino 

Religioso. 

Em Lenda Como Gênero Do Discurso: Mudanças e Desafios No Ensino de 

Português, Campos e Polachini (2011) investigam as mudanças ocorridas no tratamento 

didático do conceito de gênero lenda, dirigido à antiga 5ª série, atual 6° ano do Ensino 

Fundamental II. Mesmo tendo muitas aproximações com a nossa dissertação, se 

apresentam-se alguns distanciamentos. Os trabalhos citados expõem os gêneros 

pertencentes à cultura popular em duas vertentes, a primeira apresenta esses gêneros à luz 

da mudança do tratamento de gêneros textuais propostos pelos PCN, a segunda nos 

propõe praticas a serem adotadas no trato desses gêneros para um aproveitamento mais 

eficaz na sua relação com o ensino-aprendizagem. 

Os mitos, como o conhecemos através de Câmara Cascudo e dos folcloristas, 

apresentam-se, nos LD analisados, de formas diversas, das quais citamos: 

1. Na categoria de mito, em que determinado personagem é descrito e 

tomado como elemento central; 

2. Como personagem de “contos de encantamento”, adquirindo nestas 

novas simbologias. 

Analisaremos como os mitos encontram-se ativados nos gêneros expostos nos LD. 

Seguindo os ciclos de ensino, e as séries de cada livro, encontramos, na coleção didática 

a presença do mito « O Caipora » no LD. Conferimos a forma como ele foi aí exposto e 

o modo como se encontra na recolha de Câmara Cascudo (2002).  
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 LD – Título do mito Câmara Cascudo 

1ª O Caipora 

 

O Caapora (vulgarmente 

Caipora) 

 (Quadro 05) 

No que se refere ao “Caipora”, a questão em destacada, inicialmente, por Câmara 

Cascudo, refere-se à conceituação. O “Caipora” certas vezes se confunde com o Saci ou 

com o Curupira. É um mito conhecido em todo Cone Sul, temos assim elementos que 

equivalem o Caipora ao Anchimallen no Chile, ao Yastay na Argentina e ao Pombero do 

Paraguai. No Brasil, é também amplamente difundido; segundo Câmara Cascudo (2002, 

p. 113) “está o duende em todo, batendo as coxilhas gaúchas como as florestas 

amazônicas, os campos catarinenses como as serras mineiras”. O folclorista traça 

vestígios da presença do mito desde o século XVI, quando então se falava do Kaagerre 

ou Kaigerre, que seria um elemento que habitava as florestas e assombrava os índios. 

Consideravam-no um habitante do mato, e servia para designar toda visão, sonho, ou ser 

indeterminado ou imaginado que existia na floresta; muitas vezes sendo tomado por uma 

assombração ou por um fantasma que surgia nas matas. 

Encontramos o mito do Caipora inserido no LD de português Conhecer e Crescer 

da 1ª série na décima segunda unidade; na última unidade do livro, intitulada Personagens 

do Povo Brasileiro, na seção Outra Leitura. O texto foi escrito por Sávia Dumont, e faz 

parte do livro Os meninos que viram estrelas, e outras histórias do Brasil (2002), 

publicado pela Companhia das Letrinhas. Vemos aí um movimento de escolha retórica 

que se coaduna com as orientações dos PCN. O texto é reconhecido nacionalmente e seu 

valor mediado pela editora que o publicou; encontramos neste movimento a dimensão das 

“práticas discursivas”, como ressalta Fairclough (2001), que estão subjacentes nos 

movimentos de produção, distribuição e consumo dos textos.  

O mito em questão se insere no LD da seguinte forma: 
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 (Figura 01) 

A narrativa em prosa apresenta o gênero mito, no qual prevalece a descrição do 

personagem por meio de um narrador-observador, como característico no gênero, não 

apresenta um marcador temporal que especifique o tempo, este elemento é exposto de 

maneira imprecisa, também ficando o espaço como um elemento vago e incerto, já que o 

lugar que habita o Caipora é uma floresta genérica. Não se preserva, no conto, nem no 

LD o patrimônio indígena, que seria, conhecidamente, o espaço de onde surgiu a lenda. 

No texto, prevalece o uso dos verbos no presente do indicativo, na terceira pessoa. O texto 

apresenta apenas a descrição detalhada do personagem, deixando de lado sequencias 

narrativas mais elaboradas que apresentem o personagem inserindo-o em um problema 

com posterior solução e clímax. Tais sequências narrativas coadunam-se com a demanda 

dos PCN no que se refere ao tipo textual que deve ser apresentado em livros dos 1º e 2º 
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ciclos. No texto apresentam-se as características físicas, assim como atributos e deveres 

do personagem referente à natureza.  

Notadamente, percebemos algumas aproximações e distanciamentos entre as 

recolhas de Câmara Cascudo e o Caipora presente no LD. Em Câmara Cascudo (2002, p. 

116) encontramos a seguinte descrição do mito: 

No nordeste e norte do Brasil o Caapora é a Caipora, figura de indígena 

pequena e forte, coberta de pelos, de cabeleira açoitante, dona da caça, 

doida por fumo e aguardente. Há também o Caipora macho, caboclo 

baixo, hercúleo, ágil, montando o porco-do-mato, o “queixada”, chamado 

igualmente teaçu (Dicotyles torquatus), caitetu ou caititu e ainda o 

Taitetê e taiaçu-etê (Dicotyles labiatus). Outrora bastava sustentar a 

Caipora de fumo e cachaça para ter caça abundante. O curupira também 

exigia fumo. 

Nas matas do Pará, Amazonas e Acre, a Caipora moderna aceita comércio 

amoroso com os homens. Exige fidelidade absoluta. Quando um dos 

amigos da Caipora se quer casar, emigra de região. Se a Caipora o 

encontrar, mata-o com uma sova de cipó espinhento. É o mesmo processo 

sexual da mãe-da-erva (erva mate, illex paraguayensis), Caá-Yari, no 

Paraguai e Argentina.  

No primeiro parágrafo do texto, o LD caracteriza o Caipora como sendo um 

personagem que “às vezes é homem, às vezes é mulher. Tem o corpo coberto de pelos 

crespos e é tão grandalhão que, ao caminhar pelas florestas, faz um barulho assustador”. 

Na figura que segue o texto o Caipora é ilustrado da seguinte forma: 
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(Figura 02) 

  Na figura 02, o Caipora (personagem maior) aparece com seu porco 

selvagem e seu primo Curupira. Percebemos na figura todas as características expressas 

no texto, o corpo enorme e peludo, a figura também está em harmonia com a natureza, 

fato este representado pelo pássaro pousado no ombro do personagem, fazendo com que 

o caráter de protetor das matas seja ressaltado. Esta caracterização do Caipora se distancia 

dos elementos mais comuns ao personagem que encontramos nas recolhas de Cascudo. 

Os traços físicos que se destacam no Caipora de Câmara Cascudo se apresentam com “as 

feições de um índio anão de estatura, com armas proporcionais ao seu tamanho” 

(CÂMARA CASCUDO, 2006, p. 123). A descrição que o LD faz do Caipora se aproxima 

mais ao que Câmara Cascudo coloca como uma versão argentina do Caipora, em que o 

folclorista resgata a descrição feita por Ambrosetti (1947, p. 87) que lembra que o Caa-

pora no Paraná argentino é um homem peludo, gigantesco, de cabeça grande, que habita 

as matas, comendo crus aos animais que o homem mata e não os encontra  

 No segundo e terceiro parágrafos, o LD explora as funções que o Caipora exerce 

junto à natureza. “É primo do Curupira e o ajuda a proteger as árvores, os rios e os 

animais”, também aqui se destaca o caráter calmo do personagem. Estes atributos são 

outros elementos que se distanciam entre as versões. Segundo as recolhas de Câmara 

Cascudo (2002, p. 115) o Caipora “nunca possuiu as prerrogativas de custodiar a vida 

vegetal. É um dono da caça, um soberano da caça de vulto menor” não cabendo, pois, nas 

recolhas de Câmara Cascudo o que se propõe na versão escolhida pelo LD, que seria o 
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Caipora como um protetor das matas, sendo-lhe restrito apenas os produtos da caça. 

Tampouco em nenhuma versão de Câmara Cascudo encontramos parentesco entre o 

Curupira e o Caipora, apenas há uma confusão entre as definições dos personagens. O 

caráter familiar que propõe o LD entre os personagens dos mitos proporciona-lhes uma 

humanização e uma aproximação ao mundo infantil. O desenho, por sua vez, com um 

personagem sorridente e feliz termina por infantilizar de vez, e em demasiado, a 

personagem que se ocupa em amedrontar aqueles que desmatam as florestas.  

Um elemento comum entre as versões é o porco-do-mato que é usado como 

montaria pelo Caipora, embora este seja descrito por Câmara Cascudo (2002, p. 119) de 

forma mais sombria, já que o animal é de dimensões exageradas, tristonho e taciturno. 

Uma descrição que não é uníssona com a figura que ilustra o porco no LD. A vara também 

é um elemento que se repete com algumas diferenças. No LD a vara é utilizada apenas 

para “cutucar” os agressores da mata, enquanto em Câmara Cascudo esse galhinho é um 

cetro maravilhoso, a vara adquire, na versão do folclorista, uma função punitiva, já que 

será instrumento de castigo para o caçador que não render oferendas ao Caipora, pois o 

caçador, em troca dos favores do Caipora, deve “levar de presente fumo e mingau sem 

açúcar e sem sal. Detesta pimenta. Se o mingau for feito em vasilha onde se tenha 

cozinhado comida temperada com pimenta, Caipora não come e surra o protegido” 

(CÂMARA CASCUDO, 2002, p. 121), a vara também é usada para açoitar os cães usados 

na caça.  

 Alguns elementos não se fazem presentes na versão do LD. O poder de ressuscitar 

os animais mortos em caça, o comércio com caçadores em troca de oferendas como álcool 

e tabaco, a prática de rapto de crianças, como vemos no trecho em que o folclorista 

descreve o lugar em que o Caipora vive: “habita o tronco das árvores carcomidas para 

onde atrai os meninos que encontra desgarrados nas florestas” (CÂMARA CASCUDO, 

2006, p. 123). Nota-se, no LD, um esforço para adequar a figura do mito ao universo 

infantil, suavizando ou omitindo certos elementos que se tornam inadequados para os 

leitores do LD, assim temas como morte, violência e vícios não são explorados no mito 

presente no LD. 

O que chama atenção no trabalho com este mito é a maneira como ele entra no 

LD. Em seções anteriores foram apresentados elementos da cultura popular. Na primeira 

vez, através do seguinte texto: 
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(Figura 03) 

No mesmo LD, temos os textos ligados à cultura popular já descritos: 

Série 

escolar 

Título Gênero textual 

1ª Cantiga de roda Conto Acumulativo 

1ª A bruxa Conto de Encantamento 

1ª Como o gato e o rato se tornaram inimigos Conto Etiológico 

1ª O patinho feio Conto de Encantamento 

1ª O casamento da Cuca Conto Acumulativo 

1ª O Caipora Mito 

1ª Mula-sem-cabeça Mito 

(Quadro 05) 

No decorrer desta seção e de outras expostas no livro didático, denominadas de 

“Lá vem leitura” e “Outras leituras”, não há uma discussão objetiva sobre o que seria 

“cultura popular brasileira”. Não vimos registro de concepções relativas seja à cultura 

popular, seja à folclore, de maneira que acreditamos ser necessário um esclarecimento 

complementar do professor no que respeita a tal conteúdo. O LD engessa os diversos tipos 

de textos, como a “cantiga de roda”, os “contos “etiológicos”, as “lendas” e os “mitos”, 

através do termo “cultura popular”, sem exercer sobre estes textos uma discussão mais 

fértil, ainda que seja para alunos do ensino fundamental. É possível obliterar as fecundas 
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discussões de folcloristas e estudiosos da cultura popular, como expomos em capítulo 

anterior? São demandas retóricas, mas, ainda assim, acreditamos que elas podem 

mobilizar um trabalho didático diferente quando se trata de tais textos. 

 Na análise de outros textos, comparamos os comandos para as atividades de 

leitura com os comandos para as atividades direcionadas à escrita. Quando estas se fazem 

presente, limitam-se a levar o aluno a escrever “partes” de enunciados do texto ou a 

identificar, a partir de escolhas alternativas, o enunciado que melhor responde ao 

comando dado.  

Algumas figuras que fazem parte do folclore são apresentados sob a perspectiva 

de que o aluno já teria conhecimento de certos mitos, como é possível observar a partir 

do comando inicial do texto “O casamento da Cuca”.  

Vejamos, através do recorte que trouxemos, da própria seção do livro: 

 

(Figura 04) 

O texto demanda respostas orais aos alunos; não há atividade de escrita. Este tipo 

de atividade apresenta-se em outro mito que encontramos no LD, qual seja: “A Mula sem 

cabeça”. Comparemos, inicialmente, a nomeação do mito no LD e em Câmara Cascudo.  

   LD  -Título do texto Câmara Cascudo 

1ª Mula-sem-cabeça Mula-sem-cabeça 

 (Quadro 06) 
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 O mito, de finalidade punitiva, Mula-sem-cabeça ou Burrinha-de-padre é comum 

em todo o Brasil, assim como se encontra presente na Argentina como a Mula Anima, no 

México, onde recebe o nome de Malora, em outros países assume as seguintes 

nomenclaturas: Alma Mula, Mula Sin Cabeza, Mujer Mula e Mala Mula. Segundo 

Câmara Cascudo (2002, p.192), o mito é oriundo da Península Ibérica, sendo 

popularizado pelos portugueses e espanhóis, por isso sua ampla presença nos países do 

continente Americano de fala lusófona e hispânica. Originalmente, adquiria um caráter 

exemplar de castigo por violação de código religioso. Com o tempo, passa a adquirir 

outros fins, como o de ser um ente fabuloso que amedronta o universo pueril, fazendo 

parte, assim, do ciclo da angústia infantil.  

O mito da Mula-sem-cabeça está inserido no LD de português Conhecer e Crescer 

da 1ª série. Faz parte da décima segunda unidade, de um total de doze unidades, que, por 

sua vez, se intitula Personagens do Povo Brasileiro, na seção Escrever: Muito Prazer, 

produzido por Maria Regina Pereira e Zuleika de Almeida Prado. Faz parte, 

originalmente, do livro Nosso folclore (1999).  O mito em questão é inserido no LD da 

seguinte forma: 

 

(Figura 05) 
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A narrativa segue o modelo do mito anterior e apresenta em prosa o gênero mito, 

cujo objetivo central é trabalhar com o tipo de texto “descrição” do personagem por meio 

de um narrador-observador, mesmo que a seção seja denominada “Escrever: muito 

prazer” ou “produzindo descrição”. O texto é marcado pelas características do gênero 

relacionado à “cultura popular”: não apresenta um marcador temporal que especifique o 

tempo, este elemento é exposto de maneira imprecisa, não define o espaço em que se 

insere o personagem, deixando vago e incerto. No texto prevalece o uso dos verbos no 

presente do indicativo na terceira pessoa. O texto apresenta apenas a descrição detalhada 

do personagem, não apresenta sequencias narrativas mais elaboradas que apresentem o 

personagem inserindo-o em um problema com posterior solução e clímax. Tampouco 

insere os motivos ou a origem do personagem, apenas descreve as características 

principais do mito. 

Em Câmara Cascudo (2002, p. 191), o mesmo mito é apresentado da seguinte 

maneira: 

A Mula-Sem-Cabeça, Burrinha-de-Padre ou simplesmente Burrinha, é 

o castigo tremendo da concubina do padre católico. Na noite da quinta 

para sexta-feira, muda-se numa mula, alentada e veloz, correndo com 

espantosa rapidez, até o terceiro cantar do galo. Seus cascos afiados dão 

coices que ferem como navalhadas. Homens ou animais que encontra 

na dianteira de sua carreira furiosa, despedaça às patadas. Ouvem, de 

longe, o estridor do galope fantástico e as dentadas terríveis com que 

remorde o freio de ferro que leva na boca espumante e orlada de sangue. 

Pela madrugada, exausta, recolhe-se, cheia de nódoas das pancadas. 

Volta à forma humana e recomeça o fadário na outra noite fatídica. Para 

que a “manceba” do Padre não “vire” Burrinha, é preciso que este não 

esqueça nunca de amaldiçoa-la antes de celebrar a Santa Missa. Para 

“desencanta-la” é necessário ter-se a suprema coragem de enfrenta-la e 

tirar-lhe destramente o freio de ferro. (CÂMARA CASCUDO, 2002, p. 

191) 

 Nota-se alguns pontos em que ocorre um distanciamento entre as versões do mito. 

O LD descreve apenas a forma física do personagem, omitindo algumas características 

como sua origem, a solução do seu problema, elementos estes que nas recolhas de Câmara 



 
 

60 
 

Cascudo são explorados com notada importância.  A função que exerce em Câmara 

Cascudo é de se um exemplo punitivo de conduta moral que não está pautada nas normas 

religiosas, já que nas recolhas do folclorista a mulher sofre a transformação em mula por 

relacionar-se com um Padre. Câmara Cascudo chama a atenção para o fato de que o 

mesmo fenômeno não ocorre com o padre, pois ele “tem as mãos, a cabeça e o peito 

úmidos dos santos óleos da consagração, nenhum animal pode receber su’alma” 

(CÂMARA CASCUDO, 2002, p. 193). Apresenta-se aqui, no caráter punitivo, algo que 

não é exclusivo deste mito: o fato da culpa recair mais pesadamente sobre a mulher 

quando se trata de descumprir regras religiosas, assim como o ocorrido com outra mulher 

que se entregou ao desejo e provou do fruto da árvore proibida. Também encontramos 

semelhanças com o mito grego da Medusa, que ao ceder aos galanteios de Poseidon 

provoca a fúria da deusa Atena, que a pune transformando seus cabelos em serpentes.    

Este fato omitido no LD torna o que seria um mito de exemplo por punição em 

um mito pertencente ao ciclo da angústia infantil. Sendo resgatado para advertir contra 

passeios noturnos ou ficar acordado até horas mais avançadas. Aqui o mito é apenas um 

animal, um ente fabuloso que não carrega maldição por pecar contra as regras religiosas. 

Sua liberação se dá de maneira mais fácil, já que apenas se deve esconder os dentes e 

unhas para conseguir fugir dela. Nas recolhas de Câmara Cascudo, deve-se combatê-la, 

enfrentá-la, retirando o freio de ferro que ela possui. Percebemos a retirada por parte do 

LD de temas como religião e o sexo, também no LD o mito assume outro caráter, mais 

adequado ao universo infantil.   

Quanto ao trabalho com a escrita, observamos apenas questões de marcas 

semiológicas em que os alunos devem apenas marcar as alternativas oferecidas pelos 

autores do texto. Não se pode, evidentemente, desprestigiar este tipo de trabalho, pois o 

aluno deverá se concentrar na leitura para poder responder as demandas Por outro lado, 

considerando a coleção didática em seu conjunto, admitimos que o trabalho de assinalar 

alternativas é demasiado pequeno dado a natureza “cultural” dos textos. 

Vejamos a presença do mito o Lobisomem na coleção didática. 

 LD – Título do texto Câmara Cascudo 

4ª O Lobisomem Lobisomem 

 (Quadro 07) 
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 O mito do lobisomem, segundo Câmara Cascudo (2002, p. 172,173), remete à 

tradição clássica da Grécia, e conta que Licaon, rei da Arcádia, tentou matar Zeus, seu 

hóspede de uma noite. Como punição, o Deus lhe transformou em lobo. Assumindo outras 

formas e versões o mito chega a Roma onde havia o culto lupino. Os fundadores de Roma 

haviam sido criados por uma prostituta, profissão esta que era simbolizada por uma loba, 

este fato popularizou a espécie bestial. A ideia da transformação humana para um lobo 

por castigo divino se espalhou pela Europa com a conquista romana, o mito foi assimilado 

em distintos lugares (Ásia, África, etc.) e chegou à América pelos ibéricos. No Brasil, é 

possível encontrar suas narrativas em todas as regiões, com algumas adaptações e 

adequações aos lugares em que se narram. Sua origem muda, assemelha-se à origem do 

lobisomem português. Nesta versão, conta-se que, se uma mulher tiver sete filhos 

homens, o sétimo filho será um lobisomem. No Brasil, também existe a origem punitiva, 

que castiga aquele que tiver relações sexuais com irmãs, primas ou outros tipos de 

relações incestuosas. Em algumas regiões, o motivo da mutação não é moral, e sim por 

enfermidade, já que todo homem com aspecto anêmico, “amarelo”, é suscetível a adquirir 

a licantropia; uma vez transformados, vagam atrás de sangue de animais jovens, por sua 

condição de saúde. 

Encontramos o mito do Lobisomem inserido na terceira unidade (de um total de 

dez no LD Conhecer e Crescer da 4ª série.), intitulada Seres do Nosso Folclore, na seção 

Outra Leitura. O texto foi escrito por Ricardo Azevedo, e faz parte do livro Armazém do 

folclore (2000).  A autora do LD orienta os alunos a conhecerem mais da obra ou dos 

contos escritos por Ricardo Azevedo. Mais uma vez, ao que se pode observar, oblitera-se 

um trabalho com a escrita, mas reenvia o aluno a um espaço de que certos "autores" 

podem escrever este tipo de texto. É permitido o acesso, a divulgação, mas impedida a 

possibilidade de o aluno "escrever" ou "criar". 
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(Figura 06) 

A narrativa em prosa apresenta o gênero mito do Lobisomem por meio de um 

narrador-observador, tampouco apresenta um marcador temporal que especifique o 

tempo, este elemento é, imprecisamente exposto ao ser introduzido o marcador temporal 

no texto “Certa noite”, ficando o tempo da narrativa vago e impreciso. O espaço, por sua 

vez, é definido, Azevedo localiza a narrativa no interior da Bahia, em Rio do Antônio, 

próximo a Caculé, algo que se distancia das características do gênero mito, pois este não 

costuma definir nem tempo da ação nem o local da ação. No texto, prevalece o uso do 

pretérito imperfeito, mas também ocorrem por vezes a introdução do pretérito perfeito, 

tempos verbais comuns a este tipo de gênero. 

As representações dos efeitos e fases correspondentes à narrativa se dão da 

seguinte forma: a situação inicial começa por apresentar uma mulher grávida de sete 

meses e seu esposo, ambos sem nome. Ainda nesta fase, o homem a convida para passear 

a luz da lua cheia. A fase continua com o casal passando por uma encruzilhada e um 

súbito sumiço do esposo. A seguir se inicia a fase da complicação em que a mulher, 

sozinha, sente cheiro de enxofre e é atacada por um “cachorro preto do tamanho de um 
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burro, de orelhas imensas e dois olhos cheios de fogo”. Aqui já encontramos alguns 

elementos que se distanciam das versões de Câmara Cascudo. Com respeito aos 

elementos para a transformação, o LD cita a lua cheia e uma encruzilhada, enquanto o 

único elemento que se encontra nas versões do folclorista é a encruzilhada, pois sua 

transformação não depende da lua e sim do dia, já que o homem se transforma, assim 

como a Mula-sem-cabeça, numa quinta para sexta-feira. Com respeito à caracterização 

do personagem, em uma de suas recolhas, Câmara Cascudo (2002, p. 189) descreve o 

bicho como “um animal corpulento, meio baixo, roncando e batendo insistentemente as 

largas orelhas de burro”.  

Na continuação, há a fase da resolução, na qual a mulher consegue trepar em uma 

árvore e logra escapar do lobisomem e, com o cantar do galo, a fera some. Percebemos 

na fase da resolução da narrativa apenas uma distinção com a versão de Câmara Cascudo 

, já que, para conseguir parar o lobisomem, faz-se necessário o uso de uma “bala metida 

em cera de vela de altar onde se haja celebrado três missas da noite de Natal”. Neste caso, 

a árvore não conseguiria impedir o ataque da fera. Em ambas versões a transformação se 

desfaz ao cantar do galo.  

Na última fase, a situação final, o marido chega em casa suado e cansado, pede 

desculpas a esposa e dorme. Ao amanhecer a mulher percebe que na boca do esposo havia 

pedaços do tecido que a fera lhe havia arrancado na noite anterior, descobrindo assim que 

ele era o lobisomem. Aqui encontramos algumas diferenças entre os elementos, há um 

grau menos punitivo na versão do LD, pois quando o lobisomem volta a sua forma ele 

não sofre, já na versão das recolhas de Câmara Cascudo , ele volta com feridas nos 

cotovelos e joelhos, provocado pelo andar na forma de animal. Também não há uma 

caracterização do homem anêmico, doente, “amarelo”, que necessita do sangue da caçada 

para sobreviver. Quando o lobisomem está em sua forma racional, ele é um “homem 

permanentemente fatigado” e não percebemos estas características no proposto pela 

figura que acompanha o texto.  

Percebemos uma aproximação maior deste mito, quando o comparamos com os 

outros personagens representados nos mitos do LD, embora o homem que sofre com a 

transformação no LD esteja longe de apresentar características de um doente que beira a 

morte todo momento, e que necessita do sangue das vítimas para sobreviver. O estado de 

fera no LD apresenta também um estado mais fantástico, olhos de fogo, animal enorme. 
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Os temas como morte, canibalismo, caça, doença do sangue também ficam de fora do 

LD. O mito assume mais uma vez um caráter que se aproxima mais do mágico do que da 

maldição, da punição. Novamente, o mito adquire outras características e deixa, por outro 

lado, outras para adequar-se ao universo pueril.  

 Este texto está no 4º livro da coleção e, inadvertidamente, noções de cultura 

popular e de folclore não fazem parte do “ensino do gênero” como uma prática discursiva; 

os termos “cultura popular” e “folclore” são inseridos nos LD, como se fossem dados a 

priori e sobrecarregados de certa empiria. Espera-se, ainda, que os alunos conheçam estas 

noções ou tenham conhecimento de certos mitos, a exemplo do que vimos com o texto 

“Casamento da Cuca”. Parte-se do princípio de que os alunos conhecem esta personagem 

de nosso folclore. 

 As atividades em relação a estes textos são apenas de leitura, quando muito, no 

momento da escrita, de descrição. A isto podemos, e em todas as análises já feitas até o 

momento perguntar, pelas vias de Fairclough (2001): a distribuição destes textos no LD, 

seu acesso obedeceria apenas às orientações dos PCN e PNLD? Ainda mais, o fato de 

demandar apenas leitura e respostas a determinadas questões relativas aos textos 

demonstra o modo como discursivamente (e ideologicamente) estes gêneros textuais 

seriam compreendidos:  o folclore de uma nação é marcado pela ação da “oralidade”, 

histórias contadas que passam de boca em boca, cuja escritura se manifesta através das 

recolhas dos folcloristas? 

Há, na sequência do que lemos em Fairchlough (2001) algo mais interessante. 

Instaura-se, neste tipo de presença e de atividade de leitura uma relação de poder que 

pode ser lida: quem pode escrever estes textos; apenas escritores consagrados e por tratar-

se de cultura popular milenar, não se pode criar, mas apenas transmitir, e retransmitir 

através da intergenericidade e da intertextualidade? 

A presença dos mitos nos LD, ao que nos parece, apenas obedece a um comando 

de poder, sem levar em consideração concepções de língua, de leitura, de escrita. Nos LD 

encontramos a presença de alguns mitos presentes em contos de encantamentos, 

demarcando, assim, o movimento de intertextualidade e de intergenericidade, através do 

qual um texto dialoga com outro ou os personagens de um gênero textual (mito) 

encontram-se ressignificados em outro gênero (conto acumulativo). Com isto, as figuras 



 
 

65 
 

dos mitos não seriam personagens principais, tampouco o gênero utilizado é o mito, mas 

estes personagens são significados e resignificados em outro gênero, de modo que se faz 

necessário a análise dos elementos que perduram nos dois gêneros imbricados. 

 O conto de encantamento é uma das subdivisões que Câmara Cascudo (2000, p. 

21) faz dos contos de origem popular. Tem como característica a ambientação entre 

elementos sobrenaturais (aqui entram os mitos), apresenta heróis que enfrentam com 

coragem e inteligência monstros e bruxas, contando com ajuda de seres mágicos. Neste 

contexto encontramos o seguinte mito: 

 

 LD Título do texto Câmara Cascudo 

4ª O Saci-Pururuca Saci-Pererê 

(Quadro 08) 

 Segundo Câmara Cascudo (2002), o Saci aparece no fim do século XVII, 

desenvolvendo-se durante o século XIX. Surge dos povos Tupi-Guarani, na região 

Paraguai-Paraná, sendo assimilado pelos povos mais ao norte, e adquirindo elementos de 

outros mitos como o Curupira, o Caipora e outros. Com o tempo, distancia-se da cultura 

indígena e assume traços e elementos do povo brasileiro, a cor negra, o gorro vermelho 

proveniente dos portugueses. Um mito que, segundo Câmara Cascudo  (2002, p. 137), “é 

hoje o demônio inseparável das estórias, das anedotas, dos causos, das conversas matutas, 

caipiras e fazendeiras, vago, assombrador, inesperado malicioso, humorista, atarantador”. 

Temos assim uma das recolhas feitas por Câmara Cascudo  (2002, p. 124): 

A mais alta percentagem de depoimentos populares o pinta como 

negrinho, unípede, com uma carapuça vermelha que o faz invisível e 

todo-poderoso. Quem lhe arrebatar a carapuça terá o que quiser, 

oferecido pelo Saci para recuperar o inestimável objeto. Não é mais 

conhecido pelo Norte e Nordeste mas popularíssimo no Sul do Brasil, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Perdeu qualquer vestígio 

religioso, sendo apenas um diabrete atormentador, sem maiores 

consequências. Vive com o cachimbo na boca, furtando fumo para 

manter o vício. Assombra os viajantes noturnos, esfalfa os cavalos, 

montando-os e correndo horas e horas, espavorindo animais 
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domésticos, escondendo o que se procura, assobiando, pulando, 

atrapalhando.  

Já no LD de português Conhecer e Crescer da 4ª série, encontramos o mito do 

Saci na terceira unidade, que, por sua vez, intitula-se Seres do Nosso Folclore, na seção 

Mais uma Leitura. Produzido por Ricardo Azevedo, e faz parte do livro Armazém do 

folclore (2000).  O mito em questão insere-se no LD, dentro de um conto de encantamento 

intitulado Saci-Pururuca, da seguinte forma: 
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(Figura 07) 

A narrativa em prosa apresenta o mito do Saci inserido no gênero conto de 

encantamento, e se dá por meio de um narrador-observador, não faz uso de um marcador 

temporal que especifique o tempo, este elemento é impreciso, também ficando o espaço 

com aspecto vago e indefinido, já que apenas se menciona um sitio de maneira genérica. 

No texto prevalece as marcas da narrativa: uso de tempos verbais, assim como, um lugar 

e tempo não específicos. 

As fases correspondentes à narrativa se dão da seguinte forma: a situação inicial 

começa por apresentar o menino Pururuca e seus pais, todos vivem num sitio. Nesta fase 

o menino é aconselhado a não dar trela e a evitar o Saci. Pururuca já demostra interesse 

no Saci. A seguir, inicia-se a fase da complicação, na qual o menino elabora um plano 

para encontrar o Saci. Continuando esta fase, Pururuca coloca em pratica seu plano e 

pinta-se de carvão, veste um calção vermelho e usa um gorro da mesma cor, prepara o 

cachimbo e aguarda a vinda do Saci. Aqui já podemos perceber como o herói assume as 

características do mito, neste trecho atributos físicos e psicológicos do Saci passam a ser 

assimilados pelo menino.    
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Na continuação há a fase da resolução, na qual o menino, transvestido de Saci, 

encontra o próprio ser. Neste momento, o menino usa da traquinagem e da inteligência, 

característica do Saci, engana-o e faz-se passar por um membro da família. No 

desenvolvimento da última fase, o Saci guia o menino numa jornada para conhecer outros 

Sacis. Notadamente, características do conto de encantamento afloram nesta narrativa. O 

herói supera ou vence algo ou alguém por meio de astúcia e de coragem, o ser mítico 

passa a ajudar o herói e tudo isto se passa em um ambiente propicio a seres mágicos e 

fantásticos. Outro fato é que o menino assume as características do personagem mítico, 

sua inteligência e tino para a trapaça, seus traços físicos: ficou negro com o carvão, usa 

calção e gorro vermelhos e cachimbo. Podemos afirmar que o mito aqui é resignificado, 

mas ainda assim continua presente em todas as suas características.    

 A intertextualidade é vista, imediatamente, através do jogo linguístico entre os 

nomes Saci-Pererê e Saci-Pururuca, a intergenericidade serve-se desta semelhança 

material para deixar estabelecida a relação entre os textos e marcar as características das 

personagens presentes no texto. 

 Após a análise de nossos dados, podemos visualizar, a partir do conjunto de textos 

e, particularmente, dos enunciados que os antecedem, qual o tratamento dado pela coleção 

didática no que respeita à genericidade.  

Chama-nos atenção, o fato do autor da coleção identificar facilmente a Cantiga de 

Roda como um “gênero”, embora ele assuma que é uma divertidade brincadeira que fez 

parte da cultura popular. Para os demais textos, os mitos são lidos como “conteúdo 

temático”, simbolizando-se como “seres” integrantes do nosso folclore, da cultura 

popular. Mas, talvez esta seja uma dificuldade inerente à própria natureza do texto, cujo 

conteúdo (mitológico) parece se confundir com o próprio texto (mito). Observando com 

atenção a classificação feita por Câmara Cascudo, sentimo-nos mais à vontade em 

classificar os demais textos, a exemplo dos contos e lendas, do que em nomear o gênero 

“mito”. De toda forma, um mito parece ter, nele mesmo, a extensão de um “texto” (com 

seus sentidos, jogos discursivos, representações simbólicas, etc. – isto não implica 

enunciar que os demais textos também não o tenham) e seja difícil, culturalmente, 

renome-á-lo.  
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Parece que, de certo modo, estamos caminhando para o que defende Albuquerque 

Júnior (2013b, p. 123): 

A invenção do folclore e/ou da cultura popular implica submeter a 

dispersão das matérias e formas de expressão populares a grades de 

classificação, na busca de dotá-las de um dado ordenamento, de fornecer 

uma dada inteligibilidade de conjunto. Uma empresa de racionalização, 

hierarquização e seleção que será feita pelo estudioso desta cultura, pelo 

folclorista, pelo letrado ou erudito que se propõe a tornar compreensível 

o que seria uma ordem interna e imanente a estas manifestações [...] o 

estabelecimento de hierarquias e, ao mesmo tempo, como estas 

taxonomias se tornam instrumentos de controle da produção destas 

manifestações e de atribuição de valor específico para cada uma 

destas formas ou matérias de expressão para o mundo da cultura 

erudita ou letrada.        

 

 

5. CONCLUSÃO 

Observando as funções que o mito cumpre no âmbito social, dentre outros, 

podemos destacar que este gênero opera como expressão do conhecimento inicial, cria 

um sentido para o mundo. Ele atua como instrumento que brinda explicações sobre 

fenômenos naturais e elementos que são mais inerentes ao ser humano. O mito se insere 

como uma ponte entre o real e o desconhecido, entre o tangível e o que ainda não se 

explica. É uma ferramenta que se oferece ao homem como um guia para entender 

comportamentos, para entender o mundo, para entender o próprio ser humano. 

O ato de narrar histórias está arraigado na natureza humana. Esse testemunho, que 

é passado de geração em geração, é uma forma de perpetuar valores e conhecimentos, e 

neste processo os mitos são constituídos e, ao mesmo tempo, constituem normas e 

explicações, possibilitam uma certa ordem ao mundo, lançam uma certa luz, embora seja 

um brilho primitivo, mas mesmo assim, que ilumina o caos e suas incertezas. Deste modo, 

o mito se apresenta impregnado de sentidos e de significados, e é por meio destes 
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elementos que o homem se compreende e compreende o mundo. Segundo Câmara 

Cascudo (2006, p. 34), 

A finalidade não é distrair ou provocar sono às crianças, mas doutrinar, 

pondo ao alcance da mentalidade infantil e popular, por meio de 

apólogos, estorietas rápidas, o corpo de ensinamentos religiosos e sociais 

que preside a organização do grupo. Terão todas as estórias, facécias, 

mitos, lendas, anedotas, prêmios e castigos, excitando no auditório o 

pensamento instintivo de prejulgar, aplicando a pena desde que toma 

conhecimento da espécie criminosa.    

E neste contexto, a pesquisa é desenvolvida e tem como objetivo analisar como os 

LD selecionados abordam o uso do gênero mito. Na análise do LD, observou-se a 

presença do gênero mito em suas unidades, embora em um número não muito expressivo. 

Isso nos leva a crer que a coleção parece seguir as orientações dos PCN como a um 

comando de poder, sem considerar concepções de língua, de leitura e de escrita. 

Encontramos a presença de mitos que foram ressignificados, e passam a ser personagens 

de outros textos que trazem outros mitos. Mas os mitos, em certos textos, aparecem como 

evidentes, sendo já conhecidos pelos alunos ou criados pelos autores dos textos a quem 

estão ligados. Há, neste sentido, uma preocupação em circular o texto, retirando dele o 

espaço em que foi gerado ou o universo mitológico e, portanto, o universo cultural que 

ele constitui. Desta feita, os mitos assumem outras caraterísticas, perdem significados e 

poucos elementos destes são trabalhados.  

Do mesmo modo, vemos que os LD escrevem os conceitos de folclore ou cultura 

popular considerando a evidência de que tais concepções já fazem parte do saber do aluno. 

Parece haver uma compreensão de que os alunos dominam e conhecem o folclore e seus 

personagens.      

Os personagens ainda sofrem, na versão do LD, um processo de infantilização em 

demasia, fazendo com que muitas das características dos mitos sejam perdidas, em alguns 

casos assumindo uma personificação totalmente distinta. Provavelmente isso se deva ao 

fato de que os mitos, em sua versão original, contenham significados e figurem imagens 

mentais que nossa sociedade não aceite-a como viável para apresentar às crianças (tome-

se o caso do Curupira que, em sua versão guarani – e que aparece nos livros didáticos 
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paraguaios, em que se ensina o guarani – se utiliza de seu órgão sexual para castigar os 

agressores das matas). 

Quanto ao tratamento dados trabalho com a linguagem, observamos que os LD 

estabelecem uma relação direta entre o que é da ordem da literatura oral e do ensino da 

oralidade, de modo que esta relação aparece como vidente. É necessário repensar esta 

relação, acreditamos, do mesmo modo, que é necessário colocar os textos ligados à 

cultura popular em situações de escrita, uma escrita mais efetiva do que apenas descrever 

as características de personagem do texto, por exemplo. Especialmente no 2º ciclo, 

quando as crianças já apresentam um grau de letramento escrito considerável.  
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