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Resumo: O ambiente metropolitano das grandes capitais brasileiras, como é o caso de Fortaleza, 

no Ceará, inviabiliza o contato da criança com lendas e mitos locais, até mesmo os mais conhecidos 

a nível nacional, por parte da falta de convivência entre membros da família e entre vizinhos 

mantenedores dessas tradições orais. O propósito principal desta investigação é averiguar que 

aspectos da oralidade, especialmente lendas, mitos e contos populares, ainda são compartilhados 

tradicionalmente entre pais e filhos, e ainda entre avós e netos. Para tanto, o trabalho utiliza-se, 

primeiramente, de pesquisa bibliográfica de referência sobre os conceitos de tradição e oralidade, 

lendas e mitos além dos registros anteriores das manifestações da tradição oral da capital cearense; 

num segundo momento, vai-se a campo para fazer coleta de dados, dentro de um bairro da periferia 

de Fortaleza, através de entrevista semiestruturada e vivências em grupo, para coletar as lendas 

ainda vivas no seu imaginário coletivo e, em especial, detectar como o conhecimento dessas 

tradições orais foi adquirido. Da coleta de campo, deseja-se registrar as lendas e mitos vivos ainda 

hoje na memória da criança de periferia de uma das maiores capitais brasileiras. Busca-se com este 

trabalho, ainda, pautado pelo viés dinâmico da tradição, fazer um estudo comparativo entre o que 

se tem de registro dessas tradições orais e o que foi coletado. Para este evento, apresentaremos 

parte da investigação de campo, pois a pesquisa ainda está em andamento. 

Palavras-chave: Oralidade – Lendas e mitos fortalezenses – Contexto urbano 

GT 04 – Oralidade 

 

 

Introdução 

 

A manutenção de uma manifestação folclórica está sustentada especialmente no 

conceito de tradição, aqui visto como tudo aquilo que perpassou gerações e se mantém 

pulsante em uma determinada comunidade ou grupo social. A partir dessa visão, uma das 

principais esferas sociais que serve de aquisição e manutenção de uma tradição é a família. 

O presente trabalho apresenta um estudo parcial de uma pesquisa que tem por objetivo 

averiguar a relevância do contato de gerações dentro da instituição familiar para a 

propagação e manutenção da tradição de manifestações da literatura oral local, regional 

e/ou nacional. A metodologia do trabalho divide-se em dois momentos distintos, mas 
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realizados em concomitância. O primeiro é a pesquisa bibliográfica a respeito dos temas: 

tradição, memória, oralidade e lendas e mitos cearenses e fortalezenses; a coleta e registro 

de dados é a segunda parte, através de vivências em grupo, oportunizadas a partir do 

contexto escolar dos participantes, e entrevista semiestruturada, que será apresentada 

posteriormente. O perfil dos entrevistados foi delimitado a crianças e adolescentes entre 12 

e 17 anos que vivem no bairro Pici e seu entorno, localizado na periferia da Zona Sul de 

Fortaleza. Todos os entrevistados são alunos do ano corrente de uma mesma escola 

particular do bairro, que serviu de ponto-base para a seleção dos contadores.  

A partir da coleta e registro das manifestações, futuramente averiguaremos se o 

contexto familiar da capital cearense ainda exerce influência relevante na manutenção 

dessas tradições orais do Ceará, ou seja, se o antigo jargão da tradicionalidade “de pai pra 

filho” ainda se efetiva nas famílias do contexto urbano na contemporaneidade.  

   

1. Referencial teórico 

1.1.  Tradição e memória 

 

Os conceitos de tradição e memória, em especial o último, ainda são assimilados à 

ideia de passado, relacionados a um determinado momento histórico de uma comunidade 

ou círculo social. Esquece-se de associar ao passado a ideia de atualidade, de presente. O 

olhar acadêmico voltado para a cultura tradicional popular está centrado principalmente na 

concepção de autores como Martins (1986) que tem por tradição um processo de 

transmissão da herança cultural e não a herança em si. Com este ponto de vista, aponta-se o 

caráter dinâmico que cada manifestação tradicional tem em moldar-se para sua 

perpetuação perante as mudanças na sociedade. Afirma ainda Martins, a respeito da 

importância funcional do aspecto tradicional de uma manifestação: 

 

Sem a tradição nada ajudaria inovar porque o elemento resultante da 

inovação não se incorporaria à cultura, ele permaneceria com o indivíduo 

que o criara e o acompanharia ao túmulo. (...) A tradição recebe 

elementos novos e abandona outros já sem serventia ou os adapta e os 

torna funcionais. (MARTINS, 1986, p. 28) 

 

O conceito de memória é ainda mais atrelado ao que é de um tempo anterior ao que 

se vive na atualidade. Porém, está arraigada no seu entendimento a atualização do 

momento do passado no presente, como afirma Honório (2006, p.97): “O mecanismo de 

reconstituição simbólica da memória acontece com dados emprestados do presente, 

explicitando seu caráter social, os traços do passado e os conflitos e lacunas entre 

ambos.”.  

A memória, nesse caso, não deve ser vista como um registro individual, particular 

das pessoas que a detém, mas sim como uma representação imagética parcial da 

coletividade na qual a pessoa está inserida. Parafraseando Halbwachs (1990, p 189), 

Honório (op. cit.) afirma:  

o quadro afetivo na construção da memória são os alicerces. As imagens 

não têm o mesmo peso para todos, pois variam de acordo com a 
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importância dos grupos, com a afetividade que o indivíduo estabelece e é 

o amálgama da relação. (...) A reconstrução simbólica da memória exige 

não apenas a simples evocação individual, mas pontos em comum com a 

dos outros. 

 

Os mecanismos para a reconstrução da tradição do passado através da memória no 

presente são vários, dentre eles está o da transmissão oral das manifestações. 

 

1.2.  Oralidade 

Concebe-se por oralidade o traço de transmissão de um dado conhecimento por 

meio da linguagem falada. A experiência é contada por quem detém o conhecimento e é 

repassada para quem a escuta.  Talvez essa seja a forma mais antiga de transmissão de 

conhecimento, pois está arraigado na cultura de todos os povos o ato de “contar uma 

história” (grifo do autor). 

Por mais que seja documentada, uma manifestação considerada de transmissão oral, 

nesse caso, só atinge seu principal objetivo, se feita oralmente. É o caso das parlendas, 

cantigas de ninar, mitos, anedotas, lendas, provérbios, orações, frases-feitas, contos, dentre 

outros. Cascudo (1984, p. 24), sobre a natureza das manifestações da oralidade, afirma: 

 

Com ou sem fixação tipográfica, essa matéria pertence à literatura oral. 

Foi feita para o canto, para a declamação, para a leitura em voz alta. 

Serão depressa absorvidos nas águas da improvisação popular, 

assimilados na poética dos desafios, dos versos (...) 

 

De todo universo das manifestações orais da tradição, neste trabalho, 

apresentaremos somente histórias coletadas com características de lenda ou de conto 

popular. 

  

1.3.  Lendas e contos populares 

Há vários estudos acerca da distinção entre essas duas manifestações da cultura 

popular. Porém a abordada neste trabalho tem por definição de lenda como sendo a 

interferência do imaginário popular num determinado fato. A oralidade, nesse caso, se 

transforma numa peça fundamental para a transmutação do fato em lenda. Faz-se 

necessário salientar que a ausência de realidade dentro da lenda a descaracteriza. Como 

afirma MARTINS (1986 p. 119) 

 

A lenda é misto de realidade e fantasia, não apenas fantasia, como, no 

geral, se supõe. Toda lenda possui um núcleo real, em torno do qual se 

somam acréscimos oriundos da imaginação popular. Caso não houvesse 

realidade na lenda, esta deixaria de ser como tal designada (...) 

O conto popular, para fazer-se a distinção, perpassa pela total criação ou recriação 

de uma narrativa, sem nenhuma presença factual marcada na história. Segundo Martins 
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(op. cit.) algo fora dos limites da razão humana acontece na narrativa, porém toda ela, 

apesar da verossimilhança, é inventada, imaginada pelo seu narrador e pela comunidade. 

Este aspecto totalmente ficcional do conto permite ainda mais, através da oralidade, uma 

profusão de detalhes diversos de uma mesma manifestação. 

 

1.4.  Registro de lendas e contos cearenses 

A pesquisa bibliográfica acerca dos registros de lendas e mitos que circulam no 

território cearense não é vasta, porém, o que dificulta a pesquisa é o caráter profuso das 

publicações acerca da cultura popular local. Existem poucos livros ou registros específicos 

de cada área de estudo da tradição popular, a citar dois: “Contos populares brasileiros – 

Ceará” e a publicação da gestão 2003-2006 da Secult-CE “1001 história do Ceará”, de 

acordo com pesquisa feita em bibliotecas públicas, livrarias, consultas online em sites de 

busca e dois acervos particulares. 

Resta ao pesquisador analisar uma vasta bibliografia de interesse geral, como é o 

caso de títulos como “Antologia do Folclore Cearense”, “Poética Popular do Nordeste”, 

“Literatura Oral no Brasil”, dentre outros, para a averiguação de registro aleatório de 

contos e lendas do Ceará. 

Na pesquisa feita, encontramos dois contos populares extraídos de Fortaleza, um 

intitulado “A moça sabida”, que narra as espertezas de uma linda moça que se casou com o 

rei por ser muito inteligente; o outro conto é “Pavão misterioso”, que relaciona a vida de 

dois filhos de um marceneiro a um avião de madeira mágico que os levava a todos os 

lugares; ao fim da história, o avião ajuda a unir novamente pai e filhos, separados por um 

sequestro dos pais por navegadores. Ambos os contos estão na coletânea organizada por 

Lima (2003,p.261-263, 388-389) e foram contados por pessoas com faixa etária entre 70 e 

90 anos, na época em que os dados foram coletados, em 2000. 

 

2. Dados coletados 

O primeiro contato dos narradores com a pesquisa deu-se de forma coletiva, através 

de três encontros, feitos com participantes diferentes. Os grupos foram divididos pela série 

escolar na escola que os participantes estudavam e foram selecionados apenas aqueles que 

mantiveram ou ainda mantém contato com os avós.  Nesse primeiro momento, foi 

estimulada a contação de qualquer história que relacionasse o narrador e, pelo menos, sua 

segunda geração passada, a fim de tornar mais espontânea possível a coleta e facilitar a 

escolha dos participantes para entrevista individual. Depois de mostradas algumas 

histórias, o pesquisador estimulou que cada informante fizesse o registro escrito das 

narrações feitas, em especial, aquelas que relatam momentos fantásticos, extraordinários da 

vida da comunidade. Nele, dados como: cidade em que ocorreram os fatos contados pelos 

avós, idade do informante, relevância das histórias para a vida do informante foram 

estipulados pelo pesquisador, contudo, a organização desses dados ficou a critério do 

contador. Não foi descartada nenhuma história recebida, mesmo que ela tenha sido 

caracterizada como objeto específico do trabalho. 

Até a elaboração do trabalho, foram coletadas oralmente e registradas vinte e duas 

narrativas orais, dentre elas, apenas seis podem ser caracterizadas como lenda ou conto 
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popular, a partir dos parâmetros estabelecidos por alguns teóricos, já apresentados neste 

trabalho. 

Apenas duas histórias receberam título por parte do contador, entretanto, a título de 

organização do trabalho, foram criados títulos para as duas outras. Elas foram transcritas 

tal qual escrita pelo narrador da história, salvo algumas imperfeições ortográficas, que não 

interferem no desenvolvimento da narração.  

 

2.1.  Lenda da casa dos gritos (narrado por Dária Manoela Oliveira Lima, 16 

anos) 

Cidade dos avós: Umirim 

Tinha uma casa que todos diziam que era mal assombrada. Boatos diziam que lá 

morava uma menina que já foi muito maltratada pelos pais e que o espírito dessa menina 

morava lá e todos escutavam correntes se arrastando e gritos à noite. 

Um dia, um grupo de jovens curiosos resolveu entrar na casa para olhar se era 

verdade. Quando eles entraram, a casa começou a cair em cima deles, mas, do lado de fora 

todos escutavam só os gritos e nada. Até que eles conseguiram sair muito feridos e quando 

olharam, a casa estava em perfeito estado. 

 

2.2.  Caboclo d´água (narrado por Nicolas Matheus Gomes Frota, 16 anos) 

Uma história que minha avó me contava é que, no interior de Quixadá, tinha um 

menino que foi tomar banho em um rio e nunca mais voltou, e ninguém viu mais esse 

menino. 

Certo dia, uma mulher que eu não sei o nome foi tomar banho nesse mesmo rio que 

o garoto sumiu, e estava de noite. Ela estava tomando banho, quando viu uma sombra preta 

com a aparência do garoto mas com o corpo de peixe. Assustada, ela sai correndo de 

dentro do rio. 

  

2.3.  O lobo de Maranguape (narrado por Maria Thaís Julião Nascimento, 15 

anos) 

Há uma serra na cidade de Maranguape. Lá existia uma espécie de lobo, era algo 

não específico. Minha avó era ainda uma criança quando tudo aconteceu, tudo era muito 

simples naquele tempo, nem existia luz. 

Sempre nos dias de lua cheia, passava alguma coisa gritando, ninguém sabia o que 

era. O pai dela muito curioso, ou seja, meu bisavô tentou olhar pela janela mesmo na hora 

que o tal lobo ia passando e ele desmaiou. Ninguém sabe por que ele desmaiou, mas “acho 

que foi uma forma do tal bicho se defender” (grifo da narradora) 

Tempos se passaram e não ouviram mais nada. Tudo indicava que ele estava muito 

velho ou que ele teria saído de lá, não sei. 

Minha avó disse que ele não era ruim, só se defendia quando era ameaçado. 
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2.4.  O homem de terno branco (narrado por Lourenço Sales de Freitas Neto, 17 

anos) 

Este mito ocorreu na localidade de Riacho das pedras II, município de General 

Sampaio. Conta-se que sempre aparecia um homem de terno branco nas noites desse lugar. 

Quando ele estava perto, aranhas invadiam as casas, provocando pânico, pois todos 

desconfiavam de que ele estava ali, em algum lugar da mata. 

Certa vez, um amigo me contou que o tinha visto andando perto da igreja, com as 

mãos viradas para trás (o braço esquerdo no lugar do direito e vice-versa) e ele brilhava 

levemente, o rosto, aparentemente ninguém nunca viu, mas o caboclo era grisalho. 

Na minha família, minha avó tem um irmão com problemas mentais e muitas vezes 

o vemos conversando com o homem de terno branco. Para comprovar isso, uma vez, ao 

terminar de conversar, esse meu tio-avô matou com o pé uma das aranhas que sempre estão 

perto do homem e veio mostrar a todos. 

2.5.  O baú enfeitiçado (narrado por Cristina Nascimento de Castro, 16 anos) 

Era uma casa com quatro familiares, essa casa estava assombrada, era a mais 

isolada de todas as casas, bem no meio do mato. A casa era a mais bonita, mas também a 

mais problemática, pois todas as noites começavam as vozes, a quebradeira de pratos, 

copos etc., a menina chorando, a mãe cantando e as quatro pessoas ficavam apavoradas, 

chegaram a chamar um padre para fazer uma missa, mas nada dava jeito. Então eles 

acharam um baú no quintal da casa, estava velho e sujo, acharam muito estranho. 

Resolveram mexer com magia negra e descobriram que a causa da assombração era 

o baú. Eles tiveram que pegar o baú, amarrá-lo e jogá-lo dentro do lago que toda maldição 

acabaria. 

2.6.  O Cavaleiro (narrado por Felipe Ferreira Coutinho, 15 anos) 

Desde criança meus avôs e avós me contam histórias assustadoras sobre o que 

aconteceu no interior de Sobral. Um dos mais conhecidos era chamado pelo povo de “O 

cavaleiro”. 

Era um tipo de fantasma que passeava pelas estradas velhas do interior, assustava as 

pessoas da região. 

Segundo meu avô, um dia após uma festa, ele foi voltar para sua casa velha e logo 

ouviu o barulho do Cavaleiro andando em seu velho cavalo, arrastando latas velhas e 

correntes. Quando se ouvia o som, meu avô contava que sentia um calafrio em todos os 

pelos do seu corpo, mas não se via nada, apenas o som. Então, com medo, ele correu logo 

para casa. No outro dia, ele saiu da casa velha para procurar rastros, mas não tinha nada. 

 

Considerações 

 

A estratégia de releitura da tradição de uma lenda ou conto a partir da memória de 

crianças e jovens apresenta um resultado salutar para estabelecer a juventude como 

importante artífice do reencontro dinâmico com histórias e o imaginário de sua 

comunidade por meio da família. Ao perguntar aos participantes se eles já haviam contado 
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as histórias de seus avós a outras pessoas, há apenas um registro que teve resposta 

negativa. 

Durante todos os momentos da pesquisa, observou-se um contentamento especial 

por parte das pessoas que tiveram esse contato com seus avós. Em todas as três 

experiências coletivas houve pequenas queixas dos participantes que não compartilharam 

momentos com os antepassados da família e os que convivem ou conviveram inclusive 

com seus bisavós se ressaltavam, demonstrando maior contentamento. Esse traço deixa 

marcado, provavelmente, que a interação entre as gerações não é barrada por falta de 

interesse do jovem. Além disso, aqueles que tinham histórias particulares, individuais da 

vida dos antepassados também faziam questão de apresenta-las, enfatizando a importância 

dessa interação entre as gerações. 

Todos os participantes que entregaram as narrativas, a pedido do pesquisador, 

expuseram brevemente sobre a importância de se ter o contato com as tradições orais, 

sendo elas lendas e contos ou não, a partir da convivência com as gerações anteriores às 

deles. Nenhuma das impressões coletadas apresentou aspectos negativos. Do contrário, 

aqueles que tinham mais histórias faziam questão de contá-las, mesmo que não fosse 

relatá-las por escrito. Quatro participantes salientaram que sentiam muito prazer em ouvir 

os avós falarem de seu tempo, de suas experiências pessoais, de suas peripécias durante a 

infância e dessas histórias fantásticas. Em três relatos viu-se a relevância dessa transmissão 

de conhecimentos para a preservação de uma memória individual da pessoa que relatava, 

quatro relatos perceberam a mesma relevância, mas em relação à memória e à história da 

família e outros quatro salientaram a importância do contato para a preservação da cultura 

local e/ou brasileira. 

Um dos aspectos que mais chamou a atenção ao chegarmos neste ponto da pesquisa 

é que todos os participantes demonstravam um total interesse em ouvir as histórias antigas 

de seus avós, sem que houvesse imposição por nenhuma das partes. É notável que todas as 

experiências surgiram de momentos espontâneos, o que nos leva a supor que existe algum 

ou alguns fatores, que podem ser sociais, políticos, econômicos e culturais, que estão 

interferindo nesse contato. Esse pensamento é reforçado quando, dentro da pesquisa, foi 

perguntado aos participantes se a primeira geração anterior, ou seja, os pais tinham o 

costume de contar as histórias de seus antepassados a eles. Apenas quatro dos participantes 

responderam positivamente. 

Talvez, as transformações radicais que a instituição familiar passou e ainda passa, 

contribuíram para o enfraquecimento dessa prática espontânea entre as gerações. É a busca 

por uma conclusão mais efetiva a essas dúvidas que norteiam a continuidade dessa 

pesquisa. 

É importante, enfim, salientar que, apesar da possibilidade de perda no âmbito 

familiar, podemos também perceber que há hoje uma contribuição significativa por parte 

da escola, que é o segundo meio social do ser em formação, em manter viva essas tradições 

orais. No entanto, o que geralmente se nota no âmbito escolar são, umas vezes, práticas 

esporádicas descontextualizadas, outras vezes, práticas engessadas e que muitas vezes não 

reforçam a ideia de identidade, especialmente por conta da maior facilidade de se encontrar 

material didático pronto que apresente a cultura de outros locais que não a cearense. 

Entende-se que, para dar continuidade e importância ao valor do que se aprende dentro de 

casa, é necessária a inclusão de praticas efetivas, inclusive de registro, envolvendo as 

tradições populares dentro das escolas. 
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