
 
 
 
 
 

O Conto Popular 
 
 

 
ORIGEM: o conto popular tem uma origem anónima e oral: foi o povo que o criou e transmitiu, 

oralmente, de geração em geração (de pais para filhos, de avós para netos…), procurando, 

ao mesmo tempo, entreter e educar o ouvinte. 
 
Os comerciantes e viajantes levavam as histórias que ouviam 

para outras terras e contavam-nas às gentes que aí viviam, 

mas cada "contador" introduzia-lhe inevitavelmente 

pequenas alterações ("Quem conta um conto, acrescenta 

um ponto"). Daí ser comum encontrar diferentes versões do 

mesmo conto em diferentes regiões. 
 
O interesse dos escritores pelo conto popular surgiu no século 

XVII, quando, em 1697, Charles Perraut publicou a primeira 

recolha de contos populares franceses, que incluía histórias 
 
tão conhecidas como "A Gata Borralheira", "O Capuchinho Vermelho" e "O Gato das Botas". 

Esse interesse pela literatura popular acentuou-se no século XIX, com os trabalhos dos irmãos 

Grimm, na Alemanha, e Hans Christian Andersen, na Dinamarca. Em Portugal destacaram-se, 

nessa tarefa, investigadores como Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Almeida Garrett ou Leite 

Vasconcelos. 

 

CARACTERÍSTICAS: um conto é uma narrativa breve, com um reduzido número de personagens, 

pouco caracterizadas, que se movem num espaço e tempo indefinidos e indeterminados. A 

ação é simples e decorre de forma mais ou menos linear. 

 

ESTRUTURA: fruto da sua origem oral, estes contos têm quase sempre uma estrutura muito 

simples e fixa. A própria fórmula inicial ("Era uma vez...") e final ("...e foram felizes para sempre.") 

revelam isso. Essa estrutura pode ser traduzida da seguinte forma: 
 

 Ordem existente - situação inicial;


 Ordem perturbada - a situação de equilíbrio inicial é destruída, o que dá origem a 

uma série de peripécias que só se interrompem com o aparecimento de uma força 

retificadora;


 Ordem restabelecida – o Bem vence sobre o Mal.
 

 
PERSONAGENS: a caracterização das personagens é breve e estereotipada: os heróis 

concentram em si os traços positivos, enquanto os vilões revelam os aspetos negativos da 
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personalidade humana. Dessa maneira personifica-se o bem e o mal e manifesta-se 

insistentemente a vitória do primeiro sobre o segundo. A caracterização indireta prevalece 

sobre a direta, visto que é sobretudo pelas suas ações que as personagens revelam o seu 

caráter. 

 

O ESPAÇO E O TEMPO: a fórmula inicial ("Era uma vez..." ou outra equivalente) remete para o 

passado e, desse modo, funciona como um sinal de que se vai passar do mundo real para um 

mundo irreal, o mundo da fantasia, onde tudo é possível, que termina com a fórmula final: "...e 

viveram felizes para sempre." Ao longo do conto, as indicações de natureza temporal são 

sempre indefinidas e vagas, não permitindo determinar com rigor a duração da ação ou a 
 
localização num tempo preciso. O mesmo acontece relativamente ao espaço: um palácio, 
 

uma casa, uma fonte, uma floresta... 
 

 

SIMBOLOGIA: os contos tradicionais estão carregados de simbologia: a manifestação mais 

evidente é a referência constante ao número três, símbolo da perfeição desde tempos 

imemoriais. Mas há mais... A rosa aparece como símbolo do amor puro e total. O beijo 

desperta e faz renascer. A heroína é frequentemente a mais nova (e por isso a mais pura e 

inocente) e afirma-se por oposição às irmãs mais velhas e mesmo aos pais. O herói quase 

sempre tem que enfrentar uma série de provas antes de alcançar o objeto - símbolo do 

amadurecimento que fará dele um homem. Outras vezes sai da casa paterna em busca da 

autonomia. 

 

FUNÇÕES: em maior ou menor grau, o conto popular tinha as seguintes funções: 
 

 preencher os tempos de lazer;


 propor aos ouvintes modelos de comportamento (não praticar o Mal mas sim o Bem);


 transmitir os valores e conceções do mundo próprios daquela sociedade.
 

Em síntese, podemos dizer que os contos tinham (têm) uma função de entretenimento e uma 

função educativa. Por um lado, constituíam uma das formas de ocupar os tempos livres, 

geralmente os serões, por outro, através deles os mais velhos transmitiam aos mais novos uma 

série de valores e comportamentos que eram considerados os mais corretos e aceitáveis. 

 

CLASSIFICAÇÃO: são muitos os temas tratados nos contos populares, daí que sejam 

possíveis várias classificações. Por comodidade podemos reduzi-los a cinco tipos: 
 

 maravilhosos ou de encantamento;


 jocosos e divertidos;


 de exemplo;


 religiosos ou morais;


 de animais;


 etiológicos (relativos à fundação de um local). 
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