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RESUMO 
Esse artigo explora o aproveitamento e a ressignificação que os media de massa fazem 
dos elementos da literatura oral brasileira na produção de novos conteúdos para seu 
público consumidor, em um processo folkmidiático. Para tanto, analisa-se a obra 
literária O Saci, escrita em 1921 por Monteiro Lobato para a série de literatura infantil 
do Sítio do Picapau Amarelo, bem como seu correspondente televisivo que foi ao ar 
pela rede Globo em 2001. Verifica-se, neste caso, como atualmente a indústria cultural 
tornou-se um importante veículo de perpetuação do folclore brasileiro, seja ao assumir o 
papel contemporâneo de contadora de histórias e disseminadora de conteúdos sociais, 
ou permitindo a atualização e a popularização dos personagens folclóricos presentes na 
versão literária e audiovisual do Sítio do Picapau Amarelo.  
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Introdução 

Com a popularização dos meios de comunicação de massa, bem como o 

surgimento de novas mídias e suportes - que trazem a necessidade de nova produção 

conteudística para ser oferecida aos seus clientes consumidores, a indústria cultural vem 

recebendo uma grande demanda por novas histórias para serem contadas. Seja através 

do formato de texto escrito, como livros, e-books ou histórias em quadrinhos, ou no de 

audiovisual, onde se enquadram filmes, videogames e animações, esse crescente 

interesse por narrativas de entretenimento levam os produtores à buscarem em diversas 

áreas a fonte de inspiração para suas ideias. Neste processo de apropriação, o elemento 

condutor do novo produto cultural pode vir da literatura erudita, do teatro, de uma 
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matéria de jornal, ou mesmo da cultura popular folclórica. Esta única identificada como 

uma literatura oral, isto é, aquela transmitida boca a boca pela comunidade. 

O ato de ouvir e contar histórias, identificado pela literatura oral, é uma prática 

internalizada por todos os seres humanos. Remete desde a pré-história, com o 

desenvolvimento da fala, até as primeiras fases da infância, onde as narrativas 

apreendidas oralmente são naturalmente recontadas para as crianças. Esta familiaridade 

com a estrutura das histórias da tradição oral – já internalizadas no repertório cultural - 

faz com que os textos desenvolvidos de acordo com sua forma ou estrutura sejam 

facilmente identificáveis e a fruição de seu conteúdo seja mais completa.  

Benjamin (1994) propõe que a fonte a qual todos os narradores recorrem é a 

experiência de vida, que é transmitida de pessoa para pessoa. “Entre as narrativas 

escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos 

inúmeros narradores anônimos” (p. 198). Ainda segundo o autor, essa narrativa, “que 

durante tanto tempo floresceu num meio de artesão - no campo, no mar e na cidade -, é 

ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação (p. 205)”. Em 

concordância com esse pensamento está a tendência cada vez mais evidente dos meios 

de comunicação de massa de se apropriarem dos elementos pertencentes a tradição oral, 

presentes na cultura popular de um povo, para a produção de novos produtos midiáticos. 

Além da forma narrativa, os conteúdos que compõe esse folclore oral – como os contos 

populares, as cantigas de roda, as anedotas e os mitos e lendas – são frequentemente 

atualizados e ressignificados para se tornarem séries de TV, videogames e bestsellers.  

No Brasil, um dos grandes autores expoentes deste fenômeno é Monteiro 

Lobato, que buscou incorporar na sua obra infantil, o Sítio do Picapau Amarelo, uma 

série de características da oralidade: da estética comunicacional - com expressões 

emprestadas da fala coloquial, até o próprio conteúdo abordado. A cultura popular 

permeia toda sua produção de uma maneira ou de outra, mas duas obras foram 

especificamente voltadas para a divulgação do saber folclórico: O Saci (1921) e 

Histórias de Tia Nastácia (1937). Nestes livros, Lobato escolhe uma das versões das 

histórias e personagens da tradição oral e durante o processo de fixação no papel, lhes 

exclui ou incorpora características diferenciadas. O mesmo processo de readequação 

acontece, mais tarde, com a transmediação sofrida pela obra lobatiana para as diversas 

adaptações que inspirou tanto para a TV quanto para o cinema. 
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Compreendendo as narrativas orais como um ato folkcomunicacional, isto é, um 

“processo de intercâmbio de informações e manifestação de opiniões, ideias e atitudes 

da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore” 

(BELTRÃO, 2001, p. 79), este trabalho tem como objetivo analisar os modos como o 

Sítio do Picapau Amarelo, tanto em sua versão literária quanto na adaptação televisiva, 

realiza a apropriação e readequação dos elementos da literatura oral brasileira, em uma 

ação caracterizada por Luyten (2002) como folkmidiática. 4 

Para tanto, serão utilizados como referência o livro O Saci, e seu correspondente 

audiovisual mais recente, produzido pela Rede Globo em 2001 – 80 anos depois da 

primeira edição da obra original. Desse modo, também pretende-se explorar a figura de 

Lobato como contador de histórias, que buscou em seu trabalho a  perpetuação da 

cultura popular brasileira, e em como esse papel continua atuante hoje em dia graças ao 

fluxo de mídias que perpassam sua obra literária, onde a televisão se torna a extensão do 

autor em sua figura de narrador. 

 

Monteiro Lobato: Um Agente Folkmidiático 

Considerado o pai da literatura infantil brasileira, mesmo sem ter sido de fato o 

primeiro autor a trabalhar textos para este público específico, José Bento Monteiro 

Lobato (1882-1948) é certamente responsável pela popularização e solidificação do 

gênero no país - que deixou de primar somente pelo didatismo e passou a se preocupar 

também com a qualidade literária da obra de ficção. O autor frisava constantemente a 

importância da criação de uma obra onde as crianças pudessem morar. “Não ler e jogar 

fora; sim morar, como morei no Robinson e n’Os Filhos do Capitão Grant” (LOBATO, 

1956, 293). Este efeito foi atingido ao incorporar no Sítio do Picapau Amarelo 

elementos do imaginário infantil da época, e que pudessem ser identificados com 

facilidade. Deste modo, em um grande processo de intertextualidade e dialogismo com 

obras do cinema, dos desenhos animados, dos cânones literários e da literatura universal 

– aonde se encaixam as narrativas da tradição oral, Lobato construiu um universo 

fantástico uno, onde personagens e espaços maravilhosos presentes na cultura de massa, 

na cultura popular e na cultura erudita coexistiam em igual escala de hierarquia. 

                                                 
4 Este artigo apresenta resultados do Projeto de Pesquisa “Telenovela e Construção da Realidade Social”, 
que conta com o apoio da FUNDECT. 
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O Sítio apresentava as aventuras de duas crianças, Pedrinho e Narizinho, netos 

de Dona Benta, a proprietária das terras do Picapau Amarelo e que, de acordo com 

Penteado (1997), é uma “espécie de ‘monarca’ extremamente tolerante que não se 

envergonha de admitir que, apesar de ter mais de sessenta anos, aprende com os mais 

jovens (p. 228)”. No local também vivem a emprega e cozinheira Tia Nastácia, o 

caseiro Tio Barnabé, a boneca de pano Emília e o boneco de sabugo de milho, Visconde 

de Sabugosa. Neste universo mágico, os animais também ganham participação com o 

trio composto pelo rinoceronte Quindim, o leitão Rabicó e o burro Conselheiro. 

Silva (1982), divide as obras que compõe o Sítio do Picapau Amarelo segundo 

quatro aspectos distintos, que serão utilizados aqui como referência - ainda que 

características específicas de um ou outro aspecto se encontrem dispersas pela obra 

toda. Segundo o autor, existem os livros que se referem ao mundo infantil; os de 

objetivo paradidático; os que adaptam clássicos da literatura e finalmente os que 

partem das chamadas formas simples. “Utilizando narrativas de domínio popular (mito, 

fábula, lenda) ativadas com personagens do Sítio do Picapau Amarelo” (p. 15). 

A forma simples é um conceito explorado por Jolles (1976) e se aplica as 

manifestações da literatura oral aqui estudadas. Segundo o autor, as narrativas populares 

possuem essa forma específica, que “apresenta uma linguagem que permanece fluída, 

aberta, dotada de mobilidade e de capacidade de renovação constante” (p. 195). 

Consequentemente, devido a essa maleabilidade da narrativa, o texto permanece através 

dos tempos, ao ser recontado de diversas formas diferentes, sem com isso perder a sua 

essência original. Deste modo, a forma simples se opõe a forma artística, que é 

apresentada como a fixação definitiva da narrativa na linguagem, numa atividade 

artística não repetível (p. 153). 

Tal situação se manifesta na obra que motiva este trabalho: O Saci (1921), o 

segundo livro da série do Sítio do Picapau Amarelo. No livro a narrativa sai do foco dos 

demais personagens do Sítio e se concentra em Pedrinho, que após capturar um Saci, sai 

com seu novo amigo para conhecer os mistérios da mata virgem, em uma jornada que o 

bota frente a frente com uma série de criaturas fantásticas que compõe o bestiário 

folclórico tupiniquim. 

Assim percebe-se a ação de Lobato ao se apropriar dos mitos e lendas da 

literatura oral, pertencentes a forma simples, e cristalizá-los na forma artística através de 

sua obra literária. A essa interação entre a cultura popular e a cultura de massas dá-se o 
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nome de Folkmídia. No entanto, o processo apropriativo não flui em uma única direção. 

Se é verdade que, com essa prática, os meios de comunicação massivos conseguem 

produzir novos conteúdos fundados nas narrativas populares, por outro o processo 

folkmidiático “permite a perpetuação de autores e obras inatingíveis a muitos brasileiros 

que podem beneficiar-se de cultura” (SOUZA, 2003, p. 6). 

 
Monteiro Lobato, como contador de histórias, traz os elementos populares como 
processo folkcomunicacional e os reflete através de seus livros, tornando-se um 
agente folkmidiático, responsável pela disseminação das narrativas em forma de 
obra literária. (MARÇOLLA, 2009, p. 1). 

 

Ao assumir seu papel de contador e recontador de histórias da narrativa oral, 

Lobato propicia a distribuição social do conhecimento. Foi através de sua obra que 

muitos leitores tiveram o contato inicial com os mitos do folclore brasileiro, visto que 

até  o surgimento do modernismo, em 1922, a cultura popular era um elemento pouco 

explorado pelas manifestações artísticas (LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 68).No 

entanto,  o folclore por característica é mutante e mutável, e possui milhares de versões 

para o mesmo personagem, criatura ou situação. Desta forma, ao fixá-lo na escrita, 

Lobato precisou optar por algumas das diversas descrições recolhidas entre as fontes 

pesquisadas para compor o livro. Assim, em um processo semelhante ao que acontece 

anos depois com a adaptação audiovisual, os conteúdos sociais presentes na literatura 

oral são difundidos para a população através de uma produção da indústria cultural já 

devidamente interpretados e recodificados pela visão do autor.  

No Sítio do Picapau Amarelo nunca é o próprio Lobato o responsável por 

transmitir as informações. O foco narrativo é transferido para uma fonte credenciada, 

para aquele personagem capaz de explorar o conteúdo com propriedade devido às suas 

próprias características inatas. O papel de contador de histórias do autor é então 

transferido para o personagem, que durante alguns momentos conta uma história dentro 

da história. Assim, é Tia Nastácia quem toma para si o papel de narradora do folclore 

oral em Histórias de Tia Nastácia (1937) e é o próprio Saci, no livro homônimo, que 

abandona sua tão evidenciada personalidade brincalhona e travessa para atingir ares 

professorais ao dividir mitos folclóricos em regiões e listar a biografia de cada um deles, 

bem como suas fraquezas e habilidades. A motivação de promover a cultura popular 

brasileira parece ter sido a preocupação inicial do autor, visto que a primeira versão de 

O Saci continha metade do número de páginas que a atual, e é ainda mais didático. 
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(Lobato) Traz para a presumível perenidade do objeto livro as figuras 
folclóricas, preservando-as e apresentando-as aos mais jovens já que, ao tempo 
das primeiras edições da obra, não mais faziam parte do repertório cultural de 
seu público e, assim, tendiam ao desaparecimento; contrapõe à tradição 
europeia, com suas fadas e bruxas, elementos típicos do nosso folclore e da 
nossa cultura, criando, a seu modo, não obstante algumas limitações, um cânone 
do folclore nacional, que viria a se constituir em importante fonte de referência. 
(CAMARGO, 2008, Pag. 99). 

 
O êxito da proposta de Lobato pode ser averiguado no livro Os Filhos de Lobato 

(1997), de Roberto Whitaker Penteado. A obra reúne uma série de depoimentos de 

pessoas que compõe àquela que ficou conhecida como geração lobatiana – crianças e 

jovens que cresceram lendo os livros do autor e “morando” no Sítio do Picapau 

Amarelo. Esses depoimentos mostram o quanto o autor contribuiu para a popularização 

dos mitos folclóricos no imaginário infantil; como o do executivo JP: “Estão vivos, na 

minha memória, a Cuca, o redemoinho com o saci dentro; eram histórias fantásticas!” 

ou da pedagoga EW, “Lembro do medo e da inquietação que me inspiraram as lendas, 

narradas como histórias verdadeiras” (p. 305). 

Atualmente, os filhos lobatianos vêm sendo substituídos pelos telenetos de 

Lobato, que conforme propõe Marçolla (2005) são as “crianças e adolescentes que 

conhecem os enredos e personagens infantis do Sítio do Picapau Amarelo pela mídia 

audiovisual”. Boa parte do público consumidor do Sítio conhece seus personagens e 

enredos mais pelas adaptações televisivas do que pelas páginas dos livros escritas por 

Lobato ao longo de 20 anos. Assim, como o próprio autor havia feito ao assumir o papel 

de contador das histórias da tradição oral, a televisão surge para assumir o lugar do livro 

para contar as histórias do autor.  

 

Narrativas Populares: Os Media como Extensão do Contador de Histórias 

 A influência, ou mesmo a interferência, dos meios de comunicação de massa na 

cultura popular é um assunto que vem sendo longamente abordado por teóricos das mais 

diversas áreas. Ainda que a contação de histórias seja um ato inerente ao ser humano, há 

muito se vem questionando a possível extinção dessa prática devido a invasão dos 

meios massivos na rotina diária. Cascudo, na introdução de Literatura Oral do Brasil 

(1984, p. 15) relembra com saudosismo o tempo em que “todos sabiam contar estórias”, 

reunidos naturalmente para conversar após a lida do gado. Benjamin, em O Narrador, 

de 1936, já explorava o que chamava de a “morte da narrativa”, que surge quando a 
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troca de experiências se torna incomunicável e antiquada (1994, p. 200). Se tais 

pensamentos já tinham força naquela época, atualmente se tornam ainda mais relevantes 

com a presença das novas mídias e alto poder de penetração de seus conteúdos. 

 Mas qual seria a relevância do ato de contar histórias? Fernandes (2002) propõe 

a importância cultural das narrativas populares para uma comunidade, onde contam-se 

histórias para manter e fortalecer relações sociais com os seus.  Ao abordar a literatura 

oral, propõe que esta “passa de boca em boca e é viva na tradição, compreende textos 

ouvidos e (re)escritos que vão juntando passado e presente, assim, a memória é o seu 

registro mais comum”. (p. 25).  

 O termo literatura oral, bastante utilizado neste texto, foi criado em 1888 por 

Paul Sebillot, que a definiu como aquela que, para os povos não letrados, substitui a 

literatura escrita. Assim, além da função social do ato de contar histórias, também se 

manifesta o seu caráter documental. Waldemar Ferreira Netto (2008) apresenta duas 

estratégias de salvaguardar o conhecimento transmitido pelos antepassados: uma 

documental, fundada no texto escrito e outra oral, fundada na memória individual e 

coletiva. Com a diferença que, se no primeiro caso as informações podem ser 

acrescentadas futuramente – formando assim um panorama mais completo - no último a 

memória é sempre reconstruída, com o risco de ser permanentemente perdida com o 

passar do tempo; visto que para que a tradição sobreviva é preciso que alguém escute 

suas histórias. 

 Bastante próxima a função documental também é o papel educador / regulador 

que elas exercem sobre uma comunidade. Desta forma, ao contar as lendas sobre 

criaturas fantásticas que castigam, vigiam ou tentam crianças e adultos, transmite-se 

ideais valiosos para determinada localidade. Barth (apud FERREIRA NETTO, 2008, p. 

23) propôs que membros de um grupo queiram ser tratados, interpretados e julgados a 

partir dos padrões de moralidade e de excelência a que pretendem sujeita-se, o que 

explica o motivo de por que, por mais monstruosos que sejam os personagens das 

histórias, eles sempre carregam valores tradicionalmente humanos como valorização da 

família, desapego aos bens materiais, consciência ambiental, honra e honestidade.  

 
Na medida em que narrativas apresentam seus personagens como 
representações simbólicas do ambiente social, sua manipulação permite o 
estabelecimento de modelos comportamentais, a partir dos quais os membros da 
sociedade podem avaliar seu próprio comportamento e verificar o alinhamento 
entre eles. (FERREIRA NETTO, 2008, p. 73). 
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 Atualmente, no entanto, com o surgimento dos meios eletrônicos e a sua entrada 

na casa e nas rotinas domésticas, estes passam a ocupar espaços tanto no tempo 

destinado ao lazer e ao repouso diário como no tempo dedicado ao contato e à formação 

social. Assim, entre outros aspectos, os meios passam a ser utilizados como substitutos 

da interação face a face e como forma de adquirir conhecimento sobre uma pluralidade 

de aspectos da vida social. 

 Ainda assim, diferentemente de uma visão apocalíptica sobre os media de massa, 

percebe-se uma atuação diferenciada desses meios de comunicação quando se 

apropriam de elementos da cultura popular para a geração de novos produtos de 

consumo massivo. Obviamente, este processo é influenciado por questões financeiras e 

pela necessidade constante por novas histórias para narrar, mas o produto resultante  - 

divulgado pela nova mídia – atingirá grande público, divulgando e promovendo o 

folclore oral, ao mesmo tempo que preservando e arquivando a sua memória. 

 
O signo escrito no papel da página, pintado na tela dos quadros, gravado na 
pedra dos monumentos ou digitalizados sobre a tela líquida do computador ou 
sobre o intangível ciberespaço do presente midiático, parece ser entendido como 
memória mesma. Daqui, a história oficial e o arquivo, a biblioteca e o museu 
nacional, real ou virtual; dali, todas as outras formas de sacralização e 
armazenamento da memória ritualizada pelo poder que os seres humanos têm 
idealizado. (ACHUGAR, 2006. p.180) 

 
Deste modo, as novas mídias seguem a proposta de McLuhan (1995) ao 

funcionar como a extensão das capacidades do homem – neste caso, do alcance de suas 

histórias. Assim, concorda-se com Marçolla (2005) que propõe a televisão e o cinema 

como “formas modernas da arte de contar histórias, pois contam com a tecnologia, 

trazendo recursos audiovisuais para remodelar a estrutura narrativa” (p. 137). Por 

conseguinte, tem-se a retomada da troca de experiências a qual Benjamin (1994) propõe 

como ponto chave da narrativa, transformada em um fluxo a ser narrado e 

compartilhado, como proposto por Bellour, citado por Lopes. 

 
Ao considerar o fluxo como experiência ou falarmos em experiência 
multimídia, estamos num horizonte em que as linguagens se cruzam e 
convergem tecnologicamente, tanto na produção quanto numa recepção cada 
vez mais marcada pela simultaneidade de meios e sensações. (BELLOUR apud 
LOPES, 2003, p.28). 

 
Literatura, Televisão e Folclore 

Se, conforme já foi explorado, com a passagem da forma simples para a forma 

artística deve haver uma resignificação do conteúdo, um processo bastante semelhante 
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acontece quando se da a adaptação desta obra literária para um meio audiovisual. De 

fato, a transmediação da obra – isto é, sua mudança de um suporte para outro, pode ser 

entendida tanto como a passagem da oralidade para a literatura, quanto desta para o 

seriado televisivo. Essas mudanças são percebidas, entre outros fatores, pelas descrições 

físicas e biográficas dos mitos folclóricos, que variam de uma narrativa para a outra.  

Torna-se relevante, neste caso, a própria dinâmica do folclore, que longe de ser 

estática, dá-se de forma orgânica ao reestruturar-se constantemente de acordo com a 

sociedade que acompanha. Desta forma, é natural que as imagens dos monstros do 

folclore tupiniquim vão se transformando no imaginário popular conforme o passar do 

tempo. O Saci de hoje certamente não é mais o mesmo de quase 90 anos atrás, quando 

Lobato escreve o Sítio do Picapau Amarelo, muito disso devido a construção imagética 

gerada pelos meios de comunicação de massa. 

A disseminação da mensagem dos media de massa tem uma abrangência muito 

maior do que a da comunicação interpessoal na qual está fundada a literatura oral. Luis 

Beltrão, em sua tese na qual criou o termo Folkcomunicação, aborda a necessidade de 

uma comunicação massiva para uma sociedade de massas, reforçando o poder 

comunicacional dos media de massa.  

 
Os grupos que compõem a sociedade atual são, entretanto, grandes, 
heterogêneos e dispersos. (...) Em consequência, a comunicação direta, pessoal, 
cara a cara, permitindo o diálogo com as suas reações imediatamente 
constatadas, tornou-se limitada, de efeitos pouco rendosos e apuração lenta. 
Para a sociedade de massa, exige-se a comunicação maciça e coletiva que, 
utilizando diferentes instrumentos e técnicas, fornece mensagens de acordo com 
a identidade de valores dos grupos. (BELTRÃO, 2001, p. 54). 

 

Levando em consideração o Dicionário do Folclore Brasileiro (2000), de Luis 

da Câmara Cascudo, como referencial primário – representando as descrições da 

literatura oral brasileira, percebemos na obra O Sítio do Picapau Amarelo uma série de 

mudanças significativas nos mitos folclóricos presentes na narrativa Lobatiana, tanto na 

literatura quanto no audiovisual.  

Uma das criaturas que sofre essas alterações foi o Lobisomem. Como um mito 

universal, a criatura aparece no folclore de diversos países do mundo; no entanto, no  

Brasil ele possui individualidades que o tornam diferenciado de seus pares europeus, 

por exemplo. Aqui, o monstro é descrito como um amaldiçoado ou um pecador que 

cometeu um pecado grave, e por isso torna-se bicho. Normalmente é o sétimo filho de 
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um sétimo filho, ou nascido de um relacionamento incestuoso. Não tende a ser perigoso, 

e inspira certa pena ao cumprir sua sina toda noite de quinta para sexta-feira. É descrito 

como um animal grande e peludo, com forma de cachorro, porco ou bezerro e que anda 

sobre as quatro patas. (CASCUDO, 2000, p. 518). 

No livro, Monteiro Lobato descreve a criatura como um perfeito lobo, também 

quadrúpede e de tamanho avantajado. No entanto, o monstro é apresentado como tendo 

a pele virada; isto é, o pelo para dentro e a carne para fora. Já o audiovisual opta por 

uma versão cinematográfica do Lobisomem, em um intertexto com os clássicos da 

Universal Studios. Na TV, o Sítio propõe um monstro bípede, com feições entre lobo e 

gorila e trapos de roupas velhas cobrindo o corpo. 

Outra versão bastante destoante presente no Picapau Amarelo é a que o autor 

apresenta para a Mula Sem Cabeça. Nela, o monstro costumava ser uma rainha, que foi 

transformada em besta como castigo por comer cadáveres de crianças que haviam 

acabado de ser enterradas. A mulher que se torna Mula tem que correr eternamente 

soltando fogo pelas ventas. (LOBATO, 1995, p. 34). Neste ponto, o audiovisual dialoga 

diretamente com a tradição popular, visto que ambos descrevem o mito de acordo com 

sua origem católica: uma mulher amaldiçoada por ter tido um caso com um padre. 

(CASCUDO, 2000, 596). 

O Saci, diabrete travesso e perneta que protagoniza o livro em questão, possuía 

um histórico com Monteiro Lobato antes mesmo de ter sido apresentado no Sítio do 

Picapau Amarelo. Em 1917, o autor promove uma campanha no jornal O Estado de São 

Paulo, divulgando um inquérito sobre o Saci. Nele, o autor convida todos os leitores a 

compartilhas suas histórias sobre o duende brasileiro. O resultado foi publicado no livro 

O Saci: Resultado de um Inquérito (1918), onde estão presentes inúmeras histórias com  

descrições diferentes da criatura, mostrando como o mesmo mito pode ser construído de 

maneira diferente no imaginário de cada um. Àquela que Lobato utiliza para ilustrar a 

capa da publicação, por exemplo, mostra um Saci com dentes pontiagudos, chifres 

córneos e um porrete a mão, com o qual castigava os transeuntes. 

Mais tarde, no Sítio do Picapau Amarelo, o Saci se mostra bem menos 

demoníaco, mas também possui características que mais adiante não estariam presentes 

no audiovisual. Na literatura, o diabrete possui as mãos furadas, onde dança uma brasa 

para acender o pito. Tem costume de chupar sangue dos cavalos, possui uma coruja 

como escrava, foge da cruz e adora o número sete. Sobre sua personalidade, apesar de 
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ser sempre descrito como esperto e travesesso, o Saci mostra no livro grandes 

conhecimentos sobre o mundo dos homens, raciocínio filosófico, capacidade descritiva 

quase que professoral e até mesmo conhecimento de inglês e literatura.  

Na adaptação para a televisão, tudo isso é abandonado. O Saci não possui o furo 

nas mãos, nem nenhuma das características descritas ou sua personalidade. No 

audiovisual, este prova-se verdadeiramente “moleque”, com comportamento sarrista, 

irritadiço e mesmo medroso – como na cena em que abandona Pedrinho na mata, 

assustado com a Mula Sem Cabeça, sendo que no livro o diabrete sempre faz de tudo 

para proteger o amigo. 

Em relação à figura presente no imaginário popular, a personagem folclórica 

mais influenciada pela transposição da oralidade para a literatura e para o audiovisual 

foi a Cuca - a bruxa do Capoeirão dos Tucanos. Seja em sua única aparição nos livros 

ou em sua frequente atuação como antagonista da adaptação televisiva, ela sempre é 

caracterizada como uma criatura feminina com feições de jacaré. No entanto, 

tradicionalmente, a bruxa é descrita como um papão sem forma física definida, 

pertencendo àquilo que Cascudo chama de Ciclo da Angústia Infantil. Nele, as 

personagens normalmente pertencem às cantigas de ninar, como o Bicho Papão e o Tutu 

Marambá, e tem a função de amedrontar as crianças menores. O folclorista vai além e 

afirma que jamais houve nenhum relato de aparição de Cuca, como há os inúmeros 

sobre os demais mitos brasileiros. (CASCUDO, 2000, 324). 

 
Considerações Finais 

Ainda que por vezes considerados como os responsáveis pela morte da narrativa 

e pela aniquilação da cultura popular oral – componente das características identitárias 

de determinada região ou comunidade - percebe-se que, em uma visão menos 

apocalíptica, os meios de comunicação de massa exercem um papel fundamental na 

preservação das histórias da tradição oral. Esse papel se manifesta seja ao atuar como 

extensão da figura do contador de histórias, promovendo a disseminação social do 

conhecimento para um número muito maior de pessoas do que o texto original teria 

possibilidade de atingir, seja ao promover o arquivamento de mitos e lendas, 

salvaguardando – dentro do recorte escolhido - sua função educadora/reguladora. 

Obviamente que, uma vez feito o recorte, escolhendo entre as diversas 

descrições folclóricas de um mesmo personagem àquelas que o irão compor o livro ou o 

seriado televisivo, nesse processo folkmidiático de apropriação da literatura oral a 
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disseminação já é transmitida através da interpretação do autor. Contudo, esta se torna 

uma forma necessária de transmissão da cultura popular na contemporaneidade, pois 

como propôs Beltrão, para uma sociedade de massas, é necessária uma comunicação 

massiva, de modo a atingir sua composição heterogênea. 

O signo escrito em papel ou transmitido pela tela da TV torna-se memória, e 

permite o retorno do fluxo de experiências através das narrativas que disponibiliza para 

seu público consumidor. Assim, são essas novas narrativas que vão ajudar a compor o 

imaginário popular – antes preenchido exclusivamente pela oralidade.  

Deste modo, percebe-se a mudança que houve primeiramente com os livros do 

Sítio do Picapau Amarelo, e mais tarde com a sua adaptação para a TV. Se antes Lobato 

havia colhido centenas de descrições diferentes de Saci – com chifres, cauda, casco, 

dentes pontiagudos ou portando porretes - ao construir uma personificação própria da 

forma simples do folclore para a artística da literatura, o autor deu o pontapé inicial para 

que hoje a descrição física do mito do Saci seja quase unanimemente a mesma do 

audiovisual: um moleque travesso e perneta, com uma carapuça na cabeça e pito aceso 

na boca. O mesmo acontece com a figura da Cuca, cuja representação de jacaré permeia 

o imaginário infantil, dando forma a um mito originalmente incorpóreo. 

Interessante notar que tanto no caso do Lobisomem quanto no da Mula Sem 

Cabeça, a versão fixada por Monteiro Lobato em seus livros não teve o mesmo papel de 

resignificar a tradição oral, visto que nem a descrição do primeiro, como uma criatura 

com a pele do avesso, nem o histórico da segunda, como uma rainha devoradora de 

cadáveres, conseguiu ser incorporado ao folclore oral. O audiovisual retoma essas 

situações, e apresenta o Lobisomem como um homem lobo cinematográfico e a Mula 

como a conhecida Burrinha do Padre, num retorno a origem católica do mito. 

Carneiro propõe que “Sob a pressão da vida social, o povo atualiza, reinterpreta 

e readapta constantemente os seus modos de sentir, pensar e agir em relação aos fatos da 

sociedade e aos dados culturais do tempo” (1965, p. 2). Assim, percebe-se que o 

folclore vai sempre se modificar para continuar atual no horizonte social no qual se 

insere. Seus mitos vão sendo reconstruídos, inspirados pela dinâmica da sociedade 

moderna, pelos meios de comunicação e pela indústria cultural, que o revisita 

constantemente em busca de inspiração para suas narrativas de massa. 
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