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Este trabalho apresenta elementos do imaginário social encontrados nos 
contos populares sobre as divindades do panteão católico. O que dizem 
essas personagens? O que fazem? Como agem? São inúmeras as questões 

postas para uma reflexão que pretende não apenas levantar descrições gerais 
acerca dessas divindades, mas, também, analisar os conteúdos ético-morais 
presentes em tais histórias. Os seres do mundo não-físico católico são impor-
tantes personagens cujos comportamentos e ações funcionam, no discurso teo-
lógico, como exemplos a serem seguidos. Interessa-nos refletir, portanto, sobre 
a forma como essas personagens são descritas no imaginário popular; o sentido 
de suas condutas; as relações estabelecidas com os seres deste mundo; se exis-
tem interdições comportamentais postas direta ou indiretamente por essas per-
sonagens, dentre outros aspectos que possam contribuir para refletirmos sobre 
os recados morais presentes em tais narrativas. Esses contos apresentam ele-
mentos do imaginário social que dão preciosos indicativos acerca das impres-
sões compartilhadas por diferentes sujeitos sobre determinadas personagens, 
acontecimentos, ações ou objetos. Ao permanecer ao longo do tempo, sem que 
possamos identificar facilmente a autoria ou a região dessas narrativas, é pos-
sível pensarmos que os contos permanecem porque fazem sentido, dizem algo 
sobre o que as pessoas pensam, desejam ou vivenciam, revelando o potencial 
dessas narrativas enquanto objeto de estudo sociológico.
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