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Introdu<;ao - Este trabalho tern urn escopo limitado. A principio, consistia
em urn exercicio: a aplicacao da tecnica morfologica de analise dos contos po-
pulares de magia, delineada por Vladimir Propp, a literatura popular em verso
do Nordeste. Esse exercicio, contudo, nao p6de ser mantido rigidamente den-
tro dos procedimentos canonicos, na medida em que punha em jogo, precisa-
mente, a propria viabilidade do modelo proppiano para a inteligibilidade da
literatura estudada. Preocupados com este aspecto da questao, destacamos
as lacunas evidentes na aplicacao da tecnica de analise, buscando, nao resol-
ve-las por manipulacoes forma is sempre possiveis, mas sim, preenche-las com
comentarios que sugerissem a necessidade eventual de outras abordagens. Esse
vaivern entre os resultados do metodo e suas lacunas orientam, assim, a tra-
ma do trabalho que, em consequencia, ressente-se de urn carater provisorio,
Sem ser exaustivo, quer no ambito do material analisado, quer quanto as
veredas analiticas possiveis, constitui antes uma exploracao inicial que urn re-
sultado completo. Nao obstante essas Iimitacoes, porem, acreditamos que 0

trabalho cumpra duas finalidades: primeiro, sugerir uma via de abordagem
inexplorada ao complexo fenorneno que e 0 universo dos "romances" na poesia
popular nordestina; alem disso, apontar alguns impasses que podem surgir deste
tipo de analise.

Como ponto de partida para a selecao de urn corpus, admitimos a catego-
ria dos "romances de amor", reconhecida por folcloristas e poetas populares.
Ao faze-Io, baseamo-nos na hipotese de que, sob essa classificacao, esconde-se
possivelmente a irrtuicao de caracteristicas estruturais que uma analise mor-
fologica deveria explicitar. Foi esse 0 caminho seguido por Propp, ao comecar
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sua analise com a categoria - estabelecida por Afanasiev - dos "contos de
rnagia", dando finalmente a esta categoria uma caracterizacao precisa, baseada
em caracteristicas morfologicas. E necessario contudo lembrar que, sob a c1as-
sif'icacao generica de "romances de amor", encontra-se uma am pia diversidade
de hist6rias, que vao desde romances tradicionais oriundos da Peninsula Iberi-
ca ate narrativas de cunho tipicamente sertanejo. Essa ausencia caracteristica
de homogeneidade em nosso "corpus", contrastando com a uniformidade basica
do material analisado POl' Propp, resultara em dificuldades e problemas im-
portantes para a tarefa de rcduzir as narrativas a urn modelo unico.

a impossibilidade de apresentar em conjunto as analises ja efetuadas,
destacamos quatro narrativas entre as classificadas como "romances de amor".
As duas primeiras - Historic~ de Juvenal e 0 Draaiio e Historia do. Princesa
do. Pedro. Fina - porque a prmcipio pareciam incorporar-se naturalmente ao
modelo obtido POl' Propp, suscitam ainda assim problemas metodologicos signi-
ficativos. As duas outras narrativas - Historict do Negrao Ot~ Andre Cascodu-
m e Historia de Mariq-uinha e Jose de Souza Leiio - foram tomadas como
referencia, POl' exibirem caracteristicas aparentemente bem distanciadas do
modelo proppiano. Para cada narrativa, a exposicao da analise morfologica
(rninuciosa para a primeira narrativa, c esboeada para as demais ) , sera segui-
da de cornentarios. Em virtu de da premencia de tempo, nao foi feita - como
seria de desejar - uma comparacao das diversas analises a urn nivel estrita-
mente morfologico; em vez disso, a Iigacao entre as analises e apontada ao ni-
vel dos comentarios que seguem cada uma delas.

Sintese do metoda proppiano - Tomando como ponto de partida uma
amostra de cern contos populares russos c1assificados como "de magia", Propp
dedicou-se it tarefa de evidenciar a sernelhanca intuitiva que os ligava em
termos estruturais, pondo em evidencia os aspectos comuns que se revelam
em uma descricao padronizada. (1) Dessa forma, Propp distingue nos contos
elementos constantes e elementos VCtriaveis. As partes constantes foram cha-
madas de fungoes (esquemas de acao) , enquanto as variaveis constituiriam os
(~tributos (prenchendo e dando conteudo aos esquemas de acao). Seguindo
esse procedimento, 0 estudioso russo pode agrupar episodios com personagens,
qualidades e caracteristicas diversas em tuncoes unicas, como no exemplo se-
guinte: "0 rei da uma aguia a um bravo, a aguia leva 0 bravo a outro reino";
"0 avo da urn cavalo a Sutchenko, 0 cavalo leva Sutchenko a outro reino";
"urn magico da um barco a Tva, 0 barco leva Iva a outro reino". Aqui, os
nomes e atributos das personagens recobrem um esquema essencialmente
identico.

Construindo um reper torio de Iuncoes, Propp acreditou ter localizado em
todos os contos de magia urn modelo funcional comum, resolvido em uma su-

(1) Propp, Vladimir'. ~[orphol ••gi •• du conte. PariS, Ed. du Seuil, 1970.
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cessao basicamente regular. E com este esquema - que corresponderia it

descr icao intrinseca de urn conto de magia - que iremos trabalhar. Em sin-
tese, as tuncoes, na ordem de ocorrencia principal, sac as seguintes:

SITUAQAO INICIAL - A rigor nao e uma f'uncao ; apresenta uma fami-
lia, 0 her6i etc. (o ),

AFASTAMENTO - Urn membro da familia se afasta (f3).

INTERDIQAO - 0 her6i e informado de uma proibicao (yl.

TRANSGRESSAO - A proibicao e transgredida (in.

INTERROGAQAO - 0 agressor tenta obter inforrnacoes sobre a vi-
tima (e ),

INFORMAQAO - 0 agressor recebe inforrnacoes sobre sua vitima (0.

LOGRO - 0 agressor tenta apoderar-se da vitima ou de seus bens (1/).

CUMPLICIDADE - A vitima deixa-se enganar e ajuda 0 agressor «-l).

Essas funcoes compoem a parte preparat6ria do conto. Seu papel e intro-
duzir urn demo que efetivamente desencadeara a aQao. Em urn conto especifico
muitas destas f'uncoes (ou mesmo todas) podem estar ausentes.

DANO - 0 agressor faz mal a urn membro da familia (A).

CARENCIA - Variante de dano: urn membro da familia ressente-se da
f'alta de algo (a).

MEDIAQAO - A noticia do dano e divulgada, e transmite-se ao her6i urn
pedido, ordem etc. (E).

INICIO DA AQAO CONTRARIA - 0 her6i ace ita ou decide agir (C).

PARTIDA - 0 her6i deixa sua casa (Il.

FUNQAO DO DOADOR - 0 her6i sofre urn teste que ante cede a doacao
de urn objeto ou auxiliar magrco (D).

REAQAO DO HEROI - 0 her6i responde as acoes do doador (EL

RECEPQAO DO OBJETO MAGICO (F).
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DESLOCAMENTO NO ESP AOO ENTRE REINOS - 0 her6i e levado
ate 0 objeto que procura (G).

COMBATE - 0 her6i e 0 agressor se enfrentam (H).

MARCA - 0 her6i recebe urn sinal (I).

VITORIA - 0 agressor e vencido (J).

REP ARA9A:O - 0 dano inicial (ou a carencia) e reparado (K).

RETORNO - 0 her6i inverte 0 movimento de G (JJ.

PERSEGUI9A:O - 0 her6i e perseguido (Pr ),

SOCORRO - 0 heroi e socorrido (Rs ):

Neste momento, 0 esquema de conto poderia concluir com urn casamento.
Contudo, pode acontecer que 0 her6i seja submetido a novos problemas, inau-
gurando-se assim uma nova sequencia. Neste caso, ocorre em geral urn novo
dano A (raptam do her6i 0 objeto que ele recuperara) , ha uma nova decisao
de partir (C) e uma nova partida (t); 0 her6i e de novo testado pelo doador
(D), reage (E) e recebe 0 dom magico (F), sendo transportado ao Iugar onde
se encontra 0 objeto procurado (G). Apos essa repeticao do esquema inicial
a partir de A, tern lugar uma nova sequencia:

CHEGADA INCOGNITO - 0 her6i chega ao palacio ou a sua cas a dis-
farcado (0) .

PRETENSOES F'ALSAS - Urn false her6i alega pretens6es falsas (L).

TAREF'A DIF'/CIL - Propoern ao her6i uma tarefa (M).

TAREF'A REALIZADA - (N).

RECONHECIMENTO - 0 her6i e reconhecido (Q).

DESCOBERT A - 0 f'also her6i e desmascarado (Ex).

TRANSFIGURAOA:O - 0 her6i muda de aparencia (T).

PUNIQAO - 0 falso her6i e punido (U).

CASAMENTO - 0 her6i casa-se e (ou ) sobe ao trono (W).
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E importante ter em mente que essa longa sucessao constitui urn esquema
generico. Portanto, havera contos de magia que nao apresentarao necessa-
riamente todas essas funcoes, A identidade morfologica e encontrada por
Propp porque as funcoes existentes sao as mesmas, sendo identicas suas rela-
<;;6esde encadeamento. Em particular, a existencia de toda uma segunda se-
qiiencia opcional abre margem a varies tipos de contos. Como esquema geral,
Propp apresenta a formula:

HJIK!(PrRsOL)
ABqDEFG LMJNK!PrRs QExTUW

onde 0 conto pode desenvolver-se seguindo toda a linha superior, (sequencia
HJ), seguindo a linha inferior (sequencia LM), ou, no caso de comportar duas
sequencias, seguindo parcial mente a linha superior (ate !) passando it infe-
rior; urn quarto roteiro: evitar toda a parte central da formula.

Exor tacao moral (1) *

HIST6RIA DE JUVENAL E 0 DRAGAO (2)

Forma desviante (Y)

Urn campones viuvo morava com
seus dois filhos (2)

o velho adoece e morre, deixando
de heranea tres carneiros e urn
casebre (3)

o filho Juvenal fica com os car-
neiros, e deseja partir "atras do bem
e do mal" (4-5)

Deixando a irrna em casa do pa-
drinho, 0 heroi parte (6-7)

Enquanto descansa, Juvenal encon-
tra urn "sujeito estranho" que lhe
oferece tres cachorros em troca de
seus carneiros (8-10)

o heroi recusa a troca (11)

Situacao inicial (a)

Afastamento (fJ2, morte dos pais)

Falta (a ~ carencia material e in-

determinada)

Partida (j)

Primeira runeao do doador (D10,
proposta de troca)

Reacao negativa (Eneg)

(2) Autor: Joao Martins de Athayde; 157 estrotes; 32 p.

pecti<;~s' Os nurner os entre parerrteses rerneterao sempre as estrotes dos poemas res-
a mOdal'idqudandOos s!mbolos proppianos trouxerem Indices (ex.: a') sera expllcada

a e da tuneao a que se retere 0 !ndice.
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o "desconhecido" exalta
dades excepcionais dos
(12-13)

as quali-
cachorros

Juvenal ace ita a pro posta e recebc
os caes (14)

A principio arrependido,
verifica que os caes tern
poderes especiais (15-19)

o her6i
de fato

Juvenal entra "nas terras de outro
reinado" (20)

Encontra numa carruagem uma prin-
cesa chorando. 0 cocheiro explica-
lhe 0 motivo: no reinado arneacado
por urn monstro, 0 monarca aceitara
enviar anualmente a fera uma don-
zela, e desta vez a sorte coubera a
princesa (21-34)

Juvenal decide proteger a princesa
(35-41)

Tern lugar uma luta. A princesa ora
peJa vit6ria e promete a Deus sua
mao ao rapaz, caso 0 monstro seja
vencido. Por f'im, com a ajuda dos
caes, Juvenal e vitorioso (42-54)

Para comprovar 0 feito, 0 her6i tira
dois dentes do monstro (55)

A princesa implora a Juvenal que a
acompanhe a corte, prometendo-lhe
recompensas, "vida, alma e coracao"
(56-59)

Funcao do doador (DlO, duplicacao )

Reacao positiva do her6i (E10) e
recepcao do objeto magico (F)

Forma desviante (Y-, confirmacao
do carater magi co dos objetos )

Deslocamento no espaco
entre rein os (G2: por terra)

Dano (Ali: 0 agressor exige a
vitrma)

Mediacao (B4: 0 her6i e informado
do dano)

Inicio da acao contraria (C: 0 her6i
decide agir)

Combate (HI)

Forma desviante (Y: apelo a
Deus)
Vit6ria (J1) e Reparacao
(K": a princesa e recuperada)

Marca (I)

Casamento em promessa (w! : re-
compens a incompleta)

Fim do. primeiTC~ sequencia: aqui 0 conto poderia terminar com 0 casa-
mento. Contudo, como preve Propp, inaugura-se uma nova sequencia.

o her6i recusa as recompensas ime-
diatas, e anuncia sua disposicao de
partir, prometendo retornar em tres
.anos (60-63)

Decisao e partida (C'[)
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A princesa apaixona-se pelo heroi
(63), e 0 narrador sugere que ela
sera vitima do cocheiro (64). Ao
regressar, 0 cocheiro obriga-a a
comprometer-se a mentir sobre a
morte do dragao (65-74)

No reino, 0 cocheiro afirma ter mor-
to 0 monstro e 0 rei concede-lhe a
filha ern casamento (65-89)

Desesperada, a princesa implora a
Deus que de a Juvenal "urn aviso"
do "plano tr-aicoeiro" (90-93). Di-
rigindo-se ao leitor, 0 narrador des-
loca a narrativa para Juvenal (94).
Este, que se encontra ern outro reino
"ern busca de aventura" (95), sonha
que a princesa cas a corn outro.
Apesar do sonho, Juvenal segue via-
gem (96-108). 0 narrador volta a
dirigir 0 foco uarrativo para 0 reino
onde se encontra a princesa (109).
Ali, a princesa consegue adiar 0 ca-
samento a pretexto de doencas, ate
que, apos tres anos de espera, 0 rei
irnpoe as nupcias (110-118)

As vesperas do casamento, Juvenal
entra no rcino (119)

Casualmente ouve Ialar do casamen-
to (120); irado, afirma ser ele 0

verdadeiro heroi. 11: atacado por sol-
dados e luta com a ajuda dos caes
(121-124).

o rei e inforrnado da "calarnidade"
provocada pelo heroi (125-126) e 0

convoca ao palacio. Ali, Juvenal
conta 0 episodio da luta corn 0 dra-
gao e a princesa revela a traicao do
cocheiro (134-152)

o cocheiro e morto (153)

Formas desviantes (Y)

Pretensoos falsas (L)

Formas desviantes (Y).

A narrativa desdobra-se ern varios
pIanos simultaneos.

Chegada incognito (0)

Elemento de ligacao (§: informa-
!;ao); Tarefa dificil (M) e Realiza-
<;ao (N): "prova de forca, coragem
e destreza")

Elemento de Iigacao (§)

Reconhecimento (Q) e
Descoberta (Ex: 0 falso heroi e
desmascarado)

Punicao (U)
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A princesa e Juvenal casam-se. (154) Casamento (W: e retomada a fun-
cao w-)

No ilia seguinte, Juvenal manda bus-
car sua irrna (155)

Reparacao da falta a I, "pobreza".

Os caes, que eram encantados, "se
virararn em tres passaros / alvos da
cor da aurora", dizendo finda sua
missao : "Queriamos ver se a riqueza
mudava teu coracao" (156-7)

Forma desviante (Y)

A formula resultante da analise e :

Uma forma de deixar mais trans parente a correspondencia desse conto
com 0 canone proppiano e reescreve-lo em linhas, agrupando as funcoes repe-
tidas em colunas. Dessa forma, obtern-se 0 esquema:

afJ a i DEn.~
DE FG

ABC HJIK
primeira seqiiElncia

Cj LOMNQExU W segunda sequencia

Superpondo as f'uncoes repetidas, teriamos 0 sintagma basico :

aABCjDEFG HJIK

LOMN QExUW

conforme 0 modelo proppiano.

Os "desvios" - 0 carater tipicamente proppiano da Hist6ria de Juvenal e
o Draatio salta a vista quando a reduzimos a suas unidades funcionais ba-
sicas: corresponderia efetivamente a urn conto de duas sequencias, sendo as
sim particularmente representativo. Contudo, essa "pureza" e conseguida a
custa de numerosas supressoes das quais os "Y" na primeira formula sao urn
testemunho apenas parcial. Dessa maneira, embora 0 poema possa ser indi-
cado como urn conto de magia proppiano, quer do ponto de vista da sucessao
funcional ou do repertorio das personagens, as numerosas passagens excluidas
pela tabulacao exigem uma consideracao especial. Constituem elas meros
acrescimos acidentais a narrativa? Para responder a questao deve-se assina-
lar antes de mais nada a Importancla dessas partes desviantes e "obscures",
tanto no poema considerado em si mesmo como na poesia popular nordestina
em seu conjunto.
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Urn exernplo de desvio e a introducao de cara ter moral:

Quem ler esta hist6ria toda
do jeito que foi passada
vera que 0 falso vil
nunca nos serve de nada
a honra e a fidelidade
sac sempre recompensadas (1)

Antecipando 0 desfecho exemplar e afirmando a veracidade da narrativa,
este tipo de exordio aparece - para mencionar apenas "romances" contidos
na antologia publicada pela Casa de Rui Barbosa (3) - em: Os Martirios de
Genoveva, Romance do Ptnxio Misterioso, Os Martirtos de Rosa. de Milao,
Hist6ria da Imperatriz Porcina, Historia de Mariqt£inhc£ e Jose de Souza
Leiio. Outra forma desviante e 0 apelo da personagem feminina a Deus.
Quando Juvenal corria 0 risco de perecer no combate, a princesa

Ajoelhou-se por terra
implorando ao Criador:
valei-me pai poderoso
livrai-me deste terror
sa Ivai tambem este moco
do dragao devorador! (48)

A prece e 0 pedido de protecao a Deus sac recursos freqi.ientemente uti-
lizados. Em Os Martirios de Rosa de Millio, Rosa pede a Deus que a. salve dos
seus carrascos e estes sac paralisados pela intercessao divina (63-71). Na
Hist6r·ia da Imperatriz POl"cina, ela ora a Deus e a Virgem por sua honra c
sua vida, sendo socorrida por Nossa Senhora (38-40, 86-9, 146-59). E pela
voz de Deus, ap6s uma oracao, que Rosa e salva dos seus algozes, no poema
Hist6ria da Princesa Rosa (37-43). Como considerar este elemento, sobretudo
em vista da ocorrencia do motivo "protecao divina", em contextos tao dispares
como "historias de valentes e de cangaceiros" e em "romances de amor"? En-
globando-o na categoria proppiana de "auxilio magico"? 0 sentido desses e de
outros motivos anomalos presentes em Junienal. somente poderia ser desen-
tranhado a partir de uma consideracao simultiinea de suas diferentes formas
de ocorrencia em multiplos contextos, mas parece intuitivamente claro que sc
constitui em urn dado importante, embora recalcado pela tabulacao : em outras
palavras, nao estamos ante urn conto de magi a pure e simples.

Outros elementos desviantes (Y) permitiriam prosseguir essa argumenta-
~ao. A interposi<;ao de urn sonho premorritor io (96-108); a triplice narracao

Ru· (83)bLlteratura Popular ern Verso. Alltologia. (t. I) Rio de Janeiro, Casa de
I ar osa, 1964.
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de urn mesmo episodic (43-6, 50-3, 79-87, 141-3) e a intromissao do narrador
para julgar, comentar e antecipar a intriga, deslocando 0 foco narrativo (1,
63-4, 94-5, 109, ll5), indicariam, em particular, procedimentos formais nao ca-
nonicos no conto de magia proppiano. E tais procedimentos sao muito comuns
na poesia popular nordestina: 0 sonho ocorre, por exemp!o, em Os Murtirio« de
Rosa de Miliio (131-6) e em 0 Oanxdeiro Roldiio (31). A interferencia do nar-
rador, por sua vez, esta presente em geral no inicio dos romances ou nas es-
trofes finais, como na Historui da Primcesa. da Pedro. Fvna, e durante 0 desen-
volver da acao, como em Hist6ria de Muriquinho. e Jose de Souza Leiio (66),
Os Martirios de Genovev(~ (167), Os Martirios de Rosa de Miliio (77, 85, 149-50)
e Ma1'ianc~ e 0 Capitiio do No/oio (107, 130, 159).

Outra versao: desvios e impasses - A existencia de outra versao da His-
t6ric~ de Juoenal e 0 Draqiio, com apenas 99 estrofes, e esclarecedora quanto
aos fatos mencionados. Sebas tiao Nunes Batista (4) atribui a autoria desta ver-
sao a Leandro Gomes de Barros. Cita uma edicao de 20 paginas, sem data, e
outra com 32 paginas, de 1948, que traz a observacao : "Este livro foi incom-
pleto ate 0 dia 12/10/1946. Daquela data em diante passou a ser urn romance
compie to no rol dos livros grandes". A versao de Leandro e necessariamente
anterior a 1918, data de sua morte. Encontra-se na Colecao Mario de Andrade
(lEB) uma versao de Juoena; e 0 DTC~g{iO com 99 estrofes, com 0 nome de
Joao Martins de Athayde e uma observacao na capa: "completa". Disso de-
duz-se que este folheto e posterior a abril de 1921, data em que a propriedade
da obra de Leandro foi vendida a Athayde, que ainda conservava, quando da
citada edicao, 0 texto original. Foi de fato em 1946 que Athayde acrescentou
58 estrojes ao poema de Leandro, com proposito de conforrna-Io ao tamanho
respeitavel dos "livros grandes", conservando contudo, sern modifica-Ias, as es-
trofes da primitiva versao, 0 que significa que 0 entrecho basico foi preser-
vado. 0 texto de Leandro e morfologicamento completo e esesncialmente
identico a versao de Athayde quanto a forma, 0 que se pode verificar pel a
formula que resulta de sua analise:

Ya(3a ~iDlOEnp"DIOFYG2A17B;CHIJIPK ;"wCLO§MNExQUW

Da primitiva versao, porem, estao excluidas a maior parte das formas
"desviantes" que constam do "livre grande": a narracao pelo cocheiro do com-
bate com 0 dragao (78-88); a oracao da princesa durante 0 combate (48-50);
os "conflitos psicologicos" que ela atravessa (91-3, llO-15); 0 sonho do heroi
(96-108) e certas interferencias do narrador (por exemplo, estrofes 94-5). E
signif'ica tivo que os enxertos sejam mais abundantes na seawnda sequencia do
con to: enquanto constituem cerca de quinze por cento na primeira sequencia
(a mais "proppiana"); perfazem metade da segunda.

(4) Batista, Seb a st.ia c Nunes - Bibliografia Previa de J..ea n deo Gumes de Barros.
Rio de Janeiro, Ed. Biblioteca Nacional, 1971.
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Esses resultados indicam a existencia de urn modelo narrativo tradicional
ao qual teriam sido enxertados procedimentos narrativos de outra ordem, pos-
sivelmente hauridos em modelos Iiterarios? Visto sob este prisma, 0 problema
seria resolvido de modo relativamente simples. 0 metodo proppiano aparece-
ria, entao, como urn instrumento que permitiu localizar, sob uma forma espu-
ria, urn nucleo puro e originario - e que, neste caso, pode ser reencontrado
independentemente numa antiga e insuspeitada versao. Mas, embora essa de-
puracao de uma impureza verificada sincronicamente atraves de urn texto
anterior seja satisf'atoria neste exemplo especifico, 0 procedimento de recor-
rer a "vers6es" anteriores para solucionar a existencia de elementos desviantes
em geral e impraticavel. Por urn lado, nada se poderia afirmar nos casos
onde, como geralmente ocorre, nao dispomos das "formas puras" hipotetica-
mente subjacentes. Essa observacao em nada diminui 0 alcance do pro cedi-
mento morfologico para 0 estudo de vers6es para 0 qual introduz criterios in-
trinsecos. Alem disso - 0 que e mais importante - essa linha de analise le-
varia a ignorar a importancia das narrativas efetivamente existentes como
urn fen6meno organizado em si mesmo, como totalidade, com significacao e
e estruturacao proprias. Conquanto 0 poema de Leandro pareca proppiana-
mente mais "puro" e de maior coesao narrativa, as estrofes que the foram
acrescentadas na versao posterior nao SaD estranhas e acidentais; como vimos,
constituem normas can6nicas na literatura popular.

De urn ponto de vista semantico, uma abordagem que considerasse 0 es-
quema basico da narrativa a custa de partes hipoteticamente acrescentadas se
veria num impasse. Para Propp, 0 conto de magia esta historicamente ligado
a caracteristicas de sociedades organizadas em clas e com uma economia ba-
seada na caca e na coleta; mais precisamente, a mstituicoes rituais destas so-
ciedades. (5) Dever-se-ia admitir, neste caso, 0 esquema basico como uma for-
ma sem conteudo atual, residuo arcaico herdado de modos de organizacao so-
cial passados? 0 arcaismo seria atribuido a propria consciencia social dos
produtores e/ou consumidores dessas narrativas? Esses impasses sugerem a
necessidade de levar mais adiante a analise.

A coerencia. dos desvios narrativos - Num conto a primeira vista canoni-
camente proppiano, procuramos mostrar a existencia de varios elementos que
fogem ao modelo do conto de magia enquanto genero. Estes elementos apa-
reciam entao como adicoes entremeadas em urn entrecho basico ; e tentamos
evidenciar sua importancia enquanto elementos isolados. Procuraremos ava-
liar agora em que medida intervem na estrutura narrativa e ate que ponto
afetam a coesao do esquema obtido anteriormente.

No poerna, depois de receber auxiliares magicos (caes) , 0 heroi e infor-
mado de urn dano (ameaca do dragao) e 0 repara com a ajuda dos auxiliares.

rl·ngh(5) . Propp, Vladimir J. - Le Radici Storiche d"i racconti di fate. rrurim, Bo-len, 1972.
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Apos salvar a princesa (0 objeto buscado), em vez de leva-la de volta ao reino
Juvenal se distancia, permitindo que ela caia nas maos do falso heroi, Essa
consecucao de episodios coloca alguns problemas: nao fica claro, do ponto de
vista da concatenacao da intriga em moldes proppianos, 0 que desencadeia a
nova sequencia, isto e, 0 que faz com que 0 heroi se afaste. Uma possivel fun-
~ao proppiana que poderia ser vista como esse elemento desencadeador seria 0

"desejo de aventuras", ja manifestado pelo heroi ao inicio da historia. Con-
tudo, a intriga que se segue nao se relaciona diretamente com essa "carencia":
os episodios seguintes nao se referem as possiveis aventuras do heroi, cujo afas-
tamento torna-se assim aparentemente gratuito. De fato, nos contos anali-
sados por Propp 0 heroi nao se afasta por iniciativa propria quando prestes a
receber a mao da princesa; e afastado pelo agressor, e 0 dano que desencadeia
a nova sequencia consiste precisamente neste afastamento ou rapto (6). No
poema analisado, 0 "rapto" da princesa pelo cocheiro serve de no para a intriga
da segunda sequencia, mas e 0 distanciamento do heroi que cria a oportunidade
para ele. (Essas irregular'idades impediram-nos de tabular 0 "rapto" do co-
cheiro como damo, e 0 desejo de aventura do heroi como carencia, ja que, para
Propp, as funcoes nao se definem em si mesmas, mas por precisas relacoes de
sucessao e causaJidade com outras Iuncoes anteriores e posterioresl.

Estes problemas sintaticos dissimulados sob a sucessao de funcoes nao
sao os unicos. Outros dizem respeito as bruscas transferencias de foco narra-
tivo, que introduzem sucessoes de tuncoes sem uma ar ticulacao proppiana.
Outre exemplo e ainda 0 sonho, que nao resulta de funcoes canonicas anterio-
res nem leva a acoes ulteriores: assim como a segunda sequencia surgira por
uma decisao "arbitrar ia" do heroi, 0 sonho e intercalado na descricao das afli-
~oes POI' que passa a princesa, estabelecendo uma especie de "dialogo" entre
ela e seu amado, sem os nexos causais diretos e univocos que caracterizam a
logica do conto de magia estudado pOI' Propp. A abundancia destes fenomenos,
justamente na parte do poema que se revelou menos canonica, parece corres-
ponder na verdade a outro tipo de articulacao. Segundo essa outra "logica".
por exemplo, 0 afastamento aparentemente nao-motivado do heroi estaria Ji-
gado a uma provacao de fidelidade a que e submetida a princesa; de maneira
semelhante, 0 sonho do heroi corresponderia, de urn lado, a conseqiiencia de
urn apelo religioso e por outro, exibiria urn quadro etico que subjaz ao com-
portamento do heroi.

Oconto de magia pode ser esquematizado como uma sucessao encadeada
de provas e resultados, momentos atraves dos quais se estabelecem nexos e
mediacoes que levam de uma carencia ou dano inicial a resolucao dessa situa-
~iio problernatica acrescida de ganhos adicionais (7). Os fenomenos verifica-
dos em Juvenal e 0 Drtuuio correspondem a introducao de provas de urn tipo
especifico e ausentes do esquema narrativo do conto de magia. Para com-

(6) Ct. Morphologie du Conte, pp, 72 e 55.
(7) Meletfnskr, E. M. et al. «La folclorica russa e i problemi del metodo strut-

turale», In Lotman, 1. M. e Uspenski, B. (orgs.) - Ricerche Semiotiche, 'I'ur irn, Ei-
naudi, 1973.
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preender melhor essas provas q.ue conferem ao poema sua 16gica especifica, e
conveniente rever os danos em jogo, 0 conto move-se em torno de uma dupla
falta: a carencia inicial em que se encontram os irmaos apos a morte do pai
e 0 espirito aventureiro de Juvenal. Nas tres ultimas estrofes do poema, Ju-
venal repara a primeira destas carencias :

Juvenal no outro dia
as seis horas da manha
mandou urn linda cortejo
buscar sua linda Irma (155)

Nesse momento intervem os auxiliares magicos :

Os caes vendo a menina
ficaram de prontidao
e disseram a Juvenal
esta finda a nossa missao
queriamos ver se a riqueza
mudava 0 teu cora~ao (156)

o auxilio ao her6i era uma prova inscrita no plano de vaiores que envolve
as relacoes familiares (assim como 0 distanciamento do her6i punha em prova
a princesa). A reparacao do dano central - a vit6ria sobre 0 dragao - era
condi~ao para a resolucao dessa carencia inicial. 0 movimento do conto, de
uma carencia inicial para a reparacao, assume agora a forma de uma passagem
da pobreza para a riqueza, afetando a familia do her6i. Essa passagem envol-
ve tambem urn dano que afeta a princesa e, dessa forma, como urn todo, 0

poema exibe a resolucao de urn duplo problema (a carencia que afeta a Irma
e 0 dano que ameaca a futura esposa), com urn desfecho com urn, movimento
este mediado por provas de coragem, valentia, fidelidade e merecimento da
prote~ao divina. 0 que fora excluido pela tabulacao e nao se conformava
com os mecanismos sintaticos can6nicos eram formas de ligacao que eviden-
ciavam os varios pactos interpessoais subjacentes as multiplas situacoes de
prova: 0 irmao tern uma divida em relacao a Irma; 0 her6i tern urn cornpro-
misso direto com a princes a (que nao e meramente doada pelo pa i) : a princes a
prOmete a Deus casar com Juvenal (promessa reafirmada ante 0 heroi ) : a
Princesa, sob ameaca de morte, jura ser fiel ao cocheiro. Desse ultimo par de
pactos resulta uma conflitiva dualidade de vinculos que explica os adiamentos
do casamento, 0 sonho de Juvenal e outros momentos do poema. (8)

. (8) Um outro nlvel de compromissos a que a narrativa se rerere diz ainda res-
~ltO ao plano social em sentido publico: enquanto a princesa adiava 0 casamento
pOb pretexto de doenca 0 «comentario da rua» era que 0 rei trarnara toda a ntstorta
i ara poupar sua tllha,' «e mats tarde quem pag'avaver am os filhos da nacaos. Com
8S0, 0 comportamento coercltivo do rei torna-se subordlnado a pactos tmpncrtos.
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o que esta em jogo nas situacoes mencionadas e sintetizado de forma la.
pidar e significativa quando 0 heroi, apos receber em sonho urn aviso da traicao
do cocheiro, baseia sua serenidade epica num quadro de valores funda-
mentais:

Confiado na princesa
no punhal e no Divino
Juvenal seguiu viagem
sempre como peregrino
com os cachorros dum lado
projetando 0 seu destino (107)

De fato, os motivos mencionados aparecem de forma mais nitida quando
a historia e relacionada com outros romances, a partir da princesct (situacoes
de prova de fidelidade), do pttnhaZ (prova de coragem e valentia) e do divino
(a instancia religiosa). A situacao da personagem feminina atravessa, com
efeito, inumeros "romances de amor" nos quais compro miss os simultaneos e
conflitivos da heroin a levam-na a urn impasse, cuja resolucao nao the cabe.
Nesse grupo de narrativas, 0 apelo a Deus (ou a Virgem Maria) constitui uma
possivel mediacao que resolve 0 conflito, de forma excepcional. Ou ainda
atraves da intervencao da personagem masculina de modo profano, no curso
normal dos acontecimentos. Assim, na Rist6ria da Princesa Rosa a heroina leal
e tentada; apesar de resistir, e inculpada pelos ardis do tentador; graeas a
interveneao divina (e sem que a heroina esboce gesto algum de inconfor-
mismo) , 0 culpado e desmascarado e Rosa se reconcilia com 0 marido. Na
Rist6ria de Zezinho e Mariquinha, as personagens se comprometem por jura-
mento; Zezinho afasta-se e durante sua ausencia Mariquinha, obedecendo aos
pais, e obrigada a casar-se com outro; com 0 regresso de Zezinho, os dois mer-
rem. Na Rist6ria de Esmeraldina, 0 marido p6e a prova a fidelidade da esposa;
enganado por ardis do tentador, manda mata-la: graeas a urn apelo a Virgern,
a mulher e salva; por fim, 0 tentador e desmascarado e a mulher se reconcilia
com 0 marido. Em Jwoena! e 0 Drtutiio, como vimos, as personagens se com-
prometem por juramento; 0 heroi se afasta e, durante sua ausencia, a princes a
e obrigada pelo pai a marcar casamento com outro; com 0 regresso do heroi, 0

tentador e desmascarado e os dois se casam.

Nessas situacdes, algo novo aparece na def'inicao das personagens. No
leque de situacoes em que a figura feminina aparece, ela nao e apenas urn
"objeto de busca", e sim uma "heroina", Nas provas que atravessa, nao dis-
p6e de urn comportamento canonico (como no caso do heroi proppiano, subme-
tido a testes com respostas corretas claramente definidas). A coerencia entre
seus diversos papeis, ameacada, nao e reestabelecida automaticamente: depew
de de mediacoes divers as (que nao excluem sua morte) . Dessa forma, as pro-
vas pass am a envolver conflitos e decis6es; onde qualquer acao pode ser tria-
dequada (nao casar com 0 cocheiro, por envolver uma quebra do juramento e
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desobediencia ao pai; mas tambern casar com 0 cocheiro, por envolver uma
quebra de juramento e infidelidade ao heroi): Seria. nece_ssario uma ~nalise
demorada do conjunto de contos em que ocorre essa situacao para localizar os
processos pelos quais 0 conflito e resolvido aparentemente. De urn modo geral,
o que se torna visivel e que, enquanto a sucessao de tuncoes seguia em Propp
o modelo de urn rito (como quer 0 estudioso sovietico ) , as funcoes que discuti-
mos acompanham 0 esquema de urn jogo, no qual, embora 0 universo de acoes
e conseqUencias seja delimitado, os resultados abrem-se a alternativas confli-
tantes e inseguras.

Comentarios ana logos poderiam ser feitos com relacao ao "eixo" do pu-
nhal. Em ampla cia sse de poemas, 0 tema central passa a ser a exibicao de
coragem como meio de reparar 0 dano, superar a falta. Como veremos na
analise do ultimo poema.

HIST6RIA DA PRINCES A DA PEDRA FINA (9) - I) No reino da
Pedra Fina havia tres princesas encantadas (All). Nas proximidades morava
urn campones com sua mulher e tres filhos (a). Jose, 0 cacula, express a 0

desejo de "ver as pernas das moeas da pedra fina" (Il). 0 pai diz que, por esse
motivo, todos poderao morrer. (A). Jose resolve entao partir (C]'), nao sem
antes pedir perdao ao pai e bencao a mae, que roga a Deus a protecao ao filho
(Y). Ap6s atravessar urn rio perigoso, Jose encontra uma pedra encantada
(DEF). Chegando a outro reino (G2), vende-a ao rei, que 0 recompensa com
dinheiro e urn palacio (w").

II) Movido por intrigas de seu barbeiro, 0 rei ordena a Jose que traga
mais duas pedras para sua coroa (a-B). Jose dirige-se ate 0 local onde en-
controu a primeira pedra (C] ). Ali, ve urn leao lutando com uma serpente.
A pedido da serpente, mata 0 leao e a serpente se desencanta: e uma das
princes as do reino da Pedra Fina (DEFK). A princesa ordena a Jose que
lhe corte 0 dedo, de onde saem as pedras procuradas (K). Retornam ao reino,
onde Jose entrega as pedras ao rei e e recompensado com dinheiro e titulo de
nobreza (w3).

III) Informado pelo barbeiro sobre a princesa (§), 0 rei manda Jose
buscar uma Iaranja no reino de Babel (aB). Jose, instruido pela princesa
sobre 0 perigo, compra urn cavalo "de muitos privilegios" (DEF) e vai ao reino
de Babel, trazendo a laranja para a princesa (MN). Da laranja sai, desen-
cantada, a segunda princes a do reino da Pedra Fina (K). Em seguida, Jose

(9) Autor: Joao Martins de Athayde; 155 estrotes; 32 pp.
HA outra versao d Hi t6 '. . dGomes d B .a s rIa da Prmcesa da Pedra Fina, de autoria de Lean ro

todo) co~o :r~OSd"FOI publicada em 1909/10, em capltulos ou volumes, (cinco ao
compieto, ape~ n Ice a outros tolhetos do poeta, tendo sido publicado em urn tolheto
analisada. as em 1919, por Pedro Batista. Dltere substanciatmente da versao
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leva a laranja ao rei (K), que 0 recompensa com dinheiro, titulos e 0 cargo
de conselheiro (W3).

IV) Novamente informado pelo barbeiro sobre as duas princesas, 0 rei
ordena a Jose que traga uma lima do reino de Tupar (aB). Instruido pela
princes a (D), Jose obtern a lima (MN), de onde sai a terceira princes a encan-
tada (K). Em seguida, Jose leva a lima ao rei, que 0 recompensa com di-
nheiro (w").

V) Ainda por sugestao do barbeiro, 0 rei, invejoso das tres princesas.
ordena a Jose que leve uma carta a seu avo no inferno (aB). Com instru-
!;oes da princes a, Jose simula a viagem (D), embora permaneca escondido no
palacio (M-Nneg). 0 rei tenta seduzir as princesas, inutilmente (Y). Ap6s
urn ano, Jose regressa, aparentando ter estado no inferno (T), e entrega ao
rei uma carta na qual 0 avo do monarca pede-lhe urn barbeiro (K). 0 rei en-
via 0 barbeiro da corte, que morre ao tentar atingir 0 "inferno" (U). Algum
tempo depois morre tambern 0 rei, e Jose sobe ao trono (W). A princesa
informa a Jose que seus pais e irmaos se encontram presos, pedindo-lhe que
os liberte e os chame a sua presenca. Ao interrogar a miie de Jose sobre seu
filho mais novo, fica sabendo do desejo de Jose: ver as pernas das mocas da
Pedra Fina (Y). Jose da-se a conhecer, cas a seus irrnaos com as duas outras
princesas e "viveram todos felizes I gozando mil maravilhas" (W).

Agrupadas em colunas, as tuncces resultam no esquema:

1) All
af3 A jDEFG2 w3

II) aBC jDEF K
K w3

III) aBC jDEF M-N K
K w3

IV) aBC jD M-N K
K w3

V) aB D M-Nneg T KUWo
w

Que, reduzido a urn sintagma global, resume-se na f6rmula:

aoABCjDEFGM-NTKUW

Constantes e varidveis: 0 nexo interno das interdi<;oes - Na Historia da
Princesa da Pedra-F'ina, a notacao uniforme para as funcoes obscurece, na tor-
mula, 0 fato de que ha dois danos neste poema: 0 encantamento das princes as
(An) e 0 perigo que paira sobre a familia camponesa a partir do momento ern
que Jose quebra uma irrterdicao irnplicita, querer ver as pernas das princesas
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do "A" da primeira seqiiencia). Alem destes dois danos ha quatro
(0 segun . - . II III IV V) b . fi ti .encias (os "a" das sequenclas , , e ,que em ora sejam 'IC icias
~ar etextos para afastar 0 heroi) (10) desencadeiam os multiples episodios do poe-
pr Estes apisodios contudo, e apesar da identidade formal expressa na for-ma.

mula, nao sao meras repeticoes : a resolucao de cada falsa carencia, POl' urn la-
do resulta na reparacao gradativa do dano An (0 desencantamento das prin-
cesas) e, por outro lado, pre para gradualmente a reparacao do dano A (0

heroi e recompensado em escala crescente, e afinal obtern 0 reino). Dessa ma-
neira, atraves de repetic;6es de provas e recompensas sucessivas, 0 poema leva
a resolucao do dano atraves de urn crescendo. Nesse sentido, as carencias
intermediarias tern a tuncao de estabelecer de rnaneira progressiva a passa-
gem can6nica dos danos iniciais para a reparacao final.

As personagens dao margern a observacoes : a principal e que algumas
desempenham mais de uma tuncao. A princesa, por exemplo, e "personagem
buscada" (objeto de busca por parte do heroi embora implicitamente) , e doa-
dora e auxiliar magico. (11) 0 agressor e aqui indeterminado, 0 que dispensa
uma Iuncao de combate-vitoria (quem encantou as princesas? nao ha uma
interdicao explicita das relacoes entre camponeses e princesas, que justifique
o carater de "dano" do desejo de Jose). Nas seqiiencias Intermediarias, ,) agres-
sor dilui-se no rei e no barbeiro; ressaltam a persistencia e coragem do heroi
e de seu auxiliar, a princesa. As acoes distribuem-se, de forma esquernatica,
entre as personagens seguin tes: agressor: indeterminado, rei e barbeiro; doador:
princesa (rio?); auxiliar magico : princesa, cavalo, (pedra?); personagem bus-
cada: princesas; mandatario : rei; heroi buscador e vitima: Jose (que quebrou
uma interdicao).

De urn ponto de vista formal, essas observacoes, quanto a natureza do
entrecho - conto de cinco sequencias com drstribuicao can6nica - e quanto
as personagens, justificam a mclusao da Hist6rut da PrincesCt da Pedra Fina

entre as narrativas classificadas POl' Propp como "de magia". Ha, contudo,
algumas ressalvas acerca da tubulacao. Na primeira sequencia, a atr ibuicao
das func;6es D-E-F (19-22) e discutivel, ja que, embora 0 rio possa ser con-
siderado como urn doador hostil (D) ante 0 qual Jose demonstra sua cora-
gem ao atravessa-Io (E), a pedra encontrada nao preenche a esfera da acao
do obje.to magico (GKRsNT). Apenas cria a posibilrdade, do ponto de vista
d~ mtnga, do surgimento posterior do auxiliar magico. Na segunda seqiien-
CIa.' as estrofes 45-50 foram consideradas como prova ligada a recepcao do
obfeto "magieo, porque, de acordo com Propp "todas as tarefas seguidas

Assigo~s ~:~i l'[orphologie du Conte pp. 94-5: «A ratt.a pode as vezes ser fictlcia.
ucoss" A med~~<!ecarater hostll ou armgavet sao seguidos de desenvolvimentos iden-

cao partlclpa deste carater
(11) Cf. idem, pp. 97-101. .
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da recepcao do objeto magico serao consideradas como prova (D)" (12). Mas
desta tarefa resulta tarnbem 0 desencantamento de uma princesa, 0 que
constitui uma reparacao parcial do dano (All). 0 duplo resultado desta fun-
!:;ao liga-se a dupla tuncao da princes a : vitima e auxiliar magico.

No conto analisado temos, como na Hist6ria de Juvenal e 0 Draatio, ele-
mentos desviantes (Y). Embora em menor numero, nao deixam de ser signi-
ficativos, sobretudo se queremos relacionar procedimentos constantes nesta
literatura. Antes de partir, 0 heror :

so quis do pai 0 perdao
da sua cara maezinha
a sua santa benGao (17)

a mae 0 abencoa e roga a Deus "que vele por seu destine". Como a in-
vocacao da protecao divina para 0 heroi, 0 pedido de bencao ao partir e urn
procedimento freqUente. Receber a bencao importa mais a esses herois. em
muito contos, que a recepcao de objetos materiais.

As iriterferencias da princesa (vitima e auxiliar magico) sao constantes:
lembrando ao heroi 0 que deve ser feito ou instruindo-o de como faze-lo, A
par'ticipacao ativa da personagem feminina neste conto resulta de sua dupla
funcao : a partir do momento em que e desencantada, a princesa planeja to-
das as reparacoes para as carencias que sao impostas ao heroi: e por fim a
vinganca contra seus agressores:

A princes a disse a ele:
o rei taca 0 que quiser
eles agora vao ver
a torea duma mulher
ninguern judia contigo
enquanto eu vida tiver (103)

E a seguir, para por fim as perseguicoes sofridas pelo heroi :

Quis a princesa vingar-se
do que 0 barbeiro fazia (125)

Permanece fiel ao heroi, resistindo ao assedio do rei, que tenta destrui-Iv
para conquista-la :

(12) Propp - Morphoiogie du Conte p. 83.
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No palacio de Jose
quando 0 rei ali saltava
a princesa na janela
mas nem 0 cumprimentava
se 0 rei subia a calcada
o palacio se fechava. (122)

Temos tambem neste conto 0 movimento da intriga que leva a reso-
lucao do dano inicial - encantamento das princes as -, caminhando paraleJo
a reparacao de urn dano que paira sobre a familia. 0 conto narra cornn
urn campones se torna rico e nobre e se casa com uma princesa. Essa "as-
cencao social" estaria em contradicao com 0 inicio do conto, que explicit a c
perigo que envolve a mera expressao do descjo de "ver as pernas da prin-
cesa da Pedra Fina". E e a quebra do encantamento das princesas - graeas
a coragern do heroi e a auxilios magicos - que permite, corn efeito, suspen-
der 0 castigo sofrido por sua familia (reparando 0 dano que paira sobre as
princesas, Jose exime-se do dano que ele causara e justifica a quebra da
interdicao) : a medida em que 0 transgressor e ao mesmo tempo 0 heroi de
cujas acoes resulta 0 desencantamento das princesas, a transgressao e anulada.

o mecanisme que desencadeia as varias seqiiencias, nas quais se frag-
menta esse movimento geral, e 0 desejo do rei de conseguir para si as prince-
sas que 0 heroi desencanta. Em termos da interdrcao inicial, esse desejo
e legitimo, sendo cornpativel com a existencia de uma interdicao de earn-
poneses aspirarem a princesas. Mas essa persistencia da proibicao e diluida
na progressiva ascencao do heroi. A medida que a interdrcao e superada por
tarefas que 0 heroi cumpre quase ritualmente, este obtem, pouco a pouco,
riqueza, palacio, t itulos de nobreza, titulo de principe (por casamento com a
princesa) e, finalmente, torna-se rei.

E importante acentuar que 0 heroi - ja casado e rei - e lembrado peJa
princesa de que deve libertar seus pais e irmaos que se encontram presos
(138-51). Os beneficios obtidos devem ser estendidos a toda a familia e 0

desencantamento de var ias princesas e a condicao para que 0 movimento de
reparacao do conto se estenda a toda a familia do heroi e nao a ele iso-
ladamente. Ao casar seus irrnaos com princesas, 0 heroi transmite aos irrnaos
a suspensao de uma irrterdicao que ele obtivera em urn processo gradual.

no
das

HIST6RIA DO NEGR.i{O OU ANDRE CASCADURA (13) - Habitava
ser-tao urn negro "perverso e desordeiro", que nao respeitava a honra

donzelas (1-5) (a)

(13) Ed, Proprietario: Jose Bernardo da Silva; 46 estrores; 16 pp.
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Urn casal de camponeses tinha uma filha unica (7) (a)

A moca vivia escondida pelos pais, que temiam 0 malfeitor. (7) (y)

Certo dia ela sai de casa (8) (8)

E vista pelo negro (e)

que anuncia a intencao de desonra-Ia (9-10) (A)

o pai da moca se afasta, impossibilitada de resistir, (11-2) (0)

enquanto a mae implora 0 auxilio divino (13-5) (Y)

A noite urn rapaz pede pousada e e acolhido (16-21). Surge 0 negrao (22-7) (A)

o rapaz luta com ele e 0 mata (28-41) (H-J-K)

o pai da mcca retorna e da-lhe a filha em casamento 42-6)

F6rmula resultante da analise

ay8eAOYAH-J-KWO

o demo, 0 aaressor e 0 her6i: a necessuiade de consuierar os (dribgtos -
A Hist6ric~ do Neqriio Og Andre Oasctuiura, se considerarmos apenas a f6r-
mula resultante de sua analise morfol6gica, apresenta uma sequencia (com
H-J); nela uma serie de funcoes estao implicitas (j - G - C). A prece da
mae pode ser pensada como mediacao (B) (14). S6 que, neste caso, uma
mediacao indireta: Deus-» her6i. Contudo, dele estao ausentes os elementos
que caracterizam os contos de magia analisados por Propp: 0 auxilio magico
e as sete personagens por ele caracterizadas. Aqur temos apenas tres persona-
gens: 0 agressor (Negrao) , a vitima e 0 her6i.

Noutro nivel de analise, 0 primeiro problema e a caracter-izacao do dano.
Este consiste na ameaca, feita pelo agressor, de desonrar a moca, 0 dano,
neste caso, pode apenas ser anunciado porque, se executado, e irreversivel. Te-
mos assim urn dano ligado a valores morais, que nao chega a ser executado.
mas cuja ameaca implica em castigo. A caracterizacao do agressor se faz
em f uncao do dano anunciado. Assim, embora seja dito que ele

Nao temia 0 governo
nem conhecia autoridade

(14) Propp, V. - Mor pb olog le 'du Conte. p. 42.
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batia em todas as ruas
andava em toda cidadc
como um lobo carniceiro
assassino e desordeiro
roubando a honestidade (3)

"era assassino / atrevido e valentao" (4: v . 1-2), para 0 desen-
e que 0 negro .. I" b a ho

. d acoes neste poerna, 0 que importa e que e e rou ava -Volvlmento as ,.. ,
nestidade das donzelas".

E a coragem do her6i, apenas esta, que impede a consumacao do dano.
Isso pode ser constatado a partir do momento em quc surge 0 agressor para
"prejudicar" a moca ; quando

o rapaz the respondeu:
e 0 mais custoso que acho
posso morrer ou matar
s6 consentirei entrar
se a dona del' 0 despacho (26: v. 3-7)

Descrevendo a luta, 0 narrador afirma a capacidade de luta do her6i:

ali nao tinha clernencia
se notava a resistencia
do rapaz qu'era um guerreiro (29: v. 5-7)

Nao ha auxilio magico, ou interferencia direta do divino (milagre), embora
ocorra 0 pedido de protecao a Deus, feito pela mae, e uma referencia a Deus
feita pelo her6i durante a luta.

Pelo expos to acima, a natureza do dano e a ausencia de auxilio magico
afastam a Hist6ria do Negrao do paradigrna do "conto de magia" representado
pela Hist6rict de Jiioenat; assirn, a narrativa em questao distingue-se das his-
tori as similares it dc Ju/cenat, quer ao nivel das acoes, quer dos atributos. Con-
tudo, a Hist61'ict do Negrao, ao nivel da Iorrna lizacao, apresenta a sequencia
funcional basica do conto de magia. Por outro lade, encontram-se nessa nar-
rativa elementos comuns a um tipo historia onde 0 dano e resolvido apenas
pela coragem do heroi, com a ausencia de elementos magicos : e 0 caso da
Hist6rict de Mariquinha e Jose de Sottza Leiio, que sera analisada a seguir.
~e~sa ultima classe de narrativas, 0 heroi luta por sentimentos e valores de-
finidos, verdadeiramente "projetando seu destino".

Esses eomental'ios sugel'em que a Historia do Neqriio ocupa, no conjunto
~as nal':~bvas ~ue analisamos, urn Iugar Interrnediario. Forrnalmente ana logo
as histor-ias ate aqut analisadas por outro lado esta mais Iigado a historras
como a de Mm'iquin'-- b ld '. . _' .,,,,,t, re e es a forrna lizacao proppiana.
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Atraves do crivo da morfologia, a Hist6ria do Neqriio mostrou-se confor-
me ao modelo proppiano - faltando-Ihe apenas a presenca das personagens
ohrigatorias para constituir-se numa versao simplificada do "conto de magia".
A classificacao morfologica deixaria de apontar a necessidade de dlferenciacao
desse con to, por seus aspectos semanticos. Decerto, uma analise mais ampla
talvez mostrasse 0 valor e a impor'tancia da afinidade deste conto com JuvenaZ.
o que esta em questao, porem, e a relevancia dessa afinidade e seu peso neste
caso particular. Tudo ocorre como se a classificacao servisse para evidenciar
sernelhancas, mas fosse cega as diferencas realmente signifieativas.

HIST6RIA DE MARIQUINHA E JOSE DE SOUZA LEAO (15) - Jose
de Souza Leao morava no sertao do Ceara. Com a seca, perde seus bens e
muda-se para 0 suI de Pernambuco. Nao encontrando trabalho, vai ao enge-
nho de urn capitao "valente e perverso". Pela sua disposicao 0 capitao ° em-
prega, avisando que, ali, quem "nao anda direito morre." Gostando do tra-
balho de Jose, 0 capitao convida-o a ir a sua casa. A filha do capitao se
apaixona por Jose e pede, num bilhete, que a liberte da tirania do pai. Eles
combinam fugir.

Jose, pretextando doenca, drz ao capitao que vai voltar para 0 sertao, Re-
cebe deste 0 ordenado e arrnas. Jose e Mariquinha, acompanhados por urn
cachorro da fazenda, partem para 0 sertao, onde Jose luta e vence dois
cangucus, com 0 auxilio do cachorro. 0 cavalo de Jose morre. Ele encontra
urn caboclo a quem pede que the compre outro cavalo. No engenho e descoberta
a fuga; 0 capitao ordena a seus cangaceiros que persigam e matem os fugiti-
vos. Os cangaceiros encontram 0 caboclo; este informa onde Jose esta escon-
dido. Jose luta, vence os cangaceiros e mata 0 caboclo delator. Jose e Mari-
quinha vao a urn povoado, casam-se e voltam em seguida para 0 engenho,
onde, sob ameaca de morte, Jose obriga 0 capitao a aceita-lo como genro e a
abencoar a f ilha.

Os atributos: a importancic~ da c~mbiguidade - Da tentativa de aplicacao
da morfologia proppiana na Hist6ria de Mariquinha evidenciam-se : a ausencia
de elementos magicos, a ausencia das sete personagens previstas e a impossibi-
lidade de atrfbuicao das tuncoes considerando-se apenas as acoes das perso-
nagens. Avultam os motivos pelos quais agem as personagens e os atributos
destas, explicaveis apenas com referencia a urn dado contexto social. (16)

A afirrnacao anterior foi confirmada em cada momento da ana lise. Em-
bora tenhamos, neste poerna, urn movimento que vai da carencia a sua reso-

(15) Autor: Joao Ferreira de Lima; 96 estrofes; 24 pp.
(16) Neste sentido sao muito oportunas as criticas feitas a Propp, por Levi-

Strauss, em «La Structure et Ia Forme» in: Cahiers de l'Institut de science eeono-
mique appliquee, no 9, mars 1960 ISEA, Paris. Ver p. 26 ss.
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~ a caracteriza(;ao desta(s) carenciaf s) e problcmatica. - Quais sacs as
lu(;ao, d'd _.

_ cias ou danos a resolver? Po e-se consi erar carencia apenas a perda~renl ."
dos bens por Jose (a5), cUJO agre.ssor ~ndete.rmInado e a seca e, neste caso,
todas as acoes posteriores de Jose - inclusive 0 rapto - seriam tabuladas
como tentativas para sua rosolucao. Dessas acces resultaria tornar-se 0 heroi
genre e herdeiro do capitao. Neste caso, 0 rapto seria tabulado como tarefa
dificil (M-N) e a luta com os cangaceiros, combate-vitoria (H-J). Mas esta
formaliza(;ao, alern de nao considerar 0 motivo do rapto, ignora que este, na
morfologia proppiana, e sempre urn dano. Outra possibilidade seria considerar
a tirania exercida pelo capitao sobre sua filha, impedindo-a de casar, tambern
como carencia (a); eo rapto como dano (AI). Desta formalizacao resulta urn
impasse na atr ibuicao das funcoes a todas as acoes subsequentes.

De acordo com este esquema de formalizacao, devemos considerar as acoes
que sucedem a fuga - descoberta pelo capitao e envio dos cangaceiros para
castigar os fugitivos - como AlBIC G2 (dano, mediacao, acao contraria, partida
e deslocamento no espaco). Ou melhor, como funcoes "invertidas": Aneg.
Bneg. etc. pois os cangaceiros (herois) sao derrotados por Jose. Ou, na me-
dida em que sabemos que 0 rapto foi consentido (trata-se de uma fuga para
casar) e a "mediacao (B)" foi no sentrdo, nao de salvar a rnoca raptada, e
sim de matar 0 raptor e a filha, todas estas funcoes seriam tabuladas como
Pr (perseguicao do heroi) ,

Procurando fugir a esse emaranhado formal, tentemos entender, noutro
nivel, a especificidade da Hist6ria de Mariqt~inhc~e Jose de Souza Leiio. Quan-
to a tematica, 0 eixo deste poema e a coragem. E pela valentia que 0 heroi
acerta trabalhar no engenho do capitao "perverse", ousa "amar" e rap tar sua
filha e obriga-o a aceita-lo como genro. Esta af'irmacao pode ser confirmada
nos versos das estrofes seguintes. Aconselhado a nao procurar emprego no
engenho do capitao, 0 heroi expoe uma concepcao da vida em termos de uma
"sorte" . 1 .impessoa que exclui 0 medo da morte e onde a coragem e 0 atributo
essencial do homem:

Jose respondeu meu velho
isso depende da sorte
o homem para viver
precisa que seja forte
nao tema revolucao
e se houver precisao
troque a vida pela morte. (8)

Esses valores sao com .
partIlhados pelo fazendeiro, que 0 aceita na fazenda:

o capitao conheceu
que Jose tinha coragem (46: v. 1-2)
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Mais adiante, ao perceber 0 amor que a filha do capitao sente por ele,
Jose da a caracterizacao generica da necessidade da coragem uma motivacao
partrcular : a "troca da vida pela morte" e aqui vinculada ao tema do amor:

Jose dizia consigo:
que sorte e esta minha?
desgracado e quem nao morre
pelo amor de Mariquinha
com meu genio rijo e forte
troco a vida pela morte
chegando a sorte mesquinha. (33)

Decidido a raptar Marrquinha, reafirma a sua coragem e a sua intencao de
regressar ao engenho:

depois que eu sair daqui
rumar ao alto sertao
minha volta e ruim
e ninguem va contra mim
porque perde na questao. (39: v. 3-7)

Ante 0 temor da companheira, 0 her6i reitera 0 carater irreversivel da opcao
da violencia :

Jose disse Mariquinha
nao queira se arrepender
quem vai ao campo da luta
perde 0 medo de morrer
eu brigo com urn batalhao
mato ate 0 capitao
me desgrac:;o por voce (85)

Durante a fuga, a luta com os eangucus (56-9) nao tern outra funcao se-
nao a de demonstrar, mais uma vez, a coragem do her6i: enfrenta 0 capitao,
rouba-lhe a filha e enfrenta as feras como enfrentara a seguir os cangaceiros
do capitao, que 0 perseguem. Ao regressar do ser tao, ap6s veneer os can-
gaceiros, mais uma vez usa a forca para obrigar 0 capitao a aceita-Io como
genro. Jose entao

escalou 0 granadeiro
em cima do capitao
fazendo uma manilha
bote a bencao em sua f ilha
me alga se bota ou nao. (93: v. 5-7)
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J!; conseguida tambem a lagitimacao da situacao instaurada pela cora gem do
heroi. Per fim, 0 capitao, indefeso, ap6s abencoar a filha diz:

es meu genro e eu teu sogro
nas horas de Deus. Amern. (94: v. 6-7)

E e ainda a coragem do her6i 0 motivo da raciona lizacao dessa legitimacao :

Estou murto satisfeito
tern os urn genro valentao (95: v. 6-7)

Este con to tern em comum com os analisados anteriormente 0 movimento
que vai da(s) carencias (s) - embora contradit6rias(s) - a resolucao desta(s) :
Jose torna-se rico (a") Mariquinha Iiber ta-se da tirania do pai (a-) e com 0

casamento e retorno da filha temos a reparacao do dano (AI: rapto ) . Isto
ao nivel formal. No entrecho encontramos varies elementos desviantes. Nes-
te poema porem, onde a "norma", do ponto de vista da tipologia proppiana, e
urn comportamento desviante (0 her6i rapta), a torca desse t6pico pode ser
melhor compreendida.

Temos a despedida e a invoca<;ao da bencao do her6i: Jose, tendo decidido
trabalhar no engenho do capitao, despede-se do seu informante:

Jose nessa ocasiao
disse: adeus e foi embora
o velho disse: vai-te
com Deus e Nossa Senhora (9: v. 1-4)

A presenca da religiosidade do her6i faz-se explicita ap6s 0 combate com os
cangu!;US, exalta seu feito para a amada e conclui:

em qualquer ato ruim
basta eu ter por mim
Jesus e Nossa Senhora. (60 : v . 5-7)

o t6pico da coragem'a f'"
poernas, a forma de resol ' _J su IClentemente exposto, e, como nos demais
durante a seca) A ucao de uma real carencia material (a perda dos bens

. ssume contudo a t dinjio sendo apena' ' , spec 0 lferente por forjar um "des tino",
s mstrumento deste d tipelo dragao' as p . es mo (a princes a que vai ser devorada

, rmcesas desenc t dan a as por acaso etc.).

h
Quando rapta Mariquinha Jose

n a' minha It ' planeja tambem 0 seu regresso ao enge-. va a e rllim (139: v, 5).
A volta da filha casada para ser abencoa-
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da por seus pais e tambem 0 retorno do raptor, agora genro, para ocupar seu
lugar na fa zenda.

Neste paema a personagem feminina difere no padrao de comportamento
de outras personagens femininas - como a princesa da Hist6ria de Juvenal e
o Dragao - que se caracterizam por uma lealdade filial colocada acima dos
sentimentos, do que resultavam eventuais pactos duplos (pal/futuro marido).
Mariquinha, ao contrario, estabelece pacto apenas com 0 futuro marido, com
quem foge. Esta ruptura no padrao de compartamento e em parte resolvida
com 0 casamento, que repara a "falta" no nivel da moralidade sertaneja, em-
bora nao repare a desobediencia da filha.

A princesa, 0 punhal e 0 di'!;ino fazem-se assim presentes neste poema.
Nele a ordem aparece aparentemente rompida pela coragem pessoal mas re-
sulta, quando muito, em urn padrao diferente de comportamento. A ordem e
consolidada com a volta do heroi.

ALGUMAS OBSERV AQ6ES FINAlS

o esquema formal de Propp foi proposto, ja na Morfologia do Conto, como
uma etapa de urn processo de investigacao e nao como urn resultado definitivo.
A designacao de "contos populares de magia" indica que nao era visado urn
mdelo da narrativa papular em geral. Assim, nao haveria porque esperar re-
encontrar, em contextos diversos, narrativas rigorosamente encaixadas no mo-
delo de Propp: esse fato constituiria uma descoberta significativa, mas nao
pade ser erigido em condicao obrigatoria. Essas observacoes justificam-se
empiri:camente pela analise preliminar de algumas narrativas da literatura
popular em verso do Nordeste. Assim, embora numa versao da Hist6ria de
Ju/oenai e 0 Draqiio seja possivel reconhecer a matriz narrativa construida pelo
folclorista russo, 0 mesmo nao acontece com outras historias que, nao obstante,
costumam ser englobadas ao seu lado como "romances de amor". Na ver-
dade, com 0 pequeno corpus estudado em carater experimental, foi passivel dis-
tinguir, nao casos nitidos de ajustamento ou nao-ajustamento ao esquema de
Propp, mas sim uma hierarquia de situacoes que VaG de uma coincidencia for-
mal quase perfeita (como em Juvenal e a Draaiio) a quase impossibilidade de
preservar de modo precise as coordenadas basicas do modelo (como em Mari-
quinha e Jose de Souza Leiio), Esse fato, POl' si so, sugere a necessidade de
classificacoes mais acuradas do material. De fato, de urn ponto de vista estri-
tamente "morfologico", as analises esbocadas permitem concluir que as nar-
rativas, embora classificadas indistintamente como "romances de amor", apre-
sentam-se morfologicamente heterogeneas (ao contrario, Propp concluiu peI~
uniformidade morfologica basica dos contos par ele estudados). As duas pri-
meiras, com efeito (Juvenal e 0 Draqtio e Princesa da Pedra Fina) incluem-sf
de maneira mais ou menos can6nica (e abstraindo-se aqui os problemas surgi-
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sso de formaliza(;ao) na categoria proppiana dos contos de magia.
dos no proce . ,. - .. h '

'ltimas ao contrario (Historic do Negrao e Mar'lqum a e Jose de
As duas u , • (f d fi id P)- L -) nao pertencem a esse genero con orme e im 0 por ropp.
SOl£ZC£ eao, .,.

Historia do Neqrtio deixe-se formahzar segundo os simbolos proppia-
Embora a • . tras caractert .nos, faltam a ela 0 conjun.to canomco de ~ersonagens e ou ras caracteris ticas

izid na definiroao do genero pelo estudioso russo.exigi as ".

Essas conclusoes superpoem-se as consideracoes de ordem mais propria ..•
mente semiinticas e expostas no curso de cada analise, e que apontavam a
exist€!Dcia de uma heterogeneidade em outros niveis. A tarefa de elaborar
uma classif'icacao mais precisa, por conseguinte, deveria ser paralela a de elu-
cidar em que consiste essa heterogeneidade no contexto de um estudo das re-
preseritacoes populares veiculadas no material estudado.

Isso aponta um outro problema: a investigacao taxonomica baseada
em Propp, embora possa levar a resultados frutiferos pela precisao de seus
procedimentos, nao seria inadequada quando 0 interesse te6rico incide num
plano semiintico? Assim, embora hist6rias como Jucenal e 0 Draqiio e Hisio-
ria do Neqriio sejam colocadas em diferentes compartimentos pela analise, a
dis tincao baseia-se em crrterios como 0 conjunto de personagens existentes, a
presenca ou ausencia de elementos "magicos" (urn auxiliar magico) etc. De
urn angulo formal, as diferencas essenciais que opunham tuncoes proppianas
verificadas na Historui do Neqrtio as f'uncoes analogas de Juoenai, eram apa-
gadas. Em particular, desse ponto de vista analitico as relacoes entre a signi-
f'icacao das narrativas e a Hist6ria se tornam de dificil apreensao : e sabido
que, segundo Propp, a investiga(;ao das relacoes entre Hist6ria e representa-
(;3.0 e posterior a analise formal - e esse confronto viria exatamente depois
que, por efeito da propria analise morfol6gica, ja se houvessem apagado os
"residues" diferenciais que, precisamente, poderram despertar questoes histo-
rrcas. Dessa forma, apesar de seus resultados classificat6rios 0 metodo mor-
fologico nao parece ser a vi . f '. ia mars ecunda para abordar de forma compara-
tiva 0 significado latente na na ti ' .. ., rra iva, prectsamento por pr ivilegiar uma serne-
lhanca de superficie em det . t· ,.. ,nmen 0 de diferencas a urn myel mais profundo.
E co:n0 se, embora a classifica(;ao descrevesse com ef'iciencia as unidades cons-
t.itu tivas do conto permT d t '

,. ' I in 0 rata-to de forma simplificada e com uma lin-
guagem umca a descriroao It' "resu asse num modelo demasiado generico.
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