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Resumo 

Esta dissertação versa sobre a coletânea de os contos populares portugueses 

elaborada por F. Adolfo Coelho. Sendo uma das primeiras coleções de contos populares 

portugueses, Os Contos Populares Portugueses não só tem um papel importante na 

literatura popular, como também demonstra que é indispensável para uma leitura da 

identidade portuguesa. Mesmo hoje em dia, Os Contos Populares Portugueses pode ser 

considerado uma literatura excelente para os estudantes de língua portuguesa como 

língua estrangeira. Neste contexto de análise, o nosso trabalho procura entender a 

importância da magia nos contos portugueses.  

Estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo introduz a Teoria da morfologia 

dos contos mágicos proposta por Vladimir Propp e analisa principalmente três 

personagens importantes nos contos: o Herói, o Antagonista e o Ajudante. O segundo 

capítulo centra-se na representação da magia na literatura (como tema de fantástico) e 

na importância da linguagem simbólica para a leitura das suas duas formas principais – 

a Magia Imitava e a Magia Contagiosa. O terceiro capítulo elucida a simbologia das 

representações da magia nos Contos Populares Portugueses e em outras literaturas.  

Com a análise da magia, espreitamos o mundo do pensamento primitivo, ritual e 

antropográfico, mas espreitamos ainda os fundamentos do nosso mundo, em bastantes 

aspetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Literatura Popular, Adolfo Coelho, Contos Populares Portugueses, 

Magia, Morfologia, Simbologia 
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Abstract 

This dissertation is about F. Adolfo Coelho's collection of Portuguese folktales. As 

one of the first collections of Portuguese folktales, The Portuguese Folktales not only 

plays an important role in popular literature, but also serves as an indispensable proof 

of the importance of folklore study to understand Portuguese identity. Even today, The 

Portuguese Folktales can be considered an excellent Portuguese literature for students 

for whom Portuguese is a foreign language. In this context, our work aims at identifying 

the functions of magic in those folktales.   

The work is structured in three chapters. The first chapter introduces the theory of 

morphology of magical tales proposed by Vladimir Propp and analyzes mainly three 

important characters, the Hero, the Antagonist, and the Helper. The second chapter 

focuses on the representation of magic in literature (as a theme of fantastic) and the 

importance of symbolic language to read the two main forms of magic: Imitation Magic 

and Contagious Magic. The third chapter shows the symbolism of the representations 

of magic in Portuguese folktales and other world literature.  

With the analysis of magic, we are knowing the world of primitive thought, the 

ritual and anthropological one. But we cannot deny that we are still knowing at the basis 

of our present way of thinking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Folk Literature, Adolfo Coelho, Portuguese folk tales, Magic, Morphology, 

Symbology 
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Introdução  

O TEMA: ADOLFO COELHO E A LEITURA DOS CONTOS POPULARES 

 

 

Desde o despertar da consciência humana que as narrativas são usadas para 

transmitir hábitos ou rituais às novas gerações. Depois da invenção da escrita, algumas 

ficaram registadas, mas a maior parte foi sendo passada de boca em boca, alterando-se 

com o passar de pessoa a pessoa, de um tempo e lugar a outro tempo e lugar, de uma 

sociedade a outra, e transformou-se num tesouro variado e rico. A cultura popular é 

como um rio que da nascente à foz se vai enriquecendo com as matérias que arrasta das 

margens. Adolfo Coelho foi o primeiro introduzir em Portugal o conceito de “Folk-

Lore” e um dos primeiros investigadores a valorizar a riqueza de um estudo sistemático 

dos contos populares portugueses.  

 

Francisco Adolfo Coelho nasceu no dia 15 de janeiro de 1847 e faleceu a 9 de 

fevereiro de 1919, com 72 anos de idade. Era filho de João Gaspar Coelho, que morreu 

quando o seu filho só tinha 19 meses, e de Francisca do Carmo Coelho. Foi professor 

de Filologia Comparada no Curso Superior de Letras da Universidade de Lisboa, mas 

nunca concluiu os estudos universitários, iniciados aos 15 anos em Coimbra, a sua terra 

natal. Abandonou a universidade quase depois de nela ter entrado, e tornou-se um 

autodidata porque se apercebeu de que pelo ensino não conseguia alcançar a verdadeira 

sabedoria. Adolfo Coelho explica a razão do abandono do ensino oficial em A Questão 

do Ensino: 

 

“Achei deante de mim um lente de chimica, estupido, mal seguro nas phrases do compendio, 

insolente, ora assumido um ar carrancudo com pretenções a gravidade, ora descendo a graçolas 

boçaes e na analuse e preparação d’alguns corpos, o que aprendera naturalmente ensinando. 

Esse homem tinham muita importância e influencia na sua faculdade […] As minhas illusões 

ácerca da Universidade estavam desfeitas; de ser aquelle lente ahi consentido concluia-se 
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indiscutivelmente que o abuso existia lá em larga escala. Investiguei, e o resultado d'essa 

investigação foi, que se queria a sciencia, a que aspirava, não a buscasse ahi.”
1  

 

Apesar de abandonar a universidade, nunca parou de estudar e de procurar 

aumentar os seus conhecimentos: ele elaborou sucessivos planos de investigação para 

adquirir um saber sustentado e contínuo, projeto que ele manteve ao longo da sua vida.  

Foi para Lisboa e lá publicou alguns dos seus primeiros artigos no Diário de 

Notícias, jornal fundado pelo seu irmão mais velho, José Eduardo Coelho. Movido pelo 

interesse no estudo da língua portuguesa, introduziu muitas vezes nesses artigos o 

critério e os métodos da filologia moderna e, apesar de ser criticado por isso, respondeu 

sempre com estudos ainda mais dedicados.  

Os estudos do F. Adolfo Coelho desenvolveram-se em quatro fases independentes. 

As primeiras duas fases concentraram-se precisamente no estudo das línguas — a 

língua portuguesa mas também as línguas românicas; e, depois, de uma forma mais 

vasta, as línguas indo-europeias de que elas derivam. A terceira fase desenvolveu-se 

com os artigos publicados na Revista de Etnologia que entrecruzam já as questões da 

linguagem com o estudo das culturas em que se inserem. E a última fase concentrou-se 

especialmente no estudo dos problemas educativos que daí decorriam. Como António 

Carvalho da Silva concluiu sobre estas várias fases e facetas de estudo, F. Adolfo 

Coelho foi sucessivamente «um filólogo (na primeira e segunda fases), um etnógrafo 

(na terceira fase), um pedagogo (na quarta fase)».2  

Entre 1864 e 1871, como muitos outros estudiosos portugueses em que se incluem 

Antero de Quental, Eça de Queiroz, Adolfo Coelho viveu com uma grande preocupação 

as grandes mudanças na Europa: «as insurreições na Polónia, a crise na Irlanda, a 

oposição ao segundo Império em França», e tais preocupações entravam em choque 

«com os horizontes estreitamente provincianos da literatura vigente» em Portugal3 . 

 

1 COELHO, Adolfo － A questão do ensino. Porto: [S.n.], 1872, p. VI.  

2 SILVA, António Carvalho da – F. Adolfo Coelho e a gramática portuguesa. Funchal: Universidade da 

Madeira, 1994, p. 47. 

3 LOPES, Óscar – História da literatura portuguesa. Porto: Porto Editora Multimédia, 2000, p. 667. 
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Segundo Álvaro Manuel Machado, Adolfo Coelho fez parte da Geração de 704, já que 

participou nas Conferências do Casino em 1871, e integrou o movimento intelectual 

que queria fazer progredir o país no plano das ideias, quer por trazer uma nova ideia do 

romantismo europeu em Portugal, quer por enriquecer a cultura portuguesa com 

novidades vindas de França em domínios que não só os literários. A Conferência 

Democrática do Casino preparada por Adolfo Coelho, com a qual ele pretendia fazer 

renascer o país numa época dita de decadência, tinha como objetivo principal introduzir 

em Portugal as ideias do progresso da Europa: Adolfo Coelho escolheu falar sobre «O 

Ensino». Nela explicou o seu conceito de existência humana, sendo finalidade do 

ensino era «Levar o homem à conceção mais perfeita possível do seu destino». 

Criticava radicalmente o estado de todas as instituições de ensino em Portugal e 

defendia a separação da Igreja e do Estado nessas instituições. Porém, criticava uma 

instrução que se restringia à alfabetização: para ele a educação não só servia para 

ensinar todos os cidadãos a saber ler, falar e escrever corretamente, mas também para 

levar ao desenvolvimento na comunidade de todas as outras qualidades morais. Impõe-

se, porém, aqui fazermos uma precisão, porque é usual (ainda hoje) confundir-se cultura 

(riqueza imaterial) com civilização (riqueza material): Rui Cinatti queixava-se ainda 

desta confusão por volta de 1964: “a cultura é independente da civilização”5. Ora quase 

cem anos antes, Adolfo Coelho manifesta-se contra aqueles que chamam incultos aos 

que não sabem ler. Adolfo Coelho denuncia precisamente esse preconceito contra o 

 
4 Dicionário de literatura portuguesa/ org. e dir. Álvaro Manuel Machado. Lisboa: Editorial Presença, 

1996, p. 132. 

5 “Opomos cultura a civilização como um a outro complemento que se distinguem na medida em que a 

primeira é repositório das criações do espírito e a segunda decorre de uma especialização que, em grau 

maior ou menor, define na matéria os atributos daquela. […] Em princípio a cultura é independente da 

civilização; esta realiza-se por encontro de circunstâncias culturais que lhe imprimem um 

desenvolvimento específico. Os termos são, no entanto, permutáveis e muitas vezes confundidos. Fala-

se da cultura do barro ou do granito, como se fala de civilização cristã. Mas a cultura do barro é uma 

conquista da civilização material, enquanto que a civilização cristã é fundamentalmente cultura” 

(CINATTI, Ruy – Um cancioneiro para Timor, Lisboa, Presença, 1996, p. 37). Devemos esta citação à 

nossa orientadora, que nos alertou para a permanência desta confusão, que perpassa ainda os atuais 

estudos culturais. 
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analfabetismo: ser analfabeto não é ser inculto nem o analfabetismo é uma espécie de 

doença que urge curar, como se ler, escrever e contar fosse o elixir mágico para Portugal 

se tornar num país de ciência e de todas as virtudes. Tal ideia está longe de ser verdade, 

pois como ele disse: 

 

“Os homens não seriam capazes de ler ou escrever mas nem por isso lhes faltam inteligência 

ou a capacidade de formar juízos acerca das coisas do domínio dos seus próprios interesses e 

de realizar os actos da sua necessária ocupação com tanta agudeza como nós.”6  

 

Com isto, ele defende, segundo António Carvalho da Silva, o valor da instrução 

popular e uma «noção alargada e crítica de cultura popular ou ‘cultura dos 

analfabetos’»7. Desvaloriza consequentemente as oposições feitas entre níveis de língua, 

do popular ao erudito, quer encontrando a lição do povo nos eruditos, quer encontrando 

a erudição no povo:  

 

“Os contos que tem a subscrição Foz do Douro foram-nos ditadas por mulheres 

analfabetas da localidade; as de Oliveira do Douro por uma Sr.ª Luiza, lavadeira; o de Vila 

Nova por um barqueiro; o n.º XXXIII, de Bragança, foi-nos enviada pelo nosso amigo B. 

M. de Sá que o ouvira a uma pessoa daquela cidade e o reproduziu depois de memoria; o 

n.º XXXII foi ouvido por um outro amigo nosso d'um merceeiro, poeta popular, 

d'Espadanedo (Douro); […] É mister ter também em vista que entre nós há muito menor 

distinção entre a linguagem popular e a literária que n'outros países. As pessoas do povo 

inteligentes são geralmente bem-falantes e empregam muitas expressões d'origem literária 

evidente, sem saberem ler.”8 

 

Esta mesma ideia se reflete no artigo de Adolfo Coelho intitulado «Nota Marginal 

 
6 COELHO, Adolpho – Cultura e Analfabetismo. Porto: Renascença Portuguesa, 1916, p. 17. 

7 SILVA, António Carvalho da – F. Adolfo Coelho e a gramática portuguesa. Funchal: Universidade da 

Madeira, 1994, p. 67. 

8 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, Prefação. 
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á história do centenário de Alexandre Herculano», em 1910, onde Adolfo Coelho 

manifesta uma grande preocupação com a decadência do mundo espiritual do povo, a 

genuína, os projetos políticos, a frustração pela educação dominante, e a grande 

responsabilidade que é a regeneração intelectual e moral do povo português: 

 

“Pela força de inúmeras circunstâncias convergentes tem entre nós havido melhoramentos 

sobretudo nas condições materiais da nação; temo-nos exteriormente modernizado; mas na 

vida política, artística, científica e religiosa nenhuma modificação se produziu que atingisse o 

âmago das coisas.”9  

 

A admiração de Adolfo Coelho por Alexandre Herculano passa também pela 

admiração que ele sente por quem passou por uma experiência semelhante. Também 

Alexandre Herculano tinha sido um autodidata. Também Alexandre Herculano tinha 

contribuído para a escrita da História de Portugal, para a sua literatura, e também ele se 

tinha empenhado na reforma da pedagogia. Mas sobretudo unia-os a ideia de que a 

cultura popular era uma insubstituível forma de cultura. Como diz Ernesto Veiga de 

Oliveira na Introdução escrita para Contos Populares Portugueses, Adolfo Coelho foi 

uma das «figuras primordiais, de grande estatura», a quem a cultura popular portuguesa 

deve muito. Deve-lhe explicitamente:  

 

“[…] a elaboração crítica e sistemática propriamente dita da ciência etnográfica portuguesa 

[…] como corolário uma nova posição da ideologia nacionalista liberal, fundada na tomada 

de consciência – que ao mesmo tempo um profundo e esclarecido amor— dos autênticos 

valores do nosso génio próprio e da nossa história […].”10  

 

F. Adolfo Coelho representa um papel indispensável no estudo de etnografia, 

mitologia, mitografia, crença mais tradições populares na Europa e em Portugal. Depois 

 
9 HERCULANO, Alexandre – Cartas de Herculano. Coimbra: O Instituto, 1977. vol. 84, n.º 193. 

10 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 24. 
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da Escandinávia, Rússia, Itália, França e Espanha, Portugal finalmente organizava 

estudos na área mitográfica. A palavra “Folk-Lore” foi introduzida pela primeira vez 

pelo F. Adolfo Coelho: introduziu-a e usou-a no seu artigo «Os Elementos Tradicionais 

da Literatura. Os Contos», publicado na Revista Ocidental em 1875: «os inglezes 

chamam com justa razão folk-lore, sciencia popular, para que nós só temos nomes de 

desprezo, como história da carochinha, lenda-lenda […]»11. 

No prefácio do seu livro Contos populares portugueses, F. Adolfo Coelho explica 

a razão de ter feito esta coletânea dos contos populares: «Com esta coleção… Portugal 

deixa de ser uma excepção com relação ao interesse que nos outros países de língua 

românica se vai desenvolvendo pelos contos populares».  

Na coletânea, ele valoriza a originalidade dos contos populares recolhidos: a 

escolha dos narradores fiáveis, a intervenção reduzida do editor, a fim de garantir e 

evidenciar a maior vitalidade da tradição através dos contos populares. Ao contrário de 

uma compilação como a de Teófilo de Braga, que nós lemos antes de escolher a de 

Adolfo Coelho, a linguagem dos contos encontra-se próxima da linguagem popular, 

tem um vocabulário acessível e uma construção sintática com muito poucos efeitos de 

inversão estilística. Na Prefação dos seus Contos, Adolfo Coelho sublinha a fidelidade 

às fontes populares (agradece até à Senhora Anna Alves Leite, “pequena proprietária” 

da freguesia de Ourilhe (no concelho de Celorico de Basto). Edita-as quase sem 

correções: 

 

“[…] estenografando-as ao saírem da boca de narradores populares, já recebendo-as 

escritas de pessoas d'alguma instrução e d'indubitável probidade, que ou as aprenderam na 

infância ou as ouviram depois de pessoas indoutas. Não amplificamos nenhum; não 

introduzimos nenhum adjetivo, nenhum ornato; cortámos apenas alguma repetição inútil; 

introduzimos apenas e raramente algum pronome que a reprodução escrita torna 

necessário.”12 

 
11 COELHO, Adolfo – Os Elementos Tradicionais da Literatura. Os Contos, Revista Ocidental, Tomo 

II, 1875 p. 329. 

12  COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, 
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Pelos estudos de mitografia comparativa, ele acredita na semelhança da estética 

das diferentes raças humanas, na antiguidade dos contos populares em Portugal e na 

tradição oral do povo, vendo no povo o veículo mais importante de transmissão.  

O que, do nosso ponto de vista, nos parece mais interessante é a comparação dos 

contos, que ele diz por vezes muito semelhantes ainda que apareçam na cultura popular 

de países muito diferentes, tal como afirma no artigo publicado na Revista Ocidental, 

“Os Elementos Tradicionais da Literatura. Os Contos”. Esta situação é exemplificada 

com dois países tão longe geograficamente como Portugal e a China, dando o exemplo 

de dois romances, um de Portugal («D. Barão, Donzela que vai à guerra») e o outro da 

China («Balada de Mulan»). Têm um enredo incrivelmente semelhante: a filha finge-

se de filho de modo a poder ir à guerra e apenas é reconhecida pelo chefe, mais ninguém 

conhecia a sua verdadeira identidade até ao fim. Com todas as diferenças causadas pela 

língua, civilização, religião, política e muitos outros fatores, ainda partilham expressões 

idênticas, como o facto de o conto parecer quebrar todas as fronteiras. Como ele próprio 

disse, «o conto apresenta-se-nos assim como um ponto neutral, como um laço de 

comunhão entre os povos da terra»13. Foi a questão que Adolfo Coelho deixou no final 

– «Qual a sua forma primitiva, se tão longe podemos ir e qual o seu motivo, a sua razão 

de ser original?»14 – que nos levou para um novo panorama de pensamento.  

  

Influenciado pela voga determinista dos oitocentistas, Adolfo Coelho acredita 

firmemente na força de ciência, especialmente na ciência social, mas aplica-a ao estudo 

dos contos populares. Considera que o aparecimento do mito (ou dos elementos 

mitológicos) é sempre um fenómeno cultural muito frequente, mas quanto à relação do 

conto popular com o mito, manifesta uma atitude muito prudente e é decisivamente 

 
Prefação. 

13 COELHO, Adolfo – Os Elementos Tradicionais da Literatura. Os Contos, Revista Ocidental, Tomo 

II, 1875, p. 442. 

14 COELHO, Adolfo – Os Elementos Tradicionais da Literatura. Os Contos, Revista Ocidental, Tomo 

II, 1875, p. 444. 
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marcado pela teoria de Max Muller, que considerava o mito como «uma doença da 

linguagem»: «os deuses eram palavras, e assim como estas evoluem e se degradam, 

assim também esse conteúdo se transfigura no mito»15 . A teoria da Mitografia que 

Adolfo Coelho desenvolveu de início para estudar contos e mais formas de tradição é 

aplicada ao estudo do conto popular. Porém, progressivamente, o que lhe interessa não 

são tanto as tradições, os elementos míticos, a dimensão histórica, o canal de 

transmissão, entre outros assuntos, mas cada vez mais a responsabilidade mais essencial 

que decorreria do conto popular — a Pedagogia ou Educação. O trabalho de Adolfo 

Coelho tem sempre como uma grande aspiração contribuir para a relação entre a 

educação e a etnografia: 

 

“O conto popular e o jogo […] são expressões espontâneas da humanidade ou estádios 

primordiais, que correspondem à mentalidade infantil, e são por isso as formas mais 

convincentes para o desenvolvimento natural e do movimento corpóreo a ter em conta na 

educação da criança.”16  

 

Ao nosso ver, F. Adolfo Coelho interessa-nos como um etnógrafo e ao mesmo 

tempo como pedagogo: os estudos e as reflexões gerais que ele fez são 

transdisciplinares e têm o objetivo de divulgar tradições populares portuguesas para 

chegar à educação de todos, em todos os aspetos cívicos.  

 

  

 
15 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 21. 

16 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 32. 
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Capítulo I  

UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL: A PRESENÇA DA MAGIA NA 

ESTRUTURA DOS CONTOS 

 

 

O conto popular de uma nação é um tesouro cultural que um país pode entregar ao 

mundo e é também uma maneira de o mundo compreender e explorar a identidade 

nacional deste país. O conto popular português, tal como o conto dos outros povos do 

mundo, é o produto da fantasia coletiva do povo português, herdou a magnificência e 

grandeza da mitologia, da poesia épica e das lendas e dos costumes, e inspirou a 

imaginação e curiosidade da literatura infantil moderna. Através da sua transmissão e 

processamento por gerações de transmissores orais, bem como da absorção dos contos 

populares de outros povos, forma gradualmente características narrativas únicas, ricas 

em estética étnica, ao mesmo tempo expressa as aspirações dum povo. Pode por isso 

servir de ponte: para que os estrangeiros, estranhos à cultura portuguesa, possam 

conhecer a cultura portuguesa; e para que os portugueses, estranhos a outras culturas, 

possam conhecer culturas de outros povos.  

Isto sucede aparentemente porque, face à riqueza dos contos populares, uma 

impressão da leitura é persistente. Essa riqueza parece diversa e inesgotável, própria de 

cada cultura, mas ao mesmo tempo revela muitas semelhanças e repetições entre os 

vários enredos. Foi também assim que o académico russo famoso Vladimir Propp se 

sentiu quando, em 1928, estudou os contos populares russos, e foi esta a motivação 

básica que o levou a dedicar-se à estrutura morfológica dos contos. Esse foi também, 

como parece indicar Adolfo Coelho, uma das questões que mais o interessou numa nova 

ciência, a Mitografia Comparada: 
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“A existência de narrações idênticas pelo fundo ou pela forma na tradição de todas as raças 

humanas prova já de per si evidentemente uma unidade estética elementar tão completa, 

pelo menos, enquanto à recetividade, que nada a priori, nos impede de julgarmos essas 

raças diversas dotadas de igual grão de produtividade artística elementar, sujeito nas suas 

manifestações a leis idênticas.”17 

 

Quase meio século depois, Propp indicará que pouco se tinha avançado, não se 

conseguindo distinguir o que era específico de cada cultura e transversal a todas. Na 

Rússia, os estudos concentravam-se, escreveu ele, na classificação das histórias, 

estando elas divididas aproximadamente nas duas categorias seguintes: segundo a 

categoria da história e segundo os enredos da história. Não havia, apesar de tudo, uma 

categorização sistemática e generalizável. Alegava-se por vezes a falta de um 

levantamento sistemático de exemplos, mas Propp discorda ao fazer “A História do 

Problema”, achando que a principal falha existe na ausência de “uma descrição 

sistemática prévia”, aparecendo a classificação antes da descrição, e não ao contrário, 

como recomenda. Exemplifica então com alguns autores que o precederam: Milles, 

Wundt, Volkov, Aarne...   

V. F. Milles propôs uma maneira de classificação de dividir os contos em contos 

míticos, de animais, de costumes. Mas Propp pergunta-se o que sucede quando o 

personagem principal do conto mítico (ou do conto de costumes) é um animal: este 

conto deve ser classificado em contos míticos (no conto de costumes) ou nos contos de 

animais? A verdade, é que, segundo Propp, a tipologia de Milles não conseguia 

responder a nada sobre a importância do papel dos animais nos contos maravilhosos 

em geral.  

Mais tarde, para corrigir as falhas desta classificação, Wundt tinha fornece uma 

classificação mais detalhada ao propor sete categorias de divisão na sua obra sobre a 

Psicologia dos Povos 18 : “(1) Contos-fábulas mitológicos (Mythologische 

 
17 COELHO, F. Adolfo – Contos populares, op. cit., Prefação, p. 47. 

18 W. Wundt, Völkerpsychologie, tomo II, Leipzig, 1960, parte I, p. 346, apud notas na edição portuguesa 

(PROPP, 1983: 42). 
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Fabelmärchen); (2) Contos de feitiçaria puros (Reine Zaubermärchen); (3) Contos e 

fábulas biológicas (Biologische Märchen und Fabeln); (4) Fábulas puras sobre os 

animais (Reine Tierfabeln); (5) Contos "sobre as origens" do mundo 

(Abstammungsmärchen); (6) Contos e fábulas humorísticos (Scherzmärchen und 

Scherzfabeln); (7) Fábulas morais (Moralische Fabeln)”19. Esta classificação, embora 

mais detalhada, parece a Propp difícil de se justificar: por exemplo, porque Wundt não 

distingue claramente a categoria de "fábula" (que aparece muitas vezes nas sete 

categorias) da de “conto”. Sendo a fábula, de facto, uma categoria formal, a sua 

colocação, por Wundt, em categorias diferentes parece a Propp uma confusão. A “fábula 

humorística” (Scherzfabeln) também não era incompatível com o modo heroico. Para 

além disso, as fábulas possuem uma função educativa através da analogia entre o 

quotidiano humano com as histórias vivenciadas pelas personagens, a fim de realizar a 

exortação moral. Então, qual é a diferença funcional entre as Fábulas puras de animais 

e as Fábulas morais? Por isso, este método de classificação dos contos populares por 

categoria não atinge, segundo Propp, o objetivo pretendido. 

Quando os contos populares são classificados pelo enredo ou assunto, parece 

surgir uma situação ainda mais desordenada. Por exemplo, R. M. Volkov declara na sua 

obra20 que as histórias de fantasia podiam ser divididas em quinze categorias, de acordo 

com os diferentes enredos, sendo essas quinze categorias distribuídas pelos seguintes 

assuntos/ motivos: “(1) os inocentes perseguidos; (2) o herói tolo; (3) os três irmãos; 

(4) os que lutam contra dragões; (5) a procura de uma noiva (6) a donzela sábia; (7) os 

encantados ou enfeitiçados; (8) o possuidor de um talismã; (9) o possuidor de objetos 

encantados; (10) a mulher infiel, etc. etc.”21. Esta classificação podia ser utilizada como 

índice para encontrar o conteúdo de contos populares, mas não era uma classificação 

 
19 Vladimir I. PROPP, Morfologia do Conto Maravilhoso, CopyMarket.com, 2001, p. 10. 

20 R. M. Volkov, Skazka, Roziskânia po siujetoslojêniu naródnoi skázki, tomo I. Skazka velikorúskaia, 

ukráinskaia, bielorúskaia. (trad. O conto. Pesquisas sobre a formação do enredo no conto popular, tomo 

I. O conto russo, ucraniano, bielorusso). Odessa: Editora Estatal da Ucrânia, 1924. 

21  Vladimir I. PROPP, Morfologia do Conto Maravilhoso, CopyMarket.com, 2001, p. 11. Propp 

demonstra algum desprezo pela lista, e não enumera sequer as 5 últimas categorias. 
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científica porque ia usando vários critérios: ora o número de heróis, ora o caráter do 

protagonista; ora a totalidade da intriga ora um seu momento muito específico. E é até 

possível que eles existam em parte ou no todo na mesma história, tornando assim 

completamente impossível a finalidade da classificação.  

Ao classificar os contos populares por enredo, Propp discute também a proposta 

de Antti Aarne figura que, segundo ele, não pode ser ignorada. Aarne foi um dos 

fundadores da escola finlandesa, que organizou uma grande coleção dos enredos e 

variantes dos contos populares, e a sua investigação encara o enredo como uma espécie 

de unidade que pode ser extraída do enquadramento da história para estudar. À medida 

que cada vez mais materiais são acumulados, os limites entre os enredos e as suas 

diferentes variantes tornaram-se mais obscuros, evidenciando que as ligações se tornam 

mais estreitas. Em resposta a esta situação, Aarne criou um catálogo dos enredos que 

depressa se tornou um índice de enredos para os contos populares: todos os enredos 

estão numerados, e o conceito de "subcategorias" foi introduzido para tornar a 

classificação dos enredos mais abrangente. De facto, a classificação de Aarne não se 

destinava a criar um sistema científico; segundo Propp, ele produzia somente este 

conjunto de catálogos e índices, que na realidade se tornaram orientações de grande 

alcance para utilização e retificação. 

Embora existam várias falhas e lacunas em estudos anteriores ao de Propp, os 

problemas que eles apresentam e os métodos que propõem forneceram lições valiosas 

para o estudo da narrativa de Propp, e servem como um novo ponto de partida para os 

estudos sobre os contos populares. Ele reconhece que, no género literário dos contos 

populares, as ações ou os comportamentos semelhantes ocorrem frequentemente, ainda 

que em pessoas ou objetos diferentes, mas que os próprios contos populares têm uma 

estrutura única. Com base neste conhecimento, Propp explicita a sua afirmação: tornar 

a estrutura dos contos populares o foco da sua investigação, completar a exploração da 

natureza das histórias, não consoante os temas, mas consoante a forma e função 

(morphos) das personagens. Trata-se, pois, de descrever essa forma/ estrutura, essa 

“morfologia do conto”. 

Propp selecionou então os contos de magia que estavam classificados no índice de 
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Aarme e Thompson como materiais de estudo, e, atentando aos sub-géneros já 

apontados por Aarme (o inimigo mágico, o esposo ou a esposa, a tarefa mágica, o 

auxiliar mágico, o objeto mágico, a força ou o conhecimento mágicos, outros elementos 

mágicos), realizou uma análise de estrutura morfológica para deduzir duas teses sobre 

as funções e os personagens: 

 

“I. Os elementos constantes, permanentes, do conto maravilhoso são as funções dos 

personagens, independentemente da maneira pela qual eles as executam. Essas funções 

formam as partes constituintes básicas do conto. 

II. O número de funções dos contos de magia conhecidos é limitado.”22  

 

Propp argumenta que a função (a tradução portuguesa parece preferir-lhe a noção 

de “motivo”, pode substituir com vantagem o "tema" ou os "enredos" como 

componente básico da história, servindo como fator estável, independentemente de 

quem o faz e como o faz: “o motivo é primário e o assunto secundário”, o motivo é 

estrutural e o segundo variável23 . Segundo Propp, haveria um número limitado de 

funções ou motivos conhecidos nos contos de magia. Sendo estes os seguintes, trinta e 

um no total:  

 

1. Um dos Membros da Família Sai de Casa (definição: afastamento; designação: β ). 

2. Impõe-se ao Herói uma Proibição (definição: proibição; designação: γ ). 

3. A Proibição é Transgredida (definição: transgressão; designação: δ ). 

4. O Antagonista Procura Obter uma Informação (definição: interrogatório; designação: 

ξ ). 

5. O Antagonista Recebe Informações sobre a sua Vítima (definição: informação; 

designação: ζ ). 

6. O Antagonista Tenta Ludibriar sua Vítima para Apoderar-se dela ou de seus Bens 

(definição: ardil; designação: η ). 

7. A Vítima se Deixa Enganar, Ajudando assim, Involuntariamente, seu Inimigo (definição: 

cumplicidade; designação: θ ). 

8. O Antagonista Causa Dano ou Prejuízo a um dos Membros da Família (definição: dano; 

designação: A). 

 
22 Vladimir I. PROPP, Morfologia do Conto Maravilhoso, CopyMarket.com, 2001, p. 17. 

23 Vladimir PROPP, Morfologia do Conto, Lisboa, Vega, 1983, p. 50. (p 13). 



25 
 

a) Falta Alguma Coisa a um Membro da Família, Ele Deseja Obter Algo (definição: 

carência; designação: a). 

9. É Divulgada a Notícia do Dano ou da Carência, Faz-se um Pedido ao Herói ou lhe é 

Dada uma Ordem, Mandam-no Embora ou Deixam-no ir (definição: mediação, momento de 

conexão; designação: B). 

10. O Herói-Buscador Aceita ou Decide, Reagir (definição: início da reação; designação: 

C). 

11. O Herói Deixa a Casa (definição: partida; designação:↑). 

12. O Herói é Submetido a uma Prova; a um Questionário; a um Ataque etc., Que o 

Preparam para Receber um Meio ou um Auxiliar Mágico (definição: primeira função do 

doador; designação: D). 

13. O Herói Reage Diante das Ações do Futuro Doador (definição: reação do herói; 

designação: E). 

14. O Meio Mágico Passa às Mãos do Herói (definição: fornecimento - recepção do meio 

mágico; designação: F). 

15. O Herói é Transportado, Levado ou Conduzido ao Lugar onde se Encontra o Objeto que 

Procura (definição: deslocamento no espaço entre dois reinos, viagem com um guia; 

designação: G). 

16. O Herói e seu Antagonista se Defrontam em Combate Direto (definição: combate; 

designação: H). 

17. O Herói é Marcado (definição: marca, estigma; designação: I). 

18. O Antagonista é Vencido (definição: vitória; designação: J) 

19. O Dano Inicial ou a Carência são Reparados (definição: reparação de dano ou carência; 

designação K). 

20. Regresso do Herói (definição: regresso; designação:  ↓ ) 

21. O Herói Sofre Perseguição (definição: perseguição; designação: Pr). 

22. O Herói é Salvo da Perseguição (definição: salvamento, resgate; designação: Rs). 

23. O Herói Chega Incógnito à sua Casa ou a outro País (definição: chegada incógnito; 

designação: O). 

24. Um Falso Herói Apresenta Pretensões Infundadas (definição: pretensões infundadas; 

designação: L) 

25. É Proposta ao Herói uma Tarefa Difícil (definição: tarefa difícil; designação: M). 

26. A Tarefa é Realizada (definição: realização; designação: N). 

27. O Herói é Reconhecido (definição: reconhecimento; designação: Q). 

28. O Falso Herói ou Antagonista ou Malfeitor é Desmascarado (definição: 

desmascaramento; designação: Ex). 

29. O Herói Recebe Nova Aparência (definição: transfiguração; designação: T). 

30. O Inimigo é Castigado (definição: castigo, punição; designação: U). 

31. O Herói se Casa e Sobe ao Trono (definição: casamento; designação: W ). 

 

Para além das 31 funções que têm nomes e significados específicos, existe um 

importante elemento-situação inicial. A ordem das funções dos contos diferentes é 

sempre a mesma, e algumas funções podem estar ausentes em algumas histórias, mas 
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em geral essa ausência não afeta a ordem das outras. Propp argumenta ainda que as 

histórias, com as mesmas funções, são todas o mesmo tipo de história, pelo que todos 

os contos de magia, com as mesmas 31 funções subjacentes, são do mesmo tipo pela 

sua composição, Essas propostas compõem a base da teoria da “morfologia do conto” 

delineada por Propp e facilitariam muito o estudo posterior dos contos populares.  

 

Neste estudo, adotamos o método de classificação do Propp e fizemos algumas 

leituras do seu pensamento nos contos populares portugueses recolhidos por Adolfo 

Coelho. A classificação do Propp é baseada nos cem contos de magia da Rússia. Os 

contos dos países diferentes têm as suas próprias especificidades, assim como os contos 

populares portugueses também têm as suas próprias características. Mas o que é 

importante na investigação do Propp não são as suas conclusões sobre os contos 

populares russos, mas sim a sua metodologia. É um método que pode ser amplamente 

utilizado para analisar milhares de histórias e talvez chegar a centenas de fórmulas de 

leitura. Outra razão de nos interessarmos por Propp foi ele ter valorizado (até porque 

partiu dos sub-géneros tratados por Aarne já citados) o papel da magia., que tanto nos 

surpreendeu quando fizemos uma primeira leitura dos contos populares portugueses 

recolhidos por Adolfo Coelho. Potencialmente, os materiais que Propp utiliza servem 

todos os contos de magia, que ocupam grande parte dos contos populares (entre os 

números 300 e 749 do índice de Aarne et Thompson)24… 

Mas acabamos de tocar num conceito que, parecendo simples, é um primeiro ponto 

de divergência: o que pode ser considerado um “conto de magia”? Primeiro temos de 

saber o que é o conto de magia. De acordo com Propp, na tradução brasileira: 

“Do ponto de vista morfológico podemos chamar de conto de magia a todo desenvolvimento 

narrativo que, partindo de um dano (A) ou uma carência (a) e passando por funções 

intermediárias, termina com o casamento (W 0) ou outras funções utilizadas como desenlace. 

A função final pode ser a recompensa (F), obtenção do objeto procurado ou, de modo geral, a 

 
24 Ibid., p. 57. 
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reparação do dano (K), o salvamento da perseguição (Rs) etc.”25 

A tradução portuguesa parece preferir chamar ao género “contos maravilhosos”, 

ainda que noutras circunstâncias o tradutor use a palavra “magia” para caracterizar 

alguns elementos das funções. Mas são consequentemente todos os contos populares 

portugueses que estudamos aqui “contos de magia” ou “contos maravilhosos”, 

aceitando nós (por impossibilidade de a discutir) como inevitável a sinonímia entre a 

tradução brasileira e a tradução portuguesa?  

Obviamente que não. Em primeiro lugar nem todos os contos recolhidos por 

Adolfo Coelho acabaram por ter um feliz resultado como um casamento, ou uma 

recompensa. O enredo dos contos populares portugueses pode acabar mal como Conto 

do Fuso: o homem acabou por fazer muitas desgraças em casa e não resolveu o 

problema original. Em O Ovo Partido, se considerarmos que “o brasileiro” é o 

protagonista, dificilmente podemos falar de reparação do dano ou salvamento da 

perseguição: a única coisa que ele fez foi pôr uma maldição, mas todavia, se o 

protagonista fosse o homem rico, talvez pudéssemos dizer que ele acabou com a 

maldição de vingança com a sua avareza. Já para não falar nos imensos contos de 

animais em que são os animais os personagens ou até os protagonistas. Em quase todos 

os “contos de animais” não existe uma lógica explícita e dificilmente eles podem 

enquadrar-se, sem discussão, no conceito de “contos de magia”…  

Há ainda a potencialidade de usarmos Propp para todas as estruturas narrativas (e 

por isso ele é muito ensinado como base teórica das “oficinas de escrita”). Com efeito, 

embora Propp explore uma forma particular deste género narrativo (o conto de magia), 

os métodos que ele utilizava para descrever as unidades constituintes e as inter-relações 

da história têm referências importantes para a análise de muitos outros textos narrativos. 

O seu grande avanço reside no facto de estabelecer um elemento básico muito 

importante do conto — a função, oferecendo ao leitor a possibilidade de estudar 

comparativamente (como pretendia Propp)26 um vasto corpo narrativo, pelo menos no 

 
25 Vladimir I. PROPP, Morfologia do Conto Maravilhoso, CopyMarket.com, 2001, p. 51. 

26  Como dirá Adriano Duarte Rodrigues, em 1978, são inegáveis os problemas da tradução e da 
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que diz respeito às funções das personagens e as suas relações associativas. Assim, abre-

se um novo caminho para a estrutura narrativa e análise elementar. Ao mesmo tempo, 

ele simplifica a ação que ocorre na história numa combinação sequencial que vai além 

da descrição superficial e variável da experiência, tornando o estudo do narrativo mais 

científico ou, pelo menos, mais objetivo. 

A partir das funções das personagens, Propp apontou, nos contos de magia, sete 

tipos de personagem, com as esferas 27  correspondentes. Como as funções são 

realizadas pelos personagens (e muitas vezes um certo tipo de personagem é composto 

por um conjunto de pessoas de certo grupo), os personagens são descritos como pessoas 

de determinado estatuto (com poder ou sem poder). Salvaguardando as diferenças entre 

os contos populares portugueses e os contos de magia de Rússia, elencamos os 

personagens principais que Propp propôs para os redefinir.  

 

1. Herói: O protagonista, o personagem que realiza a procura a partir de uma 

carência, pronto a reagir perante doadores e auxiliares. 

2.  Antagonista: O adversário, a força restritiva contra o protagonista. A esfera 

de ação envolve o dano, o combate e a perseguição.  

3. Doador: O personagem que oferece objeto mágico ou objeto útil para o herói, 

incluindo dar uma solução/ sugestão para ajudar o herói a resolver o problema e 

indicar o caminho para o herói. 

4. Auxiliar: O ajudante, que realmente socorre o herói no combate, reparando o 

dano ou a carência, salvando o herói na situação perigosa, ajudando o herói a 

resolver tarefas difíceis.  

5. Princesa ou Personagem Procurado: serve como prémio do herói por resolver 

 
reinterpretação que lhe estão associados, mas “Uma terminologia comummente aceite, mesmo deficiente 

e hipotética, vale muitas vezes mais do que a incoerência da multiplicidade que impede tanto as 

comparações e aproximações como as distinções dos elementos inventariados pela análise” (prefácio à 

edição portuguesa de Morfologia do Conto, 1983, p. 9). 

27  Numerosas funções se agrupam logicamente segundo determinadas esferas. Estas esferas 

correspondem, grosso modo, aos personagens que realizam as funções. São as esferas da ação (Ibid, p. 

44). 
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o problema para o herói ou para ser procurado como recompensa. Nos contos 

populares portugueses, a personagem Princesa também pode ser Príncipe nos 

contos do tipo Eros e Psiquê.  

6. Mandante: o personagem que informa o herói da carência, para este iniciar a 

procura.  

7. Falso Herói: o personagem que se finge herói para receber o prémio. A reação 

perante o doador é negativa e com intenção enganosa.  

 

O personagem procurado não tem de ser uma pessoa, mas um indeterminado ser 

mágico (por exemplo, no conto Herança Paterna, o que procuravam era o pretinho — 

um ser mágico que podia realizar todos os desejos de possuidor). Nos contos de 

encantamento (como O Carneirinho Branco e O Príncipe Sapo), o antagonista é um 

pouco ambíguo, porque as tarefas que o protagonista precisava de ultrapassar são 

causadas pelo encantamento que tinha posto a oração da mãe do príncipe.  

De acordo com as definições do personagem, instalamos a tabela e analisamos os 

contos de número 14 ao 7528  dos Contos Populares Portugueses recolhidos por F. 

Adolfo Coelho. 

Pela análise das personagens destes 50 contos populares, descobrimos que é muito 

raro encontrar neles todos os 7 personagens num conto, estando os personagens mais 

frequentes resumidos a três — o Herói, o Antagonista e o Auxiliar. Além disso, a 

maioria dos contos contém muitas vezes mais do que uma sequência29. Verificámos 

 
28 Pela leitura dos contos de número 1-13, descobrimos são todos contos de animais— os protagonistas 

são animais. Mesmo que sejam animais personificados, mantêm as características animais com 

comportamentos muitas vezes incompreensíveis ou impossíveis em seres humanos. Eles, de certa forma, 

são seres mágicos, mas muito difíceis de classificar. Por isso, dispensámos esses 13 contos do nosso 

estudo. Em anexo, enumeramos os 62 contos que estudámos, e, para serem mais fáceis de identificar, 

mantivémos o número original dos contos. 

29 “O dano que constituíra o nó da intriga se repete, às vezes sob as mesmas formas, outras vezes sob 

formas diferentes, novas para um determinado conto. Com isso, inicia-se um novo conto. O dano que se 

repete não apresenta formas específicas, isto é, voltamos a encontrar o rapto, o enfeitiçamento, a morte 

etc. Este fenômeno mostra que um grande número de contos maravilhosos se compõe de duas séries de 

funções, que podemos chamar de sequências. Uma nova desgraça dá origem a uma nova seqüência, e 



30 
 

também que, num mesmo conto, a mesma personagem pode até mudar a sua função nas 

diferentes sequências. Consideremos, pois, agora as funções em que se envolvem os 

personagens principais. 

  

1. Herói 

A proporção de heróis e heroínas é curiosamente muito semelhante nos Contos 

Populares Portugueses.  

Em relação aos heróis, a maioria deles são homens comuns, quase sempre de 

família pobre, diríamos um “herói-comum”; só alguns são homens de estatuto elevado, 

tais como um príncipe ou um rei: diremos por vezes que esse protagonista é um “herói-

príncipe”. Isto reflete que a atenção dos povos, a crer nos contos populares portugueses, 

está na vida do “herói-comum”. Porém, como observa Propp, até os heróis de estatuto 

elevado começam por sentir a falta de alguma coisa específica (não necessariamente 

uma princesa) e só no fim acabam por realizar o seu desejo, por vezes vago ou 

indeterminado. Por sua vez, os heróis comuns normalmente começam por ter uma vida 

pobre, normal, mas acabam muitas vezes por casar com uma princesa e adquirir riqueza. 

Em comparação com o herói-príncipe, sujeito a uma situação de carência, o herói-

comum passa também por um processo de alteração do estatuto da pobreza, a sua 

carência material.  

Há nove contos centrados no herói-príncipe (em 62) e quase todos deixam de ter 

uma vida fácil quase logo no início da história: eles são, ou tornam-se, resistentes e 

corajosos. Por exemplo, na Sina, o príncipe foi deitado ao rio pelo rei depois do 

nascimento porque a sina dizia, como no mito de Édipo, que o rapaz iria matar o pai 

quando crescesse. Também aqui o príncipe depois voltou para o palácio e feriu o rei, 

causando-lhe a morte sem querer. O herói de A Princesa Abandonada também sofreu 

muito, mas é estranhamente um ser supernatural que possui uma força extremamente 

grande, compensando assim o seu estatuto de filho ilegítimo: quando cresceu, a sua 

 
deste modo uma história reúne, às vezes, toda uma série de contos.” (Propp, Morfologia do Conto, trad. 

brasileira, p. 34). 
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mãe queria matá-lo associando-o a um gigante. Outro tipo do herói-príncipe é aquele 

que vem de uma família feliz e rica mas que procura ter aventuras por alguma razão: 

por isso ele parte também de uma situação em que não tem a proteção devida ao seu 

estatuto social. Os heróis-príncipes são todos entusiásticos e muitas vezes têm ajuda 

dos auxiliares mágicos. Assim sucede nos contos A Torre de Babilónia e O Homem que 

Busca Estremecer, onde os protagonistas são os filhos de uma família rica: começaram 

a sua viagem não necessariamente para procurar esposa mas acabam por encontrar as 

esposas certas para se casar, confirmando a superioridade do seu estatuto. O herói de O 

Príncipe Com Os Orelhas de Burros é uma exceção, de certa forma, pois mesmo que 

ele também seja bonito e inteligente recebe presentes das fadas que o deformam e 

impedem que os outros reconheçam o seu estatuto: mas no final até as orelhas de burro 

desaparecem.  

Em relação aos contos com o herói-comum, devemos sublinhar que ocupam a 

maior parte dos contos, são 3130, em 62. Em grande parte, a narrativa indica a pobreza 

nas suas vidas ou a banalidade do seu estatuto no contexto inicial. Mas há sempre uma 

razão ou uma característica especial pela qual o herói pode mudar a sua situação na 

vida, tendo sucesso nos feitos, conhecendo uma princesa e ganhando o trono, 

diferentemente das histórias em que os príncipes são heróis do conto. Porém, os heróis-

comuns, como os heróis-príncipes 31 , têm na sua coragem (ou entusiasmo) uma 

qualidade básica. Para além disso, esses heróis demonstram ser inteligentes e até 

espertos, manhosos, e usam táticas para chegar ao seu objetivo. Por exemplo, em O 

Criado do Estrujeitante, o rapaz aprendeu a “estrujeitar” (fazer magia) com os livros 

mágicos, ganhando dinheiro com esta capacidade, e até salvou a sua própria vida da 

perseguição feita por seu amo. Em As Três Lebres, o herói, um aldeão, usou três 

adivinhações e uma estratégia para levar a princesa a casar-se com ele, finalmente.  

Nem sempre se resolve o enredo com mérito do protagonista. Às vezes, os heróis 

podem só ter sorte. Por exemplo, em A Herança Paterna, o irmão mais novo ficou com 

 
30 Herói-Comum: 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 38, 41, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 

66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 

31 Herói-Príncipe: 16, 32, 37, 43, 46, 50, 51, 60, 61. 
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a caixa que o pai o deixou e tornou-se rico com o pretinho mágico lá dentro (esta história 

faz lembrar a do Gato das Botas). Além disso, ele também tinha um cão e um gato muito 

fiéis que também podem ser considerados auxiliares mágicos pois foram eles que 

teimaram em trazer de volta a caixa e salvar o seu amo. O protagonista parece não ter 

mérito no seu êxito. Mas, a meu ver, talvez esta comunhão do ser humano com os 

animais reflita indiretamente uma competência ou um mérito do protagonista, ainda 

que possa ter considerado um benefício da sorte, aleatório: com efeito, o herói deve ter 

tido sorte, mas em grande parte por ter sido muito simpático para com os seus animais, 

ou por lhes ter dado ouvidos.  

O mérito pode estar também na fidelidade. Em Mais Vale Quem Deus Ajuda Que 

Quem Muito Madruga, o herói conseguiu curar a princesa e ter muito dinheiro porque 

ele tinha estado escondido debaixo do poço, por mero acaso, e assim ouviu a conversa 

dos diabos sem ser descoberto. Alguns heróis mudaram a situação original somente por 

causa da fidelidade ao seu dono ou a um amigo, como em Pedro e Pedrito. Pedrito, o 

irmão de leite do príncipe, estava disposto a dizer o segredo e a lutar contra a bicha de 

sete cabeças para salvar o príncipe e a princesa. Em O Rabil, o criado do lavrador 

recusou matar o boi de que o dono gostava mesmo com a tentação de casar com a filha 

dele: felizmente ambos acabaram por casar, um com a princesa e outro com a filha do 

dono respetivamente, como prémio dos seus feitos.  

O mérito do protagonista é também difícil de encontrar em outros personagens, 

pois nem todos os heróis-comuns são perfeitos e virtuosos. É o caso de João Mandão, 

que era muito preguiçoso, andava sempre ao colo ou a cavalo e conseguiu realizar tudo 

a seu desejo devido ao seu gesto de bondade para com um peixinho mágico. Situação 

semelhante acontece em Os Figos Verdes, em que o herói até era tolo. Mas também por 

causa disso, ele disse a verdade a Nossa Senhora e foi abençoado. Ou seja, aqui a 

preguiça pode ser bom sinal, por falta de ambição. E a tolice pode ser interpretada como 

porta para a honestidade. Em suma, essas pessoas banais possuem em geral algumas 

características únicas que os destacam.  

Por outro lado, sendo esses heróis homens comuns, é quase inevitável que eles 

cometam erros por causa do desejo excessivo. Há, pois, bastantes finais infelizes nestes 
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contos portugueses recolhidos por Adolfo Coelho, talvez mais do que se possa esperar 

hoje, porque as editoras atuais só apresentam estes contos populares a crianças e não 

gostam que elas leiam histórias que acabam mal. Mas não esqueçamos que, na versão 

popular de O Capuchinho Vermelho, recolhida mas alterada por Perrault ainda no século 

XVII, a menina que se afastava do caminho apontado pela mãe era comida pelo lobo 

mau. Nos contos de Adolfo Coelho, o herói de Comadre Morte acabou por ser levado 

pela Morte devido à sua avidez: a Morte dava fama e dinheiro ao herói por causa da sua 

imparcialidade, mas também lhe deu a morte quando viu as regras desrespeitadas.  

Quanto às heroínas, ocorre um processo semelhante, em paralelo ou em 

contraponto. Também as heroínas se podem dividir em dois grupos, um é o da “heroína-

princesa”, outro é o da “heroína-comum”. Há 21 contos32 no total com heroínas e os 

que têm uma heroína-comum33 ocupam a maior parte: são 14 das 21, e quase todos 

ilustram as boas qualidades da heroína: trabalhadora, bondosa e corajosa, tais são as 

características essenciais da heroína-comum enquanto que a heroína-princesa34 é, em 

geral, considerada inteligente e muitas vezes tem por problema o casamento que lhe é 

proposto pelo pai. 

A vida das heroínas-princesas não é, obviamente, tão fácil como se imagina. O 

estatuto social da princesa serve, aliás, para reforçar que nem o seu estatuto as livra da 

adversidade. A heroína de Pele-de-Cavalo foi abandonada e presa pelo rei, o seu pai, 

numa torre inacessível, em conjunto com outras duas irmãs: escapou da torre por sorte, 

depois da morte das suas irmãs mais velhas, e começou a vida como uma menina banal. 

Serão os comportamentos de princesa sob as roupas de menina banal, nos encontros 

estranhos com um semelhante, o rei do outro país, que a denunciaram. O casamento 

com ele será o reconhecimento do que é inevitável nela: a respeitabilidade que vinha 

do seu estatuto.  

O dilema da heroína-princesa pode ter origem em muitas formas de equívoco: a 

princesa pode ser prometida em casamento pelos seus pais com a boa intenção de a 

 
32 São: 19, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 55, 58, 64, 65,67, 68. 

33 Heroína-Comum: 19, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 40, 44, 53, 58, 65, 67, 68. 

34 Heroína-Princesa: 31, 39, 42, 46, 48, 55, 64. 
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proteger, como em O Menino Açafroado. Também em Comera um Bocadinho se Tivera 

Limão, as heroínas-princesas ficam presas na torre para as proteger do azar, mas foi 

precisamente isto que lhes trouxe o problema. Curiosidade, ignorância e proibição 

conduzem invariavelmente ao sofrimento dos amantes e a aventuras que só acabam 

com a reposição da ordem natural. Todas elas tentaram resistiram com a sua inteligência 

e no fim conseguiram um bom resultado para os seus desejos.  

Nos contos populares que estudámos, as heroínas-comuns são mais frequentes do 

que as princesas e normalmente começam por uma situação de sobrevivência muito 

difícil no início, tal como sucede com os heróis-comuns. Ambos trabalham arduamente 

para sobreviver, até metem dó ao leitor que se liga empaticamente a estes protagonistas. 

A presença da magia, tal como a presença da sorte, talvez tenha de ser lida num contexto 

de compensação: a maioria destas heroínas tem uma auxiliar mágica para as ajudar. O 

interessante é que podemos ver a marca do mito de Eros e Psichê, narrado nos últimos 

tempos da Antiguidade, nomeadamente na história latina O Asno de Ouro, de Apuleio. 

Também nos contos portugueses as heroínas tentaram retirar ao príncipe o seu disfarce, 

e esse gesto tem como resultado a duplicação da maldição do seu marido, o que faz com 

que elas comecem uma viagem solitária e dura para recuperar o amado.  

Em um único conto os heróis são uma dupla, dois meninos. Em Os Meninos 

Perdidos, o menino e a menina perdem-se e são presos pela bruxa. Da primeira vez, 

eles enganaram a bruxa com o rabo de ratinho para evitar ser comidos; e da segunda 

vez, por sugestão de uma velhinha, conseguiram matar a bruxa e voltar para casa. 

Importa também referir que a maior parte dos heróis não possui qualquer poder 

mágico, mesmo que eles possam ter ajuda da magia de seres mágicos. Como podemos 

ver no anexo desta dissertação (Tabela 1), só 6 heróis e heroínas têm este poder mágico, 

e 5 deles têm poder supernatural inato. Damos como exemplos mais notórios, o príncipe 

que tinha tanto cabelo no peito que lhe dava sete voltas, em Princesa Abandonada; ou 

a menina que ressuscitou depois de tinha sido enterrada de A Menina E O Figo; ou a 

menina que tinha sempre ajuda mágica sem razão, em Maria Silva. Só no caso de O 

Criado do Estrujeitante existe um herói que adquire poderes mágicos através da 

aprendizagem.  
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2. Antagonista 

Um outro importante personagem nos contos populares portugueses é o 

antagonista. Ele é psicologicamente um pouco diferente do herói, mas não totalmente. 

Nem todos os contos têm um antagonista. No total, só 48 contos dos 62 possuem 

antagonista, mas podemos ainda assim dizer que a maior parte dos heróis tem pelo 

menos um antagonista35 . Ele está ausente sobretudo quando o herói é trapaceiro e 

consegue enganar com sucesso, sem que ninguém se consiga opor aos seus métodos. 

Do ponto de vista intelectual ou físico, os antagonistas são adversários que enfrentam 

o herói a um nível semelhante, ainda que se possam distinguir a um nível moral. Há 

situações em que, mesmo que tenha antagonistas, são muito fracos e podem quase ser 

omitidos. Com os contos recolhidos por Adolfo Coelho fizemos duas classificações: 

uma sobre o género (masculino/ feminino) e espécie animal, outra sobre a presença do 

poder mágico. Na primeira classificação, encontramos 21 contos com antagonista 

masculino, 13 contos com antagonista feminina e 15 contos com antagonista de 

animais.36 Entre eles, o antagonista de A Princesa Abandonada é distribuído em dois 

grupos distintos, um antagonista masculino e uma antagonista feminina, uma vez que 

são dois antagonistas, a mãe e o gigante, que queriam matar o herói. Sublinhamos, uma 

vez mais, que é na última categoria, a dos animais, que encontramos a maior parte das 

referências ao poder mágico ou a um poder misterioso.  

As antagonistas femininas são normalmente personagens próximas dos heróis: 

podem ser a avó, a mãe, a madrasta, as irmãs e a perseguição que fazem aos heróis é 

fatal, salvo no caso da esposa. A mãe, que nos dá a vida, não é, nos contos populares 

recolhidos, tão carinhosa para as suas filhas, quanto podíamos dela esperar. Por 

exemplo, a mãe de Brancaflor, a rainha, queria matar a sua filha e o próprio marido 

 
35 Ver anexo, Tabela 1. 

36 Antagonista masculino: 15, 16, 17, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 42, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 

72. 

  Antagonista feminina: 14, 18, 19, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 40, 42, 47,60. 

  Espécie animal/ Poder misterioso20, 22, 23, 29, 37, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 70, 73, 74. 
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logo depois do casamento; a mãe de Os Sapatinhos Encantados queria matar a sua filha 

porque alguém lhe disse que a filha era mais bonita que ela; a mãe do príncipe, em A 

Princesa Abandonada, também queria matar o seu filho para ficar com o gigante. Estes 

são exemplos entre outros. Estas mães fizeram mal aos seus filhos por ciúme, por 

insatisfação, por temerem a desobediência à sua vontade, ou até por razão nenhuma. 

Também há mães que aparecem como antagonistas involuntárias, como as de O 

Príncipe Sapo e O Carneirinho Branco, provocando o mal ainda quando desejam o 

bem: uma, porque rezava demasiado, faz com que o príncipe tome uma forma animal, 

ou porque incita a heroína a dispensar o disfarce. A madrasta que persegue a enteada, 

funcionando como antagonista maliciosa, já nos parece mais normal e não tem nada de 

surpreendente para o leitor de hoje familiarizado com as madrastas más da Branca de 

Neve ou da Gata Borralheira. Para além dos parentes dos heróis, outras antagonistas 

que fazem mal aos heróis podem ser a causa do seu mal, por causa da inveja, da avareza, 

etc. ou seja, pelos males que vêm de desejo excessivo.  

Os antagonistas masculinos são, em geral, compostos por aqueles que rodeiam o 

herói, de uma forma permanente (o rei, um príncipe, um conde, um pai, um irmão) ou 

provisória (um estalajadeiro, ladrões, um fidalgo, um gigante etc.). Desde dignitários a 

ladrões humildes, de parentes conhecidos a homens completamente desconhecidos, os 

antagonistas masculinos conhecem uma grande variedade de estatutos sociais. 

Curiosamente, entre estes antagonistas masculinos, a maioria não tem qualquer poder 

mágico (com efeito, este poder ocorre com maior frequência, nas antagonistas 

femininas).  

O rei que possui o poder supremo é o antagonista mais frequente do herói, pelo 

menos nos contos populares portugueses. Os heróis que enfrentam o rei estão 

normalmente relacionados com ele: por exemplo, o rei que persegue a sua filha e o 

genro em Brancaflor e João Mandrião; ou o que persegue o seu filho em A Sina. Nestes 

contos, os reis fizeram mal aos filhos, por causa da desobediência destes: os reis tentam 

sempre defender um status quo, a sua autoridade suprema, o que parece refletir a ideia 

da inviolabilidade do poder. Ao invés dos heróis-príncipes, os reis parecem representar 

a ordem e, por isso, um estado superior de segurança, mas o facto de possuírem um 
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poder material e uma autoridade maior pode tornar-se a fonte de um mal maior.  

Nos contos populares portugueses, os animais (ou os seres mágicos, que quase 

sempre tomam uma forma animal) também representam frequentemente o papel de 

antagonista: diabos, serpentes, bichas, bichas de sete cabeças, com o poder da maldição 

ou de dar a morte, são criações que compõem esta categoria. Com o seu poder mágico, 

às vezes também servem como doador ou auxiliar, antes de os heróis violarem as regras 

ou depois de serem derrotados. Por vezes, não têm uma função fixa. Por exemplo, a 

Morte, em Comadre Morte, era auxiliar mágico do herói, mas depois tornou-se a sua 

antagonista fatal, por causa da avidez do homem (a nosso ver, pode mesmo considerar-

se a hipótese de a Morte ser o protagonista do conto). Os diabos também se encarregam 

da função de doador ou auxiliar para além da função mais comum de antagonista. O 

Diabo, em O Homem da Espada da Vinte Quintas, era o antagonista mas, quando o 

herói lhe cortou uma orelha, ele tornou-se o seu auxiliar, mesmo que relutantemente, só 

para poder recuperar a sua orelha. Em alguns contos, está presente também uma 

situação anterior de encantamento, uma personagem que se encontrava já há muito 

tempo submetida a uma maldição: é o que sucede em O Homem Que Busca Estremecer, 

ou A Moura Encantada. Normalmente, nestes casos, não se indica a personagem que 

pôs o encantamento, mas somente fica pressuposto que o herói tem de passar por 

determinadas provas para o quebrar. Tal como as pessoas que antes falharam foram 

punidas também os heróis que conseguem destruir o encantamento são premiados. Aqui 

o poder da maldição também serve como ação do doador: mesmo que nem sempre os 

prémios sejam explicitamente dados por ele, o doador pode conduzir o herói a uma 

oportunidade única, para o herói os receber, confundindo-se assim o doador com os 

auxiliares.   

 

3．Doador e Auxiliar  

Com efeito, os doadores e os auxiliares têm uma função semelhante nos contos: 

os doadores são aqueles que oferecem aos heróis objetos mágicos e os auxiliares 

aqueles que realmente ajudam os heróis a resolver problemas. Geralmente, estes dois 

tipos de personagens são ambos ajudantes/adjuvantes dos heróis e, muitas vezes, estes 
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dois tipos de personagens podem ser desempenhados pela mesma personagem, em geral, 

um humano ou um ser vivo. Em 22 contos37, aparece o doador e em 35 contos38 o 

auxiliar. Há também contos em que não há um claro doador ou auxiliar, são os heróis 

que agem como os seus próprios ajudantes (nesta situação, consideramos a ausência de 

ajudante).  

Entre os doadores, a maior parte ajuda com alguma espécie de poder mágico. Só 

4 contos39 têm um doador com um poder comum e em 18 contos40 existe um doador 

que se caracteriza por ser mágico. Refira-se que os heróis não têm poder mágico, 

mesmo que o objeto que o doador lhe oferece possa ser mágico. Em geral, o herói não 

tem consciência desse poder mágico, como sucede ao irmão mais velho de A Herança 

Paterna. Os auxiliares também existem em proporções muito semelhantes ao dador. Há 

9 contos com um auxiliar comum41; em contrapartida, há 26 contos com um auxiliar 

mágico42. O herói normalmente já é um ser com caráter especial, mas para ultrapassar 

as tarefas difíceis que tem pela frente, quase impossíveis, certamente precisa de um 

poder mais forte e até mágico, um poder extraordinário, para o ajudar.  

Os ajudantes normalmente não dão ajuda sem razão. Nos contos populares 

 
37 São os contos 14,15,16,17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 65. 

38 São os contos 14, 15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 64, 65, 73, 75. 

39 Doador Comum: contos 17 (irmão velho), 32 (rainha, mãe), 34 (os moços dos cegos), 37 (família do 

homem amaldiçoado). 

40 Doador Mágico: contos 14 (princesa),15 (amo), 16 (cunhados), 19 (frade), 20 (diabos),22 (diabo), 24 

(rei com mágico), 25 (lua, sol, vento), 29 (bicho), 31 (peixe mágico), 36 (velhinha), 44 (poder misterioso, 

lua, sol, vento), 45 e 49 (Nossa senhora), 50 (fadas), 51 (bruxa), 52 (peixe mágico), 65 (fadas). 

41  Auxiliar Comum: contos 15 (pai), 18 (a princesa, esposa), 31 (marinheiros de navio), 32 (Isabel, 

esposa no futuro), 34 (os moços dos cegos), 35 (ladrões e príncipe), 40 (professora), 51 (príncipe), 59 

(rei-pai). 

42  Auxiliar Mágico: contos 14 (Brancaflor), 16 (objeto mágico), 17 (gato e cão), 19 (padrinho), 22 

(espada, diabo), 23 (compadre), 24 (objeto mágico), 25 (velho), 27 (poder mágico), 28 (velha), 30 (peixe 

mágico), 36 (velha com magia), 44 (objeto mágico), 45 (nossa senhora), 46 (uma pobre), 47 (morte), 48 

(Nossa Senhora), 49 (cão mágico), 50 (fada), 52 (peixe mágico), 58 (poder mágico misterioso), 60 (rei), 

64 (fada), 65 (fada), 73 (objeto mágico para recuperar), 75 (burro mágico). 
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portugueses recolhidos por Adolfo Coelho, há sempre uma razão para a ação de ajuda: 

mesmo que não se indique explicitamente essa razão, parece haver sempre uma razão 

profunda, que se encontra noutra parte do texto. A construção não é de hipotaxe: não se 

diz que sucede X porque sucede Y. Mas é invariavelmente de parataxe: sucede X + 

sucede Y. É o leitor que constrói a causalidade: “depois disso logo por causa disso” 

(post hoc ergo propter hoc). Pode ser por causa de alguma virtude apreciada no herói. 

Por exemplo, em A Cacheirinha, parecem ser a fidelidade e o empenho do homem 

pobre que fazem com que o rei lhe dê os objetos mágicos para alimentar a sua família. 

O amor da menina pelo seu marido em O Carneirinho Branco e O Príncipe Das Palmas 

Verdes, ou a bondade do João ao não matar o peixe mágico, em João Mandrião, 

comovem os ajudantes. Em O Homem Que Busca Estremecer, a coragem do rapaz que 

ajudou o homem amaldiçoado está na origem dos presentes da família que lhe dão como 

agradecimento. O mesmo sucede com a honestidade do rapaz tolo em Os Figos Verdes. 

Em segundo lugar, parece-nos frequente que os ajudantes sejam muitas vezes os 

familiares ou pessoas de relação mais íntima com os heróis, mas nem sempre essa 

intimidade implica uma cumplicidade consciente. Por exemplo, a princesa que ajuda o 

herói é a esposa do herói, em Brancaflor. O mesmo se passa com o mestre do rapaz em 

O Criado do Estrujeitante, mesmo que ele esteja pouco informado e o faça 

relutantemente; ou com os cunhados das irmãs em A Torre de Babilónia; ou com a 

rainha que dava ao seu filho o punhal como prémio, ainda que não reconhecesse, em A 

Sina. Há mesmo casos de doadores completamente inconscientes da sua função — o 

irmão mais velho em A Herança Paterna, dador, tornou-se antagonista do irmão depois 

de descobrir o segredo da caixa que ele próprio tinha oferecido. O padrinho de A 

Afilhada de Santo António é ambos (doador e auxiliar), mesmo que não esteja 

relacionado pelo sangue com o herói (é a intimidade que os faz familiares). A 

transmissão dos objetos mágicos ou a ajuda entre os familiares mostram cuidado e 

carinho, mesmo que alguns doadores-familiares sejam disso inconscientes e não ajam 

por intenção, ou depois se mostrem invejosos. 
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Capítulo II  

AS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DA MAGIA  

 

Nos contos populares portugueses que F. Adolfo Coelho recolheu, encontramos 

muitos elementos mágicos, quer personagens, quer fenómenos de magia. Foi este o 

elemento que mais nos chamou a atenção quando os lemos pela primeira vez. Como 

entender esta presença tão evidente nos contos populares portugueses? E, mais 

especificamente, quais as leituras que pode ter essa presença ainda hoje, quando um 

leitor, português ou de outra cultura, tenta ler os contos populares recolhidos por Adolfo 

Coelho?  

 

Para esclarecer a questão, precisamos, primeiro de explicar a presença da magia 

no contexto da civilização ocidental, enquanto explicação não-lógica. A Literatura é 

compreendida como linguagem oposta à linguagem científica: a presença da magia nos 

textos literários é consequentemente lida como um elemento irracional, não-erudito, 

popular, e associado à superstição. Devemos assim, primeiro, compreender e definir a 

magia como linguagem simbólica, e especialmente como intersecção entre a linguagem 

simbólica da Literatura e a linguagem simbólica da Religião. Só depois poderemos 

entender, nos contos recolhidos por Adolfo Coelho, o tipo de pensamento mágico que 

está subjacente nas muitas ações de magia que estão presentes nos contos, bem como a 

funcionalidade dos objetos mágicos usados nessas ações. Para compreender as funções 

da magia não podemos levá-la à letra: isto é, não podemos lê-la como se a magia fosse 

uma operação racional, em que se utilizam relações absurdas (ou formas de pensamento 

inferiores) para resolver problemas concretos, físicos ou psicológicos. O uso da magia 

nos contos não quer dizer que o leitor acredite numa realidade supersticiosa, porque o 

conto fala a um nível simbólico (como a literatura ou a religião) e não literal, histórico. 

 



41 
 

1. A magia como tema do fantástico 

Desde há séculos que a magia existe como elemento fantástico na história da 

literatura do mundo ocidental. Um dos textos mais antigos pode remontar até aos relatos 

dos mitos da Grécia Antiga. Na Teogonia, escrita por Hesíodo no século VIII a. C., a 

ação mágica é reservada aos deuses: a magia representa uma aparência original do 

mundo e está na raiz da geração sucessiva dos deuses, contaminando ainda as ações 

extraordinárias, fora do comum, dos homens originários e dos heróis, filhos de deuses 

e humanos. Zeus, deus do Olimpo, fala por raios e relâmpagos que mantêm a lembrança 

da ordem (Cosmos), mas também da justiça divina (Physis). Outros deuses, que 

desempenham papéis específicos, têm outros objetos que agem sobre os respetivos 

assuntos que tutelam, e muitas vezes castigam a vontade dos humanos de se 

assemelharem aos deuses: Atena (a Deusa da sabedoria, da guerra e da coragem) 

transforma Aracne numa aranha, por medo que ela a suplante na arte de tecer; Poseidon 

(Deus dos mares, dos terramotos e dos cavalos) usa a concha de um búzio para que a 

sua voz se faça ouvir pelo universo; Apolo (Deus do Sol, da cura, da peste, das artes) 

comunica por um corvo mensageiro; Eros provoca o amor, ainda quando lança setas 

sobre os que se odeiam. E muitos outros exemplos se poderiam dar entre cerca de 12 

deuses. Na mitologia grega, além dos deuses olímpicos, também existem semideuses, 

bem como criaturas não-humanas: juntos constituem um enorme sistema politeísta de 

seres poderosos, capazes de feitos mágicos, que provocam a mudança dos sentimentos 

ou das formas humanas. Os mitos e as histórias do período grego antigo influenciaram 

profundamente a literatura ocidental nos milhares de anos subsequentes: quase toda a 

criação de literatura mágica foi baseada nos elementos mágicos da mitologia da Grécia 

Antiga, desde logo na versão que dela fizeram os Romanos, que a divulgaram por toda 

a civilização europeia (mais tarde associada à civilização ocidental).  

Adolfo Coelho vê na literatura popular a origem mais genuína da literatura 

ocidental erudita, supostamente baseada na erudição greco-latina: 

 

“Um verdadeiro artista, um Ésquilo, um Sófocles, um Dante, um Shakespeare, um 

Goethe acha na tradição popular todas as formas para exprimir a sua conceção da natureza 
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e da humanidade. O Prometeu Agrilhoado era um conto das velhas gregas antes de ser a 

sombria tragédia cujo sentido é tão vasto que pagãos, cristãos, filósofos de diferentes 

escolas acham nela com que lisonjear as suas crenças e doutrinas.”43 

 

Essa mitologia greco-romana não era a única, e muito menos a primeira, em que 

os deuses se caracterizavam por comportamentos mágicos, fora da natureza normal dos 

humanos. Em geral, todo o sistema teológico está marcado por essa razão mágica: a 

presença das causas e dos efeitos que não são compreensíveis pela razão humana.  

Na Europa, para além da mitologia grega e romana, outras religiões deixaram a 

sua marca no sistema mítico-simbólico da linguagem dos povos. Do século I ao II, o 

sistema mitológico do norte da Europa, rico e complexo, espalhou-se principalmente 

nas em que hoje se situam os países escandinavos como a Suécia, Noruega, Noruega e 

Islândia. No mundo da mitologia nórdica, existem principalmente cinco tipos de deuses: 

os gigantes, os Asses, os Vanes, os elfos e os anões. As primeiras formas de vida foram 

os Gigantes, forças personificadas da natureza, que deram origem aos Deuses e ao 

mesmo tempo lutaram contra esses deuses, que eles tinham criado. Ao serviço dos 

Deuses estavam os Semideuses, os elfos e os anões. Os Asses e os Vanes eram dois clãs 

de deuses que lutaram entre si até compreenderem a sua ligação cíclica: os Asses eram 

os deuses da destruição e os Vanes da fertilidade. A mitologia nórdica foi também uma 

parte importante do desenvolvimento da antiga mitologia europeia, pois teve uma 

profunda influência nos costumes sociais ocidentais. A nomeação dos dias da semana 

nas línguas germânicas (inglês, alemão e variantes) provém da mitologia nórdica 

(Woden/ Odin, vai ter a quarta-feira, dia de Woden, Wednesday, a deusa Freyr, a sexta-

feira, dia de Freyr, Friday, etc.). Mas também vêm dela a inspiração de algumas obras 

literárias, das Eddas islandesas às óperas de Wagner, sobretudo se considerarmos o 

revivalismo romântico do século XIX, em que a mitologia clássica greco-latina é 

substituída pela mitologia nórdica, sobretudo nas culturas germânicas, mas também nas 

formas de representação dos artistas românticos. 

 
43 COELHO, F. Adolfo – Contos populares portugueses, op. cit., Prefação. 
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No século XIX, o período romântico reanimou a presença na literatura mais erudita 

de muitas lendas populares, outras mitologias como a mitologia gótica ou céltica, que 

a cultura greco-romana primeiro, e o Cristianismo depois, tinham quase apagado da 

memória dos intelectuais: o Ciclo Arturiano, um conjunto de narrativas populares sobre 

o rei Artur e os seus cavaleiros da Távola Redonda, foi amplamente aclamada na Europa. 

Entre eles, o mago Merlim e outras personagens cheias de recursos mágicos: muitos 

escritores da nossa época ainda imaginam e desenham narrativas fantásticas baseadas 

neste ciclo.  

No que ao uso da magia diz respeito, não a devemos considerar oposta ao 

pensamento cristão. A épica Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri no século XIV, 

ao descrever os três reinos depois da vida terrestre (o Inferno, o Purgatório e o Paraíso) 

não deixa de alimentar semelhantes modelos de transformação dos sentimentos e das 

formas. Dante usa a sua imaginação para infundir os seus pensamentos teológicos 

nestes espaços fantásticos que ele construiu, e ajuda a difundir uma mitologia judaico-

cristã, em que a literatura religiosa se encontra intimamente relacionada com a literatura 

mágica. A fama da obra de Dante autorizará a criação posterior de muitos relatos 

literários, em que os procedimentos mágicos, dos milagres de Jesus aos milagres dos 

santos se tornam também exemplos dum poder sobrenatural. Além disso, as várias 

superstições e crenças eram populares na sociedade europeia na Idade Média, e lendas 

como diabos, vampiros e lobisomens foram amplamente difundidas entre as pessoas 

comuns, o que também se tornou um elemento importante da literatura posterior, oral e 

popular, mas também escrita, e até erudita.  

Deve também considerar-se a presença desde a Idade Média de cruzamentos de 

relatos destas civilizações com os da civilização árabe, presente na bacia do 

Mediterrâneo. Isto é válido especialmente no caso da Península Ibérica (Portugal e 

Espanha), onde os árabes permaneceram até finais do século XV (pois só em 1492 foi 

derrotado o Reino de Granada). Adolfo Coelho realça, na sua “Prefação” aos contos 

populares portugueses, a presença de semelhantes histórias na Europa e no Norte de 

África, também eles repletos de mouras encantadas, magos e adivinhos, truques de 

magia e encantamento, e objetos mágicos, como tapetes voadores, lamparinas ou anéis: 



44 
 

 

“Não têm os árabes seus narradores, suas coleções de contos, suas fabulas? Como os árabes 

dominaram na Sicília e na península hispânica, nada mais natural na aparência do que con- 

siderarmo-los como os transmissores das mesmas narrações para a Europa.”44 

 

Já no tempo de Renascença (século XVI) e ao longo da Idade Moderna (séculos 

XVI a XVIII), as reformas protestantes e a Contra-Reforma da igreja católica, com o 

desenvolvimento da ciência, se tinha passado a ser muito mais crítico para com estas 

manifestações não-realistas: a perseguição das bruxas no século XVII e o ataque às 

superstições, no século XVIII, veem nos relatos e nas crenças populares uma forma de 

pensamento inferior, que deve ser emendada e perseguida. Mas não há nunca uma clara 

delimitação entre o proibido e o permitido, o incentivado e o reprimido: uma peça de 

teatro como Sonho de uma Noite de Verão, escrita por William Shakespeare em meados 

da década de 1590, usa de uma verosimilhança fantástica numa floresta povoada por 

elfos, fadas, outros seres encantados e a “viola tricolor” é uma flor mágica que faz com 

que qualquer pessoa se apaixone pelo primeiro ser que vir pela frente. A peça ganhou 

grande fama e depois disso, as fadas e elfos tornaram-se as imagens clássicas (e 

canónicas) das obras da literatura mágica.  

Na verdade, estes seres mágicos nunca desapareceram da literatura popular ou da 

literatura erudita. Dir-se-ia até, à primeira vista e de uma forma quase intuída, que eles 

são incentivados na literatura na mesma proporção em que são perseguidos na vida 

comum. No final do século XVII, apareceram já romances que, sendo diferentes das 

lendas e das epopeias, nas estratégias literárias e nos públicos, são apresentados até sob 

a forma de acontecimentos históricos, registos de notícias, anedotas e contos. A 

Literatura gótica, sobretudo na Grã-Bretanha no final do século XVIII, situada, na sua 

maioria, em espaços em ruínas, terras devolutas e castelos antigos, usa e abusa dos 

estereótipos e lugares-comuns do universo mágico. As personagens reais cruzam-se 

com fantasmas, espíritos. A morte, a desgraça, a violência, a tristeza, a decadência, o 

 
44 COELHO, F. Adolfo – Contos Populares Portugueses, Op. cit., Prefação. 
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mistério, o terror, a loucura, o suspense e a maldição familiar, ora são objeto de 

descrições naturalistas ora de descrições oníricas. 

 

Na verdade, não podemos (aparentemente) traçar qualquer paralelismo entre o que 

se passa na cultura popular e o que se passa na cultura erudita. Se há casos, como vimos, 

em que a cultura erudita pega em temas difundidos pela cultura popular, há também, 

pelo contrário, contos populares em que pode ser intuída uma presença do conto 

literário. Do mesmo modo que a tradição oral influenciou a tradição escrita, também a 

tradição escrita pode ter sido passada para uma tradição oral. Pode a transmissão ocorrer 

de forma paralela em ambas as tradições, sem que elas aparentemente se toquem. E 

pode ocorrer também que se entrecruzem, de uma forma mais ou menos marcante. 

Adolfo Coelho refere que pode ser muito complexo o processo de difusão. O conto da 

Bela Menina “apresenta analogias tão íntimas com o conto de La Belle et la Bête, 

redigido em francês por Madame Beaumond”, que facilmente se pensaria numa relação 

de influência direta, não viesse a comparação com outros contos populares europeus 

realçar a influência de muitas passagens do conto português com outras variantes, 

nomeadamente com as variantes recolhidas por Grimm.45 

Podemos estender este exemplo de Adolfo Coelho a muitos outros romances ou 

até a relatos históricos, que quase nunca são relacionados com os contos populares, 

porque a sua influência se torna muitas vezes ínfima ou difusa em pormenores. É o caso 

da quebra do encanto pelo beijo que aparece comummente divulgada pela Bela 

Adormecida. Ou a transformação do pão em rosas, narrada a propósito da Rainha D. 

Isabel em Portugal, mas já presente numa narrativa de Afonso X46.  

Uma obra representativa dessa influência difusa é o primeiro romance gótico de 

Horace Walpole, O Castelo de Otranto, de 1764. No prefácio, o autor explica que o 

cenário das histórias góticas deve ser verdadeiro, deve construir um país detalhado, 

ainda que se incluam nele, todavia, as personagens fantásticas que vivem nesse país 

 
45 COELHO, F. Adolfo – Contos Populares Portugueses, Op. cit., Prefação. 

46 COELHO, F. Adolfo – Contos Populares Portugueses, Op. cit., Prefação. 
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virtual, pois também elas, assim misturadas, podem ser consideradas naturais. 

“Though the machinery is invention, and the names of the actors imaginary, I cannot but 

believe that the groundwork of the story is founded on truth. The scene is undoubtedly laid in 

some real castle. The author seems frequently, without design, to describe particular parts. 

‘The chamber,’ says he, ‘on the right hand’; ‘the door on the left hand’; ‘the distance from the 

chapel to Conrad’s apartment’”47 

Outro semelhante, mas escrito quase cem anos depois, em 1858, é o romance de 

fantasia Phantastes de George MacDonald. Centra-se nas aventuras de um jovem num 

país da fantasia. O enredo não é original, mas é a primeira vez que se apresenta num 

mesmo nível os temas realistas e as ações e personagens mágicas. Fará escola. Mais 

tarde, as obras representativas da literatura fantástica, como As Aventuras de Alice no 

País das Maravilhas e Peter Pan, influenciaram profundamente pessoas de gerações 

distintas, o reino maravilhoso que eles descreveram tornou-se mesmo um clássico da 

história da literatura de fantasia, ainda que muitas vezes circunscrito ao público infanto-

juvenil. Evitemos, todavia, generalizações abusivas. Em 1817, Bram Stocker criou um 

personagem clássico, Drácula, um homem nobre com duas presas caninas e um gosto 

por sangue humano que o levava a transformar as suas vítimas em futuros vampiros. 

Drácula, imagem canónica do vampiro, homem-besta como os populares lobisomens 

(homens-lobo), será um modelo muito seguido na literatura mágica posterior. 

Em meados do século XX, o realismo mágico latino-americano desencadeou uma 

"explosão literária" do género. Ao mesmo tempo, o romance de fantasia britânico estava 

em ascensão. Romances como The Railway Children, The Phoenix and The Carpet, 

Five Children and It, The Treasure Seekers de Edith Nesbit, ainda que visando um 

público infanto-juvenil, encantaram não só as crianças, mas também os adultos. O uso 

de unicórnios, espadas mágicas, magia e outros elementos nas obras teve um impacto 

 
47  WALPOLE, H- THE CASTLE OF OTRANTO. Cassell and Company, 1901. p.5 

https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2012/12/THE-CASTLE-

OF-OTRANTO-1.pdf 

https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2012/12/THE-CASTLE-OF-OTRANTO-1.pdf
https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2012/12/THE-CASTLE-OF-OTRANTO-1.pdf
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profundo nos romances de fantasia com magia e espada, antecedendo o que depois 

ocorreu com a saga de Harry Potter, de J. K. Rowling, no limiar do século XXI. 

A obra-prima de Lord Dunsany, The King of Elfland's Daughter, que situa a 

história num reino mágico, Erl, e conta as desventuras amorosas entre um homem 

mortal, Alveric, e uma princesa fada, Lirazel, teve também um êxito assinalável. Mas 

foi a obra de J. R. R. Tolkien quem realmente levou a literatura de fantasia ocidental 

para uma era dourada. Na segunda metade do século XX, Tolkien passou mais de 20 

anos a criar uma trilogia de O Senhor dos Anéis, que construiu um mundo imaginário 

da Terra Média, um mundo que não era nem sonho nem realidade, e incluía os mais 

variados elementos da história antiga e moderna, mitologias várias e algum hibridismo 

de género, que vai da epopeia, ao romance e ao conto, e adota o tema da aventura 

heroica para contar a história em torno dum anel que representa o poder, maligno nas 

mãos dos maus, benigno nas mãos dos bons, tendo os bons de não ceder à atração do 

seu poder.  

 

Trata-se em geral de narrativas que parecem ilustrar bem o poder da linguagem 

artística. Segundo Yuri Lotman, no seu livro A Estrutura do Texto Artístico (1970), há 

um “discurso modelizante secundário” que não dispensa uma interpretação simbólica. 

O discurso modelizante secundário − distinto da “língua natural” em que se inscreve (o 

português, o chinês ou o inglês) –  não pode confundir-se com uma “língua artificial” 

(uma linguagem composta por sinais convencionais, como o das placas de trânsito ou 

a que identifica sons com letras/ grafemas). Essa interpretação simbólica pressupõe um 

sistema aberto e complexo, que permite a coexistência de diferentes níveis de leitura, 

coexistência que é essencial para uma leitura literária, tal como o é para uma leitura 

religiosa. Os contos populares não dispensam esse estatuto “modelizante”, que 

condiciona, modela, os sentidos do texto. A interpretação desses textos “maravilhosos” 

ou “de magia” faz-se inevitavelmente por camadas. Ao contrário dos textos de pendor 

realista, que se podiam crer transparentes, são um discurso “secundário”. Esse discurso 

“secundário” não dispensa o discurso “primário” (literal), próximo dos sentidos 

definidos pelas “línguas naturais” e pelas “línguas artificiais”, mas não pode limitar-se 
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a esse nível primário, literal. Quando se diz que “Aquiles é um leão” não se quer dizer 

que ele seja um animal, mas que Aquiles relembra os mesmos sentimentos de um leão: 

a coragem, a ferocidade, a energia, cabendo ao leitor definir os sentidos mais 

importantes no texto e no contexto da leitura do texto. 

Ainda que não esteja diretamente relacionado com o pensamento de Lotman, e 

dele se deva distinguir, parece-nos pertinente usar aqui o conceito de “mundo 

secundário”, como ele foi usado por Tolkien, precisamente para valorizar a linguagem 

literária, no seu todo.  

Tolkien uniu também a linguagem do mito e do conto popular, à linguagem da 

literatura erudita, colocando-as ao mesmo nível. Esse “mundo secundário” é uma 

definição importante da criação de Tolkien porque também pressupõe uma leitura 

sobreposta. Numa palestra na Universidade de St. Andrews em 1897, Tolkien afirmaria 

que "o mundo primário" é a realidade familiar em que vivemos, ao passo que "o mundo 

secundário" é a criação literária dos autores". Explicará melhor esta terminologia dos 

níveis de leitura no seu trabalho On Fairy-Stories, publicado em 1947, implicando nele 

o conceito de “magia”, no próprio processo persuasivo: A = B.  

“What really happens is that the story-maker proves a successful 'sub-creator'. He makes 

a Secondary World which your mind can enter. Inside it, what he relates is 'true': it accords 

with the laws of that world. You therefore believe it, while you are, as it were, inside. The 

moment disbelief arises, the spell is broken; the magic, or rather art, has failed. You are 

then out in the Primary World again, looking at the little abortive Secondary World from 

outside.”48 

Tolkien acreditava, não muito longe de Aristóteles (Poética, 1451b), mas 

obviamente em contexto muito distinto, que a construção do mundo secundário deveria 

visar uma consistência interna que se crê por verdadeira (cf. verosímil). Ainda que, para 

o leitor de hoje, a "Terra Média" de O Senhor dos Anéis seja um mundo fechado e 

 
48 TOLKIEN, J. R. R. – On Fairy-Stories. United Kingdom: Oxford University Press, 1947, online. 

Disponível em  http://www.pathguy.com/ofs.html [Acesso em 03/04/ 2020]. 

http://www.pathguy.com/ofs.html
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distante, muito diferente do mundo real, ela existe, para esse leitor, independentemente 

do seu tempo cronológico: para o leitor que lê O Senhor dos Anéis, todos os seres, na 

Terra Média ou fora dela, parecem vivos, todas as geografias, todos os costumes nesse 

mundo parecem reais, apesar de as suas descrições estarem cheias de cores e ações 

mágicas. Um pacto de “verdade” / verosimilhança se estabelece entre o autor e o leitor. 

O autor preenche todos os elos em que os leitores conseguem pensar com uma 

imaginação vívida e rica, dando a sensação de estar em cena. As criaturas da "Terra 

Média" têm sua própria linguagem, raça, história, etc., e o leitor aceita, como se fossem 

históricos ou antropológicos, as descrições sobre o estado da vida e a busca espiritual 

dos hobbits que, todavia, se livram completamente da lógica e da experiência da 

sociedade real, dando-nos uma sensação da liberdade que só existe no mundo virtual 

da literatura.  

Interessante seria aqui também a interpretação de Giambattista Vico (autor que 

viveu entre os séculos XVII e XVIII) que vê nos relatos associados ao mito uma forma 

de conservação da memória vivida, a História: ao contrário do que hoje traduzimos, 

Vico recorda que um dos primeiros sentidos de “logos”, não é o conhecimento racional 

e abstrato, mas o conhecimento da “fábula”; e que também “mythos” chegou a ser 

traduzido por “falar verdadeiro”, dos factos: “a sabedoria poética, que foi a primeira 

sabedoria da gentilidade, deve ter começado de uma metafísica, não reflectida e 

abstracta como é esta agora dos instruídos, mas sentida e imaginada como deve ter sido 

a desses primeiros homens, pois que eram de nenhum raciocínio e com todos os sentidos 

robustos e com vigorosíssimas fantasias”49.   

Ainda aqui se poderiam hoje repetir as palavras com que Adolfo Coelho termina a 

“Prefação” aos seus contos populares portugueses, constatando a nossa dificuldade em 

estabelecer linhas de influência diretas e unívocas, entre níveis por vezes distintos de 

circulação literária, ou entre géneros e tempos que ora se aproximam do tempo real 

( História), ora dele se distanciam pela imaginação (Estória): 

 

 
49 VICO, G. – Ciência Nova, Lisboa, F. Calouste Gulbenkian, 2005, p. 212, e pp. 235-236. 
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“Do mesmo modo que não podemos admitir uma origem única para os contos, por exemplo, 

a origem mítica, considerando o conto e o mito como dois produtos radicalmente diversos, 

embora no conto entrem muitas vezes elementos míticos, vendo nos contos o produto duma 

faculdade que se acha mais ou menos desenvolvida em todas as raças humanas, não 

podemos crer que a transmissão deles para a Europa, para cada país particular se operasse 

por um único veículo. O que nós hoje possuímos desses documentos é o resultado do 

struggle for life de tradições diferentes; é o resíduo da reação de diversas correntes.”50  

 

2. A magia como linguagem simbólica 

Bronislaw Malinowski explica a sua opinião sobre a complexidade histórica e 

antropológica da magia sobretudo na obra Magic, Science and Religion. Recorda que, 

para as pessoas primitivas, a magia e a religião estavam no mesmo nível (o nível que 

corresponde ao domínio reservado ao sagrado, por oposição à lógica da ciência que é 

de profano). As ações mágicas, que se realizavam com reverência e reguladas por 

proibições e regras especiais de comportamento, estão sempre associadas a crenças em 

forças sobrenaturais que regulam as naturais. Bronislaw Malinowski usa o exemplo dos 

Melanésios para quem a magia é uma condensação de todas as forças físicas e não 

físicas do universo: para estes povos, é clara a coexistência de forças que associamos 

ora à ciência racional, ora ao raciocínio supersticioso, irracional. O uso da magia na 

vida agrícola mostra que eles têm conhecimentos profundos sobre o clima, os solos, a 

prevenção de pragas e muitos outros saberes que vêm da experiência e funcionam como 

um resumo racional. No entanto, não acham que esse conhecimento vá contra a sua 

crença na força de magia, que “explica” as situações inexplicáveis e adversas que 

decorrem desse e nesse conhecimento físico. A mesma ideia também se aplicaria aos 

conhecimentos sobre a indústria da construção naval e a prática da navegação: os rituais 

mágicos resumem os conhecimentos sistemáticos e empíricos sobre os materiais e a 

tecnologia, e até sobre certos princípios científicos de estabilidade e hidrodinâmica para 

a operação normal do barco. A magia preserva a continuidade desse saber científico, 

 
50 COELHO, F. Adolfo – Contos Populares Portugueses, Prefação. 
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mas ela funciona ainda como um amuleto, que protege os marinheiros da tempestade 

inesperada e dos escolhos na viagem:  

“Thus in his relation to nature and destiny, whether he tries to exploit the first or to dodge the 

second, primitive man recognizes both the natural and the supernatural forces and agencies, 

and he tries to use them both for his benefit. Whenever he has been taught by experience that 

effort guided by knowledge is of some avail, he never spares the one or ignores the other.”51 

Golden Bough: A Study in Magic and Religion, de Sir James Frazer, foi outra 

leitura que nos permitiu comparar magia e religião, explicando as suas diferenças. 

Segundo Frazer, a magia estaria baseada na confiança otimista de que o homem pode 

dominar a natureza diretamente, se ele conhecer as leis físicas e sobrenaturais que 

regem o universo em que o homem se move. Contrariamente, a religião seria a 

consciência, a confissão da impotência humana em certos assuntos, necessitando o ser 

humano por isso de apelar à benevolência e favor de seres superiores.  

Se sobre a magia há muitas definições, não podemos deixar de considerar muito 

útil para o nosso trabalho esta oposição de James George Frazer no seu trabalho The 

Golden Bough. Ela evidencia o caráter otimista que funda em geral os contos populares 

que lemos, desde logo na recolha de Adolfo Coelho. Os povos primitivos parecem 

acreditar originalmente que a natureza não é radicalmente perturbada pelo homem, mas 

que o ser humano faz parte da natureza, sem a perturbar, podendo tudo explicar-se por 

contágio, um evento sempre seguindo outro, como se um fosse sempre a consequência 

de outro. Desse modo, os povos primitivos parecem chegar à conclusão de que, desde 

que cada ser humano domine os segredos das mudanças e metamorfoses constantes no 

mundo, pode alcançar o objetivo desejado. Frazer argumenta que essas ideias podem 

ser socialmente boas, ainda que os seus princípios fundamentais da lei natural estejam 

errados. Estes princípios enquadram-se em duas categorias e formam a base teórica de 

dois tipos de magia.  

 
51 MALINOWSKI, BRONISLAW - Magic, Science and Religion, and Other Essays. Boston/ Glencoe: 

BEACON PRESS/ The Press Free, 1948, p. 15.  
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O primeiro princípio determina que “a mesma causa pode produzir o mesmo 

efeito”, ou seja, coisas semelhantes podem produzir o mesmo efeito. Frazer chama a 

isso a “lei da similaridade”. O homem primitivo ou mágico pensa que pode fazer o que 

quer fazer através da simulação. A simulação do original produz a mesma consequência 

do original. Essa atividade simulada é chamada “Magia Homeopática” ou “Magia 

Imitativa”.  

O segundo princípio da magia determina que “não há interrupção entre o todo e a 

parte, como não há interrupção entre a causa e o efeito”. O princípio ocorre quando um 

objeto entra em contacto com outro e se verifica que, após interrompido o contacto real, 

o efeito de um corpo ou objeto sobre o outro corpo ou objeto se continua a verificar. A 

partir desse princípio, as comunidades primitivas acreditam que se pode exercer uma 

influência (física ou psicológica) sobre uma pessoa mesmo com ela ausente, desde que 

essa influência se exerça sobre objetos que tenham entrado em contacto com aquela 

pessoa. Frazer chama a essa atividade “Magia Contagiosa”.  

No entanto, deve enfatizar-se que essas magias são, cientificamente, métodos vãos 

de controlar a natureza, que têm como base dois falsos entendimentos, duas falsas 

generalizações: “A ≈ B logo A = B” e “a →b logo a → B”.  

“Its two great principles turn out to be merely two different misapplications of the association 

of ideas. Homoeopathic magic is founded on the association of ideas by similarity; contagious 

magic is founded on the association of ideas by contiguity. Homoeopathic magic commits the 

mistake of assuming that things which resemble each other are the same; contagious magic 

commits the mistake of assuming that things which have once been in contact with each other 

are always in contact.”52 

James Frazer refere-se a esses dois tipos de magia como uma mesma “Magia 

simpática”, ou “Magia por simpatia”, porque em ambos os casos se acredita que os 

objetos podem interagir entre si ao longo do tempo e à distância por algum sentido 

misterioso, transmitindo o impulso de um objeto para outro. Portanto, Frazer defende 

 
52 FRAZER, James George- The Golden Bough. p. 15.  
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que a crença e a prática da magia (em que as pessoas podem usar forças externas para 

o próprio benefício) antecede a prática da religião. A prática da religião seria posterior 

à da magia porque a religião se baseia na crença de que existe um poder sobrenatural 

(deus) que pode mudar o curso da natureza, e que esse poder é personificado, e só pode 

ser obtido pelo homem, em troca de uma promessa ou uma doação a esse poder 

sobrenatural, para poder alcançar o seu objetivo. Na magia, essa troca com deus não 

existe: as comunidades/ pessoas primitivas acham que qualquer pessoa que saiba usar 

rituais ou feitiços apropriados pode aproveitar o poder sobre-humano para controlar 

tudo. Marcel Mauss interessar-se-á precisamente por esses rituais a que a magia está 

ligada:  ele define a magia pelas circunstâncias em que esses ritos ocorrem, e não pela 

estrutura da magia que ocorre: “A magical rite is any rite which does not play a part in 

organized cults — it is private, secret, mysterious and approaches the limit of a 

prohibited rite”53. 

Esta definição de Mauss também oferece a vantagem de distinguir com clareza a 

magia da religião, porque “among rites, there are some which are certainly religious in 

nature; these include ritual which is solemn, public, obligatory, regular — for example, 

festivals and sacraments”.54 

 

 

3. A Magia Imitativa ou Magia Homeopática nos Contos de Adolfo 

Coelho 

A Magia Imitativa ou Magia Homeopática baseia-se na lei da imitação ou na lei 

da semelhança. Como vimos, o princípio da sua aplicação determina que a mesma coisa 

ou uma coisa semelhante podem indiferentemente levar ao mesmo resultado, e por isso 

um mesmo efeito pode ter como causa duas coisas que são somente semelhantes 

(semelhantes na forma, no estado ou na ação).  

Passaremos a analisar alguns exemplos dos contos recolhidos por Adolfo Coelho, 

 
53 MAUSS, Marcel - A General Theory of Magic. Taylor & Francis e-Library, 2005, p. 30.  

54 Ibidem. 
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dividindo-os nestes três tipos de semelhança, começando pela que julgamos mais 

simples de perceber, a semelhança de forma, continuando pela de estado, e terminando 

na mais abstrata, a semelhança de ação. 

 

3.1. A semelhança da forma  

Os olhos são a ferramenta principal discriminatória para os seres humanos 

conhecerem o mundo e explorarem a natureza. Nos primeiros tempos da história, mas 

talvez mais ainda hoje, as pessoas depositavam confiança absoluta na visão. Esta 

confiança na visão, e a dependência que os seres humanos têm dela, manifesta-se no 

pensamento da magia, na maneira como os seres humanos consideraram que as coisas 

de forma semelhante se comportam de maneira semelhante.  

Com efeito, a magia homeopática aplicada nas coisas de forma semelhante é 

extremamente comum nos contos populares. Nos casos de “magia homeopática”, além 

da simulação por rituais, que estudaremos depois na semelhança por ação, existem 

magias de reversão da causa e do efeito. Podemos dar como exemplo as magias que 

podem trazer pessoas mortas de volta ao mundo dos vivos. Esse efeito inverso, o que 

vai da morte ao nascimento (e não do nascimento para a morte), poderia ser provocado, 

ao colocar o membro humano na sua posição original no ventre da mãe, enrolado como 

um feto. Mas outras estratégias se encontram nos rituais de enterro, nomeadamente 

aqueles em que o corpo é reproduzido inteiro, ou parcialmente, por objetos que se 

assemelham a partes do corpo.  

Nos contos populares, a magia homeopática é frequente. Em O Colhereiro, a 

rapariga mais nova deu vida às suas irmãs mortas, enchendo de sangue os púcaros que 

tinham o nome das irmãs. A associação entre os púcaros (que ela encheu com sangue) 

e as cabeças das irmãs (de onde o sangue saíra), a associação entre os púcaros e o nome 

das irmãs, e entre os púcaros e as cabeças que as identificavam, parece ser suficientes 

para lhes dar vida, fazendo-as renascer.  

“A rapariga entrou na sala dos mortos e viu as irmãs degoladas, mas notou que elas ainda 

estavam quentes e teve desejos de as tornar à vida. Na mesma sala havia um armário contendo 
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pucarinhos com o sangue dos mortos; então ela vendo dois pucarinhos com o nome das irmãs, 

pegou nas cabeças delas, juntou-lhes aos corpos e despejou-lhe o sangue no pescoço; e logo 

as irmãs tornaram à vida.”55 

As suas irmãs já estavam mortas com as cabeças cortadas, seria logicamente/ 

cientificamente impossível devolver-lhes a vida. Mas a rapariga conseguiu fazê-lo, 

ao juntar todas as partes do corpo mais o sangue, vendo a semelhança entre os púcaros 

com nome e as cabeças degoladas. O que é a assimulação da forma pode considerado 

como a representação da magia imitativa.  

Nos contos, isto é um exemplo de magia imitativa realizada por objetos de forma 

semelhante: em A Princesa Abandonada, o príncipe foi tramado pela mãe e gigante: 

primeiro foi cortado o cabelo que ele tinha no peito do príncipe e depois ele foi 

cortado em quatro quartos pelo gigante. Embrulhado num lençol de linho, o cavalo 

levou os quartos do príncipe para a casa do Rei Sábio:  

 

“Estenderam o lençol no meio da casa, uniram os quartos e untaram com a banha do porco-

espinho, e a laranja partiram-na ao meio e deram-lha a cheirar. Depois ele ficou vivo como era. 

Foi vivendo em casa do rei, e o cabelo do peito foi crescendo.”56 

  

Assim como as raparigas mortas em o Colhereiro, o príncipe foi ressuscitado 

simplesmente pela junção dos pedaços com banha do porco. O corte do pelo do peito 

do príncipe por sua mãe (o ser que lhe deu vida) simula um gesto futuro oposto, o da 

sua morte e esquartejamento pelo gigante. Ele de resto, está também presente nas rezas 

de quem cose com agulha as roupas de alguém, sem que as roupas lhe sejam tiradas do 

corpo: como, no momento da morte, se cosia com uma agulha o lençol que envolvia o 

morto, a evocação de descoser com a agulha, o ato inverso, é essencial para dar nova 

vida ao morto e renascer.  

Guiado por este princípio, às vezes a magia homeopática também usa coisas de 

 
55 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 160. 

56 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 258. 
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forma semelhante como bodes expiatórios, para afrontar certos desastres. Por exemplo, 

em Os Meninos Perdidos, quando uns meninos entraram na casa de uma bruxa que 

comia crianças, eles enganam a bruxa, que lhes pedia para mostrarem os seus dedos 

gordinhos, metendo pelas grades o rabo de um ratito em vez de dedos. A chave da 

realidade é a mesma da ilusão. Muitas vezes os animais substituem os seres humanos, 

em atos de sacrifício. Esta abordagem é comummente um ato de troca (vida por vida) 

que os humanos fazem diante de um poder maior do que eles mesmos. Ora esta 

semelhança entre humanos e animais contraria a tendência egocêntrica que os humanos 

muitas vezes inconscientemente têm, quando se julgam superiores aos restantes seres 

vivos. 

A forma intuitiva com que se classificam os seres animados, ou os seres 

inanimados, é de facto facilmente notada pelas pessoas primitivas. Todos os seres se 

equivalem. Mas devido à evolução da capacidade do pensamento do ser humano, as 

características de tipo, classe, género ou espécie, que se prendem à definição das coisas, 

tornam-nas gradualmente despercebidas: cientificamente, logicamente, um menino não 

é um rato, um rato não é um pau. No entanto, devido aos instintos humanos primitivos, 

associando instintivamente as formas, uma similitude de formas básicas a todos irmana. 

Tal similitude é a base também de semelhantes formas de beleza e bondade, ou de 

fealdade com malícia. A beleza de uma rosa é a sua conformidade ao que um botão de 

rosa deve ser: sem as cores feridas pela morte que é certa em tudo o que é vivo. A 

bondade de uma pessoa é a sua conformidade ao que uma pessoa deve ser: sem a 

vitalidade ferida pelo medo da morte, pois a mesma morte é certa para tudo o que é 

vivo. Pelo que da semelhança entre as formas depressa se passa a uma semelhança de 

estados e ações: um botão de rosa = jovem. 

 

Este tipo de similitude metafórica também é bastante comum nos contos populares 

portugueses recolhidos por Adolfo Coelho. Por exemplo, em A Enjeitada, a moça muito 

bonita foi abençoada ao obter a capacidade de botar pérolas pela boca quando falava, 

só porque ela ajudou uma mulher a ir buscar um cantarinho de água. Pelo contrário, 

uma menina que foi indiferente à sua dificuldade foi amaldiçoada pela mesma mulher:  
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porque lhe quebrou o cântaro quando ela foi buscar a água, passou essa rapariga a lançar 

saramagos quando falava. A mulher ajudou a menina enjeitada a dobrar o fio e só lhe 

pediu para ir buscar um cântaro de água. Ela não ajudou a menina, mas esta indiferença 

não é um pecado, num sentido religioso, mas somente uma conformidade entre a 

qualidade da voz de quem é bondoso e a qualidade dos objetos: a menina bondosa lança 

pela boca as pétalas de rosa, uma flor bonita e delicada; a menina indiferente lança pela 

boca os saramagos, ervas tidas por agrestes e feias. Outro exemplo se encontra em A 

Menina e o Figo. Neste conto, a enteada foi enterrada no quintal pela sua madrasta 

porque um passarinho levou o figo que a madrasta lhe tinha mandado guardar. Na 

sepultura da menina nascerá depois uma roseira com pequenas flores. Mais uma vez a 

rosa era uma flor bonita mas, mais do que isto, revela a inocência da menina, morta 

injustamente, por uma coisa que não fez. A rosa anuncia o seu sacrifício. De acordo 

com J. E. Cirlot, “The single rose is, in essence, a symbol of completion, of consummate 

achievement and perfection. Hence, accruing to it are all those ideas associated with 

these qualities…The eight-petalled rose symbolizes regeneration”57. A rosa não só era 

bonita como representará um papel importante para salvar a menina pois quando a 

professora foi a casa dela para a procurar e encontrou no quintal a rosa, foi a voz da 

menina saída da rosa que lhe contou o que tinha acontecido. A professora conseguiu 

ainda ter tempo para escavar o lugar onde a menina tinha sido enterrada e encontrá-la 

viva.  

 

 3.2. A semelhança do estado  

Pelo que se disse sobre a semelhança da forma se pode compreender que o 

pensamento mágico associa estados de vida/ crescimento e morte entre seres humanos 

e seres não-humanos e até inanimados. Nos casos de magia homeopática, é muito 

frequente a similitude entre a vida das plantas e a vida dos humanos. A planta dá voz a 

ações boas ou más para guiar e influenciar os seres humanos. Mas, de acordo com o 

princípio da magia homeopática, os efeitos são mútuos: uma pessoa pode afetar uma 

 
57 CIRLOT, J. E. – A Dictionary of Symbols. Taylor & Francis e-Library, 2001, p. 316.  
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planta, tal como uma planta pode afetar uma pessoa. Portanto, não só uma pessoa pode 

determinar se uma planta-sombra cresce bem ou mal, com base no seu comportamento 

ou estado, mas o seu estado de vida também é afetado pela forma como a planta está. 

Em Esvintola, o rei, que tinha três filhas, deu o ramo de uma planta a cada uma das suas 

filhas antes de ele partir para a guerra — se elas procedessem bem, os ramos ficariam 

frescos como antes, se as filhas se portassem mal, os ramos secariam. E quando as duas 

filhas mais velhas começaram a namoriscar com o conde, os ramos delas secaram. Os 

ramos refletiam assim o estado de pureza das filhas do rei, tal como o rei disse. Havia 

uma ligação mimética entre os ramos e as princesas, e os estados de virtude ou de vício 

das meninas estavam intimamente relacionados com o estado de frescura das plantas, 

por imitação. 

No conto São Jorge, um homem cortou o peixe mágico em seis postas, deu duas à 

sua mulher, duas à égua e enterrou as outras duas no quintal. A mulher depois deu à luz 

dois filhos, a égua teve duas crias e no quintal nasceram duas lanças, com que depois 

os dois irmãos seguiram caminhos diferentes em busca de aventuras. No momento de 

separação, Jorge, o irmão mais velho, deu ao seu irmão mais novo, um ramo de 

manjericão e disse-lhe: “Aqui tens este ramo de manjericão; quado o vires murcho vai 

à minha procura, pois é porque eu corro perigo”.  

O ramo indicava o estado de Jorge, tal como os ramos que o rei deu para as filhas. 

Não só os paralelismos reforçam a similitude binária entre homens, animais e objetos, 

como essa similitude recorda entre todos uma fraternidade de raiz: porque os irmãos 

têm relação de sangue, mesmo que fiquem longe um de outro, continuam a dar sinal 

um do outro. Mas é difícil estabelecer entre estados e ações uma clara linha divisória: 

cavalos e lanças prenunciam já as aventuras guerreiras dos dois irmãos.  

  

 3.3. A semelhança da ação  

A semelhança da ação é, na verdade, muitas vezes, uma paródia do ritual. Uma 

série de movimentos compõe o ritual e a sua reprodução provoca um efeito repetido, de 

graça ou maldição. Nos Contos Populares recolhidos por F. Adolfo Coelho, há um ritual 

muito comum: o da "simulação do nascimento" ou "renascimento". A conotação da 
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magia do " simulação do nascimento " visa (re)adquirir uma nova vida ou identidade 

social, imitando o processo de gravidez. Existe um enredo familiar nos Contos: a 

personagem principal é engolida e mais tarde resgatada. Em História do Grão-de-Milho, 

o Grão-de-Milho só tinha o tamanho de um grão de milho, e não crescia nada. Com o 

passar do tempo, ele conseguiu sobreviver, apesar de engolido pelo boi e pelo lobo. O 

passeio de Grão-de-Milho pelo processo digestivo dos animais implica a sua morte, 

mas assim que ele entrou na barriga do boi ou na barriga do lobo, ele imita o processo 

de parto biológico. Simbolicamente, este processo de "simulação de nascimento" 

também significa que ele passou de uma personalidade incompleta (cuja manifestação 

é uma deficiência física) para uma personalidade mais forte. Aparentemente, ser 

engolido e expelido não é um cenário que exista na realidade literal: somente se leem 

bem tais enredos com uma visão simbólica, própria do pensamento mágico. Só com ele 

se pode entender bem a história em que ser engolido e expelido faz parte de um eterno 

retorno entre a vida e a morte. 

  

 

4. A Magia Contagiosa nos Contos de Adolfo Coelho 

A Magia Contagiosa é formada com base no princípio do pensamento por 

contiguidade, da lei do contato, que se refere ao contato entre pessoas e coisas. Mesmo 

após a interrupção desse contacto ainda se manteria a conexão simpática entre os dois 

objetos. Nos contos populares recolhidos pelo F. Adolfo Coelho, a magia contagiosa 

(por contiguidade) parece ocorrer com tanta frequência como a magia homeopática (por 

imitação), sendo até muito difícil estabelecer uma classificação em que a presença de 

uma anule por completo a presença da outra. Num conto que já referimos, A Princesa 

Abandonada, a mãe do príncipe corta um pelo do peito do príncipe e ele depois é 

cortado em quatro partes pelo gigante. Não podemos deixar de ver os processos de 

sinédoque entre o pelo do peito (próximo do coração) e o corpo do Príncipe: “O príncipe 

tinha um cabelo no peito que lhe dava sete voltas, e tinha sete forças de homem”58. Se 

 
58 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 255. 
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as partes do corpo são unidas com banha, ou se cheirar laranjas devolve a vida, é 

inevitável uma magia homeopática que coexiste com uma magia por contágio: 

pressupõe-se que as ações de cortar, unir e respirar, podem ser continuadas por ações 

semelhantes num tempo simbólico. Não importa que sejam interrompidas no tempo: 

elas estarão sempre juntas e uma levará sempre à outra. 

Segundo o grau de aproximação entre pessoas e coisas, a magia contagiosa poderia 

ser dividida em três tipos: o contacto direto as partes do corpo; o contacto indireto 

através de objetos, sinónimos do corpo; e o contacto entre o corpo e forças abstratas. O 

grau de aproximação destes tipos de contactos entre coisas e pessoas tem um número 

de exemplos progressivamente menor, mas deve-se notar que o efeito da magia 

aparentemente não muda, independentemente da proximidade entre elas. 

 

4.1. O contacto direto com partes do corpo  

O pensamento mágico considera que as coisas que se tocaram uma vez continuam 

em interação, como se se mantivessem em contacto. A partir deste princípio da 

metonímia (em que a causa se confunde com o efeito), uma influência pode ser exercida 

sobre uma pessoa através de um objeto, desde que o objeto tenha sido tocado uma vez 

por essa pessoa. Além disso, este princípio de pensamento também se estende a uma 

noção da sinédoque (em que o parcial é equivalente ao todo). As partes constituem e 

estão ligadas ao todo e, portanto, agir sobre uma parte é igual a agir sobre o todo. Essas 

partes do corpo humano ou animal, podem ser partes ínfimas, tais como um fio de 

cabelo, uma unha, um dente, etc., mas também partes que identificam o corpo do sujeito, 

as suas roupas, desde logo. O pensamento mágico acredita que estas partes do corpo 

contêm o espírito do corpo do sujeito e que cada elemento do sujeito tem mais ou menos 

o mesmo significado que o sujeito (no seu todo). 

O conto Brancaflor indica, logo no início, que a filha do rei, Brancaflor, e a rainha, 

sua mãe, eram ambas feiticeiras e que Brancaflor podia fazer magia de noite e de dia. 

Ela ajudou um criado a fazer uma tarefa impossível – trazer o mar para frente do palácio. 

Quando o criado faz um mar com o sangue do Brancaflor, “deitando o sangue em volta 
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do palácio e ao mesmo tempo via que o mar crescia”59, revela-se, não só a força do 

sangue duma feiticeira, mas uma estratégia de magia por contágio: o sangue de 

Brancaflor, parte do seu corpo, tem o mesmo poder de Brancaflor (o sujeito no seu 

todo). 

Um dos exemplos mais familiares da “magia contagiosa” (entre uma pessoa e 

alguma parte do seu corpo) é o contacto com o sangue de alguém. Como Frazer afirma, 

em The Golden Bough: 

“The sympathetic connection supposed to exist between a man and the weapon which has 

wounded him is probably founded on the notion that the blood on the weapon continues to feel 

with the blood in his body. For a like reason the Papuans of Tumleo, an island off New Guinea, 

are careful to throw into the sea the bloody bandages with which their wounds have been 

dressed, for they fear that if these rags fell into the hands of an enemy he might injure them 

magically thereby.”60 

O sangue que sai do corpo ainda retém a mesma energia que o sangue que continua 

dentro do corpo, e a conexão entre os dois sangues é permanente.  

Pedro e Pedrito é um conto que pode servir de exemplo típico para este contacto 

de sangue. 

 

“[…] ao passo que Pedrito ia contando o que ouvira pelo caminho se ia transformando em 

estátua de pedra. 

[…] As fadas disseram a Pedro que só com o sangue dele derramado sobre Pedrito o podia 

tornar em homem. Pedro cortou um dedo para salvar o seu irmão, mas ao mesmo tempo que 

Pedrito se tornava em homem ia-se Pedro transformando em estátua.”61 

 

Neste conto, o príncipe Pedro salvou Pedrito, seu irmão de leite, alimentado pela 

 
59 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 116. 

60 FRAZER, James George- The Golden Bough. p. 38.  

61 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 232. 
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mesma ama, ainda que de pais diferentes, e de classes sociais diferentes. Porque Pedro 

e Pedrito eram irmãos de leite, partilham o alimento essencial na infância. Ainda que 

não sejam irmãos de sangue, têm uma conexão muito próxima (até ao início da Idade 

Moderna, acreditava-se que o leite era um líquido corporal de composição semelhante 

ao sangue). Assim se compreende melhor o simbolismo desta referência, que justifica 

a simetria entre opostos, que se vai desenvolvendo no conto: enquanto o Pedrito se ia 

tornando em homem, o Pedro transformava-se na pedra — trocavam simplesmente de 

estado da vida. Depois, também o Pedrito fez o príncipe renascer com o sangue do bicho 

de sete cabeças que, com igual capacidade de regeneração, teve como efeito a 

destruição da simetria dos opostos, e uma real e simultânea paridade. 

Em Maria Silva, o príncipe ouviu uma voz que dizia: “Procura, procura. Que a que 

chora há-de ser tua”. Com somente esta indicação, ele realmente encontrou uma criança 

e lhe fez uma marca, cortando-lhe o dedo mínimo da mão direita. As marcas no corpo 

da menina eram a prova de que ela lhe pertencia, mesmo que, naquele momento, ele 

não a tenha trazido para casa, e nem a crueldade da marca lhe tenha retirado essa 

propriedade: o poder de lhe retirar o dedo mais inútil bastou para a identificar ao longo 

do tempo como sua. Esse é também o significado do símbolo: o do objeto que se parte, 

e que ao longo do tempo, no momento do reencontro dos amigos ou dos amantes, 

assegura a permanência do vínculo.  

Também em Mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga, reencontramos 

o mesmo tipo de pensamento mágico, mas agora invertendo a própria magia: o 

almocreve afirma que, depois de ter ouvido a conversa dos diabos, passou a saber que 

bater no fundo da mina era a maneira de fazer jorrar a água e que ter uma cobra no 

estômago era a origem do mal da princesa. Passou a saber como tirar o mal, da mina e 

da princesa, e inverter o feitiço maligno em ambos: “O rei chamou-o e ele foi lá acima 

e começou a apalpar a princesa como médico e mandou vir uma bacia de leite, e mandou 

pôr a princesa de pernas para o ar com a boca na bacia de leite, e saiu-lhe de dentro uma 

cobra e a princesa ficou boa”62 .  A ação de tratamento é uma magia que contacta 

 
62 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 146. 
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unicamente com a boca para expulsar o que pela boca entrou. Também aqui o leite serve 

como um elixir regenerador, que dispersa o mal e a morte. Por causa dele saiu a serpente, 

que significa maldade e por isso abandonou imediatamente o corpo da princesa. 

Processo inverso ocorreu com a descoberta da água na mina, bastando bater com força 

para ir mais fundo: a água simboliza a vida na natureza, como o leite nos seres humanos.  

No Homem da espada de vinte quintais, o Mama-na-Burra já é uma criatura que, 

devido ao leite, possui uma existência sobrenatural: cresceu a uma velocidade incrível 

e aos sete anos já possuía uma força bestial. E todavia, quando a terceira princesa, a que 

tinha melhor génio, lhe dourou o cabelo passando-lhe a mão por cima, bastou esse breve 

contacto da menina do coração de oiro com o Mama-na-Burra para a relação não poder 

mais ser alterada. Além disso, o feitiço, que lhe permitia possuir uma orelha que tinha 

cortado ao demónio, permitia-lhe também dominar esse demónio e fazer o que quisesse 

para escapar das situações desagradáveis e até escolher uma das três princesas, a que 

tinha melhor génio.  

Em Os sapatinhos encantados, uma mãe mata a filha (que era mais bonita que ela) 

calçando-lhe uns sapatos novos: “calçou um, fechou-se um olho; calçou outro, fechou-

se-lhe o outro olho e ela caiu morta63. Justiça reposta: quando um príncipe lhe tirou os 

sapatos, ela voltou à vida.  

 

4.2. O contacto indireto com objetos  

O efeito simpático da magia sobre uma pessoa pode ser alcançado não só através 

das partes do seu corpo ou de certas coisas que caem do seu corpo, mas também através 

das roupas em que o seu corpo tocou. Ao usar a roupa como material para realizar 

feitiçaria, pode-se prejudicar o que utiliza a roupa ou o dono da roupa. Por exemplo, no 

conto O Príncipe Sapo, o príncipe ganha a forma de sapo por causa de um castigo feito 

a sua mãe. O príncipe usou sete peles até à noite do seu casamento. Quando ele tirou as 

peles, ficou de novo um homem. Mas quando as peles dele foram queimadas pelos pais, 

o feitiço caiu sobre ele novamente. Esta nova maldição significa que fazer mal às suas 

 
63 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 187. 
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peles também significava fazer mal novamente ao príncipe. A mãe é a causa da sua 

maldição e não pode libertá-lo da maldição. A mesma situação também se vê no conto 

Carneirinho branco, em que o príncipe foi encantado pelo desejo da rainha ter um filho, 

“mesmo que fosse um carneirinho”. Também aqui o príncipe usava sempre sete peles e 

se mostrava ao público sempre como o carneirinho branco, sem ter dito a ninguém, nem 

mesmo à sua própria mãe, que o feitiço desaparecera ao casar. Mas a menina com quem 

ele casou disse à rainha o seu segredo. O tabu quebrado fez com que o encanto do 

príncipe fosse prolongado por mais sete anos e ele tornou-se um passarinho e foi-se 

embora. Esta parte da história só pode ser entendida se nos lembrarmos como funciona 

o princípio da contiguidade na magia. As peles do sapo ou de carneiro, eram parte do 

seu corpo mesmo se fossem somente peças de roupa. Eram corpo, se estavam em 

contacto com o corpo. Após a rutura do contacto, a ligação entre a pele e o corpo não 

desapareceu só porque o príncipe ou a sua mãe o queriam: só o amor da esposa podia 

fazer um contrafeitiço, porque o amor da mãe tinha sido substituído pelo amor da esposa.  

Para além destes exemplos de contacto entre um objeto (parte) e um corpo (todo), 

teríamos também de considerar a importância do contacto entre duas pessoas. Também 

ele pode ser classificado nessa categoria, e exemplificado com os Contos populares de 

Adolfo Coelho. Leia-se A Afilhada de Santo António: depois de ter sido salva, uma 

princesa surda-muda que estava cativa dos mouros, é chicoteada pelo salvador: umas 

verdascas na princesa fazem com que a princesa seja capaz de falar, revelando-se então 

a deslealdade da rainha. Bater com o chicote na princesa, a filha do rei e da rainha, tem 

o mesmo efeito que bater na rainha: a filha revela assim ao seu pai, o rei, os segredos 

da rainha, sua mãe. 

O objeto que tinha outrora entrado em contacto com determinada pessoa não só 

podia prejudicar, mas até matar por via indireta, ou provocar a ausência da alma sem 

causar a morte do corpo. Certas comunidades primitivas podiam ser especialmente 

sensíveis ao poder de certos objetos: consideram-nos como coisas com um poder muito 

específico, de um material muito concreto, com um volume bem definido, capaz de ser 

visto e manuseado, mantido em uma caixa ou frasco, e passível de ser machucado, 

fraturado ou quebrado em pedaços. Nesse caso, não é necessário que a vida esteja no 
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homem; ela pode estar ausente do seu corpo e ainda continuar a animá-lo em virtude de 

uma espécie de simpatia ou ação à distância, entre esse objeto e o seu corpo. Por 

exemplo, na Torre de Babilónia, para matar um velho, o rapaz foi procurar o ovo que 

estava dentro dum pássaro que estava dentro dum leão que estava dentro dum peixe 

grande que estava dentro de uma caixa grande no mar. O ovo fica longe do velho, mas 

pode ainda matá-lo: o ovo é uma matriz importante, uma ameaça do tempo futuro que 

ameaça permanentemente a vida do velho.  

 

4.3. O contacto com forças abstratas  

Quer o contacto seja direto com partes do corpo de pessoas ou indireto, entre o 

corpo e a roupa, existe sempre um contacto entre matérias animadas, pelo que o seu 

contacto é igual a um contacto físico. Mas a existência da linguagem expande a 

dimensão do efeito da magia, portanto, o contacto também pode ser abstrato, através 

das palavras que evocam as coisas. No mundo dos contos populares, a linguagem da 

magia, uma vez proferida, tem a força de um sentido linguístico performativo: dizer é 

igual a fazer. Essencialmente há três manifestações deste poder: a maldição, a bênção e 

a sina.  

Malinowski acreditava que a magia precisava de três elementos, nomeadamente, 

um ritual, um feiticeiro ou feiticeira e feitiços. Os feitiços tornam-se um elemento 

importante do comportamento feiticeiro. Em contraste com o objetivo de comunicação 

da linguagem comum, a mantra da magia é mais intencional que comunicativa (pode 

até ser uma expressão rítmica sem sentido evidente) e tem o efeito de prejudicar, 

abençoar ou profetizar. Uma vez proferido, o resultado desejado é alcançado 

imediatamente, permanecendo em vigor até que seja quebrado. 

A manifestação mais comum do feitiço nos contos populares é a maldição, também 

conhecida como feitiço ou encantamento. Nesses contos de Adolfo Coelho, há por 

vezes alguns tabus (coisas que não podem ser ditas ou presenciadas). A violação de um 

tabu traz uma maldição. Ela, apesar de tudo, não é inquebrável, mas exige condições 

muito restritas e difíceis para serem quebradas. Apenas certos feiticeiros, com poder 

supernatural ou uma vontade muito forte, conseguem ultrapassar os desafios mágicos e 
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quebrar as maldições.  

Na estrutura da história, muitos contos com maldição tem os traços desta 

inevitabilidade: é muito difícil interromper uma cadeia de elementos. O 

estabelecimento da lei impede a violação da lei; a violação da lei leva à maldição como 

punição. Consequentemente, só a dificuldade dos desafios solucionados pelo 

protagonista pode levar à libertação da maldição e à recuperação da lei. Na tabela 

seguinte, tentaremos esquematizar esta estrutura do ritual do feitiço:  

 

 

N.º Título  Estabeleci

mento da 

lei 

Violação da 

lei 

Maldição 

como 

punição 

Desafios 

efetuados para 

desencantar 

Libertação da 

maldição 

XIV Brancaflor O rei 

recusa 

casar 

Brancaflor 

com o seu 

criado 

particular. 

Brancaflor 

usa 

feitiçaria 

para ajudar 

o criado a 

fazer as 

tarefas. 

Fogem 

juntos 

depois de 

casar. 

A rainha, 

mãe de 

Brancaflor, 

lança um 

feitiço para 

eles se 

esquecerem 

um do 

outro. 

Passaram-se 

muitos anos e 

morrem o rei e a 

rainha.  

O criado 

recorda-se do 

passado e, 

com a ajuda 

das pombas, 

Brancaflor 

também se 

relembra. 

XVIII Os Dois 

Irmãos  

  A menina foi 

encantada 

no palácio. 

O irmão mais 

velho apareceu 

no palácio e 

gostou mais da 

menina do que 

das riquezas que 

a cercavam.  

 A princesa 

reconheceu-o 

e casam-se.  

XX Mais vale 

quem Deus 

ajuda que 

quem muito 

madruga 

  A filha do rei 

fica tão 

doente que 

nenhum 

médico a 

consegue 

curar. 

O almocreve 

ouve a conversa 

dos diabos e cura 

a princesa 

expulsando do 

seu corpo a cobra 

que lhe fazia mal. 

A princesa é 

curada e o 

almocreve 

recebe a 

recompensa.  

XXII O Homem 

da espada 

de vinte 

  Três 

princesas 

foram 

O Mama-na-

Burra mata a 

serpente e a 

As meninas, já 

sem os 

encantos, 
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quintais encantadas 

debaixo 

dum poço, 

sendo os 

encantos 

uma 

serpente, 

uma bicha e 

um diabo. 

bicha, e corta a 

orelha ao diabo.  

saem do poço 

e voltam ao 

palácio  

XXV O 

Carneirinho 

branco 

O príncipe 

não pode 

dizer o 

segredo a 

ninguém 

O príncipe 

usa sempre 

sete peles e 

mostra-se 

ao público 

como um 

carneiro 

branco, mas 

a menina 

que casou 

com ele 

disse à 

rainha o seu 

segredo. 

O encanto 

do príncipe 

é 

prolongado 

por mais 

sete anos e 

ele torna-se 

um 

passarinho 

e vai-se 

embora. 

A menina vai ao 

reino da Lua, do 

Vento e do Sol 

para procurar o 

carneirinho até 

ao rio Sul. 

O encanto do 

príncipe 

acaba-se e ele 

transforma-se 

em homem. 

Volta para o 

palácio com a 

menina. 

XXVII O Conde 

Encantado 

O conde 

insiste 

com a 

menina 

para que 

ela não se 

chegue à 

janela. 

A menina 

fica perto da 

janela e é 

vista por um 

homem da 

terra que 

depois vai 

contar à avó 

da menina.  

A avó pede 

ao homem 

que deite na 

bacia uma 

roda de 

navalhas, o 

que fere 

muito o 

passarinho 

em que o 

conde se 

tinha 

transformad

o  

A menina apanha 

rolas e tira lhes os 

fígados para 

tratar o conde.  

Com os 

fígados das 

rolas e os 

cuidados da 

menina, o 

conde fica 

bem e acaba 

o encanto. 

Finalmente, 

eles casaram-

se.  

XXIX Bela-

Menina 

  O príncipe 

foi 

encantado e 

tornou-se 

um bicho 

réptil. 

A menina quer 

ficar com o bicho 

e vive algum 

tempo com ele.  

O encanto é 

quebrado 

pela Bela-

Menina com 

um beijo, 

quando ela já 

achava que 
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ele estava 

morto por 

causa do 

atraso dela. 

XXXI

V 

O Príncipe 

Sapo 

 O príncipe 

usa sete 

peles para 

ficar como 

um sapo, 

mas a 

mulher 

rouba-lhe as 

peles para 

que os pais 

as 

queimem. 

O príncipe 

fica irritado 

e vai-se 

embora. A 

mulher é 

expulsa 

pelos pais 

do príncipe. 

A mulher 

pergunta a todos 

pelo príncipe até 

que encontra uns 

moços de cegos e 

vai ao rio Jordão 

com eles.  

Ela chegou lá 

e deu um 

beijo na boca 

do príncipe, 

acabando o 

encantament

o dele. Depois 

voltam para 

casa.  

XXXV

I 

A Enjeitada  A menina 

mona 

quebra o 

cântaro de 

uma mulher 

quando vai 

buscar 

água. 

A menina 

mona é 

amaldiçoad

a— fica a 

lançar 

saramagos 

quando fala. 

  

XXXV

II 

O homem 

que busca 

estremecer 

 Um homem 

rico possuía 

uma quinta 

alheia.  

O homem 

rico fica 

preso na  

casa, e é 

confundido 

com o 

diabo. Se a 

mulher dele 

não 

restituísse a 

quinta 

alheia, ele e 

a família 

toda iriam 

para o 

inferno. 

Um rapaz ajuda 

um homem rico a 

informar a 

mulher, para que 

ela restitua a 

quinta aos donos 

anteriores.  

O homem rico 

conseguiu 

finalizar o 

encanto.  

XLIV O príncipe 

das Palmas 

Verdes 

 A menina 

acende o 

lume para 

ver a cara da 

O encanto 

da pessoa 

foi dobrado 

e a menina é 

A menina sai com 

o filho ao colo e 

pergunta pelo 

príncipe das 

A menina 

pede três 

oportunidade

s para ficar no 
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pessoa com 

quem ela 

dorme.  

expulsa da 

casa com o 

filho deles.  

palmas verdes, 

pedindo esmola. 

Depois de 

perguntar ao 

Vento encontra a 

terra dele. 

quarto do 

príncipe com 

uns objetos 

para fazer o 

príncipe 

lembrar se do 

passado.  

Resulta à 

terceira vez, e 

o príncipe 

casa com a 

menina.  

XLVIII O Senhor 

das Janelas 

Verdes  

A princesa 

promete a 

Nossa 

Senhora 

não falar 

uma só 

palavra 

durante 

um ano, se 

aparecer 

alguém 

para a 

salvar. 

  É descoberta por 

um príncipe. 

A princesa 

cumpre a 

promessa e 

não fala nem 

uma palavra 

durante um 

ano inteiro. 

Depois, a 

princesa 

conta a 

história ao 

príncipe e 

casam-se. 

LXXIII A Moura 

Encantada  

  A princesa 

moura é 

encantada 

no palácio 

O homem fica no 

palácio três 

noites e sofre 

muitos ataques.  

A princesa é 

desencantada 

e o homem 

fica rico com 

os sacos que 

estavam 

cheios de 

dinheiro. Eles 

reencontram-

se no palácio 

do pai da 

princesa e 

casam.  

LXXIV O Ovo 

Partido  

O criado 

mata o 

brasileiro 

e fica com 

o dinheiro 

dele 

o brasileiro 

lança-lhe a 

maldição de 

pagar trinta 

anos depois.  

Dois pobres 

partem um 

ovo. 

 No dia 

seguinte a 

casa ruiu e só 

ficou uma 

grande cova 

no sítio. 
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Podemos ver através desde tabela que nem todos contos da maldição possuem os 

cinco elementos completos. De facto, só Brancaflor, O Carneirinho Branco e O Conde 

Encantado possuem todos os elementos. A lei ou um tabu normalmente não estava 

explícita e por muitas vezes a violação da lei também é omitida -- os protagonistas 

encontram os personagens encantados sem dizer ou saber a razão de encantamento. Por 

isso nos parece poder dizer que a violação do tabu ou da lei não é o foco dos contos, 

mas sim os desafios efetuados para quebrar as maldições que decorrem da violação do 

tabu ou da lei. Pelos desafios efetuados pelas personagens, podemos descobrir que a 

maldição não pode desaparecer por si, mas pode enfraquecer com a morte do 

enfeitiçador. Em Brancaflor, o poder da feitiçaria da rainha enfraquece, mas a maldição 

não acaba com a morte dela: a princesa continua a ficar esquecida, até que o criado veio 

ter com ela. Para além disso, a quebra da maldição necessita da ajuda dos outros para 

cumprir as tarefas mais difíceis e esta parte é a que aciona os meios mágicos. O Mama-

na-Burra, em O Homem da Espada de Vinte Quintais, era um homem supernatural que 

possuía um poder incrível. O almocreve do Mais vale quem deus ajuda que quem muito 

madruga é o mais corajoso e consegue saber a maneira de curar a princesa através da 

conversa dos diabos. O irmão mais velho de Os Dois Irmãos não era ganancioso e 

prefere a menina mais do que todas as riquezas. A menina da Bela-Menina era bondosa 

e não ficava descontente com o bicho por causa da sua aparência. As meninas de O 

Carneirinho branco, O Conde Encantado, O Príncipe Sapo e O príncipe das Palmas 

Verdes eram resistentes e tinham a coragem de reparar os seus erros, porque nessas 

histórias a violação da lei também foi feita por elas. Os rapazes em O Homem que Busca 

Estremecer e A Moura Encantada eram corajosos e não recusam passar por tarefas 

assustadoras.  

As ajudas mágicas dadas pelos elementos naturais, a lua, o vento ou o sol, também 

não podem ser ignoradas. A Natureza, mais ou menos antropomórfica, pode indicar o 

caminho para a protagonista. Da mesma forma que o protagonista pode tomar formais 

mais ou menos bestiais ou inanimadas. 

No caso de A Enjeitada e O Ovo Partido, faltam os elementos mais importantes − 
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sem os desafios efetuados para desencantar e libertação da maldição, o protagonista 

acaba por ficar com a maldição, havendo neste final infeliz sem dúvida uma causa moral: 

a falta não reparada é sempre penalizadora. Em A Enjeitada, quando a mãe vê que a 

enjeitada tinha sido abençoada e caem pérolas da sua boca quando fala, também quer 

que suceda o mesmo à sua filha mona, a sua preferida. Por isso manda a filha preferida 

ir procurar a mesma mulherzinha para ela lhe fazer um bom feitiço. Mas como a 

intenção da mãe é má, e a maldade da filha é muita, não é admirar que a filha quebre o 

cântaro e seja amaldiçoada. A maldição é um alerta para as pessoas, que devem ser 

gentis e generosas, e sinceras, não adiantando a repetição do ritual. O ovo partido diz-

nos que a maldição não se perde independentemente do tempo que possa durar. 

Como vemos por estes exemplos, o poder do encantamento também se reflete na 

bênção, que ocupa um espaço considerável nas referências dos contos. Em A Enjeitada, 

a enjeitada muito bonita é abençoada: ela obtém a capacidade de brotar pérolas pela 

boca quando fala porque ela ajudou a mulher a ir buscar um cantarinho de água. Em A 

Bicha de Sete Cabeças, os três cães (que filavam a tudo que encontravam) eram antes 

carneiros: esses carneiros foram transformados em cães como ajudantes mágicos por 

Nossa Senhor porque o homem deu tudo o que tinha a um pobre. O pobre que ele 

encontrou não era pobre: era Nossa Senhor, e a bênção dele ao dar ao homem uns cães 

mágicos, para o ajudarem na caça. Os cães foram, de certo modo, a forma de o abençoar 

pela sua bondade. Em O Príncipe com Orelhas de Burro, as três fadas fizeram um 

feitiço para a rainha ter um filho e abençoaram-no para que fosse muito formoso, 

virtuoso e entendido. Mas a terceira dotou-o com umas orelhas de burro, facto que ficou 

sempre em segredo. O que nos parece interessante neste conto é a sua aparente 

arbitrariedade: quando todas as pessoas souberam o segredo, as fadas foram chamadas 

para desfazer o feitiço, mas quando o príncipe tirou o barrete, ele já não tinha orelhas 

de burro. Também em A Velha Fadada, as duas fadas sentiram simpatia pela situação 

dramática da velha, abençoaram-na para que tivesse a cara mais linda que houvesse, e 

a velha tornou-se lindíssima e de rara formosura. Destes contos, podemos ver que, 

mesmo que os protagonistas possam ser abençoados por causa da virtude, a maioria das 

vezes eles foram abençoados sem uma razão moral específica, meramente por causa da 
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simpatia que os protagonistas inspiraram por acaso aos feiticeiros. Em comparação com 

a maldição, a formulação da bênção não precisa de uma condição certa e, em geral, a 

bênção não tem limitada no tempo a duração da feitiçaria.  

Para além disso, a presença da sina ou do destino também é corrente nos contos 

populares: serve como profecia. Esses contos insistem em provar que "o futuro é 

previsível", o conteúdo da presciência é pré-determinado e não pode ser alterado. 

Depois da profecia, a história enfatiza a inevitabilidade absoluta do destino. O 

comportamento subjetivo humano desempenha um papel importante no cumprimento 

da profecia e a grande maioria do cumprimento" de profecias e presságios é causada 

pelas próprias ações e pensamentos dos protagonistas.  

Por exemplo, em A Sina, o rei expulsou o filho e fechou a filha numa torre muito 

grande, depois de ter sabido que o filho o iria matar e a filha iria ter um filho ilegítimo. 

Mas mesmo com essas medidas, não conseguiu mudar o destino pois, no tempo futuro, 

a filha dele teve um filho dum criado do palácio e o filho regressou para o palácio 

quando cresceu e matou o rei sem querer. Outro caso muito semelhante está em O 

Menino Açafroado: o rei e a rainha ficaram ansiosos por ter uma criança e uma velha 

avisou-os de que, se tivessem um filho, quando ele fosse homem, faria a desgraça de 

seus pais. Se tivessem uma filha, ela teria má sorte. As palavras da velha servem como 

profecia e eles acreditaram e escolhem ter uma filha por acreditarem ser fácil guardá-la 

numa torre. Assim fizeram, mas a sina/ maldição era inevitável: a menina era muito 

curiosa e fugiu da torre indo pelo mundo fora, e entrando no palácio do Conde. A 

princesa teve um filho de conde e mandou o filho para a casa dela. Felizmente, no final, 

a princesa conseguiu reunir-se com o filho e casou com o conde. De certa forma, a má 

sorte da princesa foi criada pelo rei e a rainha: se eles não tivessem prendido a princesa 

na torre, talvez a princesa não tivesse tanta curiosidade, talvez, mesmo que se 

encontrasse com o conde, ela não tivesse um filho ilegítimo. A resposta é incerta, mas 

isto é o ponto fascinante da profecia — ela é uma mistura de coincidências e incertezas.  

Além disso, a matéria inominada também pode dizer a profecia. Tal sucede em O 

Menino e A Lua, onde a profecia é proferida pela Lua: “É que a lua tem-me dito muitas 
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vezes que meu pai ainda me há-de querer deitar água nas mãos e eu recusar”.64 Os pais 

ficaram zangados com as suas palavras, pensando que eles iriam ser criados dele e por 

isso deitam o filho ao mar. Mas, por causa disso, o menino foi salvo e adotado pelo rei 

de outro reino, por puro acaso. O menino tornou-se um príncipe e confirmou o dito da 

Lua. Quando ele viajou, cruzou-se com os pais biológicos numa estalagem, e, sem que 

ninguém se reconhecesse, a profecia cumpriu-se. Neste conto, a realização da profecia 

é devido à decisão tola dos pais do rapaz: afinal, eles realmente tornaram-se criados do 

seu filho, que se tornou príncipe.   

Outra variação do profeta pode ser só uma voz, como a que se ouve numa mata de 

Maria Silva: “Procura, procura / Que a que chora há-de ser tua.”65 A voz aqui também 

era uma profecia porque o príncipe encontrou a menina. Não a levou consigo, só deixou 

as suas marcas nela. Depois ele encontrou-se outra vez com a menina quando ela foi 

para criada da princesa que estava para casar com o príncipe, o que pode ser considerado 

a segunda confirmação da profecia. A terceira vez foi o problema que o príncipe tramou 

para a menina — recomendou às outras criadas da princesa que a menina perdesse um 

anel muito importante. O príncipe acabou por casar-se com a menina. Através desde 

conto, já podemos ver o poder de profecia. Nos três primeiros contos, as desgraças dos 

personagens têm por causa a ação dos protagonistas que, quanto mais fazem para 

escapar à profecia, mais se aproximam da sua concretização. 

A estrutura narrativa de tais contos pode ser resumida em profecia negativa→ 

tentativa de alteração → falha de alteração → resultado negativo e predestinado.  

"Prever o futuro" é em si mesmo um desígnio misterioso e, até para o leitor, difícil 

de acreditar, mas estas histórias de "profecia " dizem-nos que a profecia sempre se 

cumpre. Quer a profecia seja verdadeira ou não, as pessoas sempre prestam atenção à 

profecia e a sua inevitabilidade cria uma atitude positiva das pessoas em relação ao 

futuro, que devem aceitar como inevitável. Ao mesmo tempo, podemos saber que os 

videntes da história não são omniscientes e, embora possam prever o destino futuro do 

 
64 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 252. 

65 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 249. 
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protagonista, não têm forma de saber que comportamento o protagonista irá ter após a 

sua previsão, ou o que, por sua vez, irá afetar a mudança do seu destino. 

Todas essas histórias declaram que o destino é uma vida predeterminada: portanto, 

não pode ser alterada. Refletem a ideia de que a vontade humana é muito fraca face ao 

destino, ou que, mesmo que os seres humanos tenham uma vontade muito forte, os 

esforços para mudar um destino acabarão por ser frustrados, pelo que, afinal, não se 

pode escapar ao sistema de ordem surrealista do "destino". Todos querem evitar cenas 

futuras infelizes, e por isso sempre as pessoas tentam encontrar formas de evitar tais 

situações, mas em tais histórias, os esforços são frustrados. Estas histórias refletem uma 

forma de pensar: "onde há profecia, há realização". Mostram a crença da cultura popular 

no determinismo, fatalismo e predestinação. Também são responsáveis por uma cultura 

que desresponsabiliza os seres humanos e os alivia do peso das suas decisões.  

Mas a profecia não é só uma expressão de crenças culturais, é também um 

dispositivo retórico, comum na literatura trágica. Ela não só sugere o fim da história, 

como também cria o clima trágico necessário para despertar o interesse do leitor ou 

ouvinte. No sentido instintivo de auto-preservação do homem, são tomadas medidas 

para evitar o cumprimento de profecias infelizes, mas o resultado é sempre o mesmo, 

em formas racionais ou irracionais de comportamento. O "perpetrador" da insolência 

ou a sua "vítima" não devem ter dúvidas: o que foi profetizado será cumprido e só se 

resolve a questão “desfazendo” o que foi feito. 
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Capítulo III  

SIMBOLISMO DA MAGIA 

 

  

Evidentemente, há muitas imagens estranhas nos contos populares recolhidos por 

Adolfo Coelho. Quando lemos estes contos, muitos enredos interessantes e imagens 

misteriosas ocuparam a nossa mente. Experimentamos felicidade e tristeza com os 

protagonistas. O autor leva-nos para um mundo mágico e para aventuras em conjunto 

com o herói. No entanto, pensamos sempre numa pergunta: quais são as apresentações 

e a razão profunda dessas representações da magia nos contos populares portugueses 

recolhidos pelo Adolfo Coelho? Por exemplo, porque é que o sangue tem a força mágica 

para ressuscitar pessoas, ou porque é que a peneira pode dar dinheiro? Parece que há 

significados escondidos por detrás dessas imagens… Através da análise simbólica 

desses objetos tornou-se mais fácil entendermos as funções da magia nos contos 

populares portugueses.  

Antes da nossa análise simbólica das imagens, devemos sem dúvida interessar-nos 

pelo conceito muito complexo de “símbolo”. Neste nosso caso, concentramo-nos mais 

nos “universais” de acordo com Erich Fromm 66 , atentando numa relação entre o 

símbolo e o que este representa. Revelando as verdades transcendentais do mundo 

exterior ao homem interior, os símbolos existem desde logo na descrição da realidade, 

e só depois remetem para uma área sobrenatural: 

“The true basis of symbolism is, as we have said, the correspondence linking together all 

orders of reality, binding them one to the other, and consequently extending from the natural 

order as a whole to the supernatural order.”67  

Não nos debruçaremos sobre a complexa definição do “símbolo”. Tal como 

 
66 FROMM, Erich – The Forgotten Language. London, Victor Gollancz Ltd, 1952.  

67 GUÉNON, René – Aperçu sur l’Initiation. Paris, Éditions Traditionnelles, 1946. 
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Umberto Eco constatou, a palavra é tão vaga e polissémica que “eu já não sei o que é 

um símbolo”68. Trata-se aqui de, ao citar Umberto Eco, constatar o modo simbólico 

como “uma particular estratégia textual”69, em que o símbolo não pode ser confundido 

com a metáfora: 

 

“[…] o primeiro sinal de uso metafórico consiste no facto de, tomada à letra, a expressão 

metafórica resultaria ou falsa ou bizarra, ou insensata (a terra não é um canteiro). Não creio 

que assim aconteça com o modo simbólico que, como veremos, oculta o seu potencial de 

sentido exactamente atrás da aparência enganosa de uma inexplicada obviedade.”70 

  

Ora esse modo simbólico é o que permite a leitura do conto mágico. Neste tipo de 

leitura, o leitor não pode discutir a verosimilhança das metamorfoses ou de outros atos 

mágicos. Nesta parte, analisamos as representações da magia nos contos e visamos 

descobrir os simbolismos deste elemento para perceber melhor “a estratégia textual” da 

magia nos contos.  

Nos contos populares em que existem vestígios de magia, além das personagens 

mágicas, os objetos mágicos representam um papel muito importante. Alguns deles são 

forças ou animais da natureza. Outros são entidades sobrenaturais, como os diabos, as 

fadas, os santos disfarçados de homens ou a figura da Morte, seres sobrenaturais que 

aqui distinguimos dos monstros ou dos seres híbridos. Outros ainda são plantas ou 

objetos inanimados. Nesta parte, analisamos os objetos mágicos de acordo com esta 

classificação, ainda que se constate a dificuldade em separar tipos de agentes ou de 

instrumentos da magia. 

 Descobrimos que, frequentemente, não só os enredos dos contos, mas também os 

simbolismos dos objetos partilham características que são independentes da distância 

geográfica como, por exemplo, o grilo. Na China antiga, durante um certo período, as 

pessoas desde a casa imperial até ao povo comum, gostavam de ver lutas de grilos, que 

 
68 ECO, Umberto – Sobre Literatura, Lisboa, Difel, 2002, p. 146. 

69 Ibidem. 

70 Ibid, p. 148. 
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deram origem a alguns contos com grilos. Nesses contos, o grilo simboliza muitas vezes 

boa sorte. Além disso, como a pronúncia da palavra “grilo” em chinês (蟋蟀 xī shu

ài) é semelhante a “alegria” (喜 xǐ), as pessoas achavam que era uma representação 

de fortuna e felicidade. O estudo de Francisco Topa confirma essa associação no conto 

popular português «João Grilo» e suas variantes, ainda que, em português, a associação 

da palavra “grilo” à felicidade, se faça por ele ser um animal que canta, imitando o 

nome do animal o seu canto característico (“gri-gri-gri”): 

   

“Ora, parece ser justamente esta ideia de felicidade, a responsável pelo facto de o 

protagonista do conto ostentar esse apelido. Presente desde o título, ele começa a funcionar 

por antecipação, esboçando os contornos básicos da personalidade da personagem e 

aproximando-a da tradição popular ligada ao grilo animal.”71  

 

Portanto, nas análises seguintes, também solicitámos os simbolismos das outras 

culturas, a fim de encontrar uma interpretação mais alarga e abrangente.   

 

1. Forças e animais da natureza 

As forças da natureza e os animais compreendidos pela zoologia são os 

instrumentos mais frequentes para referir os atos mágicos. Os exemplos são tão 

variados que praticamente variam em cada conto. 

Em Brancaflor, o narrador indica, logo no início do conto, que a filha do rei 

Brancaflor e a rainha, a sua mãe, eram feiticeiras. A rainha podia usar a magia deste a 

madrugada até à meia-noite e a Brancaflor podia fazer magias de noite e de dia. 

Brancaflor ajudou o seu criado particular a cumprir três tarefas impossíveis – a fazer o 

pão com os trigos que crescem durante uma noite; a trazer para o palácio umas grandes 

pedreiras distantes; e a trazer o mar para frente do palácio. Quando, mais tarde, o criado 

faz o mar com o sangue de Brancaflor (“deitando o sangue em volta do palácio e ao 

 
71  TOPA, Francisco- OLHARES SOBRE A LITERATURA INFANTIL— Aquilino, Agustina, conto 

popular, adivinhas e outras rimas. Porto, Edição do Autor, 1998, p. 59. 
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mesmo tempo via que o mar crescia”72), o sangue comporta-se como se tivesse a força 

mágica da feiticeira.  

Devemos aqui referir determinados processos de identificação, que podem ser 

compreendidos como metamorfoses. É pouco percetível se estamos diante de uma 

continuidade entre a parte e o todo, a causa e o efeito, ou se ocorre simplesmente um 

processo de transmutação, em que a feiticeira se transforma noutra coisa, mantendo 

todo o seu poder. Quando Brancaflor soube da perda da coroa, transformou-se numa 

pomba e fugiu do palácio, com intenção de voltar só quando seu pai a tivesse de novo 

em seu poder. Na viagem de fuga, ela transformou-se a si própria em alface e em tainha 

e também transformou o marido dela e até um barco. Em O Criado do Estrujeitante, o 

rapaz aprendeu a estrujeitar (a fazer magia) através da leitura dos livros mágicos e pode 

por isso transformar-se em muitos outros animais tais como um cavalo, um peixe, uma 

pomba, uma raposa (mas também num painço ou numa maçã). 

Em A Torre de Babilónia, um peixe exige as três filhas a um pescador: se ele não 

lhas desse, daria azar ao pescador. Depois de ele lhas ter dado, o peixe, que era mágico, 

deixou uma grande riqueza ao pescador.  

Em João Mandrião, o João obteve a ajuda de um peixinho mágico todas as vezes 

que quis. É o peixe que faz com que a princesa tenha um filho de João Mandrião sem 

ter contacto com ela. É o peixe que indica o pai do menino ao rei. É o peixe que os salva 

a todos (a João, à princesa e ao filho de ambos) do projeto do rei de os matar. É o peixe 

que lhes constrói um palácio diante do palácio do rei. E tudo isto tem de ser feito com 

o poder supernatural do peixe.  

Em São Jorge, o peixe que tinha sido pescado pelo homem por três dias sucedidos 

deixou que o homem o cortasse e partisse em seis pedaços. As postas do peixe não só 

permitiriam nutrir os membros da família, como também possuíam grandes poderes: 

quando enterradas, delas nasceram dois irmãos, dois cavalos e duas lanças.  

Em A Herança Paterna, os animais tais como o cão, o gato, os ratos e a lagosta, 

também são animais que se aproximam dos poderes dos mágicos, pois podem fazer 

 
72 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 116. 
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todas as coisas que os homens fazem e ainda mais algumas, como viajar num barco de 

abóbora. 

Na Bela-Menina, o príncipe foi encantado e tornou-se num bicho de rastos, um 

réptil. O encanto foi quebrado pela Bela-Menina com um beijo, mas também nos é dito 

que o príncipe encantado possuía ao mesmo tempo uma força desmedida. 

No Conde Encantado, o conde tinha sido encantado e pôde transformar-se em 

passarinho. O poder de transformação parece vir do encanto que outros lhe fizeram, 

mas ele pode controlar o momento da sua transformação, o que significa que ele possui, 

até no seu estatuto de ser encantado, um poder de metamorfose que não domina.  

Estes três últimos exemplos são um pouco diferentes do simples encanto, o que 

mostra como por vezes é difícil estabelecer fronteiras entre os agentes e os instrumentos 

da magia.  

 

2. Os seres sobrenaturais 

São também muitos os seres sobrenaturais que aparecem nos contos. Em geral, os 

seres sobrenaturais não são bons nem maus, mas quase sempre premeiam quem é 

bondoso e maltratam quem é maldoso. Podem ser santos disfarçados de homens comuns, 

mas também diabos que ajudam involuntariamente um homem crente. Podem ser fadas 

que lançam benesses, ou fadas que lançam estranhas deformidades e só muito mais 

tarde desfazem o feitiço. Podem ser homens minúsculos e perfeitos, que obedecem a 

todos os que mandem ou podem acabar por castigar quem quer imitar uma situação em 

que a moral não tinha sido ponderada… 

 Em A Afilhada de Santo António, a menina disfarçada de homem (que se chamava 

António como o padrinho) conseguiu separar em uma noite todo o joio que se misturava 

com uma grande porção de trigo; conseguiu encontrar o anel que a rainha tinha deixado 

cair no mar e tinha sido engolido pelo primeiro peixe que ela pescou; e conseguiu ainda 

ir à moirama buscar a filha do rei que estava cativa dos moiros. Mas só pode realizar 

tudo isto com o poder supernatural de Santo António, de quem era afilhada e de quem 

tinha o nome.  

Em Comer Um Bocadinho Se Tiver Limão, a fada ajudou o príncipe a encontrar a 
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filha de conde que tinha sido escondida pelo conde: pediu pernoite em casa da menina 

e contou-lhe muitas histórias, deixando a menina encantada, e depois levou a menina 

para o palácio do príncipe com uma varinha de condão sem que ninguém reparasse na 

sua falta.  

Em A Velha Fadada, as duas fadas sentiram simpatia pela situação dramática da 

velha: fadaram-na para que tivesse a cara mais linda que houvesse e a velha tornou-se 

lindíssima e de cara formosa. 

Em A Enjeitada, a mulher que pediu às meninas para lhe irem buscar água é 

obviamente um personagem mágico: possui o poder grande de dar a bênção, ou a 

maldição. 

Em O Homem que Busca Estremecer, o protagonista encontrou um fantasma (um 

medo) na casa, que queria assustar o rapaz: fez cair diante dele as diferentes partes do 

seu corpo e, unidas as partes, voltou a ter forma humana, ainda que continuasse morto. 

O homem-medo possuía o poder de desmembramento e renascimento, mas, por causa 

do encanto, enquanto não conseguisse reparar o mal que tinha feito, não iria nem para 

o céu, nem para o inferno. 

Em A Herança Paterna, o pretinho que fica dentro da caixa é, na verdade, um ser 

mágico muito pequenino que pode realizar todos os desejos da pessoa que lhos mande 

realizar, independentemente da boa ou má intenção de quem o mandasse, como se o 

pretinho fosse um pequeno escravo.  

Em Os Meninos perdidos, a bruxa (que só tinha um olho no meio da testa) queria 

comer os meninos que entraram na sua casa por acaso. O que nos parece interessante é 

que a bruxa deixou os meninos dançarem na pá antes de os assar no forno, o que nos 

faz lembrar os rituais mágicos primitivos, quando os povos antigos celebravam a morte 

dos animais com uma dança antes de os comer.  

Em O Homem da Espada de Vinte Quintais, o Mama-na-Burra é um ser com uma 

existência sobrenatural, porque ele “crescia da noite para o dia e na primeira noite que 

nasceu comeu dois pães moletes de pataco”73: ele crescia a uma velocidade incrível e 

 
73 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 146. 
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aos sete anos já podia pegar na espada de vinte quintais de ferro, tão pesada que 

precisava de dois carros e duas juntas de bois para ser levada. 

Em O Carneirinho branco, o príncipe nasceu encantado pelo desejo da rainha, 

pois ela queria ter um filho mesmo que ele fosse um carneirinho: o príncipe usava 

sempre sete peles e mostrava-se ao público como um carneirinho branco. Ele também 

foi por nós considerado um ser encantado porque não é possível um homem normal ter 

uma forma de carneiro. 

Em O Colhereiro, o mouro encantado, que morava num palácio que tinha porta 

num castanheiro muito antigo, possuía um poder muito grande para criar ilusões, 

porque o castanheiro e o palácio, tudo era obras de encanto e logo desapareceram com 

o falecimento do mouro, no final. 

Em Comadre Morte, o homem, que preferiu ter por comadre a Morte em vez de 

Deus (porque ele achava que Deus não tratava todos por igual, como sucedia com a 

Morte), passou a ter poderes curativos que aparentemente lhe dava a Morte.  

 

O Diabo e a Morte normalmente aparecem nas histórias com uma imagem má e 

os contos populares portugueses muitas vezes seguem esta regra geral. As pessoas 

normais têm medo do Diabo ou da Morte. Por exemplo, no Senhor das Janelas Verdes, 

o Diabo disfarçava-se de um homem que tinha os cabelos e barba de ouro e os dentes 

de prata para casar com a princesa. Possuía um poder grande: fazia com que uma 

carruagem voasse, passando florestas, levantando grandes tempestades. Mas, nos 

contos populares portugueses, a imagem do Diabo não é sempre má, ainda quando é 

poderosa. Isto pode ser demonstrado em contos como Comadre Morte, em que a Morte, 

preferida a Deus, é dita mais justa que Deus, e muito esperta. Também em Mais vale 

quem Deus ajuda que quem muito madruga, o almocreve que defendia o poder de Deus 

soube da maneira de tirar a água e curar a doença da princesa depois de ter ouvido uma 

conversa entre os diabos. No conto, não se indica que os diabos eram os criadores da 

mal mas, mesmo que eles o fossem, a sua ação parece ser em defesa de Deus: os diabos 

acabam por ajudar aquele que acreditava no poder de Deus, superior ao poder do 

esforço humano (de quem muito madrugava). Quando os diabos encontram o 
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almocreve, que acreditava mais no seu esforço do que em Deus, acabam por castigá-lo, 

ainda que o façam somente por o terem descoberto, e não por ele ser mau ou se ter 

esforçado. Os diabos são seres sobrenaturais e têm a capacidade de saber a razão da 

doença da princesa, a cobra que tinha dentro dela, expulsa pela ação de magia do 

almocreve, que confunde magia e ciência: “mandou vir uma bacia de leite, e mandou 

pôr a princesa de pernas para o ar com a boca na bacia de leite, e saiu-lhe de dentro uma 

cobra”74. A cobra é uma criatura maldita na cultura ocidental, associada à serpente que 

tentou Adão e Eva, e aos diabos, que simbolizam os que transgrediram também a 

vontade de Deus. Há assim uma analogia entre o mundo dos diabos e o mundo dos 

homens, que muitas vezes, nos contos portugueses (pelo menos), levam a competições 

entre eles, em que os homens tentam enganar o Diabo, tal como o homem que tinha por 

Comadre a Morte a tentou enganar, virando a cama para que os pés ficassem a cabeceira. 

O Diabo também pode ser vencido e comandado pelo homem. No Homem da 

espada de vinte quintais, o encanto da terceira princesa era do diabo maioral. O Mama-

na-Burra cortou a orelha do demónio e, na posse da sua orelha, ele podia mandá-lo fazer 

o que quisesse para escapar das situações desagradáveis e até obter conselho para 

escolher das três princesas aquela com melhor génio. O diabo torna-se aqui não o 

oponente, mas também, quando o Mama-na-Burra tinha a sua orelha, um ajudante 

mágico.  

O diabo até pode ser justo. Como no Preço dos Ovos, onde o diabo se tornou 

advogado e ajudou um homem a defender-se no tribunal. O homem tinha sido 

injustiçado e, como ele dava sempre esmola e rezava às Almas do Purgatório e ao Diabo 

(“Pelas almas que me ajudem e tu, Diabo, que nem me ajudes, nem me estorves”), o 

Diabo resolveu ajudá-lo, ainda que ele o não tivesse pedido nas rezas (“que nem me 

ajudes, nem me estorves”).  

Fomos já referindo algumas semelhanças entre o Diabo e a Morte. Também ela é 

um personagem ambíguo. A Morte é inevitável para todos, por isso, por um lado, as 

pessoas têm medo e respeito por ela, por outro lado, é uma representação da justiça. Em 

 
74 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 141. 
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Comadre Morte, o homem aceitou a Morte como comadre do seu filho em vez de Deus, 

porque ele achava que Deus não tratava todos por igual, mas a Morte sim. A Morte 

ajudou o homem a tornou-se num bom médico e a curar as pessoas dando-lhe a 

indicação de ficar à cabeceira dos doentes que não reagiam aos remédios, e ficando aos 

pés dos que podiam ser curados. A morte, grande igualadora ou remédio para os males 

da vida, é vista com frequência como um valor e até (quando é personificada) como 

personagem positiva75 . Semelhantemente aos contos italianos76 , a Morte nos contos 

populares portugueses pode ser também considerada positiva, quer para justificar os 

inocentes, quer para penalizar os culpados, é um ser imparcial, não olhando aos 

argumentos materiais para cumprir o seu dever.  

 

3. Os monstros ou os seres híbridos  

Trataremos de forma autónoma os bichos de composição híbrida, com partes 

humanas e partes animais, ou feitos de animais de variada origem. A “bicha de sete 

cabeças” é a que encontramos mais frequentemente nos contos populares portugueses 

recolhidos por Adolfo Coelho. Ela pode ser símbolo do mal mas, em geral, ela 

representa somente uma força bestial, desmesuradamente grande, incontrolável e por 

isso danosa. No conto A Bicha de Sete Cabeças, há uma descrição mais demorada da 

bicha de sete cabeças: “É uma bicha que todos os caçadores têm andado a ver se a 

podem matar e não a matam e ela todos os dias come uma pessoa que vem ao monte, 

se lhe cai a sorte nela”77. Esta bicha era tão violenta e poderosa que comia todos os dias 

pessoas no monte até que chegou um homem abençoado por Nossa Senhora e a bicha 

foi morta pelos cães em que se tinham transformado os carneiros, como já referimos. 

A força da bicha de sete bichas também se reflete no efeito mágico do seu sangue, 

desde logo no tratamento dos seres humanos, que assim podem ser devolvidos à vida. 

Em Pedro e Pedrito, sabemos mais uma característica da bicha de sete cabeças que é a 

sua capacidade de regeneração, muito rápida: 

 
75 CALVINO, Italo – Sobre o Conto de Fadas, Lisboa, Teorema, 2010, p. 84. 

76 Ibidem. 

77 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 226. 
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“Entrarás no palácio e verás uma bicha de sete cabeças; então matá-la-ás; mas, toma cautela, 

não a mates pelas cabeças, porque ao passo que lhe cortes uma cabeça logo outra lhe nascerá 

e isso é muito perigoso para ti; mata-a pelo pescoço, colhe o sangue dela e o deitarás por cima 

da estátua de Pedro e ele voltará à vida.”78  

A criatura é poderosa e possui um poder irresistível, mas este poder não se pode 

definir como bom ou mau.  

 

4. As plantas e os objetos  

Embora pareça estranho, e discutível, associamos aqui, num mesmo conjunto, as 

plantas, os cabelos e outros objetos inanimados. Isso deve-se sobretudo ao facto de não 

existirem verdadeiramente objetos inanimados. Nos contos, todos os objetos são 

potencialmente animados: podem mexer-se (por ação da magia, mas como se tivessem 

vontade própria), mas também podem ter comportamentos semelhantes às plantas: 

podem ser semeados, crescerem, voar em partículas mais ou menos finas e multiplicar-

se. Podem até ter comportamentos animais, como andar ou falar. Mais uma vez, é aqui 

difícil traças fronteiras claras entre seres animados e objetos inanimados. 

Na Menina e o Figo, a roseira que nasceu na sepultura da menina consegue falar 

e revelar os crimes da madrasta: a rosa era uma planta mágica. Ela é, segundo Jean 

Chevalier e Alain Gheerbrant, “a flor simbólica mais utilizada no Ocidente”, 

correspondendo ao valor da flor de lótus no Oriente, mas sendo considerada, na 

iconografia cristã, como o sangue de Cristo, vítima inocente 79 . Pode por isso ser 

considerada uma forma de encarnação da menina (antecipar a sua ressurreição) mas 

também anunciar a morte de uma inocente.   

No Príncipe com Orelhas de Burro, o canavial que nasce na cova que o barbeiro 

tinha feito para desabafar o segredo do príncipe também é mágico, porque as gaitas que 

 
78 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 233. 

79 CHEVALIER, J/ GHEERBRANT, A.- Dicionário dos Símbolos, Lisboa, Teorema, 1994, p. 575. 
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se fazem a partir das canas dizem a todos que o príncipe tem orelhas de burro. A cova 

e o canavial que nasce da cova são como se as palavras do barbeiro fossem plantadas e 

as suas sementes fossem transmitidas para as gaitas, feitas com as canas.  

Em A Torre de Babilónia, o filho do pescador procura as irmãs com três objetos 

mágicos — as botas que o levam para onde ele quiser; a manta que faz invisível a pessoa 

que a usa; e a chave que servia em todas as fechaduras. Compra-os a 3 irmãos que estão 

a lutar entre si porque só querem as botas, passando depois a ser fácil dividir o dinheiro. 

É comum, nos contos populares, os protagonistas ficarem com seres ou objetos que 

todos consideram inúteis, e afinal se demonstram essenciais para vencer nas contendas 

da vida. As botas, como os sapatos, são o símbolo do viajante (da posse da terra, num 

sentido alargado), mas o manto e a chave simbolizam respetivamente o poder da 

metamorfose, da identidade livre, e a posse do que está encerrado para os outros (a 

autoridade discriminatória)80.   

Em Cacheirinha, como vimos já, aparecem objetos mágicos em que o todo é igual 

à parte, ou em que o efeito é igual à causa. Exemplificamos aqui com alguns objetos 

inanimados que se movimentam e se comportam como se fossem seres com vontade 

própria: a mesa, que dá ricos manjares (com as palavras “Põe-te, mesa”); a peneira que 

retém dinheiro em vez de farinha (com as palavras “peneira, peneirinha”); e a 

cacheirinha (um pau, um bordão) que desanda no estalajadeiro que tinha roubado a 

mesa e a peneira (com as palavras “desanda, cacheirinha, desanda, cacheirinha”).  

No final de João Mandrião, o João achou forma de culpar o rei, e encontra uma 

maçã de ouro que o rei tinha tido a tentação de roubar. A maçã de oiro, o pomo de oiro, 

tem uma velha origem mitológica. A maçã de ouro é bonita, mas também implica 

conflito e discórdia. Como a mitologia grega conta, na cerimónia de casamento de Peleu 

e Tétis, Éris, que não tinha sido convidada, colocou numa maçã dourada as palavras: 

"Para a mais bela". Três deusas (Hera, Atena e Afrodite) julgam que a maçã lhes 

pertence. Todas desejam a maçã, que se torna “o pomo da discórdia”. Esta maçã foi 

finalmente atribuída por Páris a Afrodite, acabando por despertar a fúria de Hera e a 

 
80 Ibid., respetivamente, p. 585, p. 437 e p. 191. 
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distinta posição de Afrodite e Hera na Guerra de Tróia. 

Em A Sina, a fada indica que a forma de curar a cegueira do rei era buscar a baba 

de um passarinho azul que estava empoleirado na árvore mais alta do mundo e a pessoa 

que for tem de ser virgem e filha de reis. Quando untam com a baba os olhos do rei, ele 

logo passou a ver. Não é por acaso que é usada a bada de um pássaro: ele simboliza 

todo o processo espiritual da cura. “Every winged being is symbolic of spiritualization. 

The bird, according to Jung, is a beneficent animal representing spirits or angels, 

supernatural aid, thoughts and flights of fancy”81. Para além disso, a cor particular de 

pássaro é um fator que determina os seus simbolismos secundários. Bachelard achava 

que o pássaro azul é como uma associação pura de ideias. Cirlot oferece um simbolismo 

diferente que também nos parece mais adequado a este conto: o azul é um símbolo do 

impossível (presente nas associações improváveis como a rosa azul) 82. A exigência de 

uma ação praticada por uma virgem remete, por sua vez, para a ação pura e 

desinteressada.  

Em Sapatinhos Encantados, como referimos já, a mãe mata a filha (mais bonita 

que ela), calçando-lhe uns sapatos: “…calçou um, fechou-se um olho; calçou outro, 

fechou-se-lhe o outro olho e ela caiu morta”83. De acordo com Swedenborg, os sapatos 

simbolizam a "natureza humilde", humilde até desprezível84. Diel acha que o pé é um 

símbolo da alma, porque serve de apoio ao corpo para manter o ser humano erguido. 

Ele cita exemplos mostrando que, nas lendas gregas, a pessoa que manca geralmente 

simboliza algum defeito do espírito: o calcanhar é a "zona de vulnerabilidade e de 

ataque" do corpo. É o calcanhar que faz mancar ou é ferido (como em Ulisses ou como 

em Aquiles, Sigurd, ou Krishna).85 

Em Esvintola, os ramos que o rei deu às três filhas podem indicar se elas se 

 
81 CIRLOT, J.E. – A Dictionary of Symbols. Taylor & Francis e-Library, 2001, p. 26. 

82 Ibidem. 

83 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 187. 

84 Apud BAYLEY, Harold. – The Lost Language of Symbolism. London, Vol I, Williams and Norgate, 

1912, p. 226. 

85 Apud CIRLOT, J.E. – A Dictionary of Symbols. Taylor & Francis e-Library, 2001, p. 111. 
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comportaram bem ou mal: estão associados ao estado e comportamento das princesas. 

Geralmente, os ramos são uma miniatura da árvore. O simbolismo da árvore radica na 

vida do cosmos: a sua consistência, crescimento, proliferação, processos generativos e 

regenerativos, representam a vida inesgotável e a árvore equivale a um símbolo do 

mundo que se regenera, e significa a imortalidade. Isto explica, na perspetiva mágica, 

porque é que os ramos, mesmo quando separados do tronco, continuam vivos e em 

sintonia com outras partes do mundo.  

Roger Bacon, numa época em que não era ainda sensível a separação entre a 

alquimia e a ciência, descreveu uma experimentação sobre uma aveleira, no seu 

trabalho Experimental Science: 

“He recommends that a sampling of one year's growth should be severed from the root of a 

hazel tree. It should be slit longitudinally and the divided parts, separated by the space of a 

palm or four fingers, should be held by two persons at the two ends. After a short time, the 

parts will approach each other gradually, and at length they will be united, and the bough will 

be intact again!”86 

Esta experiência confirmaria ainda, de certa forma, que certas coisas se atraem 

mutuamente, embora estejam separadas localmente. Esta explicação baseia-se na 

crença da Magia simpática, ou seja, que o semelhante se atrai. 

Nos Figos Verdes, Nossa Senhora deu ao rapaz tolo uma gaitinha que atraía os 

coelhos bravos ao tocá-la. De acordo com Cirlot, o significado básico da gaitinha 

corresponde à angústia do Amor ou da Morte. Na Índia, o som da flauta de Krishna é a 

causa mágica do nascimento do mundo. Existem outras crenças tradicionais que 

sustentam que o som foi a primeira de todas as coisas a ser criada, e a que deu origem 

a todas as outras. Todos os seres teriam nascido de uma harmonia musical primitiva, 

que a todos os seres e coisas unia. Por isso, não é de admirar que a gaitinha tenha uma 

grande magia. 

 
86 SELIGMANN, KURT - The history of magic. New York : Pantheon Books, 1948, p. 212. 
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Em Moura Encantada, um homem, ao entrar numa casa rica, foi atendido por uma 

mão. Esta mão guiava o homem como se fosse um criado. Como sabemos, na realidade, 

uma mão só por si não tem vida, nem fala, nem pode servir como uma pessoa: por isso, 

aqui podemos considerar a mão ora seja, metonimicamente, uma pessoa encantada, ora 

seja simbolicamente um objeto mágico.  

Em A Princesa Abandonada, o príncipe tinha um cabelo no peito que lhe dava sete 

voltas e lhe dava sete forças de homem87. O príncipe não é bem uma bicha de sete 

cabeças, mas o cabelo do peito, que pode dar sete voltas, é sem dúvida um “objeto” 

supernatural. Sabemos que, no conto, ele conseguiu ressuscitar depois de ter cortado o 

cabelo e ser partidos em pedaços. No início, sabemos que o príncipe nasceu de um 

relacionamento entre a princesa, a sua mãe, e um camarista, o que era um pecado tão 

grave que o rei, o pai da princesa, queria matá-lo. De certa forma, o príncipe está 

pessoalmente inocente, mas também é uma criatura do pecado.  

O número Sete aparece muitas vezes para referir uma multiplicação dos objetos. 

Há 28 referências ao número 7 nos contos recolhidos por Adolfo Coelho: sete cabeças, 

sete voltas, sete anos, sete maçãs, sete peles, sete saias, sete forças, etc. É considerado 

um número misterioso visto que há muitos fenómenos relacionado com sete, por 

exemplo, os sete dias por semana, as sete notas na escala diatónica, as sete cores no 

arco-íris, os sete planetas reconhecidas pelas muitas culturas (o Sol, a Lua, Mercúrio, 

Vénus, Marte, Júpiter e Saturno), os sete pecados capitais no cristianismo (Gula, 

Avareza, Luxúria, Ira, Inveja, Preguiça, Soberba), as setes virtudes cristãs (Prudência, 

Justiça, Temperança, Coragem, Fé, Esperança e Caridade). Outros menos conhecidos 

rituais com número sete também são interessantes: por exemplo, o mitraísmo possuía 

sete níveis de iniciação, que podem estar relacionados com os sete planetas (Lua, 

Mercúrio, Vénus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno). Nos mitos gregos, o Minotauro era 

carnívoro, e os habitantes eram obrigados a entregar sete jovens e sete donzelas para 

que ele os comesse. 

O conto Torre de Babel também está associado com o número sete de certa forma, 

 
87 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 255 
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pois faz referência um monumento bíblico, a Torre de Babel, representado usualmente 

com sete níveis, sete etapas, cada uma dedicada a um planeta. Os sete degraus das torres 

eram frequentemente pintados em sete cores diferentes que correspondiam aos planetas. 

Assim aparecem na Torre de Lúlio:  

“According to this image, which illustrates Lully's book On the Ascent, the seven steps are 

stones, fire, plants, animals, man, the starry heavens and the angels. Starting with the humble 

study of stones, the man of wisdom will attain higher and higher degrees of knowledge, until 

he will be able to apprehend the sublime, and the eternal.”88 

  

 
88 SELIGMANN, KURT - The history of magic. New York : Pantheon Books, 1948, p. 34. 
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Conclusão 

  

Ao estudar, ainda que de uma forma básica, a presença dos elementos mágicos nos 

contos populares portugueses, pelo menos os recolhidos por Adolfo Coelho, tornou-se 

evidente que a lei do contágio tem uma importância primordial, desde logo semelhante 

ao contágio “físico”. Segundo Mauss, “magical contagion is not only an ideal which is 

limited to the invisible world. It may be concrete, material and in every way similar to 

physical contagion”89. A lei do contágio defende que todo o contacto pode transcender 

o tempo e o espaço e nunca ele pode ser perdido, enfraquecido ou degradado. Os seres 

humanos primitivos, com poucos conhecimentos científicos, eram quase indistinguíveis 

dos animais: eram inteligentes mas também conscientemente ignorantes. Se 

sobreviveram foi não só porque criaram utensílios a partir da memória muscular, mas 

também porque deram forma à imaginação dos aspetos físicos instintivos. A maioria 

dos heróis dos contos populares também são assim feitos à medida desta situação de 

raiz: gostam de agir de acordo com o seu julgamento intuitivo e imaginação. 

Nos contos populares, podemos ver muitos atos de magia que se compreendem 

melhor como atos de imaginação, todos eles com um motivo que transcende o tempo e 

o espaço conhecidos. Por exemplo: 

“[…] as botas levavam quem as possuísse aonde desejasse ir, a manta, que, em uma pessoa se 

metendo debaixo dela, ficava invisível; a chave que servia em todas as fechaduras.”90 

“[…] saiu a menina do palácio para ir procurar o carneirinho; e depois de ter andado muito, 

foi ter ao reino da Lua. Tendo ali chegado perguntou à mãe da Lua se ela lhe sabia dar notícia 

de um carneirinho branco, assim e assim […]. Caminhou a menina até chegar a casa do Vento, 

 
89 MAUSS, Marcel- A General Theory of Magic, Taylor and Francis e-Library, 2005, p. 82. 

90 COELHO, Adolfo – Contos Populares Portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 125. 
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mas sucedeu-lhe o mesmo que em casa da Lua. Foi a casa do Sol, e a mesma coisa.”91 

Os Contos Populares Portugueses contêm um grande número de magias por 

contágio. De um modo geral, o conteúdo desta magia não pode ter lugar no mundo 

empírico, mas existe num mundo que é compatível com o pensamento infantil e o 

espírito infantil do ser humano mais primitivo. Por isso, os contos populares herdaram 

a sabedoria e pensamento dos povos primitivos com que são capazes de apresentar um 

mundo de encantamento perante as possibilidades do mundo físico.  

Nos contos de magia contagiosa, vemos também os vestígios de invenção e criação 

humana para além dos seres existentes na Natureza. As botas, a manta, a chave, as flores, 

os pássaros mágicos...: é com a ajuda destas ferramentas simples que os personagens 

dos contos podem chegar aos sítios a que pessoas comuns não conseguem ir, e 

conseguem experimentar com eles o que não puderam experimentar no mundo real.  

Pode dizer-se que a invenção/ imaginação e a utilização de ferramentas tornou os 

primeiros seres humanos mais poderosos e, em consequência, estimulou-os na ambição 

de conquistar as leis da natureza com a sua própria vontade, assim mais forte.  

Mas o atraso da tecnologia dificultava a correspondência entre o pensamento e a 

ação. Quando as pessoas tentam transcender a existência do mundo natural, na falta de 

consciência do pensamento abstrato, imaginam essa possibilidade a partir do aspeto 

físico – veem simplesmente as abstrações como figuras/ imagens materiais. Por isso, 

não deve ser por acaso que, nos contos populares, a capacidade de voar, a aplicação da 

força ou da velocidade extraordinárias do corpo que o ser humano deseja adquirir são 

apresentadas através de coisas tangíveis, ainda que com atributos especiais. A 

capacidade de voar é uma capacidade visível no príncipe que se transforma em 

passarinho. A agilidade das transformações realiza-se com as viagens de um grão-de-

milho. O tempo e o espaço invisíveis foram representados nos contos por coisas visíveis 

e sensíveis, como uma torre fechada, uma floresta encantada ou um forno de ferro capaz 

de assar crianças lá dentro… 

 
91 COELHO, Adolfo – Contos populares portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, p. 158. 
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Seja qual for, o objeto não é inócuo: representa com o tempo e o espaço físicos um 

tempo e um espaço indeterminado. É evidente que as pessoas percebem vagamente as 

limitações do espaço-tempo físico à liberdade humana. O espaço-tempo físico é o lugar 

onde os seres humanos vivem e ao mesmo tempo é o fim da vida e este sentimento de 

limitação ameaça sempre a existência humana. Mas isto não torna as pessoas 

necessariamente limitadas e pessimistas. A imaginação e a magia são exemplos de 

transcendência do espaço-tempo físico, desde logo por darem ao ser humano uma 

indispensável sensação de infinito e liberdade. De acordo com Bronislaw Malinowski, 

a magia permite a catarse de emoções extremas, quer da fúria quer do medo.  

“Magic has undoubtedly arisen independently in a number of actual situations. Each type of 

magic, born of its own situation and of the emotional tension thereof, is due to the spontaneous 

flow of ideas and the spontaneous reaction of man.”92 

Pela magia, atenua-se a sensação do terror. A tensão desaparece por falas e gestos 

de magia. O fantasma irritante que nos impede de avançar é representado como um ser 

com que é possível dialogar. Assim, de certa forma, as pessoas podem ser restauradas à 

sua mais serena sensatez. A magia, como um produto, vem da necessidade humana, 

quer porque é lida na natureza, quer porque é inventada ou reproduzida pelo ser humano. 

Mostra o desejo de superar as dificuldades, de ultrapassar os limites e de melhorar a 

situação atual. Em relação à função da magia, Bronislaw Malinowski afirmou que ela 

serve como força de autoconfiança e otimismo perante os riscos, e que “permite”, 

paradoxalmente, realizar os desejos “impossíveis”: 

“It enables man to carry out with confidence his important tasks, to maintain his poise and his 

mental integrity in fits of anger, in the throes of hate, of unrequited love, of despair and anxiety. 

The function of magic is to ritualize man's optimism, to enhance his faith in the victory of 

hope over fear. Magic expresses the greater value for man of confidence over doubt, of 

 
92  MALINOWSKI, Bronislaw- Science, Magic and Other Essays, Boston/ Glencoe: BEACON PRESS/ 

The Free Press, 1948, p. 59. 
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steadfastness over vacillation, of optimism over pessimism.”93 

A transcendência do espaço-tempo físico é uma operação mágica. A intervenção 

da magia muda a fluidez absoluta do tempo. A prova são as expressões sobre o tempo, 

tais como "era uma vez ", "houve noutros tempos": estas expressões juntam as 

circunstâncias únicas, excecionais (“era”, “noutros tempos”), com as circunstâncias 

comuns, repetíveis “uma vez”, “houve”). A morte é vencível: pode-se "cavar a terra” e 

encontrar a menina “ainda viva". Também nos contos de encantamento, também para 

as pessoas amaldiçoadas talvez já tenha passado tempo muito tempo cumprido da 

maldição. Estas expressões mostram a grande ambição do ser humano de conquistar 

tempo e espaço, físicos e imateriais, forçando o fluxo do tempo a continuar a vida. Esta 

atitude em relação ao espaço-tempo físico é apresentada, ainda hoje, como o resultado 

tanto das limitações do desenvolvimento intelectual das pessoas como da sua 

ignorância. Mas o desafio à autoridade do espaço-tempo físico é sempre realizado 

através da construção de um espaço-tempo psicológico subjetivo que é ainda uma forma 

de "humanização". O espaço-tempo psicológico está cheio de imaginação e de criação. 

A imaginação é o princípio da magia, e a representação da criação é a variedade de 

produtos mágicos que são de grande relevância para a vida (como demonstra o desejo 

de ter umas botas mágicas, uma manta mágica, um leite miraculoso, uma mesa pródiga, 

ou uma peneira generosa, entre outros objetos).  

 

Cremos que o nosso estudo valorizou também a importância de conhecer e 

transmitir uma memória coletiva, satisfazendo algumas funções da identidade que, nos 

contos populares, são simultaneamente únicas e repetíveis, singulares e comparáveis. 

Todo o processo de imitação é um processo de representação e invenção. Isto é 

verificável na história comparativa do conto, que parece não ter nunca uma fonte única, 

mas também no próprio comportamento dos elementos mágicos: todos os elementos 

constitutivos do mundo são intermutáveis e em continuidade. Se a lei do contágio 
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mistura contacto real e virtual, a lei da similitude é uma imitação puramente virtual. É 

por imitação que se obtém esta natureza virtual. Na magia homeopática, a lei da 

similitude, também conhecida como lei da imitação, é entendida como o ato de imitar 

para obter uma semelhança e assim obter o resultado desejado. Em vários contos de 

fadas, algumas das imitações são do uso de utensílio mágico. Em A Cacheirinha, o 

protagonista adquiriu os utensílios mágicos e, ao mesmo tempo, soube a maneira de os 

usar a partir da observação do antigo proprietário. Além disso, a representação do uso 

de utensílio mágico é interessante: 

“Então o rei disse-lhe: «Não te pago em dinheiro, mas leva essa mesa, e toda a vez que queiras 

comer dirás: põe-te mesa, e terás comer para ti e teus filhos.» Foi-se o homem muito contente 

e no caminho teve fome, e então disse: «Põe-te, mesa» e logo aparece a mesa com uma coberta 

de ricos manjares. […] Foi-se o homem ter com o rei e contou-lhe o sucedido. Então o rei deu-

lhe uma peneira e disse-lhe: «Quando quiseres dinheiro dirás: peneira, peneirinha; cair-te-á 

dela dinheiro em vez de farinha.» […] Voltou a queixar-se ao rei; e ele deu-lhe uma cacheirinha, 

e disse-lhe: «Vai á estalagem com esta cacheirinha, e diz: desanda cacheirinha, desanda 

cacheirinha, e em quanto o estalajadeiro não te der a mesa e a peneira, manda-a sempre 

desandar.» Foi o homem, e fez o que o rei lhe disse, e o estalajadeiro maçado, com pancadas, 

deu a mesa e a peneira ao homem.”94 

Este enredo mostra paradigmaticamente muito do que fomos analisando ao longo 

da nossa dissertação: aplica o princípio da lei da imitação – a imitação do que é 

semelhante ou idêntico. Em primeiro lugar, o ato de magia inclui normalmente tanto o 

movimento imitativo quanto a linguagem imperativa, pelo que o objeto da imitação 

também é uma parte do todo pedido. Em segundo lugar, o objetivo da imitação é ser 

semelhante ou mesmo idêntico, ou seja, a homogeneidade dos atos e da linguagem de 

magia. Isto para assegurar que o ato produza o efeito esperado. 

Uma imitação especial na magia é a imitação da abstração impercetível. Como a 

 
94 COELHO, Adolfo – Contos Populares Portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985, pp. 
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aventura do rapaz sem medo, em O Homem Que Busca Estremecer: o rapaz passa por 

muitas coisas estranhas e horrorosas, mas nunca tinha medo nem estremeceu, até que 

recebe um presente inócuo, de que ele não estava à espera: umas pombas. 

“A filha disse: «Nós não temos nada que dar àquele senhor; demos-lhe um casal de pombas 

fechadas num gigo.» Ele levou o gigo e caminharam. Chegados a certo sítio disse o criado para 

o amo:» Oh meu amo! Vamos a ver o que vai aqui! Ele, o quer que é, bole.» O amo pegou no 

gigo, vai a desatá-lo e as pombas esvoaram-lhe pela cara e ele estremeceu; volta a casa para 

agradecer à tal senhora o obséquio que lhe fez com o presente que lhe quebrou o fado e casou 

com a filha dela e depois voltou para a terra.”95 

O objetivo é obter uma sensação de homogeneidade física. A acumulação de 

homogeneidade cria uma memória coletiva, transversal a todos os seres humanos. Ao 

mesmo tempo, existe linguisticamente dentro dela. A memória coletiva é a identidade 

cultural que distingue uma sociedade de outras. Mas dentro da mesma sociedade, em 

sentido mais alargado, a memória coletiva pode levar as pessoas em direção à 

homogeneidade ou consistência. E esta consistência coletiva é compatível com a base 

da singularidade individual dos membros da sociedade. Em outras palavras, a 

identidade de um indivíduo existe na memória coletiva e é expressa através da memória 

coletiva. Nas sociedades primitivas, a forma pela qual os indivíduos adquiriam a sua 

identidade era através da magia, de rituais simulados na sociedade.  

O conto ilustra muitas vezes os ritos de passagem ou coroação. Se uma pessoa 

quer entrar na sociedade e tornar-se membro, deve primeiro completar os ritos de 

passagem apropriados. Estes rituais não só lhe permitem aceitar a organização, 

emocional e intelectualmente, como também lhe permitem legitimar-se na organização. 

Devemos também, na sequência do afirmado, refletir sobre os movimentos 

migratórios nos contos. Os Contos Populares Portugueses estão cheios de contos que 

acabam em casamento entre locais e estrangeiros. A maioria dos heróis (e muitas das 

heroínas) são forasteiros, pessoas que andam pelo mundo, por desespero ou desejo de 
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aventura. Como as organizações sociais variam, também as suas culturas. O herói, ou a 

heroína, como o estrangeiro geográfico ou cultural, precisa de passar por um ritual de 

adquisição de uma identidade legal nas organizações sociais em que entra como 

estranho. Esta cerimónia é o “casamento”, a aliança com uma nova família. No entanto, 

nem todos os forasteiros são qualificados para o casamento. Nem todas as pessoas de 

fora são elegíveis para entrar em organizações sociais localizadas: precisam ser 

avaliadas primeiro. Este teste faz parte de um “processo de iniciação”. De acordo com 

Bronislaw Malinowski, a cerimónia de Iniciação para as pessoas primitivas é 

extremamente importante. Normalmente têm três passos: o primeiro passo é sofrer um 

dano no corpo para simular a ressuscitação; a seguir é a instrução sistemática no mito e 

tradição sagrados, revelando os mistérios e objetos sagrados; o último aspeto 

fundamental é estabelecer uma relação com poderes e personagens superiores. Para as 

pessoas primitivas, as tradições são o presente inestimável da experiência sombria dos 

antepassados, fundamental para a sobrevivência da sociedade primitiva. Como 

Malinowski resumiu: 

“We may, therefore, lay down the main function of initiation ceremonies: they are a ritual and 

dramatic expression of the supreme power and value of tradition in primitive societies; they 

also serve to impress this power and value upon the minds of each generation, and they are at 

the same time an extremely efficient means of transmitting tribal lore, of insuring continuity 

in tradition and of maintaining tribal cohesion.”96 

Do ponto de vista da magia, como tentamos demonstrar, os Contos Populares 

Portugueses recolhidos por Adolfo Coelho representam ainda os ritos de passagem dos 

membros das sociedades primitivas humanas. Invariavelmente, o herói viaja para outro 

reino, que na verdade é diferente da estrutura espaço-tempo da sua vida real, em que 

anteriormente nasceu. Neste reino novo, o herói é convidado ou obrigado a completar 

a sua tarefa. Os meios para realizar essa tarefa são geralmente passar por testes/ provas 
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e receber a ajuda de auxiliar mágico para completar a missão. Quando a tarefa é 

concluída, o herói completa a simulação do ritual da sociedade, aprende as normas da 

vida diária, obteve a aceitação intelectual e emocional com a organização social e torna-

se defensor de comportamentos e normas comuns da sociedade. Se, neste tipo de conto 

de fadas, muitas vezes o enredo termina com o casamento do herói com a princesa, é 

porque o herói conseguiu passar o seu teste de iniciação, conhecendo e reconhecendo 

um processo (mágico) de transformação.  

A causalidade da magia exige uma explicação para acontecimento infeliz, 

independentemente de essa explicação ser razoável. O que as pessoas querem, ainda 

hoje, não é necessariamente o que a ciência diz: ela não nos diz outra coisa senão 

apontar uma lógica rigorosa. Pelo contrário, o ser humano parece necessitar sobretudo 

de uma explicação simbólica: espera saber a razão do infeliz acontecimento para poder 

atribuir a causa à presença de forças misteriosas. Esta psicologia humana poderia ser 

explicada pelo facto de o homem subconscientemente evitar a possibilidade de pecar 

contra si próprio e preferir atribuir a culpa a outras coisas. As pessoas encontraram 

sempre dificuldades na vida e, quando não podem ser resolvidas através do mundo 

empírico, tendem a confrontar a causalidade da magia, que satisfaz tanto o método 

humano de melhorar a situação, como o egoísmo de evitar responsabilidades. É com 

base nisto que existem até certos rituais médicos.  

Neste sentido, o conto de magia é radical: ele atinge o ser humano, de todas as 

idades e culturas, no que ele tem de mais básico: retoricamente visa o alicerce da nossa 

humanização. E por isso, como Adolfo Coelho defendia, o conto popular, sempre aberto 

à magia, pode ter um papel fundamental para fazer dialogar seres humanos, nas suas 

variáveis idades e culturas. 
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ANEXOS 

 

Tabela 1.  

Presença das personagens em Contos Populares Portugueses recolhidos por Adolfo 

Coelho 

 

N.º Herói Antagonista  Doador  Auxiliar  Princesa 

e o seu 

pai 

Mandante  Falso 

Herói  

14 s s s s s s n 

15 s s s s n n n 

16 s s s s s s n 

17 s s s s s s s 

18 s s n s s n n 

19 s s s s s s n 

20 s s s n s s s 

21 s s n n n s n 

22 s s s s s n s 

23 s s n s n n n 

24 s s s s n n n 

25 s s s s s s n 

26 s s n n n s n 

27 s s n s s s n 

28 s s n s n n n 

29 s s s n n n n 

30 s s s s s s n 

31 s s n s s n n 

32 s s s s s s n 

33 s s n n n n n 

34 s s s s s s n 

35 s s n s n s n 

36 s s s s s s s 

37 s s s n s n n 

38 s n n n s n n 

39 s n n n s n s 

40 s s n s s n n 

41 s n n n n n n 

42 s s n n n n n 

43 s s n n n n n 

44 s s s s s n n 

45 s n s s s s n 

46 s s n s s n n 
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47 s s n s n n n 

48 s s n s n n n 

49 s s s s s s s 

50 s s s s n n n 

51 s s s s n n n 

52 s s s s s n s 

53 s n n n n s n 

54 s n n n n n n 

55 s s n n s n n 

56 s n n n n s n 

57 s s n n n s n 

58 s s n s s s n 

59 s s n s n s n 

60 s s n s s s n 

61 s n n n s n n 

62 s n n n n n n 

63 s n n n n n n 

64 s s n s s s n 

65 s s s s n n s 

66 s n n n n n n 

67 s s n n n n n 

68 s s n n n n n 

69 s n n n n n n 

70 s s n n n n n 

71 s n n n n n n 

72 s s n n n n n 

73 s s n s s n n 

74 s s n n n n n 

75 s n n s s s n         

s 62 48 22 35 30 24 8 

n 0 16 40 27 32 38 54 

 

S: Está presente no conto. 

N: Não está presente no conto. 
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Tabela 2. 

Lista dos contos analisados neste estudo  

 

14. XIV Brancaflor  

15. XV O criado do estrujeitante  

16. XVI A torre de Babilónia  

17. XVII A herança paterna  

18. XVIII Os dois irmãos  

19. XIX A afilhada de Santo António  

20. XX Mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga  

21. XXI João Pequenito  

22. XXII O homem da espada de vinte quintais  

23. XXIII Comadre morte  

24. XXIV A cacheirinha  

25. XXV Carneirinho branco  

26. XXVI O colhereiro  

27. XXVII O conde encantado  

28. XXVIII Os meninos perdidos  

29. XXIX A Bela-menina  

30. XXX João Mandrião  

31. XXXI Pele-de-Cavalo  

32. XXXII A sina  

33. XXXIII Historia do Grão-de-Milho  

34. XXXIV O príncipe sapo  

35. XXXV Os sapatinhos encantados  

36. XXXVI A enjeitada  

37. XXXVII O homem que busca estremecer  

38. XXXVIII As três lebres  

39. XXXIX A pele de piolho  

40. XL A menina e o figo  

41. XLI A machadinha  

42. XLII Esvintola  

43. XLIII O Conde de Paris  

44. XLIV O príncipe das Palmas Verdes  

45. VL Os figos verdes  

46. VLI O retrato da princesa  

47. VLII O preço dos ovos  

48. VLIII O senhor das Janelas Verdes  

49. VLIV A bicha de sete cabeças  

50. L O príncipe com orelhas de burro  

51. LI Pedro e Pedrito  

52. LII S. Jorge  



101 
 

53. LIII Os simplórios  

54. LIV O preto e o padre  

55. LV O menino açafroado  

56. LVI O Rabil  

57. LVII Patranha  

58. LVIII Maria Silva  

59. LIX O menino e a lua  

60. LX A princesa abandonada  

61. LXI As filhas dos dois validos  

62. LXII Historia do compadre pobre e do compadre rico  

63. LXIII Os três estudantes e o soldado  

64. LXIV Comera um bocadinho se tivera limão  

65. LXV A velha fadada  

66. LXVI O burro do azeiteiro  

67. LXVII Ciência, sabedoria e capacidade  

68. LXVIII A Senhora da Graça  

69. LXIX Os dois mentirosos  

70. LXX Conto do fuso  

71. LXXI A beata e o Senhor dos Passos  

72. LXXII O preto e a lâmpada de Santo António  

73. LXXIII A moura encantada  

74. LXXIV O ovo partido  

75. LXXV O soldado que foi ao céu 
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