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Funções da poesia oral Este texto amplia e refunde um fragmento do cap. I da nossa obra Literatura Oral em Verso. A Poesia em Baião, V. N. Gaia, Estratégias Criativas, 2000. 

Carlos Nogueira


Através da poesia oral (e da literatura popular em geral), intimamente ligada à vida social, podemos apreender os sentimentos, os desejos e o pensamento da comunidade Entendemos por comunidade um conjunto de pessoas que partilham um espaço territorial definido, unidas por um fundo cultural comum e orientadas por relações de estreita convivialidade e intimidade. . Ao contrário do que acontece na literatura institucionalizada, os textos poéticos orais só se realizam desde que enquadrados nas práticas quotidianas dos seus intérpretes, seja nas ocupações laborais ou religiosas (como romarias e festas de índole religiosa), seja nos momentos de lazer. A necessidade de expressão não determina por si só a existência desta poesia, integrada numa rede de actividades pertencentes ao grupo. O conteúdo e a especificidade técnico-estilística não são suficientes para determinar a ocorrência do poema. 
Para melhor percebermos a poesia oral, devemos por isso abordá-la numa perspectiva funcionalista, procurando descortinar as diversas funções que ela cumpre no âmbito das necessidades colectivas. De acordo com Pavão Júnior, “a função não deve confundir-se com uma simples motivação. Participando dos atributos desta, incentiva o acto criador, mas, mais do que ela, numa vinculação constante, acumula o papel de motor e finalidade do mesmo acto, constituindo-se em parte dum processo, segundo o qual a criação popular, nomeadamente a poesia, acusa as características duma arte compósita” José de Almeida Pavão Júnior, Aspectos do Cancioneiro Popular Açoriano, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, p. 26.. A comunicação literária oral constitui um importante vector de socialização, ao facilitar, através da fruição estética do texto, o processo educativo que garante o equilíbrio social, a organização ético-política e a permanência de uma determinada visão do mundo. 
O mesmo autor distingue dois tipos de funções. As de natureza “vivencial ou anestética, manifestas nas actividades vitais, fonte perene de inspiração colectiva” Ibidem., que percorrem os domínios económico-social, religioso, laboral, familiar e materno e ecológico. Reconhecendo a pertinência desta formulação, acrescentaríamos o aspecto amoroso (cantigas amorosas), pela sua grande diversidade e representatividade, que Pavão Júnior curiosamente não menciona na referida enumeração. A outra espécie apresenta um carácter predominantemente estético, em que a arte parece assumir a exclusividade, num processo em que poesia, música e dança se interligam, com a predominância destes dois últimos domínios São fundamentais os papéis desempenhados pela dança e pela música (vocal e/ou instrumental) na modelação, manutenção e realização da poesia oral: a dança, favorável à manifestação exemplar da natureza energética do gesto, e a música, ao convocar também os sentidos para a captação do poema, enriquecem a relação da poesia oral com o corpo.
Por outro lado, uma abordagem atenta e profunda da poesia oral não pode ignorar a combinação operada entre os sistemas musical e linguístico (discursivo), que se articulam de modo diferente de acordo com o tipo de texto poético e a função exercida. Nas cantigas amorosas e nas cantigas ao desafio, para referirmos apenas dois exemplos, a música, acompanhada ou não por instrumentos que apoiam o canto, submete-se até certo ponto ao texto verbal, servindo-lhe de suporte valorativo, o que não anula a importância da sedução estética que dela emana. As posições destes dois sistemas invertem-se nas cantigas de roda e em grande parte das modas, marcadas pela submissão da palavra ao canto e à dança (função musical e coreográfica), manifestações que verbalizam o corpo.. Independentemente das circunstâncias, o lúdico nunca está ausente, visto que não se circunscreve às actividades de entretenimento, comparecendo, em maior ou menor grau, em todas as situações, aligeirando as práticas ocupacionais através da relação entre os universos do jogo, enquanto fenómeno fisiológico, psicológico e significante (como sugere Johan Huizinga, no seu conhecido livro Homo Ludens), e da experiência estética. Em determinados contextos, contudo, a feição lúdica reveste-se de primeira importância, estando o texto literário ao serviço do divertimento puro. As cantigas jocosas são aquelas que mais pronta e naturalmente se prestam a esse fenómeno:

Fui ao pinheiral às pêras, 
Toda me enchi de pinhões,
Veio o dono das castanhas:
 –  Ó ladrão, deixa os feijões Carlos Nogueira, Cancioneiro Popular de Baião, vol. II, in Bayam, 7-10, Baião, Cooperativa Cultural de Baião - Fonte do Mel, 2002, p. 139..

Abordando os textos da literatura oral “numa perspectiva funcionalista”, João David Pinto Correia propõe três classes – prático-utilitários, lúdicos e compósitos João David Pinto Correia, Os Romances Carolíngios da Tradição Oral Portuguesa, 1º vol., INIC, Lisboa, 1993, p. 157. –, que, importantes do ponto de vista da distribuição das composições, não deixam de apresentar fronteiras muito difusas, em virtude da natureza esquiva desta literatura, avessa a taxinomias rígidas. O recurso a esta classificação – que consideramos útil e de louvar porque arruma um conjunto tão heterogéneo de textos – deve por isso mesmo ser cauteloso. É, por exemplo, demasiado abrangente e redutor inserir as cantigas no grupo dos lúdicos, porque, por um lado, elas podem servir intenções muito diversas, percorrendo as três perspectivas mencionadas e, por outro, esquece-se (pelo menos não se refere explicitamente) a relevância do estético. Uma cantiga amorosa, por exemplo, ligada ou não ao canto e à música instrumental, pode ser evocada num momento de lazer, com o objectivo de ilustrar uma determinada situação e de desencadear um comportamento pretendido. O mesmo deve dizer-se da inclusão das cantigas de ninar nos textos prático-utilitários, porquanto o aspecto lúdico não desempenhará um papel irrelevante, apesar de ligeiramente subordinado, na perspectiva do emissor, à vertente utilitária.
Procurando avançar um pouco mais na definição da funcionalidade deste sector da literatura oral, a partir da nossa experiência de recolha de campo no concelho de Baião (distrito do Porto) iniciada em 1994, diríamos que a poesia oral cantada cria dinamismo e prazer estético numa audiência participativa que esteja a realizar um trabalho monótono e pesado:

Ai, ai, a gente bem canta,
Para ver se isto vai,
Ai, ai, a gente bem canta,
Mas isto não vai Texto, como outros citados abaixo sem indicação de proveniência, obtido na nossa recolha de campo no concelho de Baião. A incluir na segunda edição do Cancioneiro Popular de Baião (prevista para Dezembro de 2006)..

Durante as actividades colectivas ainda existentes, as canções criam uma atmosfera de encantamento e de maior predisposição para o trabalho a que dificilmente alguém permanece alheio. A criação e a execução de um poema oral são, antes de mais, actos estéticos, ligados a uma característica fundamental da linguagem literária  a sua funcionalidade própria, condição determinante para a sua considerável autonomia estético-discursiva.
O conhecimento da consciência do povo em relação ao seu envolvimento com a literatura oral é fundamental para a dilucidação desta problemática da funcionalidade da poesia. Cantar torna o trabalho mais agradável e menos demorado e, quanto à origem dos poemas, trata-se quase sempre de uma cantiga ou história Na acepção popular, este vocábulo envolve todas as espécies textuais. As quadras e  os romances populares são também muito conhecidos por versos ou rimas. muito antigas. Embora, na maioria dos casos, os intérpretes não saibam determinar a sua proveniência, determinadas composições são reconhecidas como baseadas em certos episódios, produzidas com o objectivo de influenciar alguém. As cantigas de Reis e as cantigas de Carnaval (pulhas e testamentos) são aquelas que oferecem maiores probabilidades de identificação, porque relacionam-se de perto com as circunstâncias particulares da sua origem. Por vezes, o próprio informante revela espontaneamente a data exacta da composição e da preparação da execução de um dado texto. Algumas composições estão associadas a factos que nos garantiram ter acontecido, assumindo por isso, em primeiro lugar, uma função noticiosa, como a quadra seguinte, que sintetiza um caso muito curioso, ocorrido na Teixeira por volta de 1950, de acordo com o que nos disseram Convém ser-se prudente na avaliação destas afirmações de veracidade, uma vez que os autores e os intérpretes incluíam muitas vezes elementos concretos (toponímicos, antroponímicos, etc.) nas histórias que contavam, com o intuito de sugerir a sua autenticidade e, dessa forma, cativarem o público.. Um homem entrou em casa de uma mulher, de noite, e deitou-se na cama onde ela dormia, fazendo-se passar pelo seu marido. O autor deste poema dirigiu-o mesmo publicamente à mulher visada, em tom de desafio:

Eu já dormi na tua cama,
E já conheci o teu brio;
Lembra-te quando disseste:
 –  Ó ladrão que vens tão frio Cancioneiro Popular de Baião, vol. I, in Bayam, 4-5, Baião, Cooperativa Cultural de Baião - Fonte do Mel, 1996, p. 143..

A necessidade de evasão (com os seus múltiplos contornos de natureza cultural, psicológica, psicanalítica, sociológica, antropológica, etc.) é certamente um dos factores que mais contribui para o sucesso da maioria dos poemas orais. Recebidos como lenitivos ou soluções catárticas para os desencantos e dramas gerados pelo quotidiano, estes textos instituem-se como veículos de expressão que combinam o emocional, sonhado e ideal com o vivido ou pressentido, o artístico com o concreto. Assimilado a partir de um folheto, o poema seguinte reúne todos os tópicos que fazem o sucesso deste tipo de textos: dois jovens namorados (que lembram Simão e Teresa da obra camiliana Amor de Perdição) morrem romanticamente, após a sua prevista união matrimonial ter sido contrariada por desentendimentos entre as duas famílias:

Num intento de família,
A linda Maria Emília 
E o Luís namoravam. 
Um do outro eram primos 
E já desde pequeninos
Os dois muito bem se davam.
Eram ricos, mas sem vaidade,
Amavam-se com lealdade,
Num amor puro e forte. 
Combinando o casamento, 
Os dois fizeram um juramento 
De se amar até à morte.
(...)
A Emília apaixonada 
Chorava quando embarcava,
Já não queria embarcar.
Bem doentinha e infeliz,
Sempre a chorar pelo Luís,
Morreu sobre as águas do mar Emília e Luís, in Carlos Nogueira, Cancioneiro Narrativo de Baião, in Bayam, 11-12, Baião, Cooperativa Cultural de Baião - Fonte do Mel, 2003, pp. 29 e 33. Sobre estes textos, cf. Carlos Nogueira, O Essencial sobre o Cancioneiro Narrativo Tradicional, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2002. .

Enquanto meio de comunicação que tem o seu local próprio no sistema social, a poesia oral pode funcionar como uma sanção social ou desempenhar uma função próxima desta, isto é, uma função preventiva. Através da combinação literária das palavras, do seu ritmo, da sua melodia, o poema ganha força funcional e pode dessa forma atingir decisivamente o seu objectivo. O conservadorismo característico das sociedades rurais, em particular daquelas que vivem num isolamento acentuado e prolongado, como várias aldeias de Baião, recorre a modelos do passado para sustentar a sua posição e, dessa forma, o sistema de convicções, de crenças, de normas éticas e de acção vigentes no grupo vai sendo sucessivamente evocado e reforçado. Num determinado contexto, a declamação de uma quadra popular – que condensa e cristaliza esteticamente um conceito social – serve simultaneamente como ilustração e como norma. Em relação, por exemplo, ao conjunto de preceitos que regulam o comportamento social das jovens virgens, há um conjunto de composições orais que reforçam esse sistema de ideias (como: “Raparigas, ó moças,/ Olhai lá por onde andais;/ A honra é como o vidro:/ Se quebra, não solda mais” Cancioneiro Popular de Baião, vol. II, p.  395.). Quem seguir essas regras, obtém a correcta e fácil integração no respectivo meio social; quem as infringir, sofre as consequências inerentes aos seus actos marginais (punições morais e / ou físicas). É óbvio que muitas das composições que hoje ouvimos já não causam o impacto que lhes era característico. Em muitos casos, já perfeitamente desajustadas das circunstâncias actuais, servem todavia para estudarmos ideologias que deram lugar a outros procedimentos sociais.
Esta função coesiva e estabilizadora assumida pela voz poética, enquanto elemento de união, é extremamente importante para o equilíbrio do grupo social. Em virtude do nomadismo de alguns intérpretes e, por conseguinte, da própria poesia oral, a coesão que ela transporta transmite-se a comunidades mais ou menos afastadas geograficamente. A repetição do discurso poético oral implica a formação de normas de conduta encaradas como imutáveis, o que não impede, como veremos, que se processem mudanças sociais inevitáveis, também elas capitais para a vida salutar da comunidade, num processo de adaptação aos novos tempos. A poesia oral é memória individual e colectiva e, nesta perspectiva, o Cancioneiro popular constitui uma memória poética. Esta questão é particularmente visível na religiosidade popular, património cuja transmissão cabe, em primeira instância, à família. A acção pedagógica de âmbito familiar reforça a eficácia do trabalho especializado de formação e de reprodução da crença religiosa. No espaço doméstico da família camponesa, multiplicam-se as mensagens com intenção catequética deliberada, traduzidas na profusão de símbolos e instrumentos de devoção, nas noções de natureza mítico-religiosa incorporadas nos circuitos de socialização e nos rituais de consagração de certos momentos de trabalho (benzedura do pão, por exemplo) e de lazer (santos populares, em especial o São João de Ovil). Neste processo, a crença no carácter sagrado das palavras desempenha uma função capital, como se conclui pela grande importância atribuída aos ritos verbais populares. A recolha que efectuámos permite-nos afirmar que foi (e ainda é) notável em Baião a circulação de orações tradicionais e de ensalmos, cuja linguagem e estrutura literárias são em grande parte responsáveis pela sua força encantatória e funcional. O prestígio destas fórmulas decorre, antes de mais, da sua especial organização, num discurso poético-narrativo que se afasta parcialmente da linguagem quotidiana, numa postura de ocultação e simultaneamente de revelação dum saber tido como poderoso. A linguagem – a que se juntam jogos paramusicais, suscitados pela crença de que os sons, entoados de determinada forma, apresentam poderes sobrenaturais – oscila no equilíbrio entre o hermetismo e a clareza, prestando-se assim mais eficazmente à expressão do desconhecido. 
No responso de Santo António a seguir reproduzido, por exemplo, avultam elementos característicos do discurso poético: uma arquitectura fónica que compreende recursos como a rima final, emparelhada, pobre, que, associada à litania típica destas composições, facilita a memorização e a transmissão do texto; a rima interna (vs. 8-9); a aliteração da sibilante (vs. 2-3, por exemplo) e a assonância (principalmente em /o/ e /u/, nos vs. 1, 5 e 7), elementos musicais que instauram uma atmosfera algo dolente, solene, vinculada ao tema tratado; a repetição do /s/ nos quatro primeiros versos, construção que reforça a estrutura sonora, mnemónica, do poema; a métrica, com o predomínio do heptassílabo, metro frequente na poesia oral portuguesa por favorecer o andamento contínuo dos versos (8-7-7-7-7-7-7-8-8 Os octossílabos derivam da situação de oralidade deste texto, cuja estrutura métrica, por isso mesmo, é instituída pela dicção. Daí que o isossilabismo compareça sobretudo como uma construção aproximada.); e o ritmo intensivo e silábico:
“Antes de repetir esta reza, nove vezes sem qualquer engano, deve atar-se uma navalha à perna de uma cadeira ou de um banco. No final, aparecerá o perdido.     

Santo Antoninho precioso
Se vestiu e se calçou,
Suas santas mãos lavou,
Seu cajadinho pegou,
Encontrou o bom Jesus:
 –  Aonde vais tu, António?
 –  Ó Senhor, Convosco vou.
O perdido será achado,
O esquecido será lembrado.”

Trata-se, por outro lado, de um texto construído com um léxico corrente, popular (“Antoninho”, “cajadinho”), numa sintaxe simples, com orações justapostas, sem subordinações (nem sequer coordenações, neste caso) que travem o rápido fluxo discursivo. Relevante para a produção, memorização, evocação e recepção do texto é ainda o absoluto paralelismo sintáctico dos dois últimos versos, reforçado pela anáfora (“O perdido será achado,/ O esquecido será lembrado”).
Esta oração é também uma breve narrativa carregada de evocações e conotações religiosas, psicológicas e antropológicas: Santo António encontra Jesus Cristo, acompanha-o e, por isso, achar-se-á aquilo que se perdeu. Bem conhecidos e amados pelos cristãos, os protagonistas são definidos pelo seu elevado estatuto religioso (“precioso”, “santas”, “Senhor”), pela sua bondade (“bom”) e pelo seu altruísmo. A um texto que nos parece tão simples são atribuídos poderes extraordinários, porque se crê funcionar por acção das entidades católicas mencionadas Cf. Moisés Espírito Santo, A Religião Popular Portuguesa, prefácio de Emile Poulat, Lisboa, Assírio & Alvim, 1990, p. 151., com as quais se pretende simultaneamente estabelecer contacto. Os utentes de textos como este buscam, afinal, agir sobre a realidade por intermédio da palavra O mesmo sucede com esta versão da oração da trovoada (a Santa Bárbara), que, semanticamente distinta, apresenta contudo uma forma muito próxima da do responso que estudámos. Este diálogo intertextual só é possível por acção da memória do sistema semiótico da poesia oral tradicional; memória que permite ao emissor praticar a intertextualidade, a reutilização num dado texto de componentes da forma de expressão e da forma do conteúdo de textos anteriores. São composições, como muitas outras, que se valem de uma mesma estrutura formulística, o que garante a sua produção, acomodação a necessidades diversas e circulação:
Santa Barbara se vestiu e calçou,
Suas santas mãos lavou,
Sua cachaninha pegou
E o Senhor encontrou.
 –  Barbarinha, onde vais?
 –  Vou espalhar a trovoada
Que ela no mar anda armada.
 –  Espalha-a para o monte maninho,
Para onde não haja pão nem vinho,
Nem bafo de menino..
O valor sagrado, apaziguador, da palavra não está também ausente dos romances tradicionais de assunto religioso Vejamos a “História de Santa Catrina”, recolhida por José Leite de Vasconcelos (Romanceiro Português - II, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1960, p. 289):
A Rua Direita de Roma    é uma rua bem lembrada:
Nasceu lá uma menina,    Catrininha se chamava.
Dias que Deus a botava ao mundo,    sua mãe a castigava:
Que deixass’a fé de Cristo,    que fosse perra malvada.
A filha le respondeu    que a fé de Cristo a salvava.
O pai, assim que o soube,    nem o comer lhe prestava:
Mandou fazer uma roda    de quitelos e navalhas 
Para Catrina passar    seus martírios e trabalhos.
Bé um anjinho do Céu,    toda a roda ‘sbandalhou,
E pegou em Catrininha    e para o Céu a levou. (S. Tomé de Covelas, c. de Baião. 18/IX/1885) e das cantigas religiosas (exceptuando aquelas que humanizam completamente o santo em cenas cómicas Nestas quadras, São João surge como participante activo dos festejos da freguesia de Ovil, é procurado por raparigas e querido pela comunidade, mas simultaneamente ridicularizado em cenas burlescas:
O São João deste ano
Vai corrido à toireira;
Ele vai picá’lo boi
Ó campo largo da feira. 
            (Cancioneiro Popular de Baião, vol. II, p. 36)São João adormeceu,
Nas escadas do colégio;
As moças deram com ele,
São João tem probelégio. 
           (Idem, p. 37)), composições fundadas na ligação entre o sentimento pessoal e elementos bíblicos, litúrgicos, hagiográficos ou apologéticos, numa comunicação mais ou menos convicta com o divino, quer explicitem ou não o desejo de intervenção junto da entidade superior. Embora muitos textos que convocam o religioso apresentem interferências profanas, outros há que se caracterizam pela simplicidade e devoção puras, numa adesão incondicional aos desígnios divinos e à necessidade de comunicação permanente (pela oração) com o divino:
Eu pedi a morte a Deus,
E logo fiquei doente;
Seja o que Deus quiser,
Eu não posso durar sempre! Idem, p. 49.
Quem quiser orar a Deus,
Num diga que num tem tempo;
É andar no seu trabalho
Com Jesus no pensamento.
A poesia oral constitui para o grupo cultural um campo de experimentação sobre si mesmo, possibilitando desse modo o domínio e o conhecimento do mundo. A autoridade do passado institui-se como programa do futuro e a produção poética individual ultrapassa a sua contingência na medida em que incorporar a tradição. Ao poema oral vincula-se a ideia de eterno retorno, isto é, o desejo de identidade do grupo. O emissor dá forma, através do poema declamado ou cantado, a um determinado conhecimento que o receptor, num processo de recepção que se inscreve num modelo que é reconhecimento (rede de convicções, hábitos mentais que formam a consciência do grupo), tornará também seu. À força vocal, que intervém no quotidiano como poder e como verdade, cabe a transmissão e legitimação dos hábitos e dos costumes da comunidade, concentrando em si energia capaz de fecundar todos os sectores da vida social. Como afirma Paul Zumthor, “la Tradition est Voix” Paul Zumthor, La Lettre et la Voix, Paris, Éd. du Seuil, 1987, p. 93.. Uma cantiga conceituosa, por exemplo, possui um poder demonstrativo suficientemente forte para funcionar como argumento decisivo capaz de encerrar uma discussão. Aqueles que dispuserem de um reportório considerável destes textos pacificadores e regularizadores têm potencialmente vantagens argumentativas sobre os que não podem servir-se deste saber. A linguagem de muitos baionenses é uma espécie de mosaico formado por este tipo de aforismos de grande energia significativa e argumentativa. A correlação com o presente atribui ao poema um dinamismo muito forte que o torna extremamente importante sob o ponto de vista funcional. Como todos os géneros da tradição oral, a poesia oral vincula-se abertamente à vida, instituindo-se em larga medida numa referencialidade externa.
A poesia oral, todavia, embora menos frequentemente, equaciona e propaga ideias subversivas relativamente às normas de conduta estabelecidas pela própria comunidade. Uma capacidade fundamental da comunicação literária oral consiste na possibilidade de co-agir na formação de novas imagens do mundo, de provocar e desenvolver correntes de opinião, através dos efeitos emotivos, cognitivos e volitivos gerados nos seus receptores. Quadras como as que apresentamos a seguir provam que esta literatura pode testemunhar e desencadear a ideia de mudança da realidade (antropológica e histórico-social):
Minha mãe dava-me um lenço,
Antes quise uma blusa;
Antes quero andar em cabelo
À moda qu’agora se usa.
Agora já não é moda
De pedir a filha ao pai;
É chegar, agarrar nela:
 –  Senhor sogro, ela cá vai Esta quadra, cuja vitalidade expressiva advém sobretudo do tom jocoso dos dois últimos versos, ilustra bem a flexibilidade característica de muitos textos poéticos orais, passíveis de adaptação a várias situações comunicativas. Podemos ter uma crítica a um hábito que se vai generalizando ou então a constatação de uma situação que se aceita e defende. É uma forma de ambiguidade que só o contexto situacional resolve, ao contrário do que acontece com aquela que ocorre nos textos literários cultos, mais presa ao universo textual (a não ser que se verifique a sua representação dramática) e às vivências intrínsecas do leitor..
Algumas observações ainda para as rimas infantis — universo marcado pela diversidade funcional, semântica e formal — cuja funcionalidade é, como na poesia oral em geral, muito complexa e avessa a taxinomias rígidas. Seja como for, e sem pretendermos por agora discutir minuciosamente este problema, parece-nos evidente que as rimas infantis cumprem, antes de mais, uma função recreativa, lúdica e, de modo mais ou menos integrado, uma função de exploração do mundo circundante — exploração linguística, estética, ideológica, sociológica, etc. Por tudo isto, estes textos continuam tão vivos no quotidiano dos seus utilizadores. Julgamos ser relativamente pacífico dizer que a literatura oral debate-se entre o esquecimento, que detém actualmente o predomínio, e a adaptação à modernidade. Ao contrário da maioria dos textos literários orais, cada vez mais sujeitos à erosão do tempo, as rimas infantis resistem e adquirem vitalidade, num processo de adaptação contínua que acarreta resultados surpreendentes. Com a nossa recolha junto das crianças e adolescentes baionenses estamos a contribuir para a actualização do corpus das rimas infantis, território fértil a ser explorado sob múltiplos aspectos.
Esta rima infantil, por exemplo, que reclama estudos interdisciplinares, procede directamente de uma série televisiva em desenhos animados, evidenciando que, para as crianças, televisão e poesia oral não são domínios antagónicos, mas antes profundamente dialogantes. Como este, há inúmeros textos modernos, muito sugestivos em propostas de análise literária, psicológica, psicanalítica, psicolinguística, sociológica e lúdica, que não têm merecido a devida atenção por parte de estudiosos de diversas áreas:

Willy Fó foi dar a volta,
A volta ó mundo,
Oitenta dias,
Oitenta noites.
Conheceu princesa Arrós,
Visitou Norte, Sul, Este, Oeste.
A Holanda, Holanda ó é,
Meu amor partiu um pé,
Ó lá quiqui,
Ó lá quiqui.
Quem ficar com as pernas abertas
Vai fazer chichi Cancioneiro Popular de Baião, vol. II, p.  276..

Salvo raras excepções, os estudos existentes versam exclusivamente rimas que, cristalizadas em colectâneas, na sua grande maioria já desapareceram da prática quotidiana das crianças. Completamente ignoradas nas colecções de rimas infantis publicadas até ao momento, as dedicatórias são sem dúvida o grupo mais desprezado por parte de recolectores e de estudiosos, lacuna que queremos remediar com a publicação (no vol. II do Cancioneiro baionense) de um número considerável destes textos a circular actualmente em Baião e com o estudo que lhes dedicámos no ensaio A Poesia Oral em Baião.
Destas considerações ressalta uma constatação que opõe literatura popular e literatura culta. Numa e noutra o texto existe graças aos efeitos que consegue criar no receptor, mas a primeira, porque mais utilitária, tem um efeito mais facilmente mensurável na comunidade do que a segunda. A literatura institucionalizada (e agora também a popular) ressente-se de um acentuado mal-estar numa sociedade cada vez mais dominada pela ciência e pela técnica. Do ponto de vista da função social, as ciências gozam de uma considerável supremacia em relação às letras, cuja utilidade sócio-económica parece mais difícil de justificar. Nos debates sobre a importância da ciência e das letras, salienta-se a irrelevância social e cultural da obra literária, a ausência de efeitos (imediatos, acrescentaríamos nós), o que conduz ao isolamento do escritor e ao triunfo dos meios de comunicação visual sobre a literatura, mesmo nos domínios que eram tradicionalmente não visuais, como o drama e a prosa de ficção, hoje substituídos pelos produtos visuais correspondentes (o telefilme e a telenovela). Ao lermos  ou ouvirmos  um texto literário, não podemos perder de vista que se trata de um objecto estético, apto a estimular-nos o pensamento e a seduzir-nos a sensibilidade. A experiência pessoal de captação das letras (e das artes) corresponde a algo que antes de mais se sente, e sem essa fruição individual, sem uma carga emocional suficiente, o texto literário não atinge minimamente o seu objectivo. No confronto com as ciências, a vertente estética deve ser reclamada pelas letras, mesmo que essa assunção implique que o estudo do fenómeno literário nunca venha a designar-se Ciência da Literatura, em vez de Teoria da Literatura. A qualidade que torna literário um determinado texto – a literariedade – constitui um efeito subjectivo que varia de leitura para leitura, ou de audição para audição. Para a literatura, não dispomos de provas conceptuais irrefutáveis, restando-nos a prática de uma argumentação sempre virtualmente falível e a consciência de que há um resíduo inexplicável (responsável pelo carácter provisório das teorias). Com ela aprende-se algo que não é fácil definir ou determinar; o factor pessoal assume uma importância muito maior do que no domínio das ciências, provavelmente porque nas letras, além de se ensinar a pensar, aprende-se a sentir. Toda a literatura dota os indivíduos de mecanismos que os vão definindo enquanto sujeitos e aos quais podem recorrer em situações muito diversas. Na poesia oral, os efeitos são mais visíveis e susceptíveis de avaliação, como vimos, a partir dos próprios poemas, que espelham mais directamente a comunidade e reflectem sobre ela. Utilizada com o objectivo de despertar, mais ou menos voluntariamente, determinados efeitos nos receptores, sejam pessoas individuais ou instituições sociais, instaura a regulação dos fenómenos sociais através da força da palavra. O seu carácter oral não lhe retira poder ou legitimidade, como se pode pensar a partir da oposição oral / escrito. Pelo contrário, assegura-se dessa forma a sua acção sobre toda a comunidade.
Vê-se, pois, como o significado estético, social e pragmático da actividade poética não pode ser explicado se não se considerar que o que está envolvido é uma necessidade a partir da qual o homem usa e desenvolve convenções artisticamente marcadas para criar e manipular activamente a sua própria existência humana e o mundo em redor. Os efeitos do poema oral no tecido social variam de acordo com o tipo de função dominante em exercício  vivencial, estética, jocosa, preventiva, coesiva ou subversiva. O texto poético oral, portanto, diverte, provoca o riso, gera prazer estético, suscita o saber, sugere, optimiza, sacraliza e especifica conceitos, move à acção.



